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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

H παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πνηνηηθή έξεπλα, ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο MBA for engineers ηνπ Διιεληθνχ Μεζνγεηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ. Δίλαη 
κία κειέηε πεξίπησζεο ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ βηνκεραληθνχ έξγνπ ππνδνκήο, 
αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζεο κίαο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ Διιάδα. 
Δπξχηεξνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα ζπιιερηεί θαη λα θαηαγξαθεί εθαξκνζκέλε 
γλψζε ζην αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο έξγνπ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε αλάπηπμε, ν 
ζρεδηαζκφο θαη εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ θέληξσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 
Απηφ επηρεηξείηαη κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ησλ αλαγθψλ πνπ ην έξγν εμππεξεηεί ησλ 
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θαη ησλ ηξφπσλ δηαρείξηζεο απηψλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ απφ ηνπο 
ζπληειεζηέο ηνπ έξγνπ. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε ζπλεληεχμεηο, εκπιεθνκέλσλ ζην έξγν ζε 
δηάθνξεο ηερληθέο θαη δηνηθεηηθέο βαζκίδεο. πιιέρηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ πνηνηηθά 
πξσηνγελή αιιά θαη δεπηεξνγελή δεδνκέλα ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη 
θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ πεξηγξαθή ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, κε ηνλ πιεξέζηεξν 
δπλαηφλ ζηα πιαίζηα εηνχηεο ηεο εξγαζίαο, ηξφπν. Ή έξεπλα απηή νδήγεζε ζε 
απνηειέζκαηα πνπ σο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο 
γλψζεηο σο θεθηεκέλν πξνο φθεινο ησλ κειινληηθψλ ζρεδηαζηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ 
έξγσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, αζρέησο αλ ζην έξγν πνπ εμεηάζηεθε απηέο νη 
ηδηαηηεξφηεηεο αληηκεησπίζηεθαλ επηηπρψο, ή φρη. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηνίθεζε έξγνπ, Έξγν επέθηαζεο, Έξγν ππνδνκήο, Πνηνηηθή έξεπλα 

ABSTRACT 

The present thesis is a qualitative research within the framework of the MBA for 
engineers program of the Hellenic Mediterranean University . It is a case study of a 
construction industrial infrastructure project, of upgrading and expanding a water 
treatment plant in Greece. The broader aim of this thesis is to collect and record 
applied knowledge on the subject of Project Management, in order to facilitate the 
development, design and execution of construction projects for wastewater treatment 
plants. This is attempted through the search for the needs that the project serves, its 
specific features and ways of managing these features by the project contributors. The 
research was conducted with interviews of people involved in the project from various 
technical and administrative levels. Primary qualitative data and also secondary data 
were collected and analyzed in order to achieve the above objectives and help for the 
description of our case study, in the most complete way possible, in the context of this 
thesis. The research leaded to conclusions that as specific features they can be proven 
valuable information as lessons learned for the benefit of future planers and managers 
of similar projects, whether this particularities were successfully met in the project or 
not. 

Key words: Project management, Expansion Project, Infrastructure project, 
Qualitative research 
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1 Εισαγωγή 

 

 

 

 

Απφ ηελ επνρή πνπ ν άλζξσπνο δεκηνχξγεζε ηνπο πξψηνπο νηθηζκνχο ρξεηάζηεθε 
λα βξεη ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηνπ, αιιά θαη ησλ απνβιήησλ ησλ 
νηθφζηησλ δψσλ πνπ δηαηεξνχληαλ κέζα ζηνπο νηθηζκνχο. Σέηνηεο ιηζφθηηζηεο 
θαηαζθεπέο απφξξηςεο απνβιήησλ βξέζεθαλ ζε πφιε ησλ νπκεξίσλ ε νπνία 
θαηνηθνχληαλ 6000 ρξφληα πξηλ. ε απηέο ηηο θαηαζθεπέο νξγαληθά απφβιεηα 
απνηίζελην πξνζσξηλά ελψ ζηελ ζπλέρεηα αμηνπνηνχληαλ ζηε Γεσξγία.  

Αλάινγεο ιχζεηο δηαρείξηζεο αζηηθψλ απνβιήησλ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε 
πξντζηνξηθνχο νηθηζκνχο ζηε λφηηα Ακεξηθή ηελ Ηλδία ηελ Κίλα ζηελ Ηαπσλία αιιά θαη 
ηελ κηλσηθή Κλσζφ (Diaz and de Bertoldi, 2007) Δίλαη γεληθψο γλσζηφ φηη νη ξσκατθέο 
πφιεηο είραλ πνιχ θαιά θιεηζηά δίθηπα απνρέηεπζεο. Σα απνρεηεπηηθά δίθηπα γηα κηα 
κεγάιε πεξίνδν δελ εμειίρζεθαλ, έσο ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, νπφηε ν άλζξσπνο 
άξρηζε λα αληηιακβάλεηαη θαη πάιη ηελ πγεηνλνκηθή αμία ησλ ζχγρξνλσλ θιεηζηψλ 
απνρεηεπηηθψλ δηθηχσλ θαη λα εγθαηαιείπεη ζηαδηαθά ηα αλνηρηά θαλάιηα θαη ηηο 
αλνηθηέο ή θιεηζηέο δεμακελέο ιπκάησλ πνπ ππήξραλ θνληά ζηα ζπίηηα . Σα 
απνρεηεπηηθά δίθηπα εθείλεο ηεο επνρήο ζπλήζσο νδεγνχζαλ ζε απφξξηςή ιπκάησλ 
ζε θπζηθνχο απνδέθηεο, φπσο ξέκαηα πνηάκηα ιίκλεο θαη ηε ζάιαζζα.  

Δλψ ε βαζηθή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ ήηαλ γλσζηή απφ ηελ αξραηφηεηα, νη 
πξψηεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηηο ζχγρξνλεο πφιεηο εκθαλίζηεθαλ ζε κηθξή 
θιίκαθα ζηελ αξρή ηνπ 20νχ αηψλα. Απηέο εθάξκνδαλ κφλν πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία, 
ελψ κνλάδεο κε δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία εκθαλίζηεθαλ πνιχ αξγφηεξα κεηά ηνλ 
δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν. (Lofrano and Brown, 2010)  

Σν πεξηβάιινλ απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη κεηά έρεη ππνζηεί έλα βαξχ 
θφξην επηβιαβψλ επεκβάζεσλ θαη κφιπλζεο πξνεξρφκελν απφ ηελ αλζξψπηλε 
δξαζηεξηφηεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ. Μία δξαζηεξηφηεηα πνπ πεγάδεη απφ ηελ 
πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα θαιχςεη ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπ, πνπ μεθηλνχλ απφ 
ηελ επηβίσζε θαη θηάλνπλ κέρξη θαη ηελ απηνπξαγκάησζε ζχκθσλα κε ηελ ηεξαξρία 
αλαγθψλ ηνπ (Maslow) (Κνπξγηαληάθεο and Γήκνπ, 2017), ηνλ νδεγεί ζην λα αδηαθνξεί 
αλ απηή ε ίδηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ηνλ εμππεξεηεί ζήκεξα θαηαζηξέθεη ην κέιινλ ηνπ. 
Απηφ ην πξφβιεκα, καο έρεη ήδε ρηππήζεη πνιιέο θνξέο ηελ πφξηα. Μαο έθαλε λα 
ζθεθηνχκε έζησ θαη αξγά φηη πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχκε ηα απφβιεηά καο. Ζ ιέμε 
βέβαηα δηαρείξηζε φηαλ δελ είλαη βηψζηκε κπνξεί λα κελ ζεκαίλεη θαη πνιιά πξάγκαηα. 
Πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχκε ηα απφβιεηά καο κε ηξφπν πνπ λα κελ επηβαξχλεη ην 
πεξηβάιινλ ελψ ηαπηφρξνλα αλ είλαη δπλαηφλ λα ην βειηηψλεη. 

Ζ πγεία ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη ε επεκεξία ηνπ, πεγαίλεη ρέξη-ρέξη κε ηελ αλάπηπμε 
ησλ ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο - απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ είηε απηά 
είλαη ζηεξεά είηε είλαη πγξά. Σν πεξηβάιινλ θαη ε πνηφηεηα ηνπ ζε βάζνο ρξφλνπ 
επεξεάδεηαη απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα γίλεη ε δηαρείξηζε απηή. 
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Έλαο βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, κε ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πνπ ελζσκαηψλεη 
απνηειεί δσηηθήο ζεκαζίαο εγθαηάζηαζε θαη κεγάιεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ππνδνκή 
γηα θάζε ζχγρξνλν νηθηζκφ. (Schladweiler C. Jon, no date) Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα ε 
έμνδφο ηνπ λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζρεδφλ θαζαξφ (βηνκεραληθφ) λεξφ φηαλ αθνξά 
θπξίσο αζηηθά ιχκαηα θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί, κε επηπιένλ επεμεξγαζία ή λα 
επαλεληαρζεί ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Γηάθνξεο ηερλνινγίεο εθαξκφδνληαη γηα ηελ 
επεμεξγαζία ηεο ιπκαηνιάζπεο ζηελ πξνζπάζεηα εγθαηάιεηςεο ησλ κέρξη ηψξα 
κεζφδσλ απφξξηςεο, θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο κε κεζφδνπο επαλαρξεζηκνπνίεζεο. 
Πνιιέο πξνζπάζεηεο γίλνληαη γηα λα θαζαξηζηνχλ ζηνλ ίδην βαζκφ θαη ηα βηνκεραληθά 
ιχκαηα, ζηνλ ηνκέα απηφλ φκσο ρξεηάδεηαη πνιχ δνπιεηά αθφκα. 

Οη κνλάδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ είλαη επνκέλσο θάηη πνιχ θαηλνχξγην ελψ ε 
ηερλνινγία εμειίζζεηαη ζπλερψο ζηνλ ηνκέα απηφ. Σα ηειεπηαία 70 ρξφληα ηεξάζηηα 
πνζά έρνπλ επελδπζεί θαη επελδχνληαη παγθνζκίσο ζηελ εμέιημε θαη θαηαζθεπή ησλ 
κνλάδσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ είηε απηά πξνέξρνληαη απφ ηηο πφιεηο, είηε 
απφ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα  

Ζ ηζηνξία ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ ράλεηαη θαη απηή ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. Καηαγξαθέο 
γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη αξραίνη γηα λα δηνηθνχλ ηα έξγα ηνπο πνιχ 
ιίγεο ππάξρνπλ αιιά ηα πξντφληα ησλ έξγσλ απηψλ καξηπξνχλ ηελ αλάγθε χπαξμεο 
ηεο δηνίθεζήο ηνπο. Θα ήηαλ αδχλαην ρσξίο ηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ 
ηεο δηνίθεζεο έξγνπ έζησ θαη ππνηππσδψο ηέηνηεο θαηαζθεπέο λα νινθιεξψλνληαλ κε 
επηηπρία. (Seymour and Hussein, 2014) Πξηλ ην 1900 ηα έξγα αλαηίζεληαη απφ ηνπο 
αξρηηέθηνλεο ζε αξρηηερλίηεο πνπ απηνί κφλν γλψξηδαλ ηνλ ηξφπν λα θαηαζθεπάζνπλ 
έλα έξγν. Απηή ε γλψζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ήηαλ έλα θνηλφρξεζην αγαζφ αιιά 
έλα θαιά θπιαγκέλν κπζηηθφ πνπ πεξλνχζε απφ γεληά ζε γεληά. Μφλν κεηά ην 1900 
άξρηζαλ λα δηαρσξίδνληαη νη ξφινη ηνπ αξρηηέθηνλα θαη ηνπ κεραληθνχ απφ ηνλ 
εξγνιάβν θαη θαηαγξάθεθαλ νη δηαδηθαζίεο ησλ εξγαζηψλ. (Chiu, 2012) 

Ο κεξηθά ζεκαληηθά κλεκεία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ αλά ηνπο αηψλεο είλαη: 

 Σν ηφνπλρεληο εθηηκάηαη φηη ρηίζζεθε κεηαμχ 3000 & 2000 π.Υ. (WIKIPEDIA, no 
date b) 

 Ζ κεγάιε ππξακίδα ηεο Γθίδαο πεξίπνπ 2580 π.Υ. Ζ θαηαζθεπή δηήξθεζε 
πεξηζζφηεξν απφ 20 ρξφληα. Ζ αθξίβεηα ηεο θαηαζθεπήο ζε ζρέζε κε ηελ κάδα 
ηεο, ν ρξφλνο απνπεξάησζεο θαη ηα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ έπξεπε λα ιπζνχλ 
είλαη αμηνζεκείσηα.(WIKIPEDIA, no date a) 

 Ο Παξζελψλαο 448 - 447 π.Υ. Απφ επηγξαθέο γλσξίδνπκε κε αθξίβεηα ηνλ ρξφλν 
έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην ιαηνκείν γηα ηνλ Παξζελψλα ην 447 π.Υ. Ο 
(Λακπξηλνπδάθεο, Β., 1986) ππνζέηεη φηη γηα έλα ηέηνην έξγν ζα ρξεηαδφηαλ 
πεξίπνπ έλαο ρξφλνο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο έλαξμεο. Μέζα ζηνλ 
λαφ ππήξρε ην άγαικα ηεο Αζελάο Παξζέλνπ πνπ απφ κφλν ηνπ ήηαλ έλα 
ζεκαληηθφ έξγν ζπλδπαζκέλν κε ηνλ Παξζελψλα. Απφ επηγξαθέο απνινγηζκψλ 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγάικαηνο ζπκπεξαίλεηαη φηη ηα δχν απηά έξγα άξρηζαλ 
παξάιιεια, ελψ νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο δηνίθεζεο ηεο πφιεο 
πξνεθηείλνληαλ θαη ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ έξγσλ, κε επηζηάηεο πνπ 
ελαιιάζζνληαλ αλά έηνο θαη απφιπηα ιεπηνκεξή νηθνλνκηθφ έιεγρν ζε επίπεδν 
έξγνπ αιιά θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Απφ αληηπνιηηεπφκελνπο ν Πεξηθιήο πνπ 
εθθίλεζε ην κεγάιν απηφ εγρείξεκα θαηεγνξήζεθε ζην ηέινο γηα θαθνδηαρείξηζε. 
Βιέπνπκε ινηπφλ φηη απφ ηελ αξραηφηεηα ηα δεκφζηα έξγα είραλ θαη πνιηηηθέο 
πξνεθηάζεηο. Απφ επηγξαθέο ζπκβφιαηα πνπ βξέζεθαλ, ππνινγίδεηαη φηη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απαζρνιήζεθε κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ. Ζ 
ρξεκαηνδφηεζε γηλφηαλ απφ δηάθνξεο πεγέο θπξίσο φκσο απφ ρξήκαηα ηεο 
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Αζελατθήο ζπκκαρίαο, ελψ ηελ ζπλέρεηα ηεο δηαρείξηζεο εμαζθάιηδε ν Αληηθιήο 
σο κφληκνο γξακκαηέαο. Παξ' φιν πνπ κία ηέηνηα θαηαζθεπή ζεσξεηηθά ζα 
απαηηνχζε ηελ ηήξεζε κε κεγάιε απζηεξφηεηα ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζε 
απηφ ην έξγν, φπσο ζηα ζχγρξνλα καο έξγα, έρεη παξαηεξεζεί φηη ππήξμαλ 
αιιαγέο θαηά ηελ θαηαζθεπή.(Λακπξηλνπδάθεο, Β., 1986) Δθηφο απφ ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ Παξζελψλα ζνβαξή νξγάλσζε ρξεηαδφηαλ θαη ε εμφξπμε θαη 
κεηαθνξά ησλ καξκάξηλσλ φγθσλ απφ ην φξνο Πεληειηθφ κέρξη ηελ Αθξφπνιε 
φπνπ γηλφηαλ θαη ε ηειηθή θαηεξγαζία ησλ ηερλνπξγεκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή. 
(Κνξξεο, 1994) 

 Σν ηληθφ ηείρνο. Καηαζθεπάζηεθε ζηαδηαθά μεθηλψληαο απφ ηνλ δεχηεξν αηψλα 
π.Υ. Σελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή πείξε θπξίσο θαηά ηελ δπλαζηεία ησλ Μηλγθ ζηα 
ηέιε ηνπ 14νπ σο αξρέο 17νπ αηψλα κ.Υ. 

 Οη θξεκαζηνί θήπνη ηεο Βαβπιψλαο. Δηθάδεηαη φηη θαηαζθεπάζηεθαλ είηε ην 600 
π.Υ. απφ ηνλ Ναβνπρνδνλφζνξ είηε λσξίηεξα ην 810 π.Υ απφ ηελ Βαζίιηζζα ησλ 
Αζζπξίσλ εκίξακηο 

 Σν Κνινζζαίν ηεο Ρψκεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ μεθίλεζε ην 72 κ.Υ. θαη 
νινθιεξψζεθε ην 80 κ.Υ. 

Τπάξρεη δηρνγλσκία κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ γηα ην πφηε μεθίλεζε σο ζχγρξνλε 
δηαθξηηή επηζηήκε ε δηνίθεζε έξγνπ. Κάπνηνη βάδνπλ ηε γξακκή ηεο έλαξμεο ζηελ 
επνρή ηνπ Henri Fayol θαη ηνπ Henry Gantt ησλ νπνίσλ ε ζπλεηζθνξά ζηελ επηζηήκε 
ηεο δηνίθεζεο είλαη κεγάιε. Δίλαη θαη νη δχν γεληθψο απνδεθηνί σο πξψηκνη παηέξεο ηεο 
δηνίθεζεο έξγνπ κε ηνλ Fayol λα καο δίλεη ηηο 5 βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο:  

 ρεδηαζκφο,  

 Οξγάλσζε,  

 Γηνίθεζε,  

 πληνληζκφο θαη  

 Έιεγρνο  

ελψ ν Gantt καο έδσζε ην γλσζηφ νκψλπκν εξγαιείν ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ. 
(Chiu, 2012).  

Οη (Seymour and Hussein, 2014) αλέθεξαλ φηη ν Marsh ην 1975 ζηελ εξγαζία ηνπ 
<<The harmonogram of Karol Adamiecki>> παξνπζηάδεη ηoλ Πνισλφ Adamiecki σο 
πξψην εθεπξέηε ησλ ρξνληθψλ ξαβδνγξακκάησλ πνπ ιίγν αξγφηεξα έγηλαλ γλσζηά 
ζηα δπηηθά θξάηε σο δηαγξάκκαηα Gantt. Δπίζεο αλαθέξνπλ φηη ν Patrik Weaver ζε 
πιήξε αληηδηαζηνιή κε ηα παξαπάλσ, ζηελ εξγαζία ηνπ <<Origins of project 
management>> ζεσξεί φηη ε κέζνδνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί παιαηφηεξα απφ ηνλ Άγγιν 
Joseph Priestley 1733-1804 ζην βηνγξαθηθφ ηνπ δηάγξακκα ελψ αξγφηεξα έγηλε πην 
γλσζηφ απφ ηνλ William Playfair 1759-1823 ζηνλ εκπνξηθφ θαη πνιηηηθφ ηνπ άηια 
(Commercial and Political Atlas) (Weaver, 2007)  

Οη Snyder θαη Kline ην 1987 αλαθέξνπλ φηη ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο δηνίθεζεο έξγνπ 
σο κία ζχγρξνλε μερσξηζηή επηζηήκε φπσο ηε γλσξίδνπκε ζήκεξα ζα πξέπεη λα 
νξηζηεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1958 κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ CPM θαη PERT ελψ 
ν Morris ηελ ίδηα ρξνληά ιέεη φηη ε δηνίθεζε έξγνπ μεθίλεζε απφ ηελ ρεκηθή βηνκεραλία 
κφιηο πξηλ ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, θαη μεθάζαξα σο μερσξηζηή επηζηήκε 
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ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πξνγξάκκαηα Polaris θαη Atlas. (Kwak, Carayannis and Anbari, 
2003) 

Ο Kwak παξαηεξεί φηη ε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο δηνίθεζεο έξγνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί 
ζε ηέζζεξηο δηαθξηηέο πεξηφδνπο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αληηπξνζσπεπηηθά 
έξγα γηα ηελ θάζε κία.  

Η πξψηε πεξίνδνο πξηλ ην 1958. 

Απηή έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ηερληθή ζηελ δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ 
ζρέζεσλ. Μεηαμχ ηνπ 1900 θαη ηνπ 1958 βξίζθεηαη ε απαξρή ηεο έλλνηαο ηεο δηνίθεζεο 
έξγνπ κέρξη ηφηε αλ θαη νη βαζηθέο ηεο αξρέο ρξεζηκνπνηνχληαλ, δελ πεξηγξαθφηαλ σο 
μερσξηζηφ επηζηεκνληθφ παξαθιάδη. Σερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ηεο επνρήο πνπ 
βνήζεζαλ ζηελ επίζπεπζε ησλ έξγσλ είλαη νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη ην απηνθίλεην. 

έξγα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο πξηλ ην 1958: 

(T.D. Judah's Project Plan for Building Pacific railroad 1857) Σν έξγν μεθίλεζε κε έλα 
θηιφδνμν ζρεδηαζκφ έξγνπ πνπ θαηάθεξε λα πείζεη ην θνγθξέζν λα ην ρξεκαηνδνηήζεη. 
Ζ θαηαζθεπή μεθίλεζε ην 1862 θαη ηειείσζε ην 1869. Έγηλε γλσζηφο σο ν πξψηνο 
Τπέξ Ζπεηξσηηθφο ζηδεξφδξνκνο. Έλα έξγν πνπ απαηηνχζε επελδπηέο θαη κεγάιν 
αξηζκφ εξγαηψλ θαη πιηθψλ. Σα θέξδε απφ ηελ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ έξγνπ γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξα απφ νπνηνδήπνηε έξγν 
αλάινγνπ κεγέζνπο.(Virtual Museum of the City of San Francisco, no date), 
(WIKIPEDIA, no date c) 

Σν θξάγκα ηνπ Υνχβεξ (1931-1936) έλα κλεκεηψδεο θαηαζθεπαζηηθφ έξγν ηεο 
ζχγρξνλεο επνρήο ην πξψην πνπ μεπέξαζε ζε φγθν νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ηελ κεγάιε 
ππξακίδα ηεο Γθίδαο. Σν πνζφ πνπ ζπκθσλήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο 
ήηαλ $ 48.890.995,50 ζηηο 6 Μαξηίνπ ηνπ 1931 ζηα κέζα ηεο Μεγάιεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο. Σν εκεξνκίζζηφ εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ 4 δνιάξηα. Μπνξεί θάπνηνο ρνληξηθά 
λα θαηαιάβεη ηελ αμία θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ θφζηνπο ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο. Σν 
έξγν αλέιαβε κία θνηλνπξαμία 6 εηαηξεηψλ πνπ έγηλαλ γλσζηέο κε ην φλνκα (The Big 
Six). Μία θαηαζθεπή ηφζν κεγάισλ δηαζηάζεσλ ζηελ έξεκν, πεξηνρή φπνπ δελ 
ππήξραλ ππνδνκέο, κε έλα κεγάιν αξηζκφ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεξάζηηεο 
πνζφηεηεο θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ απαηηνχζαλ ηελ θαηαζθεπή κηαο κηθξήο πφιεο, 
ηελ επέθηαζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ 
παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ πνπ θάζε εηαηξεία είρε 
αλαιάβεη. πλππνινγίδνληαο ηελ επνρή θαη ηελ αλππαξμία πνιιψλ πιηθψλ θαη 
κεραλεκάησλ πνπ απαηηήζεθαλ, ην θξάγκα θαη φια ηα βνεζεηηθά νινθιεξψζεθαλ δχν 
ρξφληα λσξίηεξα απφ ην επηαεηέο αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα 
θεξδίδνπλ έλα κπφλνπο $369.000 ελψ ζχκθσλα κε ηνπο Seymour θαη Hussein ην έξγν 
απηφ ζπλεηέιεζε ζηελ επξεία πηνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ Gantt. (Kwak, 
Carayannis and Anbari, 2003) (International Commission on Large Dams and United 
States Society on Dams, 2015)  

(Manhattan Project 1942 - 1945) Πνιινί άλζξσπνη εξγάζηεθαλ γηα απηφ ην έξγν 
ρσξίο νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο λα γλσξίδνπλ φηη επξφθεηην γηα έξεπλα θαη 
αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο βφκβαο. Σν θφζηνο ηνπ έξγνπ έθηαζε ην εμσθξεληθφ λνχκεξν 
ησλ 2 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ δειαδή ην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ πνιέκνπ 
γηα ηηο Ζλσκέλεο πνιηηείεο. Μελ μερλάκε φηη 10 ρξφληα πξηλ κε 40 θνξέο κηθξφηεξν 
θφζηνο θαηαζθεπάζηεθε ην θξάγκα ηνπ Υνχβεξ (Hoover dam). ηηο 28 Ηνπλίνπ ηνπ 
1941 ν πξφεδξνο Ρνχδβειη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, εγθαζίδξπζε ην 
γξαθείν επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο OSRD ηκήκα ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε 
επηηξνπή γηα ην νπξάλην ή αιιηψο (S1 Committee) πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζηξαηφ 
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δεκηνχξγεζε ην έξγν κε ηελ νλνκαζία <<Μαλράηαλ>> απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία 
ππήξμε ε πξψηε έδξα ηνπ εγρεηξήκαηνο αλάπηπμεο, ε νπνία αξγφηεξα κεηαθέξζεθε 
ζηελ Οπάζηλγθηνλ, κε εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν 
δηάζπαξηεο ζε πνιιά ζεκεία ζηελ ρψξα. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
ζην έξγν έθηαζε ζην κέγηζην αξηζκφ ησλ 125.000 πεξίπνπ ηαπηφρξνλα εξγαδνκέλσλ, 
ελψ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ πνπ ελεπιάθεζαλ απφ ηηο 
θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο σο ηα παλεπηζηήκηα θαη ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο ήηαλ πεξίπνπ 
610.000. (The Manhattan Project | Atomic Heritage Foundation, no date), (Wellerstein, 
2013), (US History, 2008) 

Γεχηεξε πεξίνδνο απφ ην 1958 σο ην 1979. 

Σελ πεξίνδν απηή έρνπκε ζεκαληηθή ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ 
εκηαγσγψλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ, ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνχ.  Ξεθηλάεη 
ε αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ κε ην ARPANET θαη έρνπκε ηελ αλάπηπμε ησλ 
πξψησλ ινγηζκηθψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ δηνίθεζε έξγνπ.(Kwak, Carayannis and Anbari, 
2003) Σν 1957 ν Μorgan R. Walker ηεο Dupont θαη James E. Kelly Jr ηεο Remington 
Rand αλαπηχζζνπλ ηελ κέζνδν ηνπ θξίζηκνπ κνλνπαηηνχ (Critical Path Method) (CPM) 
ε νπνία κέζα ζε απηή ηελ πεξίνδν γίλεηαη γλσζηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο (Stretton, 
1994). Με ηελ αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηψλ ε εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο ηνπ (project 
management) απαηηεί ιηγφηεξνπο ππνινγηζκνχο ζην ρέξη ησλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ 
πνπ ελζσκαηψλνληαη κε ηνλ θαηξφ ζην γλσζηηθφ κνληέιν ηεο δηνίθεζεο έξγνπ. Απηφ 
ζπκβαίλεη βέβαηα γηα ηνπο ιίγνπο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 
ηεο επνρήο.  

 (Polaris project) 1956 - 1961 ην έξγν Πνιάξηο είρε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 
νινθιεξσκέλσλ ππξαπιηθψλ, βαιιηζηηθψλ, νπιηθψλ πζηεκάησλ γηα εθηφμεπζε 
απφ ππνβξχρηα, κε δπλαηφηεηα λα θέξνπλ ππξεληθέο θεθαιέο. Σν πξφγξακκα 
μεθίλεζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ακεξηθαληθνχ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ ηνπ 1956. Σε 
δηνίθεζε ηνπ έξγνπ αλέιαβε ηνλ λεντδξπζέλ γξαθείν εηδηθψλ έξγσλ (Navy 
Special Project Office) (SPO) γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 
πξνγξακκαηηζκνχ κεγάισλ θαη πεξίπινθσλ έξγσλ ην SPO αλέπηπμε ηελ ηερληθή 
PERT θαη ηελ δνκή αλάιπζεο εξγαζηψλ WBS. (Malcolm et al., 1959), (Polaris 
management, Fleet ballistic missile program. Rev. ed., 1962) 

 Σν πξφγξακκα Απφιισλ μεθίλεζε ην 1960, ζηα πιαίζηα κηαο εμαγγειίαο απφ ηνλ 
ηφηε πξφεδξν ηνλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Σδνλ Φηηδέξαιλη Κέλεληη, κε ζθνπφ ηελ 
έξεπλα θαη αλάπηπμε επαλδξσκέλσλ απνζηνιψλ ζηε ειήλε. Οξγαλψζεθε απφ 
ηε NASA ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο ηεο δηνίθεζεο πξνγξάκκαηνο θαη δηνίθεζεο 
έξγνπ θαη εξγαιεία φπσο ε PERT (Kwak, Carayannis and Anbari, 2003), 
(Arrilucea, 2018) ελψ ήηαλ απφ ηα πην πεξίπινθα ηερλνινγηθά πξνγξάκκαηα 
κέρξη εθείλε ηνπιάρηζηνλ ηελ επνρή. (Seymour and Hussein, 2014) 

Σξίηε πεξίνδνο 1980 1994  

Ζ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε επξεία δηάδνζε ηνπο έθεξε κία λέα 
επνρή ζηελ δηνίθεζε έξγνπ. Πνιιέο εθαξκνγέο ππνζηήξημεο ηεο δηνίθεζεο έξγσλ 
αλαπηχρζεθαλ θαη κπνξνχζαλ πιένλ λα απαιιάμνπλ ηνπο δηνηθεηέο έξγνπ απφ 
πνιπήκεξε ππνινγηζηηθή δνπιεηά. Δπίζεο ηελ πεξίνδν απηή κε πξσηνβνπιία ηεο 
βξεηαληθήο θπβέξλεζεο ε Simpact Systems Ltd δεκηνπξγεί κία κέζνδν δηνίθεζεο έξγνπ 
γηα ηελ ηππνπνίεζε φισλ ησλ έξγσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεο θπβέξλεζεο. 
Ήηαλ ε κέζνδνο (PROMT), ε νπνία απνηέιεζε πξφδξνκν γηα ηελ κέζνδν (PRINCE) 
πνπ είλαη αθξσλχκην ηνπ (Projects in Controlled Environment) κία ζπιινγή εξγαιείσλ 
πνπ αξρηθά ζηφρν είρε λα εμππεξεηήζεη ηελ νξγάλσζε ησλ θπβεξλεηηθψλ έξγσλ θαη 
έγηλε απνδεθηή απφ πνιινχο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο παγθνζκίσο. Ζ 
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PMI εθδίδεη ην Project Management Body of Knowledge (PMBok) έλαλ νδεγφ πνπ 
πεξηγξάθεη φιεο ηηο απνδεθηέο πξαθηηθέο ηηο δηνίθεζεο έξγνπ.  

Σν 1986 νη (Nonaka and Takeuchi, 1986) ζε έλα άξζξν ηνπο ζην "Harvard Business 
Review" (HBR) εμεγνχζαλ πσο νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή 
πξντφλησλ παξαηεξνχζαλ φηη ηα έζνδα απφ λέα πξντφληα, απνηεινχζαλ κεγάιν κέξνο 
ησλ θεξδψλ. Ζ αλάγθε γηα γξήγνξε αλάπηπμε πξντφλησλ δελ εμππεξεηνχληαλ απφ ηελ 
παξαδνζηαθή ηαθηηθή, σο ζεηξηαθήο αλάπηπμεο ζε θάζεηο, κε απνηέιεζκα, πνιιέο 
εηαηξείεο λα έρνπλ ήδε πεξάζεη ζε πην επέιηθηεο κνξθέο δηνίθεζεο κε κηθξέο νκάδεο 
ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε πξντφλησλ. Απηή ε αλάγθε, ππξνδφηεζε ηελ αλάπηπμε 
επέιηθησλ ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δηνίθεζε έξγνπ πνπ ζην άξζξν ηνπο νη 
ζπγγξαθείο νλφκαζαλ: 

(B Sashimi system) θαη (C Holistic rugby approach) 

αλάινγα κε ην βαζκφ επηθάιπςεο ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ. 
Οπζηαζηηθά νη νκάδεο αλάπηπμεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηηαρχλνπλ ηηο 
δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο πξντφλησλ, δελ πεξίκελαλ λα ηειεηψζεη κία θάζε αλάπηπμεο γηα 
λα αξρίζεη κία άιιε. Απηή ήηαλ ε απαξρή γηα έλα λέν παξαθιάδη ηεο δηνίθεζεο έξγνπ 
πνπ νλνκάζηεθε (Agile) θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ νκάδεο αλάπηπμεο πξντφλησλ 
ινγηζκηθνχ, αιιά θαη φπνπ αιινχ ρξεηάδνληαη δεκηνπξγηθέο, επέιηθηεο νκάδεο. 

Σν 1996 παξνπζηάζηεθε κία ζεσξία πνπ γξάθηεθε κε ηε κνξθή κπζηζηνξήκαηνο 
"Theory of constraints" (TOC) αλαπηχρζεθε ζε έλα βηβιίν κε ηίηιν"The Goal" απφ ηνλ 
Eliyahu M. Coldratt θαη Jeff Cox κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηηο πεξηπηψζεηο παξαγσγήο 
φπνπ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο πεξηνξηζκφο (Goldratt and Cox, 2004) (Seymour and 
Hussein, 2014)ηελ ζεσξία απηή βαζίζηεθαλ δηάθνξνη θιάδνη ηηο δηνίθεζεο κεηαμχ 
απηψλ θαη ε δηνίθεζε έξγνπ 

Ο Kwak (Kwak, Carayannis and Anbari, 2003)παξαζέηεη ηξία σο αληηπξνζσπεπηηθά 
έξγα ηεο επνρήο  

 Πξψηνλ ην θαλάιη ηεο Μάγρεο πνπ έλσζε ππνζαιάζζηα Αγγιία θαη Γαιιία. Έλα 
έξγν πνπ αλ εμαηξέζνπκε ηελ ηερληθή ηνπ δπζθνιία, απαηηνχζε ηνλ ζπληνληζκφ 
εθηφο απφ ηνπο εξγνιάβνπο, ηαπηφρξνλα δχν θπβεξλήζεσλ κε δηαθνξεηηθέο 
γιψζζεο, λνκίζκαηα θαη πξφηππα.  

 Γεχηεξνλ δηαζηεκηθφ ιεσθνξείν Challenger (1983-1985) ε θαηαζηξνθή ηνπ 
νπνίνπ έθαλε ηνπο αλζξψπνπο ηεο δηνίθεζεο έξγσλ λα εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν 
ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ηελ δπλακηθή ησλ νκάδσλ θαη ηελ δηαρείξηζε πνηφηεηαο  

 Σξίηνλ ζηελ νξγάλσζε ησλ ρεηκεξηλψλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ Κάιγθαξη ην 
1988 πνπ ε επηηπρεκέλε ρξήζε κεζφδσλ ηεο δηνίθεζεο έξγσλ ζηε δηνξγάλσζε 
εθδειψζεσλ δηεπξχλεη ηε ρξήζε ηνπο θαη ζε άιιεο δηνξγαλψζεηο  

απφ ην 1995 σο ην παξφλ  

Ζ ξαγδαία εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ πνπ απηφ έθεξε 
επεξέαζαλ νπνηαδήπνηε πξαθηηθή εθαξκνδφηαλ παιαηφηεξα. Σελ πεξίνδν απηή 
αλαπηχρζεθαλ ε κέζνδνο "CCPM" πνπ βαζίζηεθε ζηελ θηινζνθία (TOC). Ζ (PRINCE) 
αλαβαζκίδεηαη ζε (PRINCE2) ελψ ην (PMBok) αλαγλσξίδεηαη απφ ην (American 
National Standards Institute) (ANSI) θαη απφ ην Institute of (Electrical and Electronics 
Engineers) (IEEE) σο δηεζλέο πξφηππν  
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Ο Kwak παξνπζίαζε σο αληηπξνζσπεπηηθά έξγα γηα ηελ πεξίνδν απηή θαη εηδηθά έσο 
ην 2003 πνπ έγξαςε ηελ εξγαζία ηνπ:  

 Πξψηνλ ην (Year 2000 Project) γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο νκαιήο 
κεηάβαζεο ησλ ππνινγηζηψλ ζηε λέα ρηιηεηία. Έλα πξφβιεκα πνπ αθνξνχζε 
πξαγκαηηθά φιν ηνλ πξνεγκέλν θφζκν.  

 Γεχηεξνλ ην Iridium Project πνπ αθνξνχζε ηελ ππεξεζία παξνρήο δνξπθνξηθψλ 
ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο απφ ηε (Motorola) έλα θηιφδνμν έξγν πνπ φκσο ηειείσζε 
γξήγνξα. 

Οη παγθφζκηεο εμειίμεηο δείρλνπλ φηη ε δηνίθεζε έξγνπ είλαη έλα ηαρχηαηα 
αλαπηπζζφκελν επάγγεικα. Σν Ηλζηηηνχην δηνίθεζεο έξγνπ PMI εθηηκά φηη σο ην 2020 
1,57 εθαηνκκχξηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζα δεκηνπξγνχληαη θάζε ρξφλν παγθνζκίσο 
(Certified Associate in Project Management ( CAPM ), no date) ήκεξα θηάζακε ζην 
λα έρνπλ εθδνζεί πξφηππα γηα ηελ δηαρείξηζε έξγσλ φπσο ην (ANSI/PMI 99-001-2017) 
ελψ δηδάζθεηαη σο κάζεκα, σο ρσξηζηή θαηεχζπλζε, ή αθφκα θαη σο κεηαπηπρηαθφ ζε 
πνιιά παλεπηζηήκηα ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Δπξχηεξνο ινηπφλ ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαη λα θαηαγξαθεί εθαξκνζκέλε 
γλψζε, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ 
έξγσλ ππνδνκήο, κε ηξφπν πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Δίλαη κία εξγαζία πνπ πξνζδνθά βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε θαη θαηαγξαθή ησλ 
δπζθνιηψλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ζε κία κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ε νπνία, ελ 
ιεηηνπξγία, επεθηείλεηαη ζε δπλακηθφηεηα θαη εηζάγεη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο. Μία ηέηνηα 
εξγαζία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα δηνηθεηέο έξγσλ θαη 
κεραληθνχο πνπ ζα νξγαλψζνπλ παξφκνηεο επεθηάζεηο ζην κέιινλ, αλαιχνληαο 
δεηήκαηα φπσο νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ, ε κέζνδνο δεκνπξάηεζεο, νη 
ηερλνινγίεο πνπ εηζήρζεζαλ θαη ην είδνπο ηνπ έξγνπ. 

Ζ εξγαζία είλαη κία κειέηε πεξίπησζεο, έξγνπ επέθηαζεο ελ ιεηηνπξγία, κνλάδαο 
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κε δπλακηθφηεηα ζε αηρκή, ηνπο 150000 ηζνδχλακνπο θαηνίθνπο. 
Αλήθεη ζηνλ γεληθφηεξν γλσζηηθφ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ.  

Γηα λα εμππεξεηεζεί ν επξχηεξνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα δηεξεπλεζνχλ 
ηξεηο βαζηθέο παξάκεηξνη:  

1. Οη αλάγθεο πνπ εμππεξεηεί ε αλαβάζκηζε ελφο θέληξνπ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ή 
αιιηψο, βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. 

2. Οη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε επέθηαζε ελ ιεηηνπξγία ελφο βηνκεραληθνχ 
έξγνπ ππνδνκήο, κε ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπ, θαη κε ηελ ελζσκάησζε 
ζχγρξνλεο θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο. 

3. Οη ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα μεπεξαζηνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη 
δπζθνιίεο. 

Ζ εξγαζία ζα εζηηάζεη ζηηο ηδηνκνξθίεο πνπ παξνπζηάδεη ην έξγν δηνηθεηηθά, ζε 
ζπλάξηεζε κε ηελ αλππαξμία ελαιιαθηηθήο ιχζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 
θαηά ηελ θαηαζθεπή. Δπνκέλσο ζα πξέπεη ε κνλάδα λα είλαη ζπλερψο ζε ιεηηνπξγία, 
ελψ ηαπηφρξνλα λα ελζσκαηψλνληαη λέεο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ κε 
κνλάδεο ειηαθήο μήξαλζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο ηεο ιπκαηνιάζπεο. Γηα λα 
επηηεπρζνχλ απηέο νη θαηλνηφκεο ιχζεηο ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηζάγνληαη 
ζηελ εγθαηάζηαζε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα κεηξήζεσλ, απηνκαηηζκνχ, θαη 
παξαθνινχζεζεο. Οη παξαπάλσ ηερλνινγίεο σο έλα βαζκφ είλαη άγλσζηεο ζηνπο 
αλζξψπνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηελ εγθαηάζηαζε πξηλ ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ επέθηαζε. 
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Αλ θαη παξαπάλσ πεξηγξάθνπκε, έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν, δελ ζα αζρνιεζνχκε 
ηφζν κε ηα ηερληθά ζέκαηα ηηο θαηαζθεπήο (π.Υ. ηελ νξγάλσζε αγνξάο πιηθψλ), αιιά 
πεξηζζφηεξν κε ηα γεληθφηεξα ζέκαηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ, γηα λα επέιζεη, ε 
αιιαγή ζηελ εγθαηάζηαζε, ζηηο ιεηηνπξγίεο, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ γηα ηα λέα 
ηερλνινγηθά αληηθείκελα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζηελ εθαξκνγή 
ηνπο.  

ηφρνο είλαη λα εμάρζεί απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο, απηή ε πιεξνθνξία πνπ είλαη 
λέα θαη δελ έρεη θαηαγξαθεί. Γηα απηφ, αληί λα δηεξεπλεζεί κία παξάκεηξνο, π.Υ. ην 
ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο θαη θαηαγξαθήο πεξηζζφηεξσλ 
παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζην ζχλνιν ησλ 
ηνκέσλ γλψζεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ ζχγρξνλε δηνίθεζε θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ. 

ην θεθάιαην δχν ζα αλαιπζεί ην έξγν θαη νη ηνκείο γλψζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηελ δηνίθεζή ηνπ ζχκθσλα κε ην απφζεκα γλψζεο ηνπ ηδξχκαηνο δηαρεηξηζηψλ έξγσλ 
(PMBOK GUIDE 6th ed, 2017). ηελ ζπλέρεηα ζην θεθάιαην ηξία ζα πεξηγξαθεί ε 
κεζνδνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ζην θεθάιαην ηέζζεξα ζα αθνινπζήζεη 
παξνπζίαζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ. ην πέκπην θεθάιαην 
ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα. 
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2 Η διαχείριση έργων 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 2 Μνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ απφ ςειά. (Google maps, 2020). Ζ παξνχζα 
εηθφλα θαη ε εηθφλα ηνπ εμσθχιινπ απνηεινχλ παξάδεηγκα παξφκνηαο κνλάδαο θαη 

θακία άιιε ζρέζε δελ έρνπλ κε ηελ εξγαζία απηή 

2.1 Σο έργο και η διαχείρισή του 

ηελ Διιάδα ε ιέμε έξγν είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε ζην κπαιφ ησλ απιψλ αλζξψπσλ 
κε ην πξντφλ ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ θαη ζπλήζσο ελφο έξγνπ ηνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα. πρ έλα λέν δξφκν έλα λέν δεκφζην θηίξην. Καζψο νη κεραληθνί είλαη ε 
επηζηεκνληθή νκάδα πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξν απηφ ηνλ φξν θαη 
ζπλεθηηκψληαο φηη κέρξη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 ν ρψξνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απνηεινχζε κία απφ ηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ρψξα, κπνξεί 
εχθνια θάπνηνο λα θαηαλνήζεη πψο ζπλέβε απηφ. 

Έξγν φκσο δελ είλαη κφλν ην θαηαζθεπαζηηθφ. Έξγν είλαη κία αθνινπζία δηαδηθαζηψλ 
κε αξρή θαη ηέινο πνπ απηνχζηα εθηειείηαη κία θνξά, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ελφο 
επηζπκεηνχ πξντφληνο κίαο ππεξεζίαο ή ελφο απνηειέζκαηνο. (Burke, 2014) ζε 
νπνηνδήπνηε ηνκέα θαη αλ εθαξκνζηεί. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ κέρξη πξφζθαηα ζεσξνχζαλ φηη απηή ε κεζνδνινγία 
απεπζχλεηαη κφλν ζηνπο θαηαζθεπαζηέο, έρνπλ αξρίζεη λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ φηαλ 
ζέινπλ λα αλαπηχμνπλ κία λέα δξαζηεξηφηεηα πνπ κέρξη ηψξα δελ είραλ, λα θηηάμνπλ 
έλα δηαθεκηζηηθφ γηα έλα λέν πξντφλ, λα θαηαζθεπάζνπλ έλα λέν ινγηζκηθφ, ή λα 
αιιάμνπλ ηελ δνκή ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε έλα ηκήκα κίαο κεγάιεο επηρείξεζεο. 
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Γεληθφηεξα ρξεζηκνπνηείηαη νπνηεδήπνηε ππάξρεη ε αλάγθε λα επέιζεη κία αιιαγή απφ 
κία θαηάζηαζε ζε κία άιιε θαη ε δηαδηθαζία απηή ελέρεη πνιππινθφηεηα θαη ρξεηάδεηαη 
λα ζπκβεί κία θνξά κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Κάπνηα απφ απηά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε δηάξθεηα, ην είδνο, νη ζπλζήθεο, ην πεξηβάιισλ ηνπ έξγνπ θαη 
πνιιά άιια. 

ηελ ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή Διιάδα γηα λα μερσξίζνπλ απφ ηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ 
απφ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ, ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ (manager) 
ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηνλ αγγιηθφ φξν (Project). 

"Γηνίθεζε έξγνπ είλαη ε εθαξκνγή γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κε ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ ηα δεηνχκελά ηνπ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ 
επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή θαη ελνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο 
έξγσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα ην ίδην ην έξγν." (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017) 

Σα δεηνχκελα ηνπ έξγνπ είλαη ηα παξάγσγα γηα ηα νπνία απνθηά νληφηεηα έλα έξγν 
(ππάξρεη). Απηά ηα παξάγσγα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, θαη απηφο 
είλαη ν ιφγνο πνπ δεηείηαη ε εθηέιεζή ηνπ, Όκσο νη αλάγθεο πνπ εμππεξεηεί έλα έξγν 
δελ είλαη κφλν νη αλάγθεο ηνπ θχξηνπ ηνπ, αιιά θαη νη αλάγθεο ησλ άιισλ 
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ή ηνπιάρηζηνλ πνιιέο απφ απηέο. Γηα λα εληνπηζηνχλ, ηα 
ελδηαθεξφκελα κέξε θαη νη αλάγθεο ηνπο, εθφζνλ αλαθεξφκαζηε ζε ππάξρνλ έξγν, 
πξέπεη λα αλαζπξζεί ε κειέηε ζθνπηκφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα ηηο πεξηγξάθεη. Δπίζεο 
λα βξεζεί αλ ππάξρεη ην πιάλν δηαρείξηζεο ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.(PMBOK GUIDE 
6th ed, 2017) (Burke, 2014) 

Σν παξάγσγν ηνπ έξγνπ, ε ρξήζε ηνπ παξαγψγνπ, θαη ε δηαδηθαζία ηνπ έξγνπ, 
ζηφρν έρνπλ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ κε 
δηάθνξνπο ηξφπνπο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ην έξγν ζα νινθιεξσζεί ζηνλ κηθξφηεξν 
δπλαηφ ρξφλν κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο παξάγνληαο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα 
ζηελ δεηνχκελε πνηφηεηα. Με άιια ιφγηα λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρεκέλε νινθιήξσζε 
ηνπ έξγνπ. 

Κάζε έξγν δελ είλαη ίδην κε έλα άιιν κε ην νπνίν πηζαλφλ λα έρνπλ φκνηα παξάγσγα, 
είλαη φκσο πνιχ πηζαλφ λα έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ή αιιηψο 
ηδηαηηεξφηεηεο. Οη ηδηαηηεξφηεηεο κίαο νκάδαο έξγσλ είλαη, απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 
θάλνπλ ελφο είδνπο έξγν λα μερσξίδεη απφ ηα έξγα άιισλ εηδψλ. Γειαδή γηα 
παξάδεηγκα νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ παξφκνηα παξάγσγα ζε ζχγθξηζε 
κε απηά πνπ έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά παξάγσγα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ιφγν ηεο θχζεο 
ηνπο βξίζθνληαη παληνχ θαη είλαη πνιπάξηζκα. Δπνκέλσο νη ηδηαηηεξφηεηεο ελφο έξγνπ 
ζα είλαη απηά ηα ηδηαηηέξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε νπνηνδήπνηε 
επίπεδν δηνίθεζεο ή δηαδηθαζηψλ ηνπ. 

Γηα παξάδεηγκα ν (Kerzner, 2017) νκαδνπνηψληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ έξγσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα αλαθέξεη εθηφο ησλ άιισλ, φηη ιεηηνπξγνχλ ππφ ηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο, ζπλήζσο ζε έλα πεξηβάιινλ ζπγθξνπφκελσλ ζηφρσλ, κε πνιηηηθέο 
επηξξνέο. 

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδνληαη φια ηα έξγα γηα ηελ επηηπρή 
νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη νινθιήξσζε ηνπο είλαη ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε (PMBOK 
GUIDE 6th ed, 2017)  

Σα δεκφζηα έξγα είλαη κία ππνθαηεγνξία έξγσλ κε ηδηαηηέξα ραξαθηεξηζηηθά αιιά 
δελ είλαη ηα δεκφζηα έξγα κία νκάδα έξγσλ απφιπηα νκνηνγελήο θαη αδηαίξεηε. Έλαο 
νξηζκφο γηα ηα δεκφζηα έξγα αλαθέξεη φηη είλαη απηά ηα έξγα πνπ αλαζέηεη θαη 
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επηβιέπεη ή αλαιακβάλεη λα θέξεη εηο πέξαο ή δηνηθεί έλαο ή πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί 
ηνπ ζηελνχ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

Άιινο νξηζκφο πεξηγξάθεη φηη δεκφζηα έξγα είλαη ηα έξγα πνπ γίλνληαη ζηνλ δεκφζην 
ηνκέα ή ηα έξγα ηεο θπβέξλεζεο. Οη παξαπάλσ νξηζκνί φκσο δελ πεξηιακβάλνπλ θαη 
κία άιιε κνξθή δεκνζίσλ έξγσλ πνπ είλαη απηά ηα έξγα πνπ γίλνληαη ελαληίνλ ηεο 
θπβέξλεζεο. Σέηνηα έξγα είλαη ηα δηάθνξα αληηθπβεξλεηηθά θηλήκαηα θαη νη δηαδειψζεηο 
αθνχ θαη απηά αθνξνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Έλαο πην γεληθφο νξηζκφο ινηπφλ γηα ηα 
δεκφζηα έξγα θαηά ηνλ (Gasik, 2016) παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

"Δημόζιο έπγο είναι ένα έπγο πος εκηελείηαι κςπίυρ για δημόζιο όθελορ"  

Σα έξγα ζπλήζσο αλαπηχζζνληαη θαη εθηεινχληαη ζε ηέζζεξηο δηαθξηηέο θάζεηο. Πνπ 
απνηεινχλ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017). 

 Σελ θάζε εθθίλεζεο 

 Σελ θάζε νξγάλσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο 

 Σελ θάζε ηεο πινπνίεζεο  

 Σελ θάζε ηεο παξάδνζεο.  

Μέζα ζε απηέο ηηο θάζεηο ιακβάλνπλ ρψξα νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ. 
Όζν απμάλεηαη ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ έξγνπ ηφζν θάζε θάζε ηνπ έξγνπ 
εκθαλίδεη εληνλφηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ππνέξγνπ κέζα ζην έξγν.(Maylor, 2005) 

 Έλαο γεληθά απνδεθηφο, βαζηθφο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ νκάδσλ 
δξαζηεξηνηήησλ ή αιιηψο δηεξγαζηψλ ησλ έξγσλ είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε πέληε 
νκάδεο.  

 Έλαξμε,  

 ρεδηαζκφο 

 Δθηέιεζε 

 Έιεγρνο  

 Οινθιήξσζε. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε φια ζρεδφλ ηα έξγα, αιιά θαη ζε φια ηα 
επίπεδα. Σα δηαθνξεηηθά επίπεδα είλαη ην επίπεδν έξγνπ, ην επίπεδν θάζεο θαη ηα 
δηάθνξα επίπεδα δηεξγαζηψλ αλάινγα ην έξγν. (Μαξθάθε, 2017) (Burke, 2014)  

Απηφ ζεκάλεη φηη φπσο νη παξαπάλσ νκάδεο δηεξγαζηψλ ππάξρνπλ πρ ζηελ θάζε 
νξγάλσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο, παξνκνίσο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ θαη ζηελ δηεξγαζία 
αιιαγήο εχξνπο. Αθνχ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαξμε ηεο δηεξγαζίαο, λα έρεη γίλεη 
αξρηθά ν ζρεδηαζκφο ηνπ ηξφπνπ πνπ ζα αθνινπζεζεί, λα γίλεη ε εθηέιεζε, φηαλ 
απαηηεζεί, λα ειεγρζνχλ ηα απνηειέζκαηα, πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη αιιαγέο ζηηο 
θαηφςεηο ελφο θηηξίνπ, φζνλ αθνξά ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο λνκηθέο, ηερληθέο θηι. θαη 
λα ππάξμεη ε νινθιήξσζε κε ηελ έγθξηζε ησλ λέσλ ζρεδίσλ. 

Ο (Maylor, 2005) αλαθέξεη φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα 
έξγν είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο γηαηί ιεηηνπξγνχλ ζαλ κία αιπζίδα ηεο νπνίαο ε δχλακε 
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νξίδεηαη απφ ηνλ πην αδχλακν θξίθν. Όηαλ απηφο ν θξίθνο ζπάζεη, ε αιπζίδα δελ θάλεη 
πηα ηελ δνπιεηά γηα ηελ νπνία νξίζηεθε. Δίλαη ινηπφλ πξνηηκφηεξε κία κέηξηα 
νξγάλσζε κε φια ηα ζηνηρεία ηεο ζην ίδην επίπεδν, απφ κία άξηζηε νξγάλσζε κε 
θάπνηα πνιχ θαθά ζηνηρεία, γηαηί ηα ρεηξφηεξα ζηνηρεία ζε θάζε πεξίπησζε ζα νξίζνπλ 
θαη ηελ έθβαζε ηνπ έξγνπ. 

Πνηέο φκσο είλαη νη θχξηεο νκάδεο δηεξγαζηψλ θαη ζε πνηέο θαηεγνξίεο αλήθνπλ; 

Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ηνπ έξγνπ θαη ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ  

ηηο δηεξγαζίεο έλαξμεο, ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη ε κειέηε ζθνπηκφηεηαο, ε 
δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ, θαη ε αλάιπζε ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. 

Καηά ηηο δηεξγαζίεο ζρεδηαζκνχ ζπιιέγνληαη φιεο νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο απφ 
φια ηα γλσζηηθά πεδία θαη ελδηαθεξφκελα κέξε, ππνινγίδεηαη ην θφζηνο θαη ν 
ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη. νη πξνδηαγξαθέο θαη νη 
απαηηήζεηο. Δμαγψγηκν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. 

ηηο δηεξγαζίεο εθηέιεζεο, κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πξνεγνχκελεο νκάδαο 
δηεξγαζηψλ, γίλεηαη ε νξγάλσζε θαη θαζνδήγεζε ησλ αλζξψπηλσλ, πιηθψλ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
έξγνπ. 

Καηά ηηο δηεξγαζίεο ειέγρνπ κε δηάθνξα εξγαιεία γίλεηαη ε ζπζηεκαηηθή 
παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ θαη δηαζθαιίδεηαη ην φηη ζα εθηειεζηεί νπνηαδήπνηε 
δηνξζσηηθή θίλεζε απαηηεζεί, ψζηε ην έξγν λα κελ απνθιίλεη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 
Δπίζεο αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε αιιαγψλ θαη εμαζθαιίδεηαη ε ζπληεηαγκέλε 
νινθιήξσζε θαη ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν ή θαη ζην πξντφλ ηνπ. 

Οη δηεξγαζίεο νινθιήξσζεο εμαζθαιίδνπλ ηελ επίζεκε απνδνρή ησλ πξντφλησλ ή 
θαη απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. 

Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε, νη δηεξγαζίεο ηνπ έξγνπ δηαρσξίδνληαη 
θαη ζπλαξηήζεη ησλ πεξηνρψλ γλψζεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ. Πεξηνρέο γλψζεο ή 
γλσζηηθά πεδία είλαη νη λνεηέο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ πνπ νξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο 
γλσζηηθέο απαηηήζεηο θαη πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο, πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο, εηζφδνπο θαη 
εμφδνπο. Σα βαζηθά γλσζηηθά πεδία πνπ ζπκθψλα κε ην (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017) 
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δηνίθεζε έξγνπ είλαη: 

 Ζ ελνπνίεζε 

 Σν εχξνο  

 Ο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο  

 Σν θφζηνο  

 Ζ πνηφηεηα 

 Οη πφξνη 

 Οη επηθνηλσλίεο 

 Οη θίλδπλνη 
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 Οη πξνκήζεηεο 

 Σα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Σα πεδία απηά ζπλεηζθέξνπλ θαη ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα αιιά πηζαλφλ κε θάπνηεο 
δηαθνξνπνηήζεηο. πκπιεξσκαηηθά γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα, φπσο είλαη απηφ πνπ 
εμεηάδνπκε, ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ δηνίθεζή ηνπο θαη ηα γλσζηηθά πεδία: 

Σεο δηνίθεζεο πγείαο αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο 

Καη ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.  

ζχκθσλα κε ην (CONSTRUCTION EXTENSION TO THE PMBOK® GUIDE, 2016) 

Παξαθάησ ζα δνχκε επηγξακκαηηθά ηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη πψο απηέο δηαρσξίδνληαη ζηα δηάθνξα γλσζηηθά πεδία 
ζχκθσλα κε ην (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017) 

2.1.1 Η ενοποίηση του έργου 

Ζ πεξηνρή απηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνλ 
νξηζκφ ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ζπληνληζκφ φισλ ησλ δηεξγαζηψλ φισλ ησλ νκάδσλ 
δηεξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. Ζ ελνπνίεζε είλαη ε θεληξηθή ιεηηνπξγία ελφο έξγνπ θαηά ηελ 
νπνία ζπλεξγάδνληαη ηξεηο ζπληζηψζεο ηνπ έξγνπ, ε δηεξγαζία δηαρείξηζεο, ην ζρέδην 
δηαρείξηζεο θαη ν θχθινο δσήο ηνπ έξγνπ. ε θάζε δηαθνξεηηθή θάζε εθηεινχληαη νη 
δηεξγαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ εθαξκφδνληαο ην ζρέδην δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. Οη ηξεηο 
απηέο ζπληζηψζεο είλαη γλσζηέο θαη σο ηα 3P απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο Process, Plan, 
Phase.  

Οη δηεξγαζίεο ηεο δηνίθεζεο ελνπνίεζεο είλαη  

Ζ έλαξμε, φπνπ αλαπηχζζεηαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ έξγνπ, πνπ επηζήκσο νξίδεη ηελ 
χπαξμε ηνπ έξγνπ θαη ηα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην φλνκα, ηε ζθνπηκφηεηα, 
ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ηνλ δηεπζπληή, ηηο απαηηήζεηο, ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηελ 
νξγαλσηηθή δνκή, ην εχξνο, ηελ πνηφηεηα, ην ρξνλνδηάγξακκα, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη 
άιια. Καηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ ιακβάλνληαη ππφςε ε κειέηε 
ζθνπηκφηεηαο πνπ δείρλεη αλ ηα ππνηηζέκελα νθέιε πνπ ζα επηηεπρζνχλ κε ην έξγν 
δηθαηνινγνχλ ηελ αλάιεςε ηνπ εθηηκεηένπ θφζηνπο, ην πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ πνπ 
πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ην λνκηθφ θαζεζηψο, ηα πξφηππα, ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη, 
ππνδνκέο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηελ θνπιηνχξα ηηο ζπλήζεηεο, θαη πνιιά άιια 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ, γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη ηηο δηεξγαζίεο πνπ νξίδνπλ πξνεηνηκάδνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηα ζπζηαηηθά 
πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα νινθιεξσκέλν πιάλν ην νπνίν απνηειεί ην ζρέδην 
δηαρείξηζεο. 

Γηεχζπλζε θαη δηαρείξηζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ 
πνπ θαζνδεγνχλ ην έξγν εθαξκφδνληαο ηα νξηδφκελα ζην ζρέδην δηαρείξηζεο θαη 
εθηειψληαο ηηο εγθεθξηκέλεο αιιαγέο ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα δεηνχκελα ηνπ έξγνπ. 

Γηεχζπλζε θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο ηνπ έξγνπ είλαη νη δηαδηθαζίεο ρξήζεο ηεο 
ππάξρνπζαο γλψζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεηνχκελσλ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη 
δεκηνπξγίαο θαη θαηαγξαθήο λέαο γλψζεο πνπ απνθηάηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
δηαδηθαζηψλ. 
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Ζ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ έξγνπ κε ζπλερή επηζεψξεζε 
θαη αλαθνξέο ηεο απφδνζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δλζσκαησκέλνο έιεγρνο αιιαγψλ, φπνπ ειέγρνληαη φια ηα αηηήκαηα αιιαγψλ, 
αμηνινγνχληαη, εγθξίλνληαη θαη γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ ψζηε λα παξαρζνχλ 
ηα θαηάιιεια ελεκεξσκέλα ζρέδηα, έγγξαθα θιπ γηα λα κεηαθεξζεί ε θαηάιιειε 
πιεξνθνξία κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν.  

Κιείζηκν θάζεο ή θιείζηκν ηνπ έξγνπ, απνηειεί ηελ ηειεπηαία νκάδα δηεξγαζηψλ ηεο 
ελνπνίεζεο φπνπ γίλεηαη ε παξάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ θαηάιιειε 
ηεθκεξίσζε, ε έγθξηζε θαη απνδνρή ηνπο, θαη ν ηεξκαηηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ 
απειεπζέξσζε ηνπ δεζκεπκέλνπ γηα απηέο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ πφξσλ. 

Πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ δηεξγαζίεο γίλνληαη κία θνξά ζην έξγν ελψ άιιεο 
επαλαιακβάλνληαη ζπλερψο. Δλψ κφλν γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο αλαθέξνληαη σο 
μερσξηζηέο νκάδεο ζηελ πξάμε νη νκάδεο απηέο δελ είλαη δηαθξηηέο. πλήζσο νη 
δηεξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο. 
(PMBOK GUIDE 6th ed, 2017) 

2.1.2 Σο εύρος 

Με ηνλ φξν εχξνο αλαθεξφκαζηε δχν βαζηθέο έλλνηεο. Πξψηνλ ζε φια ηα παξαδνηέα 
κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνχληαη σο παξάγσγν ηνπ 
έξγνπ, αδηάθνξν αλ είλαη πξντφλ, ππεξεζία ή απνηέιεζκα θαη δεχηεξνλ ζηηο εξγαζίεο - 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα νινθιεξσζνχλ θαη λα παξαδνζνχλ ηα 
παξαπάλσ παξαδνηέα. Απηά ηα δχν δηαθξηηά θνκκάηηα ηνπ εχξνπο ηα ζπλαληάκε 
πνιιέο θνξέο λα πεξηγξάθνληαη μερσξηζηά κε ηνπο φξνπο, "Δχξνο πξντφληνο" γηα ηα 
παξαδνηέα θαη " Δχξνο έξγνπ" γηα ηηο εξγαζίεο.  

ε έξγα πνπ ν θχθινο δσήο αθνινπζεί κία πξνγλσζηηθή πξνζέγγηζε, φπσο είλαη ηα 
θαηαζθεπαζηηθά έξγα, ην εχξνο ηνπ πξντφληνο θαη ην εχξνο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζην 
μεθίλεκα ηνπ έξγνπ. Μία έλλνηα θιεηδί γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ εχξνπο πξντφληνο θαη ηνπ 
εχξνπο ηνπ έξγνπ είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Μία απαίηεζε γηα έλα έξγν είλαη "κία 
θαηάζηαζε ή κία δπλαηφηεηα πνπ απαηηείηαη λα ππάξρεη ζε έλα πξντφλ ή ζε κία 
ππεξεζία ή ζε έλα απνηέιεζκα γηα λα ηθαλνπνηεί κία ζπκθσλία ή κηα πξνδηαγξαθή." 

Ζ δηνίθεζε απαηηήζεσλ αξρίδεη κε ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
κεξψλ ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ ραξηνθπιαθίνπ, πξνγξάκκαηνο ή ζρεδηαζκνχ ελφο 
έξγνπ Βέβαηα ε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ δελ είλαη πάληα ηφζν εχθνιε ππφζεζε ζε έλα 
έξγν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηαηί ζε απηφ εκπιέθεηαη κία πιεηάδα ελδηαθεξνκέλσλ κε 
πνηθίια ζπκθέξνληα, ελψ, ιφγν ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ έξγνπ, ζηελ νκάδα ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζνχλ θαη άλζξσπνη, πνπ ίζσο λα κελ έρνπλ 
αθφκα γελλεζεί θαη ησλ νπνίσλ ηα ελδηαθέξνληα θαη νη αλάγθεο είλαη πνιχ δχζθνιν λα 
πξνβιεθζνχλ. (Kerzner, 2017) ηελ ζπλέρεηα αμηνινγνχληαη νη πηζαλέο, επηρεηξεκαηηθά 
ζπκθέξνπζεο, ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη νξίδνληαη νη απαηηήζεηο γηα ηα πξντφληα, 
ππεξεζίεο ή απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 
επηινγέο. Σαπηφρξνλα κε ηελ εθηίκεζε θαη θαηαγξαθή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αλαγθψλ 
δεκηνπξγείηαη ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ ζηφρσλ, αμηνιφγεζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη 
ησλ ειιείςεσλ πνπ ππάξρνπλ. Δπνκέλσο κπνξεί λα νξηζηεί πνία είλαη ε θαηάζηαζε 
πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε ζην κέιινλ.(REQUIREMENTS MANAGEMENT: A 
PRACTICE GUIDE, 2016) Ο βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ εχξνπο ηνπ έξγνπ κεηξάηαη 
αλαθνξηθά κε ην ζρέδην δηνίθεζεο έξγνπ ελψ ν βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ εχξνπο ηνπ 
πξντφληνο κεηξάηαη αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο ηνπ έξγνπ. 
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Καηά ηελ δηνίθεζε εχξνπο ζπκβαίλνπλ έμη βαζηθέο δηεξγαζίεο πνπ θαη εδψ 
δηαρσξίδνληαη γηα λα πεξηγξάθνπλ ελψ ζηελ πξάμε δελ είλαη πάληα δηαθξηηέο.  

Αξρηθά γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο δηνίθεζεο ηνπ εχξνπο, φπνπ αλαηίζεληαη νη ξφινη, 
επηιέγνληαη ηα εξγαιεία νη πιεξνθνξίεο θαη νη ηξφπνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 
κπνξνχλ λα γίλνπλ νη δηεξγαζίεο δηνίθεζεο ηνπ εχξνπο.  

πιιέγνληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη απαηηήζεηο. Δμεηάδνληαη νη αλάγθεο ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη νξίδνληαη νη απαηηήζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ δηάθνξεο 
κνξθέο. Τπάξρνπλ απαηηήζεηο γηα ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο, ηηο πξνδηαγξαθέο πξντφληνο, 
ηνλ ρξφλν παξάδνζεο, ηελ κέζνδν αλάπηπμεο, επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο θαη άιια.  

Οξίδεηαη κε ιεπηνκέξεηα ην εχξνο ηνπ πξντφληνο. πκθψλα κε ηηο απαηηήζεηο 
πεξηγξάθεηαη ε κνξθή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ έξγνπ 

Γεκηνπξγείηαη ε δνκή αλάιπζεο εξγαζηψλ. Ο ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο είλαη ην μεθίλεκα 
ηεο δηαδηθαζίαο απφ ην εχξνο πξντφληνο ην πέξαζκα ζηελ δνκή αλάιπζεο πξντφληνο 
θαη απφ εθεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ νκάδσλ δηεξγαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. 
Απηέο; νη δηεξγαζίεο απνηεινχλ ηελ θαηαγξαθή ηνπ εχξνπο ηνπ έξγνπ θαη αλαιχνληαη 
ζηελ ζπλέρεηα πεξαηηέξσ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 
ζηφρνπ. 

Γίλεηαη επηθχξσζε ηνπ εχξνπο. Αθνχ ην εχξνο γίλεη απνδεθηφ απφ ηα ελδηαθεξφκελα 
κέξε πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία επηθχξσζεο, φπσο ν θχξηνο ηνπ 
έξγνπ, ν εξγνιάβνο θαη ε νκάδα ηνπ έξγνπ, απηφ θαηαγξάθεηαη θαη απνηειεί ην 
έγγξαθν αλαθνξάο 

Καη ηέινο ν έιεγρνο ηνπ εχξνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 
παξαδνηέσλ ηελ παξαθνινχζεζε αιιαγψλ ζην εχξνο, ηελ αμηνιφγεζε θαη επνκέλσο 
ηνλ έιεγρν ηνπ εχξνπο. 

Οη δηεξγαζίεο απηέο επαλαιακβάλνληαη πνιιέο θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 
φπνηε απηφ απαηηεζεί θαη γηα φπνηα απφ ηηο δηεξγαζίεο απαηηεζεί, ρσξίο αλαγθαζηηθά 
λα εθηεινχληαη φιεο θάζε θνξά. (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017) 

2.1.3 Ο χρονοπρογραμματισμός του έργου 

Ο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ζε έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν είλαη κία ζχλζεηε εξγαζία κε 
πνιιέο παξακέηξνπο πνπ θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα είλαη απξφβιεπηεο, φπσο ν θαηξφο. 
Γηεξγαζίεο πνπ απφ εκπεηξία ζε παιαηφηεξα έξγα νη ρξφλνη ηνπο είλαη γλσζηνί ζα 
κπνξνχζαλ λα επηηαρπλζνχλ ή λα θαζπζηεξήζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ επεξεαδφκελεο 
απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ πνπ εηζάγεη παξακέηξνπο φπσο ε επθνιία 
πξφζβαζεο, ην χςνο εξγαζίαο, ε επθνιία ρξήζεο δηαθφξσλ εξγαιείσλ. Άιιεο 
παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ 
είλαη ε εκπινθή κεγάινπ αξηζκνχ ππεξγνιάβσλ κε αιιεινεμαξηψκελεο εξγαζίεο, αιιά 
θαη κεγάινπ αξηζκνχ πξνκεζεπηψλ πιηθψλ πνπ πνιιέο θνξέο δελ είλαη άκεζα 
δηαζέζηκα ή πξέπεη ζπρλά λα παξαγγειζνχλ απφ άιιεο ρψξεο κε κεγάινπο ρξφλνπο 
παξάδνζεο (CONSTRUCTION EXTENSION TO THE PMBOK® GUIDE, 2016) 

Οη βαζηθέο δηεξγαζίεο ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ είλαη: 

Ζ ζρεδίαζε ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ φπνπ νξίδνληαη νη ηξφπνη, νη δηαδηθαζίεο θαη 
ηα έγγξαθα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 
ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ. 
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Ο νξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλαγλσξίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ην έξγν θαη ηα παξάγσγά ηνπ 

Ο νξηζκφο ηεο αιιεινπρίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ γίλεηαη κε ηελ αλεχξεζε θαη 
θαηαγξαθή ησλ ζπζρεηηζκψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ εθηίκεζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηα κέζα πνπ 
δηαηίζεληαη ζπλεθηηκσκέλσλ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Αλαιχνληαη νη δηάξθεηεο θαη νη ζπζρεηηζκνί ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ, δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην ρξνληθφ 
πξφγξακκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθηέιεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ έξγνπ. 

Σέινο ν έιεγρνο ηνπ έξγνπ θαηά ηνλ νπνίν γίλεηαη ε παξαθνινχζεζε ψζηε λα 
ελεκεξψλεηαη ην ρξνλνπξφγξακκα κε ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ θαη γίλεηαη ε 
δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ ζηνπο ρξφλνπο. (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017) 

Μεξηθά πνιχ γλσζηά εξγαιεία ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
επξέσο ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα είλαη: 

Σα δηαγξάκκαηα πξνηεξαηνηήησλ φπνπ εκθαλίδνληαη ηέζζεξηο ηξφπνη ζπζρέηηζεο 
κεηαμχ δξαζηεξηνηήησλ. 

Λήμε γηα έλαξμε. Πξέπεη λα ηειεηψζεη ε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα γηα λα αξρίζεη 
ε επφκελε. 

Λήμε γηα ιήμε. Πξέπεη λα ηειεηψζεη ε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα γηα λα ηειεηψζεη ε 
επφκελε. 

Έλαξμε γηα έλαξμε Πξέπεη λα αξρίζεη ε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα γηα λα αξρίζεη 
ε επφκελε. 

Έλαξμε γηα ιήμε Πξέπεη λα αξρίζεη ε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα γηα λα ηειεηψζεη 
ε επφκελε. 

(Μαξθάθε, 2017) 

Σα δηαγξάκκαηα Gantt φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγνληαη, είλαη νξηδφληηα ξαβδνεηδή 
δηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ βαζηθή ηνπο κνξθή ηνλ ρξφλν έλαξμεο θαη ιήμεο 
γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα κε κία δηαθνξεηηθή ξάβδν. Απηά κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε 
ηα δηαγξάκκαηα πξνηεξαηνηήησλ γηα λα πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αιιά θαη 
λα παξνπζηάζνπλ πξνβιεπφκελα θφζηε αλά κνλάδα ρξφλνπ. (Πνιχδνο, 2018) 

Γηθηπσηή αλάιπζε έξγνπ ε νπνία γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα κίαο γξαθηθήο 
αλαπαξάζηαζεο ηνπ έξγνπ πνπ παξνπζηάδεη ηεο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηεξγαζηψλ 
ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δηεξγαζηψλ θαη ηέινο ηελ ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ 
έξγνπ 

Μέζνδνο ηνπ θξηζίκνπ κνλνπαηηνχ (CPM) πνπ καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
γλσξίδνπκε πνηέο είλαη νη θξίζηκεο δηεξγαζίεο, απηέο δειαδή πνπ δελ έρνπλ ρξνληθφ 
πεξηζψξην (slack time). Αλ απηέο παξνπζηάζνπλ θαζπζηέξεζε, ζα ππάξμεη ακέζσο 
θαζπζηέξεζε ζην έξγν. 

Ζ ηερληθή αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο πξνγξάκκαηνο (PERT) ε νπνία είλαη κία 
πηζαλνινγηθή κέζνδνο πνπ ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα λα ηειεηψζεη έλα έξγν ζε 
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νξηζκέλν ρξφλν ή δνζείζαο ηεο πηζαλφηεηαο λα ππνινγίζεη ηνλ ρξφλν πνπ ζα 
ηειεηψζεη έλα έξγν, δνπιεχνληαο πάλσ ζην θξίζηκν κνλνπάηη πνπ καο δίλεη ε (CPM). 

Σα δηάθνξα εκεξνιφγηα ηνπ έξγνπ φπνπ γίλεηαη ε θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ θάζε 
εκέξαο θαηαγξάθεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηερληθψλ θαη κεραλεκάησλ ηα 
νπνία βνεζνχλ ζηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ ηελ ρξνληθή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη δίλεη ηελ 
δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο θαη δηνξζψζεσλ ζηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ.  

Σα ινγηζκηθά δηνίθεζεο έξγνπ (PMIS) πνπ καο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
εθαξκφδνπκε κε επθνιία ηηο δηάθνξεο ηερληθέο αθφκα θαη ζε κεγάια έξγα.(Μαξθάθε, 
2017)  

2.1.4 Σο κόστος του έργου 

Απηή ε γλσζηηθή πεξηνρή αζρνιείηαη κε ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
νινθιήξσζε ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. Σν θφζηνο απηφ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε άκεζν 
θφζηνο θαη έκκεζν θφζηνο. Άκεζν θφζηνο είλαη φια εθείλα ηα πνζά πνπ κπνξνχλ 
εχθνια λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα θαηακεξηζηνχλ ζηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο είηε είλαη 
εξγαηηθφ θφζηνο είηε πιηθά θαη κεραλήκαηα. Έκκεζν θφζηνο είλαη ηα έμνδα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ ή άιισλ κεραληζκψλ, πνπ δελ 
θαηαλαιψλεηαη άκεζα ζην έξγν θαη δελ κπνξεί λα θαηακεξηζηεί ζηηο δηεξγαζίεο. Γηα λα 
ζπκπεξηιήθζε ζην ηειηθφ θφζηνο ην έκκεζν θφζηνο αλαηίζεηαη ζε έλα ινγαξηαζκφ 
γεληθψλ εμφδσλ θαη παξνπζηάδεηαη σο πνζνζηηαία πξνζαχμεζε ζην θφζηνο ησλ 
δηεξγαζηψλ κε ηνλ θίλδπλν λα κελ γίλεη ζσζηή ε εθηίκεζή ηνπ. Άιινο ηξφπνο λα 
θαηεγνξηνπνηεζνχλ θφζηε, είλαη ζε κεηαβιεηά φηαλ κεηαβάιινληαη ζπλαξηήζεη ηνπ 
εχξνπο πξντφληνο ή ζηαζεξά φηαλ επεξεάδνληαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο ελνίθηα 
γξαθείσλ. (Burke, 2014). 

Οη δηεξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο δηαρείξηζεο θφζηνπο 
είλαη: 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο θφζηνπο, ηνπ ηξφπνπ δειαδή πνπ ηα θφζηε ηνπ έξγνπ 
ζα εθηηκεζνχλ, ηνπ πψο ζα γίλεη ν πξνυπνινγηζκφο πψο ζα γίλεη ε δηαρείξηζε ε 
παξαθνινχζεζε θαη φ έιεγρνο. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο αθνξά ηηο δηεξγαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Ο νξηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξά ηελ ζπιινγή ησλ επηκέξνπο εθηηκήζεσλ 
θφζηνπο ζε έλα εληαίν ζχλνιν ην νπνίν κεηά ηελ απνδνρή θαη έγθξηζή ηνπ απφ ηελ 
δηνίθεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ έξγνπ ζα απνηειέζεη ηνλ βαζηθφ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

Ο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο πνπ αθνξά ηηο δηεξγαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο 
ηνπ έξγνπ ψζηε λα ελεκεξψλεη γηα ηεο κεηαβνιέο ηνπ θφζηνπο θαη λα ηξνπνπνηεί φηαλ 
ρξεηάδεηαη ηνλ βαζηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017) 

Αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή αθξίβεηα πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε ζηελ εθηίκεζε ηνπ 
θφζηνπο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν πνπ ππάξρεη, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηνλ 
ηξφπν εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο. Ζ πην γξήγνξεο κέζνδνη, αιιά θαη κε ηελ κηθξφηεξε 
αθξίβεηα είλαη ε παξακεηξηθή θαη ε αλαινγηθή κέζνδνο εθηίκεζεο ή εθηίκεζε απφ ηελ 
θνξπθή πξνο ηα θάησ. ηελ πξψηε ην θφζηνο αλάγεηαη ζε κία κνλάδα κέηξεζεο πνπ 
λα ηαηξηάδεη ζην πξντφλ ηνπ έξγνπ (πρ γηα θηίξηα θφζηνο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν) θαη 
βαζίδεηαη ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. ηελ αλαινγηθή κέζνδν ρξεζηκνπνηείηαη γλσζηφ 
θνζηνιφγην παξφκνηνπ έξγνπ πνπ ηξνπνπνηείηαη αλάινγα ην κέγεζνο θαη ηελ πηζαλφλ 



24 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε δπζθνιία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ αθξηβέζηεξε κέζνδνο 
εθηίκεζεο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο αλά παθέην εξγαζίαο, θνζηνιφγεζε απφ ηελ 
βάζε πξνο ηελ θνξπθή, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δνκή αλάιπζεο εξγαζηψλ (WBS), 
αζξνίδνληαο ζηελ ζπλέρεηα ηα επηκέξνπο θνζηνιφγηα. (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017), 
(Kerzner, 2017) ε πεξίπησζε πνπ ηα θνζηνιφγηα ησλ δηεξγαζηψλ είλαη άγλσζηα 
κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κία πηζαλνινγηθή κέζνδν παξφκνηα κε ηελ κέζνδν 
εθηίκεζεο ηνπ ρξφλνπ πξνζαξκνζκέλε ζην θφζηνο. (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017) 

2.1.5 Η ποιότητα του έργου 

Ζ δηαρείξηζε πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηεξγαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
απαηηνχκελεο πνιηηηθήο πνηφηεηαο ζην έξγν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θαη ζην πξντφλ. 
Απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ νκάδεο δηεξγαζηψλ: 

ρεδηαζκφο ηεο δηνίθεζεο πνηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 
απαηηήζεσλ πνηφηεηαο θαη ηνλ νξηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ πνπ ζα επηηχρνπλ 
ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, παξάγνληαο ην ζρέδην πνηφηεηαο έξγνπ. 

Ζ δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηεο δηεξγαζίεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ 
πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ κέζσ ηε δεκηνπξγίαο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ πινπνηνχλ ηελ πνιηηηθή 
πνηφηεηαο. 

Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο κε δηεξγαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ δηεξγαζηψλ εθαξκνγήο ηεο δηνίθεζεο πνηφηεηαο θαη έγθξηζεο 
ηθαλνπνίεζεο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ. (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017) 

Ζ πνηφηεηα καδί κε ηνλ ρξφλν θαη ην θφζηνο απνηεινχλ ηηο ηξεηο βαζηθέο 
αιιεινεμαξηνχκελεο παξακέηξνπο πνπ νξίδνπλ ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ελφο 
έξγνπ. Δίλαη επνκέλσο βαζηθή παξάκεηξνο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο δηαηξέρνπλ ην ζχλνιν 
ησλ δηεξγαζηψλ ησλ εμεηαδφκελσλ έξγσλ πάληα θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 
δεκηνπξγεί. (Maylor, 2005)  

2.1.6 Οι πόροι του έργου 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ πφξσλ ελφο έξγνπ πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο νκάδεο 
δηεξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ ηελ 
αλαδήηεζε, ηελ εμαζθάιηζή ηνπο, θαη ηελ δηάζεζή ηνπο ζηελ νκάδα ηνπ έξγνπ ψζηε λα 
ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη φηαλ ρξεηάδνληαη. Οη πφξνη ηνπ έξγνπ απνηεινχληαη απφ πιηθά 
εμνπιηζκφ, κεραλήκαηα εξγαιεία θαη αλζξψπνπο.  

Οη νκάδεο δηεξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηνίθεζε πφξσλ είλαη: 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηνίθεζεο πφξσλ πνπ απνηειείηαη απφ ηηο δηεξγαζίεο νξηζκνχ ησλ 
ηξφπσλ αλαγλψξηζεο νξγάλσζεο θαη απφθηεζεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ην έξγν 
πφξσλ 

Ζ εθηίκεζε πφξσλ, είλαη δηεξγαζίεο παξφκνηεο κε ηελ εθηίκεζε θφζηνπο πνπ 
αλαθέξνληαη φκσο ζε νκάδεο, εμνπιηζκφ θαη πιηθά 

Απφθηεζε πφξσλ είλαη νη δηεξγαζίεο εμαζθάιηζεο ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπσλ, ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ ή πξντφλησλ, ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη άιισλ πφξσλ πνπ πηζαλψο λα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ επηηπρή 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
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Αλάπηπμε νκάδαο. Απνηειείηαη απφ ηηο δηεξγαζίεο δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ θαη 
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, δηακνξθψλνληαο ην πεξηβάιινλ ηεο 
νκάδαο ηνπ έξγνπ. θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε 
ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ κειψλ θαη ηεο νκάδαο γεληθφηεξα. 

Γηνίθεζε ηεο νκάδαο. Απνηειείηαη απφ ηηο δηεξγαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη 
θαηαγξαθήο ηεο απφδνζεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, ηεο δηαρείξηζεο δηαπξνζσπηθψλ 
ζεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ θαη δηαρείξηζεο αιιαγψλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

Έιεγρνο πφξσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηεξγαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο 
δηαζεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ, φπσο απηνί είραλ ζρεδηαζηεί, ηνπ ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο 
ηνπ ζρεδηαζκνχ, θαη ηεο νξζήο ρξήζεο ησλ πφξσλ, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο θαη 
ηεο ιήςεο δηνξζσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ βειηίσζε πηζαλψλ αζηνρηψλ. (PMBOK GUIDE 
6th ed, 2017) 

Ο δηνηθεηήο ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηαπηφρξνλα εγέηεο θαη  
κεραληθφο, ηνπιάρηζηνλ ζηα κεζαία θαη κηθξφηεξα έξγα, αθνχ πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη 
αλζξψπνπο, πφξνπο, πιηθνχο θαη άπινπο, ελψ ζα πξέπεη λα έρεη πνιχ θαιή ηερληθή 
ζρέζε κε απηφ πνπ θαηαζθεπάδεη. 

2.1.7 Οι επικοινωνίες του έργου 

Δπηθνηλσλίεο ζε έλα έξγν είλαη θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία πνπ απνηειεί κεγάιν κέξνο 
ηεο δνπιεηάο ηνπ δηνηθεηή έξγνπ θαη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε θάζε δηεξγαζία ηνπ 
έξγνπ.(Burke, 2014)Οη πιεξνθνξίεο θαη ε ηαρχηεηα κεηάδνζήο ηνπο ζε έλα έξγν είλαη 
πνιχ ζεκαληηθέο θαη επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ. Οη επηθνηλσλίεο 
σο κέζν κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ θαη ν ηξφπνο πνπ απηέο ζρεδηάδνληαη λα 
ιεηηνπξγνχλ, κπνξεί λα έρνπλ σο θέληξν ηνλ δηνηθεηή ηνπ έξγνπ, (ζπγθεληξσηηθφ 
ζχζηεκα) ή λα νδεγνχλ πξνο ηελ αλψηεξε δηνίθεζε κφλν έλα κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ 
αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ, ηνλ ραξαθηήξα ηνπ δηνηθεηή ηνπ έξγνπ, ηελ επάξθεηα 
ησλ θαηψηεξσλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ απηνί απνιακβάλνπλ 
(απνθεληξσκέλν ζχζηεκα). (Πνιχδνο, 2018) 

Οη δηεξγαζίεο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο δηνίθεζεο επηθνηλσληψλ είλαη: 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηνίθεζεο επηθνηλσληψλ, φπνπ αξρηθά ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί ε 
θαηάιιειε γηα ην έξγν πξνζέγγηζε θαη λα ζρεδηαζηεί ν ηξφπνο θαη νη δηαδηθαζίεο ησλ 
επηθνηλσληψλ γηα λα παξέρεηαη ε θαηάιιειε πιεξνθνξία απφ θαη πξνο ηα 
ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπ έξγνπ. 

Ζ δηνίθεζε επηθνηλσληψλ πεξηιακβάλεη ηηο δηεξγαζίεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο, 
κνξθνπνίεζεο απνζηνιήο, παξαιαβήο, δηαλνκήο, θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ 
πιεξνθνξηψλ ηνπ έξγνπ. 

Παξαθνινχζεζε πιεξνθνξηψλ, είλαη ε νκάδα δηεξγαζηψλ πνπ ειέγρεη ζπλερψο ηηο 
αλάγθεο ζε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε 
ηνπο. 

Ζ κεγάιε πνζφηεηα πιεξνθνξίαο ζηεο κέξεο καο είλαη επθνιφηεξα δηαρεηξίζηκε κε 
ηελ ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Παξφια απηά ε επεμεξγαζία ησλ 
πιεξνθνξηψλ θαη ε θαηαλφεζή ηνπο απαηηεί ρξφλν πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 
πεξηνξηζκνχο πνπ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην έξγν. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ν ζσζηφο 
ζρεδηαζκφο ηνπ ηξφπνπ επηινγήο θαη δηαλνκήο ηεο ζσζηήο πιεξνθνξίαο ζηα ζσζηά 
άηνκα ρσξίο ππεξβνιέο δίλεη κεγάιν πιενλέθηεκα ζηα έξγα. (PMBOK GUIDE 6th ed, 
2017) 
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2.1.8 Οι κίνδυνοι του έργου 

Πνιιέο θνξέο ν φξνο θίλδπλνο ζπγρέεηαη κε ηελ αβεβαηφηεηα. Οη δχν έλλνηεο αλ θαη 
είλαη πνιχ θνληηλέο είλαη φκσο δηαθνξεηηθέο. Κίλδπλνο είλαη ε γλσζηή, ή κεηξήζηκε 
πηζαλφηεηα, κία δξαζηεξηφηεηα ή έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 
λα κελ θέξεη ην αλεπηζχκεην απνηέιεζκα. Αβεβαηφηεηα είλαη θάηη αφξηζην, φπνπ δελ 
ππάξρεη πιεξνθφξεζε θαη δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο απφθιηζεο 
(KNIGHT, 1921). ηελ δηνίθεζε θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε θαη 
ηεο δχν πεξηπηψζεηο, κία θαη πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ θίλδπλνη πνπ ζεσξεηηθά είλαη 
κεηξίζηκνη, αιιά ζηελ πξάμε απηφ είηε είλαη αδχλαην είηε δελ ππάξρεη επαξθήο 
πιεξνθφξεζε θαη νη δηνηθεηέο έξγνπ θαινχληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο πνιιέο θνξέο 
ππφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο.(Πνιχδνο, 2018) 

Οη νκάδεο δηεξγαζηψλ ηηο γλσζηηθήο πεξηνρήο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη: 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο θίλδπλνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηεξγαζίεο νξηζκνχ ηνπ 
ηξφπνπ πνπ ζα γίλεη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ. 

Ζ αλαγλψξηζε θηλδχλνπ φπνπ γίλεηαη θαη ε αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ πεγψλ 
ησλ θηλδχλσλ ησλ έξγσλ 

Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ κε θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ 
πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο γηα ηελ πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο 
εκθάληζήο ηνπο θαη ησλ επηδξάζεσλ ζην έξγν. 

Ζ πνζνηηθή αλάιπζε θηλδχλνπ φπνπ γίλεηαη αξηζκεηηθή αλάιπζε ησλ 
αλαγλσξηζκέλσλ θηλδχλσλ. 

Ο ζρεδηαζκφο αληηδξάζεσλ ζηνπο θηλδχλνπο, φπνπ νξίδνληαη νη δηεξγαζίεο 
απνηξνπήο αιιά θαη αληίδξαζεο ζε πεξίπησζε εκθάληζεο θάπνηαο αλεπηζχκεηεο 
θαηάζηαζεο. 

Ζ εθαξκνγή ησλ απνδεθηψλ αληηδξάζεσλ ζηνπο θηλδχλνπο. Οη δηεξγαζίεο πνπ 
εθαξκφδνπλ θαη' επέθηαζε ηνλ ζρεδηαζκφ αληηδξάζεσλ. 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ φζνλ αθνξά ηηο αληηδξάζεηο ζε θίλδπλν, ηελ εμέιημε 
ησλ θηλδχλσλ, ηελ αλαγλψξηζε λέσλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην έξγν θαη 
ηνπ ειέγρνπ ηηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ γλσζηηθή 
πεξηνρή ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017). 

Ζ δηνίθεζε θηλδχλνπ ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά σο πξνέθηαζε ησλ άιισλ δηνηθεηηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ, θαζψο βνεζά ζηελ κηθξφηεξε έθζεζε ζε θίλδπλν, ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο 
ιήςεο απνθάζεσλ, ζηνλ δηακνηξαζκφ ηνπ θηλδχλνπ κεηαμχ θάπνησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
κεξψλ θαη γεληθφηεξα ζηελ κείσζε ηεο επίδξαζεο ησλ αξλεηηθψλ απεηιψλ ζην έξγν 
(CONSTRUCTION EXTENSION TO THE PMBOK® GUIDE, 2016). 

2.1.9 Οι προμήθειες του έργου 

Πξνκήζεηεο ελφο έξγνπ είλαη νηηδήπνηε ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα έξγν θαη εηζάγεηαη ζε 
απηφ απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ ζπλήζσο κε θάπνηνπ είδνπο νηθνλνκηθφ 
αληάιιαγκα. ηα παξαπάλσ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ θαη πιηθά, εξγαιεία, 
εμνπιηζκφο, εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, ζπκβνπιεπηηθέο ή ππεξγνιαβία θαηαζθεπήο 
ελφο κέξνπο ηνπ εχξνπο ηνπ έξγνπ.  

Οη νκάδεο δηεξγαζηψλ ηηο γλσζηηθήο πεξηνρήο δηαρείξηζεο πξνκεζεηψλ είλαη: 
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Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηνίθεζεο πξνκεζεηψλ πνπ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο 
ησλ πξνκεζεηψλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ζηξαηεγηθή εθηέιεζεο, θαη ηελ 
έξεπλα αγνξάο γηα ηνπο δηαζέζηκνπο πξνκεζεπηέο θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ ζε θάζε 
είδνο. 

Ζ εθηέιεζε ησλ πξνκεζεηψλ, κε πξνζέγγηζε ησλ πσιεηψλ ζπιινγή πξνζθνξψλ 
αμηνιφγεζε, επηινγή θαη ζχλαςε ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο. 

Ο έιεγρνο ησλ πξνκεζεηψλ, πνπ είλαη νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ πξνκεζεπηψλ 
παξαθνινχζεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ζπκθσληψλ θαη δηαρείξηζε ηξνπνπνηήζεσλ, θαη νη 
δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ζχλαςεο ησλ ζπκθσληψλ. (PMBOK 
GUIDE 6th ed, 2017) 

Ζ δηνίθεζε πξνκεζεηψλ ζε έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν κπνξεί λα είλαη κηα ηδηαίηεξα 
πνιχπινθε δηαδηθαζία κε κία πιεηάδα πξνκεζεπηψλ πιηθψλ, εμνπιηζκνχ, 
εμαξηεκάησλ, ππεξγνιάβσλ θαη ζπκβνχισλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο αθφκα θαη ζηελ 
δηνίθεζε ηνπ έξγνπ ή ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο σο εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο 
(CONSTRUCTION EXTENSION TO THE PMBOK® GUIDE, 2016). Γηα παξάδεηγκα, 
φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, ηα ηειεπηαία ρξφληα επηβάιιεηαη απφ ηελ λνκνζεζία νη 
δηεξγαζίεο φπσο ε δηαθξίβσζε πνηφηεηαο θαη ε αλάιεςε κέξνπο ηνπ θηλδχλνπ, λα 
γίλνληαη απφ αλεμάξηεηεο εμεηδηθεπκέλεο εηαηξίεο δηαθξίβσζεο πνηφηεηαο θαη 
αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο αληίζηνηρα. 

2.1.10 Σα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου 

Σα ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπ έξγνπ είλαη φια ηα άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ πνπ 
εκπιέθνληαη ζην έξγν επεηδή επεξεάδνληαη απφ απηφ ή επεηδή ην επεξεάδνπλ ή θαη ηα 
δχν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ έξγνπ λα γίλεηαη ε αλαγλψξηζε 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ηνπ έξγνπ, θαη λα νξγαλψλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ αλαγθψλ 
ηνπο σο έλα απφ ηα δεηνχκελα ηνπ έξγνπ. 

Οη δηεξγαζίεο ηεο δηνίθεζεο ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ηνπ έξγνπ είλαη: 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ηνπ ηξφπνπ πνπ εκπιέθνληαη κε ην έξγν, 
ησλ απαηηήζεψλ ηνπο απφ ην έξγν, ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε 
ην έξγν θαη κεηαμχ ηνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο επηξξνήο ηνπο ζην έξγν. 

Σν ζρέδην εκπινθήο ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, φπνπ πξνβιέπεηαη ν ηξφπνο εκπινθήο 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ζπλαξηήζεη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο ζην έξγν θαη ηεο 
επηξξνήο ηνπο ζε απηφ. 

Ζ δηνίθεζε ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, πνπ είλαη ε δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο, θαη 
εξγαζίαο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπο θαη λα 
γίλεη ε εκπινθή ηνπο ζε απηφ ζην κέηξνπ ηνπ αλαγθαίνπ κε ζηφρν ηελ αίζηα έθβαζή ηνπ. 

Παξαθνινχζεζε ηεο δηνίθεζεο ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη ξχζκηζεο ησλ ηξφπσλ 
εκπινθήο ηνπο κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ εκπινθήο ελδηαθεξνκέλσλ 
κεξψλ.(PMBOK GUIDE 6th ed, 2017) 

ε έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν, ν ηδηνθηήηεο, αθνχ έρεη απνθαζίζεη φηη ηνπ ρξεηάδεηαη 
έλα πρ, θηίξην, απεπζχλεηαη ζε έλα αξρηηέθηνλα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θαη ζε έλα 
εξγνιάβν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Απηά είλαη ηα πξψηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπ έξγνπ, 
θαη απηά εηζάγνπλ θαη άιια κε ηελ ζεηξά ηνπο, φπσο λνκηθνχο ζπκβνχινπο, ζρεδηαζηέο 
ηερληθψλ ζεκάησλ κεραληθνχο, ηνλ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ, άιινπο εξγνιάβνπο ή 
ππεξγνιάβνπο εμεηδηθεπκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, εκπφξνπο πξνκεζεπηέο πιηθψλ, 
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ελνηθηαζηέο εμνπιηζκνχ. Δπηπιένλ εηζάγνπλ ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο (ηξάπεδεο), 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο (θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο), ππεξεζίεο αδεηνδφηεζεο θαη 
παξαθνινχζεζεο ηεο θαηαζθεπήο. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ ππάξρνπλ θαη άιια 
ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ εκπιέθνληαη γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο, φπσο νη γείηνλεο ζηελ 
πεξηνρή θαηαζθεπήο ή ην ηνπηθφ εξγαηηθφ θέληξν. Όινη απηνί επεξεάδνπλ ην έξγν κε 
ηξφπν πνπ δηαθέξεη επεξεαδφκελνο πνιιέο θνξέο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Ζ 
δηαρείξηζή ηνπο απνηειεί κία ζχλζεηε, ιφγσ ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 
ηνπο, δηαδηθαζία ελψ ε ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ κπνξεί λα 
απνβεί θξίζηκε γηα ην έξγν (CONSTRUCTION EXTENSION TO THE PMBOK® GUIDE, 
2016). 

2.1.11 Τγεία ασφάλεια και περιβάλλον 

Απηφ ην γλσζηηθφ πεδίν αλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη σο ρσξηζηφ πεδίν ζην (PMBOK 
GUIDE 6th ed, 2017) αθνξά σζηφζν έλα ζεκαληηθφ φγθν δηεξγαζηψλ ζηα 
θαηαζθεπαζηηθά έξγα. Σν πεδίν απηφ αζρνιείηαη κε ηελ θαιή πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 
απφ αηπρήκαηα, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φζσλ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή θνληά ζην έξγν 
θαη ην πψο απηή δηαζθαιίδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Σελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ 
ψζηε λα κελ εηζέιζνπλ άηνκα πνπ δελ έρνπλ εξγαζία ζε απηνχο, γηα λα απνηξαπνχλ 
αηπρήκαηα, θινπέο θαζψο θαη ηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ πξντφληνο ηνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  

Οη νκάδεο δηεξγαζηψλ ηνπ πεδίνπ είλαη: 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηνίθεζεο πγείαο, αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο (ΤΑΠ) ηνπ έξγνπ, 
φπνπ επηιέγεηαη ε πνιηηηθή ΤΑΠ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ 
απφ ηελ λνκνζεζία, ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ έξγνπ θαη απφ ηελ ζπιινγηθφηεηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. Ο νξηζκφο ησλ ηξφπσλ κέηξεζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ θφζηνπο 
εθαξκνγήο, ν ζρεδηαζκφο ησλ ηξφπσλ αληίδξαζεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ε αλάγθε 
γηα εθπαίδεπζε ζηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη άιια πνπ ηειηθά 
θαηαγξάθνληαη ζην ζρέδην πγείαο αζθάιεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

Ζ εθαξκνγή ηεο δηνίθεζεο πγείαο, αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο ηνπ έξγνπ κε ηελ 
εθαξκνγή ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ ΤΑΠ θαη ηε δεκηνπξγία 
δηεξγαζηψλ πνπ ηελ εμαζθαιίδνπλ. 

Ζ παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο δηνίθεζεο πγείαο, αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο 
ηνπ έξγνπ, ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε έξγνπ θαη βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη κε επηηπρία ε εμππεξέηεζε ηεο πνιηηηθήο ΤΑΠ ηνπ έξγνπ. 

Σν γλσζηηθφ πεδίν ηεο Τγείαο αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο (ΤΑΠ) είλαη έληνλα 
ζπλδεδεκέλν κε άιια γλσζηηθά πεδία, θαη ηδηθά κε ην πεδίν ηηο δηνίθεζεο θηλδχλνπ κε 
ηξφπν πνπ δελ κπνξεί λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ΤΑΠ ρσξίο δηνίθεζε 
θηλδχλνπ (CONSTRUCTION EXTENSION TO THE PMBOK® GUIDE, 2016). 

2.1.12 Οικονομική διαχείριση 

Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ελφο έξγνπ αθνξά ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ελφο έξγνπ, 
ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ δηαρείξηζή ηνπο, ηνλ νξηζκφ ησλ 
δηαζέζηκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε 
ηνπο ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ. Δίλαη έλα πεδίν πνπ αθνξά ζπλήζσο ηα 
ςειφηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη απαηηεί, αλάινγα ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ, 
ηνπιάρηζηνλ βαζηθέο γλψζεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ έξγνπ 
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αλ είλαη κηθξφ ή κεγάιν έξγν αλ είλαη ηδησηηθφ ή δεκφζην ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο 
κπνξεί λα δηαθέξεη πνιχ. 

Οη νκάδεο δηεξγαζηψλ ηνπ πεδίνπ είλαη  

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο νπνχ ζπλαξηήζεη ηνπ είδνπο ηνπ έξγνπ θαη ησλ 
δπλαηνηήησλ ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ εξγνιάβνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ θαη πξνκεζεπηψλ 
ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ν ηξφπνο ζα ζπλεηζθέξεη ν θάζε έλαο 
απφ ηνπο παξαπάλσ. Οξίδνληαη ζπκπιεξσκαηηθνί ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο κε 
ηξαπεδηθά ε άιια πξντφληα θαη θιείλνληαη ζπκθσλίεο. Λακβάλεηαη ππφςε ε εηζξνή απφ 
πιεξσκέο ηνπ έξγνπ θαη νη ρξφλνη πνπ απηά πξέπεη λα ζπκβνχλ. Δπίζεο νξίδεηαη ν 
ηξφπνο παξαθνινχζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ έξγνπ  

Ζ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο φπνπ επηηεξνχληαη ε απνδέζκεπζε θεθαιαίσλ απφ 
ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη ε νηθνλνκηθή πνξεία ηνπ έξγνπ παξαθνινπζψληαο ηα 
έζνδα έμνδα θαη ηνλ ηδίξν ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο ρξεκαηνξνέο 
επεκβαίλνληαο φπνπ θαη φηαλ ππάξρεη πξφβιεκα. Πεξηνδηθά εθηειεί νηθνλνκηθνχο 
ειέγρνπο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ (CONSTRUCTION 
EXTENSION TO THE PMBOK® GUIDE, 2016). 

Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο απφ είζνδν ησλ ρξεκάησλ 
ζην έξγν κέρξη θαη ηελ πιεξσκή ηνπ ηειεπηαίνπ ιεπηνχ. 

2.2 Αξιολόγηση της δυσκολίας ενός έργου 

Γχν ζεκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ επαξθή δηνίθεζε ησλ έξγσλ είλαη ην κέγεζνο θαη 
ε πνιππινθφηεηα. Σν κέγεζνο ησλ έξγσλ είλαη ζρεηηθφ κε ηελ θχζε θαη ην κέγεζνο ηεο 
επηρείξεζεο ζηελ νπνία αλήθεη, θαζψο έλα κεγάιν έξγν ζε έλα θιάδν κπνξεί λα 
ζεσξείηαη πνιχ κηθξφ γηα έλα άιιν. Ζ ζρέζε κεγέζνπο θαη πνιππινθφηεηαο δελ είλαη 
επζεία. Τπάξρνπλ κηθξά αιιά ηδηαηηέξα πνιχπινθα έξγα φπσο θαη κεγάια αιιά απιά 
έξγα, επνκέλσο ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνηειεί 
κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηξφπσλ θαη ηερληθψλ δηνίθεζεο. 
Έλα έξγν ζεσξείηαη πνιχ κηθξφ φηαλ απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ δέθα ππαιιήινπο θαη 
έρεη ηδίξν κηθξφηεξν απφ δχν εθαηνκκχξηα επξψ, κηθξφ φηαλ δελ μεπεξλά ηα δέθα 
εθαηνκκχξηα κε ιηγφηεξνπο απφ πελήληα ππαιιήινπο, κεζαίν σο πελήληα εθαηνκκχξηα 
θαη δηαθφζνπο πελήληα ππαιιήινπο, ελψ πάλσ απφ απηά ηα κεγέζε ζεσξείηαη κεγάιν. 
(Burke, 2014)  

Ο (Baccarini, 1996) αλαθέξεη φηη νη κέζνδνη δηνίθεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 
ε έθηαζε ησλ παξαπάλσ δηεξγαζηψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ εμαξηψληαη απφ ηελ θχζε 
ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ έξγνπ. Όζν πην πεξίπινθν είλαη έλα έξγν ηφζν 
πςειφηεξνπ επηπέδνπ δηνίθεζε απαηηείηαη. Ζ πνιππινθφηεηα είλαη θαηαιπηηθφο 
παξάγνληαο γηα ηελ ζχλζεζε ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ θαη νξίδεη ηηο απαηηήζεηο φζνλ 
αθνξά ηηο εηδηθφηεηεο ησλ κειψλ θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Δπεξεάδεη ζπλήζσο ηνλ ρξφλν 
θαη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο πξνηείλεη φηη:  

"Η πολςπλοκόηηηα ηος έπγος οπίζεηαι υρ «Η ζύζηαζη από πολλά ποικίλα 
αλληλένδεηα μέπη» και μποπεί να λειηοςπγήζει με όποςρ διαθοποποίηζηρ και 
αλληλεξάπηηζηρ." 

Παξαηεξεί φηη ε πνιππινθφηεηα ζπλίζηαηαη απφ δχν θχξηεο παξακέηξνπο ηελ 
νξγαλσηηθή θαη ηελ ηερλνινγηθή ελψ πεξηγξάθεη φηη ε δηαρείξηζε ηεο πνιππινθφηεηαο 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο δηεξγαζίεο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο ελνπνίεζεο έξγνπ, ην 
νπνίν ζεσξεί σο ηελ νπζία ηεο δηνίθεζεο έξγνπ, θαη ηελ θχξηα θαη ζεκαληηθφηεξε 
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ελαζρφιεζε ησλ δηνηθεηψλ ησλ έξγσλ. Πξνηείλεη ε πνιππινθφηεηα ηνπ έξγνπ λα 
κεηξάηαη ζπλαξηήζεη ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη αιιειεμαξηήζεσλ. 

Οη (Bakhshi, Ireland and Gorod, 2016) κε επξεία έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ έδσζαλ έλα 
άιιν νξηζκφ ηεο πνιππινθφηεηαο σο : 

"Μια πεπίπλοκη διάηαξη ηυν ποικίλυν αλληλοζςνδεόμενυν μεπών ζηα οποία ηα 
ζηοισεία μποπούν να αλλάξοςν και να εξελισθούν ζςνεσώρ με ζςνέπιερ επί ηυν ζηόσυν 
ηος έπγος" 

Δπίζεο αλαγλψξηζαλ πνιπάξηζκνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα έξγα 
αλαιχνληαο ηξεηο βαζηθέο νπηηθέο, ηελ νπηηθή ηνπ Ηδξχκαηνο δηνίθεζεο έξγσλ (PMI), 
ηελ νπηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηεκάησλ (The System of systems view) θαη ηεο νπηηθήο 
ησλ ζεσξηψλ ηεο πνιππινθφηεηαο θαηεγνξία φπνπ ζπλέζεζαλ απφ δηάθνξεο 
εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ έβιεπαλ ηα έξγα απφ άιιεο ζθνπηέο. 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο πνιππινθφηεηαο επνκέλσο είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο 
ηθαλφηεηεο ηνπ δηνηθεηή ηνπ έξγνπ θαη ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξίαο ηνπ. 
Έηζη ηα δηάθνξα ηδξχκαηα, ελψζεηο δηνηθεηψλ έξγνπ αιιά θαη εξεπλεηέο, έρνπλ 
αλαπηχμεη δηάθνξα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο βνεζψληαο ζηνλ 
νξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή έξγνπ θαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ 
δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ. Κάπνηα απφ απηά είλαη: 

Ο πίνακαρ ζςνηελεζηών για ηην αξιολόγηζη πόλυν ηος Crawford-Ishikura (Crawford-
Ishikura Factor Table for Evaluating Roles, or CIFTER ) Διεθνούρ Ενώζευρ για ηα 
ππόηςπα απόδοζηρ έπγος «Global Alliance for Project Standards» (Global Alliance for 
Project Performance Standards, 2007) 

Σν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο δηαρείξηζεο, ηεο (IPMA-USA - Project 
Management Complexity Evaluation Tool, no date) 

Σν εξγαιείν αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ έξγνπ ησλ (Dao 
et al., 2016) (Construction Industry Institute, 1993)ην νπνίν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 
δηνηθεηή έξγνπ λα επηιέμεη κεηαμχ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ θαη λα ηηο εληάμεη ζηελ 
δηνίθεζή ηνπ 

Ζ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ δελ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 
εξγαζίαο, απιά γίλεηαη ε αλαθνξά ηνπο γηα λα θαλεί ε ζεκαζία ηεο πνιππινθφηεηαο 
ζε έλα έξγν θαη ην πσο ε παγθφζκηα θνηλφηεηα ησλ έξγσλ αληηδξά ζε απηφ. 

2.3 Έργο και βιωσιμότητα 

Ζ βησζηκφηεηα είλαη κία πεξίπινθε έλλνηα κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Οη 
(Labuschagne and Brent, 2005) κεηαθέξνπλ έλα νξηζκφ ηεο Παγθφζκηαο Δπηηξνπήο 
γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε πνπ πεξηγξάθεη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε σο «η 
ανάπηςξη πος ςπηπεηεί ηιρ παπούζερ ανάγκερ συπίρ να ςπονομεύει ηην δςναηόηηηα 
ηυν επόμενυν γενεών να καλύτοςν ηιρ δικέρ ηοςρ ανάγκερ»  

ηελ βηβιηνγξαθία πνπ αζρνιείηαη κε ηελ βησζηκφηεηα θπξηαξρεί ε άπνςε φηη νη 
βαζηθνί ππιψλεο ηεο είλαη ε νηθνλνκηθή, ε θνηλσληθή θαη ε πεξηβαιινληηθή πηπρή ηεο. 
(Kivilä, Martinsuo and Vuorinen, 2017) Οη (Marcelino-Sádaba, González-Jaen and 
Pérez-Ezcurdia, 2015) εηζάγνπλ έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ δηνίθεζε ησλ έξγσλ 
κε ζηφρεπζε ζηελ βησζηκφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο, ηα πξντφληα, ηηο 
δηεξγαζίεο, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο αλζξψπνπο, πνπ ηηο ζεσξνχλ απαξαίηεηεο αλ 
θαη φρη πάληα αξθεηέο γηα λα επηηεπρζεί ε βησζηκφηεηα. Ζ δηαρείξηζε ησλ έξγσλ 
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αλαθέξεηαη ζην πψο ζα γίλνπλ ηα πξάγκαηα ζηνλ ρξφλν πνπ πξέπεη εληφο 
πξνυπνινγηζκνχ θαιχπηνληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. ε απηή ηελ 
πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ βαζηθψλ αμφλσλ, ρξφλνπ θφζηνπο θαη πνηφηεηαο, ελφο έξγνπ νη 
(Mishra, Dangayach and Mittal, 2011)πξνζζέηνπλ ηελ εζηθή ε νπνία φηαλ θαηά ηελ 
άπνςή ηνπο γίλεηαη πξάμε νδεγνχληαη ηα έξγα ζηελ βησζηκφηεηα. 

Σα βηνκεραληθά έξγα ππνδνκήο απηνχ ηνπ ηχπνπ πνπ εμεηάδνπκε ζε απηή ηελ 
εξγαζία εθ ηεο θχζεψο ηνπο πξνσζνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα αιιά ην θαηά 
πφζν εμππεξεηνχλ ηνπο άιινπο δχν ππιψλεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ίζνο θαηα 
πεξίπησζε. 
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3 Ερευνητική μέθοδος 

 

 

 

 

Ζ εξγαζία απηή είλαη κία κειέηε πεξίπησζεο έξγνπ επέθηαζεο θαη ζπληήξεζεο κίαο 

κνλάδαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Ζ επέθηαζε αθνξά δχν ζηνηρεία ηελ δπλακηθφηεηα, 

θαη ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε κε ηελ πξνζζήθε κνλάδαο ειηαθήο μήξαλζεο θαη 

θνκπνζηνπνίεζεο ηεο ιπκαηνιάζπεο, κε θηιηθφ πεξηβαιινληηθά ηξφπν. (αλάκημε κε 

βηνινγηθφ θιάζκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα θιαδέκαηα ησλ δέληξσλ ηεο πεξηνρήο) 

Σνλ παξφληα ρξφλν ην ζέκα πνπ εμεηάδεη απηή ε εξγαζία αθνξά έλα έξγν κνλαδηθφ, 

ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνηα ζηνηρεία ηνπ, ζηελ Διιάδα θαη πξσηνπνξηαθφ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα ην εμεηάζνπκε σο κία κνλαδηθή πεξίπησζε. (Saunders 

Mark, Lewis Philip and Thornhill Andrian, 2014)  

Σν έξγν είλαη ζρεηηθά κηθξφ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εκπιεθνκέλσλ. Δλλννχκε 

απηνχο πνπ εκπιέθνληαη δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά απφ ηνπο νπνίνπο 

κπνξνχκε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο. Οη εκπιεθφκελνη ζην έξγν βξίζθνληαη ζε 

δηάθνξα επίπεδα ηερληθά θαη δηνηθεηηθά κε κεγάιε αλνκνηνγέλεηα φζνλ αθνξά ηελ 

δνπιεηά πνπ θάλεη ν θάζε έλαο. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ ζε θάζε επίπεδν είλαη κηθξφο, 

έλα σο ηξία άηνκα (κεραληθνί ηεο ππεξεζίαο άιιν πξνζσπηθφ, εξγνιάβνη, κεραληθνί, 

ππεξγνιάβνη, ηερλίηεο θαη εξγάηεο) ελψ ν πιεζπζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην έξγν, 

απφ ην επίπεδν ηεο ππεξεζίαο πξνθήξπμεο θαη επίβιεςεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηνλ 

ηειεπηαίν εξγάηε, θηάλνπλ ζπλνιηθά κε δπζθνιία ηα 35 κε 40 άηνκα.  

Δίλαη κία πνηνηηθή έξεπλα κε ηελ νπνία ζα αλαδεηήζνπκε δεδνκέλα κέζα απφ ηηο 

απφςεηο ησλ αλζξψπσλ ησλ έξγσλ θαη ηελ εκπεηξία ηνπο (εκπεηξηθά πξσηνγελή 

δεδνκέλα), κέζα απφ ηελ λνκνζεζία, ηε δηαθήξπμε θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε 

(δεπηεξνγελή δεδνκέλα), θαζψο θαη ηελ ζρέζε ή ηηο δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ.  

Με δεδνκέλν φηη ν πιεζπζκφο είλαη κηθξφο, επηρεηξήζεθε λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία κε 

εκηδνκεκέλεο πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλεληεχμεηο, απφ ηνλ πιεζπζκφ. (απνγξαθή)  

Γελ θαηαθέξακε φκσο λα έρνπκε πξφζβαζε ζε φινπο επεηδή ην έξγν πνπ έρεη 

μεθηλήζεη λα θαηαζθεπάδεηαη ην 2012, έρεη νινθιεξσζεί θαηά έλα κέξνο ηνπ θαη έρεη 

πεξάζεη απφ πνιιέο θαζπζηεξήζεηο, ελψ έρεη πεξάζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

ηηο πξψηεο εξγαζίεο. Πνιιά έρνπλ πξνθχςεη ζην κεηαμχ. Κάπνηνη δελ ήζειαλ λα 

ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα πνπ έγηλε, γηαηί δελ ηνπο ελδηέθεξε ή γηαηί δελ ήζειαλ λα 

δψζνπλ πιεξνθνξίεο. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη λα θαηαιήμνπκε ζε κία δεηγκαηνιεςία ρσξίο 

πηζαλφηεηα. ε απηή ηελ νκάδα ηερληθψλ δεηγκαηνιεςίαο δελ ππάξρνπλ θαλφλεο γηα ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Απηφ ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηάηαη απφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

θαη ηελ θχζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζέινπκε λα αλαθαιχςνπκε. Δπεηδή φπσο είπακε 
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είλαη κία πνηνηηθή έξεπλα, ε εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ε θαηαλφεζε θαη νη γλψζεηο 

εμαξηψληαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπλεληεπμηαζηή πεξηζζφηεξν θαη φρη ηφζν απφ ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Οη γλψζεηο απηέο είλαη πηζαλφ λα θαζνδεγήζνπλ ζηελ αλάγθε 

πεξαηηέξσ ζπλέρηζεο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο ή λα εδξαηψζνπλ ηελ 

αληίιεςε φηη νη πιεξνθνξίεο είλαη επαξθείο. 

Οη ζπλεληεχμεηο είλαη βαζηζκέλεο ζε έλα ζθειεηφ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ δηαδηθαζία 

ρσξίο λα απνθιείζνπκε φκσο πιεξνθνξία πνπ πηζαλφλ λα καο έιζεη κε αδφκεην 

ηξφπν. 

Κάζε πιεξνθνξία είλαη ζεκαληηθή. Όηαλ φκσο ζε θάζε επφκελε ζπλέληεπμε ζην ίδην 

επίπεδν ε πιεξνθνξία ήηαλ ίδηα, επηρεηξήζεθε λα ζπιιερηνχλ δεδνκέλα απφ άιιν 

νξγαλσηηθφ επίπεδν κέρξη λα θαιχςνπκε φια ηα επίπεδα. Γελ πξνζπαζνχζακε λα 

αληιήζνπκε δεδνκέλα γηα κία ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κία δεηγκαηνιεςία θξίζηκσλ 

πεξηπηψζεσλ αθνχ ε πιεξνθνξία απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά επίπεδα είλαη πνιχ πην 

ζεκαληηθή απφ απηή πνπ ζπιιέρζεθε απφ ηνπο εξγάηεο. Απηφ δελ ζεκάλεη φηη ιφγν ηνπ 

κηθξνχ αξηζκνχ ηνπ πιεζπζκνχ δελ πξνζπαζήζακε λα πξνζεγγίζνπκε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα άηνκα. Οη ζπλεληεχμεηο έρνπλ ερνγξαθεζεί αθνχ είλαη ν πην 

αζθαιήο ηξφπνο λα κελ γίλνπλ παξαιήςεηο. (Saunders Mark, Lewis Philip and 

Thornhill Andrian, 2014) Κξαηήζεθαλ ζεκεηψζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηα δηάθνξα κε 

ιεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηελ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο θαη φπνηα 

άιιε παξαηήξεζε πνπ πηζαλφλ βνεζάεη. Μεηά απφ θάζε ζπλέληεπμε έγηλε κεηαθνξά 

ζε θείκελν θαη αξρεηνζέηεζε. 

Πξνβιήκαηα ηεο ζπιινγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κε εκηδνκεκέλεο  ή αδφκεηεο 

ζπλεληεχμεηο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ είλαη: 

Θέκαηα αμηνπηζηίαο.  

Θα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη λσξίηεξα ν ζπλεληεπμηαδφκελνο γηαηί πηζαλφλ λα πξέπεη 

λα πξνεηνηκαζηεί. 

Θέκαηα κεξνιεςίαο ακθφηεξσλ πιεπξψλ.  

Καηά ηελ ζπλέληεπμε γηλφηαλ ελεκέξσζε φηη δελ ζα ζηγνχλ άηνκα θαη νλφκαηα. 

Υξεηαδφηαλ πξνζνρή ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο πεξίπησζεο κεξνιεςίαο ηνπ 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ αλ απηφο αηζζαλφηαλ φηη ζα πξνζβιεζεί πξνζσπηθά ή 

επαγγεικαηηθά. Κξαηνχζακε ζνβαξή θαη νπδέηεξε ζηάζε εζηηάδνληαο ζηελ νπζία θαη 

απνθεχγνληαο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ψζηε λα απνθχγνπκε λα επεξεάδνπκε ηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν. 

Θέκαηα εγθπξφηεηαο.  

Πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήλεηα ησλ εξσηεκάησλ θαη επηβεβαίσζε φηη γίλνληαη 

θαηαλνεηά απφ φινπο κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Δδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη ν ζπγγξαθέαο εκπιέθεηαη ζην έξγν σο έλαο απφ ηνπο ηξεηο 

ππεξγνιάβνπο θαηαζθεπήο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, νπφηε έρεη ηδία άπνςε επί 

ησλ ζεκάησλ πνπ εξεπλψληαη θαη αλαπφθεπθηα απηφ επεξεάδεη ηελ έξεπλα ζε 

ζπλάξηηζε κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

ζπδήηεζεο ζε θάπνηα γλσζηά ζέκαηα αιιά θαη φζνλ αθνξά ηελ εξκελεία πνιιέο θνξέο 

ησλ ιεγνκέλσλ. Έγηλε πξνζπάζεηα απηφ λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά αληιψληαο 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κία θαη απηνί πνπ ηειηθά δέρηεθαλ λα πάξνπλ κέξνο ζηελ 

επίπνλε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ, πνπ ζπλδπάδνληαλ κε ηηο επαγγεικαηηθέο 
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ππνρξεψζεηο ηεο ζηηγκήο, ήηαλ απηνί πνπ πξψηνλ είρε θεξδεζεί ε εκπηζηνζχλε θαη ε 

ζπκπάζεηά ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη δεχηεξνλ απηνί πνπ έβιεπαλ ζεηηθά 

ηελ δηεμαγσγή κίαο έξεπλαο θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα ζπιινγή γλψζεο. 

Ζ πξψηεο ζπλεληεχμεηο έγηλαλ κε κεραληθνχο ηνπ έξγνπ κε ηνπο νπνίνπο είρακε ήδε 

κεγάιε νηθεηφηεηα ψζηε λα ππάξρεη αλάδξαζε φζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία θαη λα 

γίλνπλ νη αλαγθαίεο δηνξζψζεηο. Ζ ζεκαηνινγία βαζίζηεθε ζηηο πεξηνρέο γλψζεο ηεο 

δηνίθεζεο έξγνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017).  

Λήθζεθαλ 15 ζπλεληεχμεηο απφ κεραληθνχο θαη ηερλίηεο πνπ φινη ηνπο εξγάδνληαλ 

ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο, ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

επηβιέπνπζα ππεξεζία. Σα νλφκαηα νη εηδηθφηεηεο θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ δελ αλαθέξνληαη γηα ιφγνπο δηαθχιαμεο ηεο αλσλπκίαο. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1) ζπλνςίδνληαη, ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ, νη νκάδεο ειηθηψλ θαη ην γέλνο. Σα παξαθάησ δείρλνπλ φηη ε 

νκάδα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ απνηειείηαη θπξίσο απφ άηνκα κε θαιή εθπαίδεπζε θαη 

εκπεηξία, ελψ ηαπηφρξνλα πεξηιακβάλεη άηνκα απφ φιεο ηεο ειηθηαθέο νκάδεο, ηα 

δηαθνξεηηθά δηνηθεηηθά επίπεδα θαη ηα γέλε. Δδψ λα ζεκεησζεί φηη ην ζχλνιν ησλ 

γπλαηθψλ ζην έξγν ήηαλ ηξείο. 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΟΜΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 

   
ΓΕΝΟ Άληξαο 13 

 Γπλαίθα 2 

   
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Αλψηαηε 11 

 Γεπηεξνβάζκηα 4 

   
ΗΛΙΚΙΑ 25 - 35 2 

 36 - 45 1 

 46 - 55 7 

 56 - 65 4 

 66 - 75 1 

Πίλαθαο 1 

 

Καηά ηελ δηάθηα ηεο δηαδηθαζίαο ζθέςεο γηα ην πσο ζα δνκεζεί ε ζπλέληεπμε σο 

βαζηθφο ζθειεηφο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν πίλαθαο (Πίλαθαο 2) πνπ πεξηέρεη ηελ βαζηθή 

δνκή ελφο έξγνπ  
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 Αναθεωρήςεισ εξζλιξησ 
φάςεων 

    

 Ζκθεςη ολοκλήρωςησ     

      

  

 ΔΙΕΡΓΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 
ΕΡΓΟΤ 

 ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΟΤ 
ΕΡΓΟΤ 

 ΚΤΚΛΟ ΗΩΘ 
ΕΡΓΟΤ 

 Ζναρξθ  Χτόχοι  άάςθ ςκοπιμότθτασ 

 Χχεδιαςμόσ  Ψρόποσ υλοποίθςθσ  άάςθ ςχεδιαςμοφ 

 Εκτζλεςθ  Υόροι  άάςθ εκτζλεςθσ 

 Σλοκλιρωςθ  Δραςτθριότθτεσ  άάςθ ολοκλιρωςθσ 

      

2 ΔΛΕΦΓΑΧΛΑ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ 
       

     

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΕΝΑΡΞΘ 

     

ΕΙΡΟΘ  ΕΠΕΞΡΓΑΙΑ  ΕΚΡΟΘ 

ΕΞΚΕΧΘ ΑΥΑΛΨΘΧΕίΡ  ΑΡΑΥΨΩΘ ΧέΕΔΛΣΩ 
ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓΣΩ 

 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ 

ΕΞΚΕΧΘ ΕΥΛέΕΛΦΘΠΑΨΛΞΘΧ 
ΧΞΣΥΛΠΣΨΘΨΑΧ ΕΦΓΣΩ 

  ΕΓΞΦΛΧΘ ΠΕΟΕΨΘΧ 
ΧΞΣΥΛΠΣΨΘΨΑΧ 

ΧΩΠΒΣΟΑΛΣ     

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΣΛ 
ΥΑΦΑΓΣΡΨΕΧ ΨΣΩ 
ΕΓέΕΛΦΘΠΑΨΣΧ 

  ΕΓΞΦΛΧΘ ΑΡΑΟΩΧΘΧ 
ΕΡΔΛΑάΕΦΣΠΕΡίΡ 
ΠΕΦίΡ 

ΥΣΦΣΛ ΣΦΓΑΡίΨΛΞίΡ 
ΔΛΕΦΓΑΧΛίΡ 

    

     

     

ΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟ 

     

ΕΙΡΟΘ  ΕΠΕΞΡΓΑΙΑ  ΕΚΡΟΘ 

ΧέΕΔΛΣ ΕΩΦΣΩΧ ΕΦΓΣΩ  ΑΡΑΥΨΩΘ ΧέΕΔΛΣΩ 
ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓΣΩ 

 ΧέΕΔΛΣ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ 
ΕΦΓΣΩ ΧέΕΔΛΣ έΦΣΡΣΩ   
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ΧέΕΔΛΣ ΞΣΧΨΣΩΧ   

ΧέΕΔΛΣ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ   

ΧέΕΔΛΣ ΥΦΣΠΘΚΕΛίΡ   

ΧέΕΔΛΣ ΥΣΦίΡ   

ΧέΕΔΛΣ ΑΡΚΦίΥΛΡίΡ 
ΥΣΦίΡ 

  

ΧέΕΔΛΣ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛίΡ   

ΧέΕΔΛΣ ΞΛΡΔΩΡΣΩ   

     

     

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΙΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ 

     

ΕΙΡΟΘ  ΕΠΕΞΡΓΑΙΑ  ΕΚΡΟΘ 

ΞΑΨΑΧΨΛΞΣ ΕΦΓΣΩ  ΕΞΔΣΧΘ ΣΔΘΓΛίΡ  ΕΞΚΕΧΘ ΥΦΣΣΔΣΩ 
ΕΦΓΣΩ ΧέΕΔΛΣ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓΣΩ  ΔΛΕΞΥΕΦΑΛίΧΘ 

ΥΦΣΠΘΚΕΛίΡ 
 

ΕΓΞΦΛΧΕΛΧ ΑΟΟΑΓίΡ ΕΩΦΣΩΧ 
ΕΦΓΣΩ 

 ΕΥΛΚΕίΦΘΧΘ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ 
ΞΑΨΑ ΔΛΕΦΓΑΧΛΑ 

 

   ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ 
ΥΦΣΣΔΣΩ 

 

   ΑΡΑΧέΕΔΛΑΧΘ ΓΛΑ 
ΕΡΧίΠΑΨίΧΘ ΑΟΟΑΓίΡ 

 

     

     

ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ 

     

ΕΙΡΟΘ  ΕΠΕΞΡΓΑΙΑ  ΕΚΡΟΘ 

ΧέΕΔΛΣ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓΣΩ  ΚΕΧΘ ΧΕ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ  ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΨΛΞΣ 
ΣΟΣΞΟΘΦίΧΘΧ 

ΑΛΨΘΧΘ ΓΛΑ ΑΥΣΔΣέΘ   ΕΓέΕΛΦΛΔΛΑ ΞΩΦΛΣΩ ΨΣΩ 
ΕΦΓΣΩ ΞΑΛ έΕΛΦΛΧΨίΡ 

ΞΦΛΨΘΦΛΑ ΕΥΛΞΩΦίΧΘΧ ΞΑΛ 
ΑΥΣΔΣέΘΧ 

    

      

3 ΧέΕΔΛΣ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ 

      

 Ψο AMP Bok 5ed ορίηει το ςχζδιο ωσ μια ςκόπιμθ μελλοντικι διαδικαςία 

      

 To PMBOK 4ed ορίηει το ςχζδιο διαχείριςησ ζργου ωσ τθν διεργαςία τεκμθρίωςθσ των 
ενεργειϊν που απαιτοφνται για τον οριςμό, τθν προετοιμαςία, τθν ενοποίθςθ και το 
ςυντονιςμό όλων των ςχεδίων υποςτιριξθσ. Ψο ςχζδιο διαχείριςθσ ζργου αποτελεί τθν 
κφρια πθγι πλθροφοριϊν για τθ διαδικαςία διαχείριςθσ ζργου (ζναρξθ, ςχεδιαςμόσ, 
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ). 
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 Ψο AMP Bok 5ed ορίηει το ςχζδιο διαχείριςησ ζργου (PMP) ωσ ζνα ςχζδιο το οποίο 
ςυγκεντρϊνει όλα τα ςχζδια για ζνα ζργο. Χκοπόσ του ςχεδίου διαχείριςθσ είναι θ 
τεκμθρίωςθ τθσ διεργαςίασ ςχεδιαςμοφ και θ παραγωγι του εγγράφου αναφοράσ για 
τθ διαχείριςθ τθσ διεργαςίασ ςχεδιαςμοφ και παραγωγι του εγγράφου αναφοράσ για 
τθ διαχείριςθ του ζργου. Ξφριοσ του ςχεδίου διαχείριςθσ ζργου είναι ο διευκυντισ του 
ζργου. 

 

 

 

      

      

 Λίςτα ελζγχου 
ςχεδίου βάςησ 
αναφοράσ - χεδίου 
διαχείριςησ 

 Αριθμόσ εγγράφου  Θμερομηνία 
ζναρξησ 

 Ζναυςμα ζργου       

 Ζκκεςθ απαιτιςεων       

 Ζκκεςθ επιχειρθματικισ 
ςκοπιμότθτασ ζργου 

      

 Ξαταςτατικό ζργου       

 Πελζτθ ςκοπιμότθτασ       

 Ανάλυςθ ενδιαφερόμενων 
μερϊν 

      

 Πζκοδοσ καταςκευισ       

 Διαχείριςθ διαμόρφωςθσ       

 Διαχείριςθ εφρουσ ζργου       

 Δομι ανάλυςθσ εργαςιϊν 
(WBS) 

      

 Εκτίμθςθ χρόνου       

 Πζκοδοσ κρίςιμθσ 
διαδρομισ (CPM) 

      

 Διάγραμμα Gantt       

 Χτρατθγικι εκτζλεςθσ       

 έρονοδιάγραμμα 
προμθκειϊν 

      

 Χυμβόλαιο       

 Υρογραμματιςμόσ πόρων       

 Υροχπολογιςμόσ ζργου 
(Εκτίμθςθ κόςτουσ) 

      

 Χχζδιο ταμειακισ ροισ       

 Χχζδιο διαχείριςθσ κινδφνου       

 Χχζδιο ελζγχου ποιότθτασ       

 Χχζδιο επικοινωνιϊν       

 Δομι ανάλυςθσ οργανιςμοφ 
(OBS) 

      

 Υίνακασ ανάκεςθσ ευκυνϊν 
(RAM) 
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 Σμάδα ζργου       

 Χχζδιο βάςθσ αναφοράσ       

      

4 ΞΩΞΟΣΧ ΗίΘΧ ΕΦΓΣΩ 
      

 άΑΧΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘΧ   

 άΑΧΘ ΧΞΣΥΛΠΣΨΘΨΑΧ   

 άΑΧΘ ΧέΕΔΛΑΧΘΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ   

 άΑΧΘ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΞΑΛ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ   

 άΑΧΘ ΚΕΧΘΧ ΧΕ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΞΑΛ ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ   

      

Πίλαθαο 2 

(Burke, 2014) θαη πίλαθεο, κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, κίαο 

πξνηεηλφκελεο ιίζηαο ειέγρνπ ζρεδίνπ βάζεο αλαθνξάο, πνπ είλαη ελζσκαησκέλε 

ζηνλ πίλαθα (Πίλαθαο 2), θαη ελφο εξσηεκαηνινγίνπ αλαζεψξεζεο θάζεο ζηνλ πίλαθα 

(Πίλαθαο 3).  
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Ερωτθματολόγιο ανακεϊρθςθσ φάςθσ 

Κζςθ Αναγνωρίςτε τθ κζςθ ςασ ςτθν οργανωτικι δομι του ζργου και 
ςχολιάςτε το περιβάλλον χειριςμοφ και τθ ςυνεργαςία με άλλουσ 
τομείσ. 

Ανάκεςθ Χχολιάςτε τθν ανάκεςθ τθσ ευκφνθσ και τθσ εξουςίασ ς' εςάσ και από 
εςάσ. 

Εφροσ του ζργου Υεριγράψτε εν ςυντομία το αντικείμενο που ςασ ζχει ανατεκεί. 

Χχεδιαςμόσ Χχολιάςτε τα χρονοδιαγράμματα του ςχεδιαςμοφ, τον 
προχπολογιςμό, τθν ποιότθτα και τθν απόδοςθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ ςε ςχζςθ με το ζργο ςασ. Τπου είναι δυνατό, 
ποςοτικοποιιςτε τθν απόδοςθ με ςτατιςτικά δεδομζνα. 

Απόδοςθ Ξάντε μια δίκαιθ αποτίμθςθ τθσ απόδοςισ ςασ, αναλφοντασ τισ 
επιτυχίεσ και τα λάκθ. Χχολιάςτε τισ εκκζςεισ μθ ςυμμόρφωςθσ 
(NCR), δίνοντασ εξθγιςεισ για τυχόν παρεκκλίςεισ, αλλά και για το 
επίπεδο ανακεωριςεων. Εάν διενεργικθκαν ζλεγχοι, ςχολιάςτε τα 
ευριματά τουσ. 

Πζκοδοσ καταςκευισ Χχολιάςτε τθ μζκοδο καταςκευισ του ζργου και υποβάλετε 
προτάςεισ για μελλοντικά ζργα. 

Επικοινωνία Χχολιάςτε τισ γραμμζσ επικοινωνίασ, τθν ζκδοςθ οδθγιϊν και 
πλθροφοριϊν, τθν πραγματοποίθςθ ςυςκζψεων, τθν αρχειοκζτθςθ 
και τθ φφλαξθ.  

Ψεχνικζσ αλλαγζσ Αποτιμιςτε τισ αλλαγζσ ςτθ ςχεδίαςθ και τισ τεχνικζσ αλλαγζσ, τα 
τελικά ςχζδια καταςκευισ και τα εγχειρίδια χριςθσ. 

Αλλαγζσ ςτο εφροσ 
του ζργου 

Χχολιάςτε τισ αλλαγζσ που ενδεχομζνωσ ζγιναν ςτο εφροσ ζργου και 
τισ παραχωριςεισ. Αποτιμιςτε τθν ομαλότθτα τθσ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ διαμόρφωςθσ. 

Ρζεσ τεχνολογίεσ Χυηθτιςτε για τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, υπολογιςτϊν και 
αυτοματιςμϊν. 

Υροβλιματα Αναφζρετε απρόβλεπτα προβλιματα, πϊσ αυτά επθρζαςαν το ζργο 
και πϊσ αντιμετωπίςτθκαν. 

Υρομικεια Χχολιάςτε τθν απόδοςθ των προμθκευτϊν και των υπεργολάβων. 

Ανκρϊπινο δυναμικό Χχολιάςτε τθν απόδοςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν εκπαίδευςι 
τουσ και τα προβλιματα επαγγελματικϊν ςχζςεων που ενδεχομζνωσ 
παρατθρικθκαν. 

Υροχπολογιςμόσ Αποτιμιςτε τθν ακρίβεια του προχπολογιςμοφ και παρακζςτε 
προτεινόμενεσ αλλαγζσ ςτα τιμολόγια τθσ εταιρείασ. 

έρονοδιάγραμμα Αποτιμιςτε τθν ακρίβεια του ςχεδίου διαχείριςθσ ζργου και 
παρακζςτε προτεινόμενεσ αλλαγζσ ςτθ βάςθ δεδομζνων εκτιμιςεων 
τθσ εταιρείασ. 

Χυμβόλαιο Αποτιμιςτε το ζγγραφο του ςυμβολαίου ζργου. 

Υροτάςεισ Ξάντε γενικζσ προτάςεισ για μελλοντικά ζργα. 

Πίλαθαο 3 

Σα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ εμήρζεζαλ απφ ην βηβιίν ηνπ (Burke, 2014) 

ηα νπνία κεηά απφ αμηνιφγεζε θαη επεμεξγαζία νδήγεζαλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα κε 

ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε (Πίλαθαο 4) ζχκθσλα κε ηα νπνία έγηλαλ νη ζπλεληεχμεηο. 
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ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΒΑΘΜΘΘ ΚΑΙ ΕΠΕΚΣΑΘ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

 
Α/Α ΕΦίΨΘΧΘ ΨΕέΡΛΨΕΧ 

/ ΕΦΓΑΨΕΧ 
ΕΥΛΒΟΕΥΣΡΨΕΧ Θ 

ΕΦΓΣΔΘΓΣΛ 
ΩΥΕΦΓΣΟΑΒίΡ 

ΩΥΕΦΓΣΟΑΒΣΛ ΕΥΛΒΟΕΥΣΡΨΕΧ Θ 
ΕΦΓΣΔΘΓΣΛ 
ΑΡΑΔΣέΣΩ 

ΩΥΕΩΚΩΡΣΛ 
ΨΠΘΠΑΨίΡ 
ΠΘέΑΡΛΞΣΛ 

ΕΥΛΞΕάΑΟΕΛΧ 
ΨΣΩ 

ΑΡΑΔΣέΣΩ 

ΕΥΛΒΟΕΥΣΡΨΕΧ 
ΨΣΩ ΞΩΦΛΣΩ ΨΣΩ 

ΕΦΓΣΩ 

1 ΑΡΑΓΡίΦΛΧΨΕ ΨΘ ΚΕΧΘ ΧΑΧ ΧΨΘΡ ΣΦΓΑΡίΨΛΞΘ 
ΔΣΠΘ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ ΞΑΛ ΧέΣΟΛΑΧΨΕ ΨΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ 
έΕΛΦΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΨΘ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΠΕ ΑΟΟΣΩΧ 
ΨΣΠΕΛΧ 

● ● ● ● ● ● ● 

2 ΧέΣΟΛΑΧΨΕ ΨΘΡ ΑΡΑΚΕΧΘ ΨΘΧ ΕΩΚΩΡΘΧ ΞΑΛ ΨΘΧ 
ΕΣΩΧΛΑΧ Χ' ΕΧΑΧ ΞΑΛ ΑΥΣ ΕΧΑΧ. ● ● ● ● ● ● ● 

3 ΥΕΦΛΓΦΑήΨΕ ΕΡ ΧΩΡΨΣΠΛΑ ΨΣ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΥΣΩ 
ΧΑΧ ΕέΕΛ ΑΡΑΨΕΚΕΛ. ● ● ● ● ● ● ● 

4 ΕΡΑΩΧΠΑ ΕΦΓΣΩ         ● ● ● 
5 ΣΠΑΔΑ ΕΦΓΣΩ         ● ● ● 
6 ΥΣΛΕΧ ΣΛ ΑΡΑΓΞΕΧ ΥΣΩ ΑΥΤ ΨΘΡ ΔΛΞΘ ΧΑΧ ΚΕΧΘ 

ΞΑΛ ΣΥΨΛΞΘ ΞΑΟΩΥΨΕΛ ΨΣ ΕΦΓΣ ● ● ● ● ● ● ● 
7 ΞΑΨΑΧΨΑΨΛΞΣ ΕΦΓΣΩ         ● ● ● 
8 ΑΡΑΟΩΧΘ ΕΡΔΛΑάΕΦΣΠΕΡίΡ ΠΕΦίΡ               
9 ΧέΣΟΛΑΧΨΕ ΨΘΡ ΧΞΣΥΛΠΣΨΘΨΑ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ 

(ΕάΑΦΠΣΗΣΩΠΕ ΠΕΚΣΔΣ, ΓΛΑ ΡΑ ΕΥΛΨΩέΣΩΠΕ 
ΑΥΑΛΨΣΩΠΕΡΘ ΔΛΑΠΣΦάίΧΘ, ΕΡί ΨΑΩΨΣέΦΣΡΑ 
ΩΥΑΦέΕΛ ΕΥΛέΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣ ΕΡΔΛΑάΕΦΣΡ) 

● ● ● ● ● ● ● 

10 ΕΞΚΕΧΘ ΕΥΛέΕΛΦΘΠΑΨΛΞΘΧ ΧΞΣΥΛΠΣΨΘΨΑΧ ΕΦΓΣΩ 
(ΓΛΑΨΛ ΑΡΑΟΑΒΑΨΕ ΨΣ ΕΦΓΣ, ΥΣΛΑ ΨΑ ΣάΕΟΘ ΓΛΑ 
ΨΘΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΘ ΧΑΧ; ΞΑΛ ΥΣΛΣΛ ΣΛ ΥΕΦΛΣΦΛΧΠΣΛ) 

    ● ● ● ●   

10-Α ΨΣ ΕΩΦΣΧ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ ΕΛέΕ ΥΕΦΛΓΦΑάΕΛ ΠΕ 
ΧΑάΘΡΕΛΑ; (ΨΛ ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΕΨΑΛ ΧΨΣ ΕΦΓΣ ΞΑΛ ΨΛ 
ΣέΛ ίΧΨΕ ΡΑ ΠΘΡ ΩΥΑΦέΕΛ ΑΡΑΓΞΘ ΓΛΑ 
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘ Θ ΔΛέΣΓΡίΠΛΑ; ΠΥΣΦΣΩΧΕ ΡΑ 
ΕέΕΛ ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΨΕΛ ΞΑΛ ΥΕΦΛΓΦΑάΕΛ ΞΑΟΩΨΕΦΑ 
ΨΣ ΕΦΓΣ ίΧΨΕ ΡΑ ΕέΕΛ ΟΛΓΣΨΕΦΑ ΑΥΦΣΣΥΨΑ) 

  ● ● ● ● ● ● 

11 ΩΥΑΦέΣΩΡ ΧΨΣ ΕΥΛΥΕΔΣ ΥΣΩ ΕΧΕΛΧ ΕΦΓΑΗΕΧΚΕ 
ΔΛΑάΣΦΕΨΛΞΕΧ ΠΕΚΣΔΣΛ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ - ΠΕΟΕΨΘΧ 
- ΣΦΓΑΡίΧΘΧ ΠΕΨΑΩ ΨίΡ ΣΥΣΛίΡ ΕΥΦΕΥΕ ΡΑ 
ΕΥΛΟΕΕΨΕ; 

  ● ● ● ● ● ● 

12 ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ   ● ● ● ● ● ● 
13 ΨΣ ΧέΕΔΛΣ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ ΥΕΦΛΕΛέΕ ΞΑΨΛ 

ΑΟΟΣ ΕΞΨΣΧ ΨΛΧ ΠΕΟΕΨΕΧ ΨίΡ ΕΦΓίΡ; ΑΡ ΡΑΛ ΨΛ         ● ● ● 
14 ΔΣΠΘ ΑΡΑΟΩΧΘΧ ΕΦΓΑΧΛίΡ (WBS)  

(ΩΥΘΦέΕ Θ άΨΛΑΑΨΕ ΕΧΕΛΧ ΔΣΠΘΠΕΡΘ ΟΛΧΨΑ 
ΑΡΑΟΩΧΘΧ ΕΦΓΑΧΛίΡ; ΑΡ ΡΑΛ ΥΣΧΣ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ 
ΘΨΑΡ; ΩΥΘΦέΑΡ ΕΦΓΑΧΛΕΧ ΥΣΩ ΕΥΦΕΥΕ ΡΑ 
ΓΛΡΣΩΡ ΑΟΟΑ ΔΕΡ ΕΛέΑΡ ΥΦΣΒΟΕΩΚΕΛ ΞΑΚΣΟΣΩ;) 

  ● ● ● ● ● ● 

15 ΥίΧ ΞΑΡΑΨΕ ΨΘΡ ΕΞΨΛΠΘΧΘ ΞΣΧΨΣΩΧ (έΣΡΨΦΛΞΑ 
Υέ ΒΑΧΘ ΨΕΨΦΑΓίΡΛΞΣΩ ΠΕΨΦΣΩ Θ ΑΡΑΟΩΨΛΞΑ 
ΠΕ ΩΟΛΞΑ ΘΠΕΦΣΠΛΧΚΛΑ) 

    ●   ● ● ● 

16 ΥΣΧΣ ΕΩΞΣΟΣ ΘΨΑΡ ΡΑ ΣΦΓΑΡίΧΕΨΕ ΣΟΣΩΧ 
ΨΣΩΧ ΥΑΦΑΓίΓΛΞΣΩΧ ΧΩΡΨΕΟΕΧΨΕΧ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ; 
ΥΣΛΣΩΧ ΨΦΣΥΣΩΧ - ΕΦΓΑΟΕΛΑ έΦΘΧΛΠΣΥΣΛΘΧΑΨΕ; 

    ●   ● ●   

17 έΦΕΛΑΧΨΘΞΕ ΡΑ ΓΛΡΕΛ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ 
ΨΑΠΕΛΑΞΘΧ ΦΣΘΧ, ΥίΧ ΑΡΨΛΠΕΨΣΥΣΛΧΑΨΕ 
ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΑ ΧΨΘΡ ΨΑΠΕΛΑΞΘ ΧΑΧ ΦΣΘ; 

    ●   ● ● ● 

18 ΠΕ ΥΣΛΣ ΨΦΣΥΣ & ΨΛ ΕΦΓΑΟΕΛΑ, 
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΕΛΨΕ ΨΘΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΣΦΕΛΑ ΨΣΩ 
ΕΦΓΣΩ; 

    ●   ● ● ● 

19 ΑΥΣΨΛΠΘΧΨΕ ΨΘΡ ΑΞΦΛΒΕΛΑ ΨΣΩ 
ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΧΑΧ ΞΑΛ ΥΑΦΑΚΕΧΨΕ 
ΥΦΣΨΕΛΡΣΠΕΡΕΧ ΑΟΟΑΓΕΧ 

    ●   ● ● ● 

20 ΧέΣΟΛΑΧΨΕ ΨΣΡ έΦΣΡΣΥΦΣΓΦΑΠΑΨΛΧΠΣ ΨΣΩ 
ΕΦΓΣΩ ΥΣΛΕΧ ΠΕΚΣΔΣΩΧ έΦΘΧΛΠΣΥΣΛΘΧΑΨΕ; 
ΒΣΘΚΘΧΑΡ ΥΦΑΞΨΛΞΑ ΧΨΣ ΕΦΓΣ Θ ΧΨΣΡ ΕΟΕΓέΣ 
ΨΣΩ; (ΕΞΨΛΠΘΧΘ έΦΣΡΣΩ, ΠΕΚΣΔΣΧ ΞΦΛΧΛΠΘΧ 
ΔΛΑΔΦΣΠΘΧ (CPM), ΔΛΑΓΦΑΠΠΑ GANTT) 

    ●   ● ● ● 

21 ΥΣΧΣ ΕάΛΞΨΣ ΕΜΡΑΛ ΧΕ ΖΡΑ ΨΕΨΣΛΣ ΕΦΓΣ ΨΣ 
έΦΣΡΣΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΥΦΣΠΘΚΕΛίΡ;     ●   ● ● ● 

22 ΠΕ ΥΣΛΣ ΨΦΣΥΣ, ΨΛ ΕΦΓΑΟΕΛΑ, ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΕΛΨΕ 
ΨΣΡ ΒΑΚΠΣ ΣΟΣΞΟΘΦίΧΘΧ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ;     ●   ● ● ● 

23 ΓΛΡΣΡΨΑΛ ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΥΦΣΧίΥΛΞΣΩ; 
ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡίΡ ΞΑΛ ΩάΛΧΨΑΠΕΡίΡ;  ● ● ● ● ● ● ● 

24 ΥίΧ ΓΛΡΕΨΑΛ Σ ΕΟΕΓέΣΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ       ● ● ● ● 
25 ΓΛΡΣΡΨΑΛ ΕΞΚΕΧΕΛΧ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ  ΨίΡ 

ΥΦΣΠΘΚΕΩΨίΡ ΞΑΛ ΨίΡ ΩΥΕΦΓΣΟΑΒίΡ. ● ● ● ● ● ● ● 
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26 ΥίΧ ΓΛΡΕΨΑΛ Θ ΕΥΛΞΣΛΡίΡΛΑ ΧΨΣ ΕΦΓΣ ΞΑΛ ΥΣΧΣ 
ΑΩΧΨΘΦΑ ΨΘΦΕΛΨΑΛ Θ ΛΕΦΑΦέΛΑ; ● ● ● ● ● ● ● 

27 ΧέΣΟΛΑΧΨΕ ΨΘΡ ΥΦΑΓΠΑΨΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΧΞΕήΕίΡ   ● ● ● ● ● ● 
28 ΧέΣΟΛΑΧΨΕ ΨΘΡ ΕΞΔΣΧΘ ΣΔΘΓΛίΡ ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣάΣΦΛίΡ   ● ● ● ● ● ● 
29 ΩΥΑΦέΕΛ ΠΘέΑΡΛΧΠΣΧ ΧΩΟΟΣΓΘΧ ΛΔΕίΡ ΞΑΛ 

ΥΦΣΨΑΧΕίΡ;   ● ● ● ● ● ● 
30  ΧέΣΟΛΑΧΨΕ ΨΘΡ ΑΦέΕΛΣΚΕΨΘΧΘ ΞΑΛ ΨΘ άΩΟΑΘ 

ΥΟΘΦΣάΣΦΛίΡ.      ●   ● ● ● 
31 ΑΥΣΨΛΠΘΧΨΕ ΨΛΧ ΑΟΟΑΓΕΧ ΧΨΘ ΧέΕΔΛΑΧΘ ΞΑΛ ΨΛΧ 

ΨΕέΡΛΞΕΧ ΑΟΟΑΓΕΧ     ●   ● ● ● 
32 ΑΥΣΨΛΠΘΧΨΕ ΨΑ ΨΕΟΛΞΑ ΧέΕΔΛΑ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΞΑΛ 

ΨΑ ΕΓέΕΛΦΛΔΛΑ έΦΘΧΘΧ.     ●   ● ● ● 
33 ΥίΧ ΓΛΡΕΨΑΛ Θ ΠΕΨΑάΣΦΑ ΨΘΧ ΑΥΑΦΑΛΨΘΨΘΧ 

ΓΡίΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΣΩ ΥΑΦΑΓίΓΣΩ ΨΣΩ 
ΕΦΓΣΩ ΥΦΣΧ ΨΣΡ ΞΩΦΛΣ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ ΞΑΛ ΨΣ 
ΥΦΣΧίΥΛΞΣ ΥΣΩ ΚΑ ΨΣ έΦΘΧΛΠΣΥΣΛΘΧΕΛ; 

    ●   ● ● ● 

34 ΧέΣΟΛΑΧΨΕ ΨΛΧ ΑΟΟΑΓΕΧ ΥΣΩ ΕΡΔΕέΣΠΕΡίΧ 
ΕΓΛΡΑΡ ΧΨΣ ΕΩΦΣΧ ΕΦΓΣΩ ΞΑΛ ΨΛΧ ΥΑΦΑέίΦΘΧΕΛΧ.     ●   ● ● ● 

35 ΑΥΣΨΛΠΘΧΨΕ ΨΘΡ ΣΠΑΟΣΨΘΨΑ ΨΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ 
ΨΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΛΑΠΣΦάίΧΘΧ.   ● ● ● ● ● ● 

36 ΧΩΗΘΨΘΧΨΕ ΓΛΑ ΨΘ έΦΘΧΘ ΡΕίΡ ΨΕέΡΣΟΣΓΛίΡ   ● ● ● ● ● ● 
37 ΥΣΛΣΛ ΣΛ ΞΩΦΛΣΛ ΞΛΡΔΩΡΣΛ ΥΣΩ ΩΥΑΦέΣΩΡ ΧΨΣ 

ΕΦΓΣ ΞΑΛ ΥίΧ ΑΡΨΛΠΕΨίΥΛΧΨΘΞΑΡ; ΑΡΑάΕΦΕΨΕ 
ΔΩΣ ΨΦΕΛΧ ΔΛΑάΣΦΕΨΛΞΕΧ ΥΕΦΛΥΨίΧΕΛΧ 

● ● ● ● ● ● ● 

38 ΑΡΑάΕΦΕΨΕ ΑΥΦΣΒΟΕΥΨΑ ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΑ, ΥίΧ 
ΑΩΨΑ ΕΥΘΦΕΑΧΑΡ ΨΣ ΕΦΓΣ ΞΑΛ ΥίΧ 
ΑΡΨΛΠΕΨίΥΛΧΨΘΞΑΡ. 

● ● ● ● ● ● ● 

39 ΑΥΣΨΛΠΘΧΨΕ ΨΘΡ ΑΞΦΛΒΕΛΑ ΨΣΩ ΧέΕΔΛΣΩ 
ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΕΦΓΣΩ ΞΑΛ ΥΑΦΑΚΕΧΨΕ ΨΦΣΥΣΩΧ 
ΑΡΨΛΠΕΨίΥΛΧΘΧ ΥΦΣΒΟΘΠΑΨίΡ 

● ● ● ● ● ● ● 

40 ΥΣΛΣΧ ΥΑΦΑΓΣΡΨΑΧ ΚΑ ΒΕΟΨΛίΡΕ ΨΘΡ ΑΥΣΔΣΧΘ 
ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ; ● ● ● ● ● ● ● 

41 ΑΡ ΓΛΑ ΠΛΑ ΠΕΦΑ ΠΥΣΦΣΩΧΑΨΕ ΡΑ ΑΟΟΑΕΨΕ 
ΣΨΛΔΘΥΣΨΕ ΧΨΣ ΕΦΓΣ ΥΣΛΑ ΨΦΛΑ ΥΦΑΓΠΑΨΑ ΚΑ 
ΑΟΟΑΗΑΨΕ; 

● ● ● ● ● ● ● 

42 ΥίΧ ΚΑ ΠΥΣΦΣΩΧΕ ΡΑ ΕΥΘΦΕΑΧΕΛ ΕΧΑΧ 
ΥΦΣΧίΥΛΞΑ ΞΑΛ ΑΩΨΣ ΥΣΩ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΑ Θ 
ΚΕΧΠΛΞΑ ΕΞΥΦΣΧίΥΕΛΨΕ ΠΛΑ ΞΑΞΘ ΕΞΒΑΧΘ Θ ΞΑΛ 
ΔΛΑΞΣΥΘ ΨΣΩ ΕΦΓΣΩ; 

● ● ● ● ● ● ● 

43 ΥΣΛΑ έΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΚΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΕέΕΛ ΓΛΑ 
ΕΧΑΧ ΨΣ ΕΦΓΣ ΓΛΑ ΡΑ ΨΣ ΕίΦΕΛΨΑΛ ΕΥΛΨΩέΘΠΕΡΣ; ● ● ● ● ● ● ● 

44 ΥΣΛΕΧ ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ ΕΛΔΑΨΕ ΣΨΛ ΕέΕΛ ΑΩΨΣ ΨΣ 
ΕΦΓΣ ● ● ● ● ● ● ● 

45 ΞΑΡΨΕ ΓΕΡΛΞΕΧ ΥΦΣΨΑΧΕΛΧ ΓΛΑ ΠΕΟΟΣΡΨΛΞΑ ΕΦΓΑ.  ● ● ● ● ● ● ● 

Πίλαθαο 4 Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε ζηεο ζπλεληεχμεηο 
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3.1.1 Σρόπος ανάλυσης δεδομένων 

Αθνχ ζπιιερηήθαλ φιεο νη ζπλεληεχμεηο θαη θαζψο φπσο είπακε θαη παξαπάλσ 

θαηαγξάθεθαλ, ζηελ ζπλέρεηα έγηλε κεηαθνξά ησλ ερεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε θείκελν θαη 

πξνεηνηκάζηεθαλ γηα λα εμαρζνχλ ηα ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα δεδνκέλα γηα λα γίλεη 

θαηεγνξηνπνίεζε. 

Γηα ηελ δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηήζακε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε ην φλνκα 

NVivo πνπ έρεη θηηαρηεί γηα ηελ ππνζηήξημε πνηνηηθψλ εξεπλψλ θαη δίλεη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα ζηνλ ρξήζηε φπσο:  

 Σελ δπλαηφηεηα λα εηζάγνληαη ζε απηφ θάζε είδνπο θαη κνξθήο πνηνηηθά 

δεδνκέλα, θείκελα, ερεηηθά, βίληεν θσηνγξαθίεο.  

 Σελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχληαη ζε απηφ θαηεγνξίεο (Nods) θαη ππνθαηεγνξίεο 

κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξίζηεθα(Δηθφλα 3). 

 Σελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχληαη ζεκεηψζεηο (Memos) θαη δηαζπλδέζεηο κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ. 

 Σελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχληαη δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο (Cases) (Δηθφλα 5). 

 Σελ δπλαηφηεηα λα εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαη πεξηπηψζεηο ηα ζρεηηθά 

θνκκάηηα απφ ηα εηζεγκέλα αξρεία σο πνηνηηθά δεδνκέλα γηα πεξεηαίξσ αλάιπζε 

(Δηθφλα 4). 

 Σελ δπλαηφηεηα λα γίλνληαη ζπγθξίζεηο κεηαμχ φισλ ησλ εηδψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί (Δηθφλα 6). 



43 Δηθφλα 3 Γηάηαμε θσδηθψλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζην NVivo 
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 Σελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ κε κία πιεηάδα εξγαιείσλ φπσο 

δηαγξάκκαηα ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη πεξηπηψζεηο, 

δηαγξάκκαηα ζπρλφηεηαο ρξήζεο ιέμεσλ, δηαγξάκκαηα λεθψλ ζπρλφηεηαο ρξήζεο 

ιέμεσλ.  

 Σελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ δεκηνπξγίαο, ηειεπηαίαο κεηαβνιήο θαη 

ηνπ ρξήζηε πνπ επεμεξγάζηεθε ηα δεδνκέλα θαη πνιιά άιια.  

 Σελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ αλαθνξψλ, αιιά θαη ησλ δεδνκέλσλ γηα 

επεμεξγαζία ζε άιια πξνγξάκκαηα φπσο θεηκελνγξάθνπο ινγηζηηθά θχιια 

παξνπζηάζεηο θαη άιια. 

Όιεο απηέο νη επθνιίεο ζπγθεληξσκέλεο ζε ςεθηαθή κνξθή βνεζνχλ ζηελ αλάιπζε 

κεγάινπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ πνπ κε άιιν ηξφπν ζα ήηαλ πνιχπινθν θαη πνιχ πην 

ρξνλνβφξν. 

Σν NVivo, αγνξάζηεθε ζε εθπαηδεπηηθή έθδνζε κε δηάξθεηα ρξήζεο δχν έηε γηα έλα 

πνιχ κηθξφ αληίηηκν ζρεηηθά κε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ πνπ ήηαλ 75€. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζην NVivo δεκηνπξγήζεθαλ θαηεγνξίεο ζε δχν 

βαζηθνχο άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο αθνξνχζε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

έξγνπ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Γηα λα επηηεπρζεί δεκηνπξγεζήθαλ θαηεγνξίεο γηα θάζε 

κία απφ ηηο πεξηνρέο γλψζεο ηεο δηνίθεζεο θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζην (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017) θαη γηα ηελ επέθηαζή ηνπ 

(CONSTRUCTION EXTENSION TO THE PMBOK® GUIDE, 2016). Ο δεχηεξνο άμνλαο 

είρε ζηφρν ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

δεκηνπξγήζεθαλ ρσξηζηέο θαηεγνξίεο κε ππννκάδεο, φπνπ ρξεηαδφηαλ, γηα ηα 

δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ε 

φιεο ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εληάρζεθαλ ηα ζρεηηθά κε θάζε κία δεδνκέλα θαη ζηελ 

ζπλέρεηα δεκηνπξγεζήθαλ ππννκάδεο ησλ θαηεγνξηψλ, ζηηο νπνίεο καδεχνληαλ 

κεγάινο αξηζκφο δεδνκέλσλ. Οη θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ζηελ κνξθή πνπ 

θαηέιεμαλ κεηά απφ φιε απηή ηελ δηαδηθαζία, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα (Πίλαθαο 5). Δθεί 

νη ππνθαηεγνξίεο, αθνινπζνχλ ζηα ακέζσο επφκελα θειηά ησλ θαηεγνξηψλ θαη ην 

ηεξαξρηθφ φλνκα δείρλεη ηελ δνκή ησλ δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ψζηε απηή λα 

είλαη θαηαλνεηή θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ 
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Κωδικοί ποιοτικών δεδομένων 

Τνομα Ιεραρχικό όνομα Αριθμόσ 

κωδικοποι-

ημζνων 

αρχείων 

Αριθμόσ 

κωδικοποι-

ημζνων 

αναφορών 

Δημιου-

ργήθηκε 

την 

Δημιου-

ργήθηκε 

από 

αρχικά 

Σροποποι-

ημζνη την 

Σροποποι-

ημζνη 

από 

αρχικά  

Ζργο Nodes\\Ζργο 1 1 29/9/2019 

8:46 μμ 

MP 15/11/2019 

11:30 μμ 

MP 

Εργαλεία Nodes\\Ζργο\Εργαλεία 1 1 29/9/2019 

9:17 μμ 

MP 17/12/2019 

8:35 μμ 

MP 

Αξιολόγηςη 

ολοκλήρωςησ ζργου 

Nodes\\Ζργο\Εργαλεία\Αξιολόγθςθ 

ολοκλιρωςθσ ζργου 

3 3 7/7/2018 

7:04 μμ 

MP 25/12/2019 

11:53 πμ 

MP 

Δομή ανάλυςησ 

εργαςιών 

Nodes\\Ζργο\Εργαλεία\Δομι ανάλυςθσ 

εργαςιϊν 

9 11 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Ιδιαιτερότητεσ , 0 0 16/6/2018 

11:10 μμ 

MP 22/12/2019 

10:35 μμ 

MP 

Άλλεσ ιδιαιτερότητεσ Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Άλλεσ 

ιδιαιτερότθτεσ 

12 52 4/7/2018 

9:00 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Χρήςη Άλλεσ 

ιδιαιτερότητεσ 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Άλλεσ 

ιδιαιτερότθτεσ\έριςθ Άλλεσ ιδιαιτερότθτεσ 

7 12 22/12/2019 

6:38 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Ιδιαιτερότητεσ 

Βιομηχανικοφ ζργου 

υποδομήσ 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

Βιομθχανικοφ ζργου υποδομισ 

11 37 3/7/2018 

12:43 πμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Ιδιαιτερότητεσ 

επζκταςησ εν 

λειτουργία 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

Βιομθχανικοφ ζργου 

υποδομισ\Λδιαιτερότθτεσ επζκταςθσ εν 

11 34 3/7/2018 

12:04 πμ 

MP 25/12/2019 

10:02 πμ 

MP 
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λειτουργία 

Χρήςη επζκταςησ εν 

λειτουργία 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

Βιομθχανικοφ ζργου 

υποδομισ\Λδιαιτερότθτεσ επζκταςθσ εν 

λειτουργία\έριςθ επζκταςθσ εν λειτουργία 

7 14 22/12/2019 

7:24 μμ 

MP 25/12/2019 

10:02 πμ 

MP 

Ιδιαιτερότητεσ 

επζκταςησ ςε 

δυναμικότητα 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

Βιομθχανικοφ ζργου 

υποδομισ\Λδιαιτερότθτεσ επζκταςθσ ςε 

δυναμικότθτα 

4 7 3/7/2018 

12:07 πμ 

MP 22/12/2019 

8:19 μμ 

MP 

Χρήςη επζκταςησ ςε 

δυναμικότητα 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

Βιομθχανικοφ ζργου 

υποδομισ\Λδιαιτερότθτεσ επζκταςθσ ςε 

δυναμικότθτα\έριςθ επζκταςθσ ςε 

δυναμικότθτα 

3 3 22/12/2019 

7:25 μμ 

MP 25/12/2019 

8:59 πμ 

MP 

Χρήςη Βιομηχανικοφ 

ζργου υποδομήσ 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

Βιομθχανικοφ ζργου υποδομισ\έριςθ 

Βιομθχανικοφ ζργου υποδομισ 

5 14 22/12/2019 

7:24 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Ιδιαιτερότητεσ 

ενςωμάτωςησ 

ςφγχρονων 

τεχνολογιών 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

ενςωμάτωςθσ ςφγχρονων τεχνολογιϊν 

9 26 3/7/2018 

12:08 πμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Χρήςη ενςωμάτωςησ 

ςφγχρονων 

τεχνολογιών 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

ενςωμάτωςθσ ςφγχρονων 

τεχνολογιϊν\έριςθ ενςωμάτωςθσ 

ςφγχρονων τεχνολογιϊν 

4 9 22/12/2019 

8:20 μμ 

MP 25/12/2019 

9:31 πμ 

MP 

Ιδιαιτερότητεσ 

κινδφνων 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

κινδφνων 

6 14 2/11/2019 

9:17 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 
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Χρήςη κινδφνων Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

κινδφνων\έριςθ κινδφνων 

5 6 22/12/2019 

8:31 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Ιδιαιτερότητεσ μικροφ 

μεγζθουσ 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

μικροφ μεγζκουσ 

4 8 6/7/2018 

6:39 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Χρήςη μικροφ μεγζθουσ Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

μικροφ μεγζκουσ\έριςθ μικροφ μεγζκουσ 

3 4 22/12/2019 

8:36 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Ιδιαιτερότητεσ πόρων 

του ζργου 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

πόρων του ζργου 

10 40 1/11/2019 

8:41 μμ 

MP 25/12/2019 

10:35 πμ 

MP 

Χρήςη πόρων του 

ζργου 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

πόρων του ζργου\έριςθ πόρων του ζργου 

6 13 22/12/2019 

8:50 μμ 

MP 25/12/2019 

10:35 πμ 

MP 

Ιδιαιτερότητεσ 

ςυνδυαςμοφ εργαςιών 

προμηθειών & 

χρηματοροών - 

οικονομικήσ φφςησ 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

ςυνδυαςμοφ εργαςιϊν προμθκειϊν & 

χρθματοροϊν - οικονομικισ φφςθσ 

8 17 6/7/2018 

6:37 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Χρήςη ςυνδυαςμοφ 

εργαςιών προμηθειών 

& χρηματοροών - 

οικονομικήσ φφςησ 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

ςυνδυαςμοφ εργαςιϊν προμθκειϊν & 

χρθματοροϊν - οικονομικισ φφςθσ\έριςθ 

ςυνδυαςμοφ εργαςιϊν προμθκειϊν & 

χρθματοροϊν - οικονομικισ φφςθσ 

4 7 22/12/2019 

8:50 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Ιδιαιτερότητεσ τρόπου 

δημοπράτηςησ 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

τρόπου δθμοπράτθςθσ 

6 10 1/11/2019 

8:27 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Ιδιαιτερότητεσ εφρουσ Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

τρόπου δθμοπράτθςθσ\Λδιαιτερότθτεσ 

εφρουσ 

6 13 1/11/2019 

11:19 μμ 

MP 25/12/2019 

9:32 πμ 

MP 



51 

Ιδιαιτερότητεσ δομήσ 

ανάλυςησ προϊόντοσ 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

τρόπου δθμοπράτθςθσ\Λδιαιτερότθτεσ 

εφρουσ\Λδιαιτερότθτεσ δομισ ανάλυςθσ 

προϊόντοσ 

4 9 4/7/2018 

9:30 μμ 

MP 4/11/2019 

9:19 μμ 

MP 

Χρήςη εφρουσ Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

τρόπου δθμοπράτθςθσ\Λδιαιτερότθτεσ 

εφρουσ\έριςθ εφρουσ 

3 4 22/12/2019 

8:50 μμ 

MP 25/12/2019 

9:32 πμ 

MP 

Χρήςη δομήσ ανάλυςησ 

προϊόντοσ 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

τρόπου δθμοπράτθςθσ\Λδιαιτερότθτεσ 

εφρουσ\έριςθ εφρουσ\έριςθ δομισ 

ανάλυςθσ προϊόντοσ 

2 2 22/12/2019 

8:50 μμ 

MP 25/12/2019 

8:58 πμ 

MP 

Χρήςη τρόπου 

δημοπράτηςησ 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

τρόπου δθμοπράτθςθσ\έριςθ τρόπου 

δθμοπράτθςθσ 

5 5 22/12/2019 

8:50 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

                

Ιδιαιτερότητεσ χρόνου 

περάτωςησ 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

χρόνου περάτωςθσ 

10 25 8/11/2018 

8:36 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Χρήςη χρόνου 

περάτωςησ 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\Λδιαιτερότθτεσ 

χρόνου περάτωςθσ\έριςθ χρόνου 

περάτωςθσ 

5 8 22/12/2019 

8:42 μμ 

MP 25/12/2019 

10:29 πμ 

MP 

                

ΧΡΘΘ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΤΝΟΛΙΚΑ 

Nodes\\Ζργο\ΛΔΛΑΛΨΕΦΣΨΘΨΕΧ\έΦΘΧΘ 

ΥΣΛΣΨΛΞίΡ ΔΕΔΣΠΕΡίΡ ΧΩΡΣΟΛΞΑ 

14 100 22/12/2019 

10:21 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Πατζρασ & ιδιοκτήτησ 

του  ζργου 

Nodes\\Ζργο\Υατζρασ & ιδιοκτιτθσ του  

ζργου 

2 2 6/7/2018 

5:44 πμ 

MP 17/11/2019 

8:02 μμ 

MP 

Περιοχζσ γνώςησ Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ 0 0 29/9/2019 MP 4/11/2019 MP 
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9:37 μμ 9:21 μμ 

Διαχείριςη 

ενδιαφερομζνων μερών 

Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενδιαφερομζνων μερϊν 

11 19 29/9/2019 

9:42 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Διαχείριςη ενοποίηςησ 

του ζργου 

Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου 

0 0 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 11/12/2019 

12:24 πμ 

MP 

Διεργαςίεσ διαχείριςησ Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ 

1 2 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 16/11/2019 

10:18 μμ 

MP 

                

1 Ζναρξη & διακήρυξη Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\1 Ζναρξθ & διακιρυξθ 

0 0 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 4/12/2019 

10:44 μμ 

MP 

Δομή ανάλυςησ 

οργανιςμοφ 

Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\1 Ζναρξθ & διακιρυξθ\Δομι 

ανάλυςθσ οργανιςμοφ 

1 1 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 4/12/2019 

10:40 μμ 

MP 

Ομάδα ζργου & 

ανάθεςη ευθυνών 

Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\1 Ζναρξθ & διακιρυξθ\Δομι 

ανάλυςθσ οργανιςμοφ\Σμάδα ζργου & 

ανάκεςθ ευκυνϊν 

12 19 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 4/12/2019 

10:39 μμ 

MP 

Ζναυςμα του ζργου Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\1 Ζναρξθ & διακιρυξθ\Ζναυςμα 

του ζργου 

5 8 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 4/12/2019 

10:58 μμ 

MP 

Καταςτατικό του ζργου Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\1 Ζναρξθ & 

0 0 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 4/12/2019 

11:02 μμ 

MP 
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διακιρυξθ\Ξαταςτατικό του ζργου 

Μελζτη ςκοπιμότητασ Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\1 Ζναρξθ & διακιρυξθ\Πελζτθ 

ςκοπιμότθτασ 

4 7 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 4/12/2019 

11:34 μμ 

MP 

Ανάγκεσ που καλφπτει 

το ζργο 

Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\1 Ζναρξθ & διακιρυξθ\Πελζτθ 

ςκοπιμότθτασ\Ανάγκεσ που καλφπτει το ζργο 

12 32 13/10/2019 

8:35 πμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Ζκθεςη απαιτήςεων Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\1 Ζναρξθ & διακιρυξθ\Πελζτθ 

ςκοπιμότθτασ\Ζκκεςθ απαιτιςεων 

10 23 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Μζθοδοσ καταςκευήσ Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\1 Ζναρξθ & διακιρυξθ\Πελζτθ 

ςκοπιμότθτασ\Πζκοδοσ καταςκευισ 

7 10 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 17/12/2019 

8:35 μμ 

MP 

2 χεδιαςμόσ 

διαχείριςησ 

Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\2 Χχεδιαςμόσ διαχείριςθσ 

3 4 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 10/12/2019 

7:57 μμ 

MP 

Διαμόρφωςη & 

Διαχείριςη 

Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\2 Χχεδιαςμόσ 

διαχείριςθσ\Διαμόρφωςθ & Διαχείριςθ 

12 42 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 
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Προχπολογιςμόσ ζργου Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\2 Χχεδιαςμόσ 

διαχείριςθσ\Υροχπολογιςμόσ ζργου 

3 3 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 4/12/2019 

11:47 μμ 

MP 

τρατηγική εκτζλεςησ Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\2 Χχεδιαςμόσ 

διαχείριςθσ\Χτρατθγικι εκτζλεςθσ 

2 2 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 5/12/2019 

12:20 πμ 

MP 

3 Διεφθυνςη εκτζλεςησ Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\3 Διεφκυνςθ εκτζλεςθσ 

8 17 3/12/2019 

10:16 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

5 Παρακολοφθηςη και 

ζλεγχοσ 

Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\5 Υαρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ 

4 7 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

6 Ενςωματωμζνοσ 

ζλεγχοσ αλλαγών 

Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\6 Ενςωματωμζνοσ ζλεγχοσ 

αλλαγϊν 

0 0 3/12/2019 

10:18 μμ 

MP 3/12/2019 

10:28 μμ 

MP 

7 Κλείςιμο φάςησ ή του 

ζργου 

Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ενοποίθςθσ του ζργου\Διεργαςίεσ 

διαχείριςθσ\7 Ξλείςιμο φάςθσ ι του ζργου 

7 13 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Διαχείριςη 

επικοινωνιών 

Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

επικοινωνιϊν 

15 32 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Διαχείριςη εφρουσ Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

εφρουσ 

14 27 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 17/12/2019 

8:35 μμ 

MP 

Διαχείριςη κίνδυνου Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

κίνδυνου 

16 45 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Διαχείριςη κόςτουσ Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 6 7 5/7/2018 MP 29/11/2019 MP 
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κόςτουσ 5:34 μμ 6:54 πμ 

Διαχείριςη οικονομική Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

οικονομικι 

10 26 29/9/2019 

9:28 μμ 

MP 23/12/2019 

8:39 μμ 

MP 

Διαχείριςη ποιότητασ Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

ποιότθτασ 

11 23 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Διαχείριςη πόρων Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

πόρων 

10 35 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 23/12/2019 

8:39 μμ 

MP 

Διαχείριςη προμηθειών Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

προμθκειϊν 

7 9 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Διαχείριςη χρόνου, 

χρονοπρογραμματιςμόσ 

διαγράμματα Gantt 

Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διαχείριςθ 

χρόνου, χρονοπρογραμματιςμόσ 

διαγράμματα Gantt 

14 34 16/6/2018 

6:02 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

Διοίκηςησ υγείασ 

αςφάλειασ και 

περιβάλλοντοσ 

Nodes\\Ζργο\Υεριοχζσ γνϊςθσ\Διοίκθςθσ 

υγείασ αςφάλειασ και περιβάλλοντοσ 

11 24 29/9/2019 

9:27 μμ 

MP 25/12/2019 

11:52 πμ 

MP 

  Πίλαθαο 5 θσδηθνί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην NVivo 
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ηελ ζπλέρεα έγηλε ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ζην θεθάιαην 4 παξαζέηνληαο ζε 

εηζαγσγηθά κέζα ζην θείκελν απνθφκκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ απφ φπνπ πεγάδεη ε 

αλάιπζε πνπ γίλεηαη. Θα παξαηεξήζεη θάπνηνο, φηη ζηα απνθφκκαηα απηά ππάξρνπλ 

πνιιά ζπληαθηηθά ιάζε γεγνλφο πνπ ζεσξήζεθε απνδεθηφ γηα λα κελ αιινησζεί φηη 

εηπψζεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο ή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εηπψζεθε. 

Ζ βηβιηνγξαθία αλαδεηήζεθε θαη πξνζεγγίζηεθε κέζσ ηηο ειεθηξνληθήο ζειίδαο ηεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟY ΜΔΟΓΔΗΑΚΟY ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟY (ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ.) θαη ηνπ 

πλδέζκνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (HEALLINK) ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ 

(ScienceDirect), (Scopus), (Elsevier). Δπίζεο πιηθφ αλαδεηήζεθε θαη κέζσ ησλ ζειίδσλ 

αλαδήηεζεο (Google) θαη (Google Scholar). Κάπνηα απφ ηα βηβιία ζηελ βηβιηνγξαθία 

αγνξάζηεθαλ κέζσ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ έγηλε κε ην ινγηζκηθφ (Mendeley) 

Άιια ινγηζκηθά παθέηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ην Microsoft Office πνπ 

παξέρεηαη δσξεάλ απφ ην (ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ.) θαη ην (Sound organizer) πνπ είλαη έλα 

πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ ερεηηθψλ θαηαγξαθψλ απφ ηελ εηαηξία (Sony).  
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4 Η μελέτη περίπτωσης-Αποτελέσματα 

 

 

 

 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, παξαζέηνληαο ηα 
ζεκεία εθείλα πνπ κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θάλεθε λα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα θαη 
δίλνπλ απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο, δνκεκέλα ζχκθσλα 
κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ (PMI) θαη κε ηηο πεξηνρέο γλψζεο πνπ απηφ πεξηγξάθεη ζην 
(PMBOK GUIDE 6th ed, 2017). 

4.1 Η ενοποίηση 

4.1.1 Διαδικασίες έναρξης 

Ζ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη έλα έξγν επέθηαζεο θαη 
ζπληήξεζεο, κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ ην 
νπνίν απνηέιεζε ππνέξγν ελφο κεγαιχηεξνπ έξγνπ κε θχξην ηνλ Γήκν ζηνλ νπνίν 
βξίζθεηαη θαη εθηειεζηηθή ππεξεζία ηελ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 
(ΓΔΤΑ). ηφρν είρε ηελ επέθηαζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζε φιν ην βφξεην παξαιηαθφ 
κέησπν ηνπ λνκνχ  θαη ηελ δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα πεξαηηέξσ επέθηαζε ζην κέιινλ.  

Σν έξγν μεθίλεζε ην 1999 κε δεκνζίεπζε ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΣΔΔ, 
πξφζθιεζεο κειεηεηψλ γηα ηελ εθπφλεζε πξνκειέηεο ηεο αλαβάζκηζεο θαη επέθηαζεο 
ηνπ βηνινγηθνχ, ζχληαμε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, θαη κειέηε πεξηβαιινληηθψλ 
επηπηψζεσλ. Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην ηκήκα ηεο αλάζεζεο απνηειεί ηκήκα ηεο 
πξνθαηαξηηθήο κειέηεο ζχκθσλα κε ηνλ (Πνιχδνο, 2018). ηελ πξνθαηαξηηθή κειέηε 
πεξηιακβάλεηαη ε κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη ε εμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ 
(ρξεκάησλ). Δίλαη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη απφ ηελ ΓΔΤΑ θαη θαηαηίζεηαη θαηά ηελ 
δηαδηθαζία αίηεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ ζε πξψηε θάζε 
απνηεινχζε κφλν ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ππνέξγνπ ηεο κειέηεο θαη φρη ηεο εθηέιεζεο. 
Ζ αλάζεζε έγηλε ην 2000 ζε κία ζχκπξαμε κειεηεηψλ ε νπνία παξέδσζε ηηο κειέηεο 
ηνλ πξψην κήλα ηνπ 2001.  

Σν έξγν δεκνπξαηήζεθε ην 2006, ελψ ε δηαδηθαζία θαηέιεμε ζε πξνζσξηλφ κεηνδφηε 
ην 2007 κε ηνλ εξγνιάβν λα κήλ παξαδίδεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ ν λφκνο 
απαηηνχζε. Απνηέιεζκα ήηαλ ν δηαγσληζκφο λα απνβεί άγνλνο, κε θχξηα αηηία ηνλ 
ρακειφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε γηα ηξνπνπνηήζεηο 
ηεο κειέηεο θαζψο είραλ πξνθχςεη αιιαγέο ζηελ επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία κε 
ηελ ΚΤΑ 29407/3508/2002 πεξί πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ζεκαληηθέο 
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πξνεξρφκελεο απφ κειέηε πνπ αλέζεζε ε πεξηθέξεηα ζε 
Διιεληθφ πνιπηερλείν. Απηφ νδήγεζε ηελ ΓΔΤΑ λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ππάξρνπζα 
ηερληθή πξνκειέηε λα δεηήζεη αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζην πνζφλ ησλ 
11.000.000,00€ ε νπνία εγθξίζεθε εληαζζφκελε Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
(ΠΓΔ) 2009 ζηε ΑΔΠ 002  
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Ζ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε, πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ λένπ ππνέξγνπ, είρε ζρεδηαζηεί 
γηα 60.000 θαηνίθνπο κε δπλαηφηεηα θάιπςεο ζε πεξίνδν αηρκήο ηνπο 74.000 θαη έηνο 
ζρεδηαζκνχ ην 2008, ελψ ε επέθηαζε αχμεζε ηελ δπλακηθφηεηα ζε (96.000) ηνλ 
ρεηκψλα, θαη (126.000) ην θαινθαίξη κε αηρκή ηνπο (152.000) θαηνίθνπο φπσο 
αλαθέξεηαη ζηελ γεληθή πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο πξνκειέηεο ηνπ έξγνπ. Σν έξγν 
δεκνπξαηήζεθε μαλά ζχκθσλα κε ηνλ λφκν Ν. 3669/2008 «Κχξσζε ηεο 
Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ έξγσλ». Ο λφκνο απηφο φξηδε 
κε ιεπηνκέξεηα ηνλ ηξφπν πνπ έπξεπε λα γίλνληαη ηα δεκφζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα 
ζηελ Διιάδα εθείλε ηελ επνρή. Σν πξντφλ ηνπ έξγνπ ήηαλ κία εηδηθή θαηαζθεπή 
(εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ) πνπ απαηηνχζε εηδηθή γλψζε θαη ιφγσ ηνπ 
κεγέζνπο ηεο, αιιά θαη ιφγσ ηεο ηερλνινγίαο πνπ απαηηνχηαλ λα ελζσκαηψζεη απφ ηηο 
εμειίμεηο ηεο λνκνζεζίαο. Απηή ε γλψζε δελ ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε. «12 ρξφληα 
πίζσ δελ ππήξρε φιε ε ηερλνγλσζία πνπ ρξεηάδεηαη θαλείο γηα λα κπνξέζεη λα 
ζρεδηάζεη, λα κειεηήζεη θαη λα δεκνπξαηήζεη έλα έξγν κε νξηζηηθή κειέηε» Γηα 
ηνλ ιφγν απηφ νη κεραληθνί πνπ είραλ αλαιάβεη ηεο δξαζηεξηφηεηεο έλαξμεο ηνπ έξγνπ 
επνκέλσο θαη ηεο δεκνπξαζίαο, επέιεμαλ ηελ κέζνδν ηεο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο απφ 
ηνλ αλάδνρν. Απηή ε κέζνδνο είρε ην πιενλέθηεκα φηη κε ηηο πξνζθνξέο ζα έθεξλε 
πξνο αμηνιφγεζε ηηο πεξηζζφηεξεο δπλαηέο, ηερλνινγηθά δηαθνξεηηθέο, νινθιεξσκέλεο 
ιχζεηο γηα ην δεηνχκελν πξντφλ ηνπ έξγνπ, κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. 
«Γεκνπξάηεζε κε ην ζχζηεκα κειέηε-θαηαζθεπή έδηλε κία ειεπζεξία ζηνλ 
δηαγσληδφκελν λα πξνζθέξεη έλα... φηη ζέιεη ηέινο πάλησλ, έδσζε ηε δπλαηφηεηα 
λα γίλεη κία έξεπλα ζε φιε ηελ αγνξά ην ηη ππάξρεη, θαη λα επηιέγεη ην θαιχηεξν 
θαηά ηε γλψκε καο απφ ην ηη ππάξρεη ζηελ αγνξά. Μελ πξνζδηνξίδνληαο δειαδή 
100%, θαη αθήλνληαο ειεχζεξν ην πεδίν ζηνπο δηαγσληδφκελνπο λα πξνζθέξνπλ 
κε βάζε ηελ αγνξά, έδσζε ζηελ ππεξεζία ηελ επθαηξία λα εξεπλήζεη ηελ αγνξά 
θαιχηεξα θαη λα επηιέμεη απηφ πνπ λφκηδε φηη είλαη θαιχηεξν γηα ηηο δηθέο καο 
αλάγθεο». 

Σελ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζπλφδεπαλ έλα ζχλνιν εγγξάθσλ πνπ φξηδαλ: 

 Σεο βαζηθέο αλάγθεο πνπ θαιχπηεη ην πξντφλ ηνπ έξγνπ. 

 Σελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε πνπ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 
έλαξμε ηνπ έξγνπ 

 Σα θχξηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ. 

 Σνλ ηξφπν (δηαδηθαζίεο) δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο (δηνηθεηηθέο - λνκηθέο 
απαηηήζεηο). 

 Σνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ηνπ έξγνπ πνπ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο, 
ηνλ ρξφλν, θαη ηελ κέζνδν κειέηε θαηαζθεπή. (δηνηθεηηθέο - λνκηθέο 
απαηηήζεηο). 

 Απαηηήζεηο γηα θάιπςε θίλδπλσλ κε αζθάιηζε 

 Σελ κνξθή ηεο νκάδαο έξγνπ. 

 Σελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ηερληθέο απαηηήζεηο) 

 Σελ πεξηγξαθή ηεο βαζηθήο κνξθήο ηνπ δεηνχκελνπ πξντφληνο θαη ηεο 
δηακφξθσζεο πνπ απηφ πξέπεη λα έρεη, κε ηελ πξνκειέηε θαη ηηο απαηηήζεηο 
πνηφηεηαο εμφδνπ ηεο λέαο νινθιεξσκέλεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 
πνπ ζα πξνθχςεη. 



59 

 Σνλ νξηζκφ ηνπ εχξνπο ηνπ έξγνπ. 

 Σελ δνκή αλάιπζεο πξντφληνο κε ηελ εθηίκεζε θφζηνπο αλά ηκήκα 
πξντφληνο (Άξζξα ηηκνινγίνπ).  

 Σνλ πξνυπνινγηζκφ 

Σα έγγξαθα απηά πνπ νλνκάδνληαη θαη ζπκβαηηθά ηεχρε είλαη έλα ζχλνιν εγγξάθσλ 
πνπ απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία γίλεηαη ε 
αλάζεζε ηνπ έξγνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα απηά ήηαλ: 

1. «χκβαζε κεηαμχ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ» 

2. «Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε» 

3. «Σν Σηκνιφγην Πξνζθνξάο» 

4. «Ο Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο» 

5. «Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΔΤ) » 

6. «Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΓΤ) » 

7. «Σν Σηκνιφγην Μειέηεο» 

8. «Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο» 

9. «Ζ Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ» 

10. «Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη νη ζε απηέο αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο, 
θαλνληζκνί θιπ». 

11. «Ζ Πξνκειέηε ηεο Τπεξεζίαο » 

12. «Σα ζρέδηα ηεο Πξνκειέηεο ηεο Τπεξεζίαο (ζπλνιηθά 35 ζρέδηα) » 

Δπίζεο ζηελ δηάζεζε ησλ ππνςεθίσλ ήηαλ θαη ην αξρείν ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ 
αλαγλψξηζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
δηαθήξπμεο θχξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο θαη ε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ έξγνπ απφ ηελ 
πιεπξά ηεο ππεξεζίαο αλαπηχζζεηαη ζε δχν επίπεδα  

1. Φνξέαο ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ είλαη ε ΓΔΤΑ κε 
πξντζηάκελε αξρή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο. 

2. Γηεπζχλνπζα ππεξεζία είλαη ε ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑ κε επηβιέπνληεο 
ηέζζεξηο κεραληθνχο έλα ρεκηθφ κεραληθφ έλα πνιηηηθφ κεραληθφ θαη δχν 
κεραλνιφγνπο κεραληθνχο.  

Τπνςήθηεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ήηαλ νη νξηζκέλεο απφ ηνλ λφκν Ν. 
3669/2008 εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή νη θνηλνπξαμίεο απηψλ θαη αλάδνρνο ή 
εξγνιάβνο, φπνην εξγνιεπηηθφ ζρήκα ζα επηιεγφηαλ απφ ηελ δηαδηθαζία θαη ζα 
ζχλαπηε ζχκβαζε κε ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζπλέηαμαλ 
θαηαζθεπαζηηθέο κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πξνκειέηεο θαη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο, δηεθδηθψληαο ηελ αλάζεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ. Μεηά ηελ 
αμηνιφγεζε, κε έλα ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ εθηφο απφ ην 
θφζηνο ζπλεθηηκνχζε θαη ηερλνινγηθά ηελ πξνζθεξφκελε ιχζε, έγηλε ε επηινγή ηνπ 
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αλαδφρνπ. ηελ ζπλέρεηα ζπληάζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν ηα παξαθάησ έγγξαθα πνπ 
θαη απηά απνηεινχλ κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

13. «Ζ Μειέηε Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ» 

14. «Ζ Μειέηε θαηαζθεπήο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ 
δεκνπξάηεζε θαη έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία» 

15. «Σε κειέηε ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο 
εγθξίζεθε απφ ηελ Τπεξεζία» 

Δθηφο ηεο αμίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ εγγξάθσλ απηψλ, ε αξίζκεζε ηνπο βνεζά 
θαη ζηελ επίιπζε δηελέμεσλ πνπ πηζαλφλ λα ππάξμνπλ ιφγν αζπκθσληψλ ησλ 
πεξηερνκέλσλ ηνπο, έηζη ψζηε ν αξηζκφο ζεηξάο ηνπ θάζε εγγξάθνπ λα ζπκπίπηεη κε 
ηνλ αξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο. Πξψηε πξνηεξαηφηεηα έρεη ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο, 
κεηά ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηφπηλ αθνινπζνχλ ηα ππφινηπα. 

Σν έξγν μεθίλεζε φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνκειέηε γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 
θαζαξηζκνχ ησλ ιπκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ πνπ κε 
ηελ αλάπηπμε ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπλερψο απμάλεηε ν αξηζκφο απηψλ πνπ εληάζζνληαη 
ζην ζχζηεκα. Απηφ παξαηεξνχλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ησλ ζπληειεζηψλ ησλ 
ζπλεληεχμεσλ νη νπνίνη αλαθέξνπλ «αλαβάζκηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ έξγνπ θαη κία 
επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ηκεκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έξγνπ ε φπνηα 
επέθηαζε πξνθχπηεη απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηεί ε 
εγθαηάζηαζε» «κε ην ρξφλν απμάλνληαη νη αλάγθεο, πνιιαπιαζηάδνληαη, νη 
ηερλνινγίεο πνιιαπιαζηάδνληαη, έηζη ε επέθηαζε ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 
νπσζδήπνηε ζα θαιχςεη ηνλ απμαλφκελν πιεζπζκφ θαη ηηο αλάγθεο πνπ είρακε». 
Όκσο εθηφο απφ ηελ αχμεζε ηεο παξνρήο ησλ εηζεξρφκελσλ ιπκάησλ, θαη' επέθηαζε 
ησλ παξαπάλσ, αλαθνξηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ππάξρεη θαη ην ζέκα ηνπ ηξφπνπ 
δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ κνλάδα 
επεμεξγαζίαο πνπ ε κεηαβνιή ηεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο δπζρέξαλε θαηά 
θάπνην ηξφπν κε επηηξέπνληαο ηελ απφξξηςή ηνπο ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 
Απηφ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε εμεχξεζεο ιχζεσλ θαη γηα απηφ ην πξφβιεκα. «Δίλαη 
απηφ ην πξάγκα πνπ δελ είρακε κέρξη ηψξα, δειαδή ηη ζα γίλεη ε ιάζπε ε 
παξαγφκελε» «απνκαθξχλεηαη κηθξφηεξε πνζφηεηα θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο» εθηφο απφ απηά φκσο εθθξάζηεθαλ θαη άιιεο νπηηθέο φπσο 
ε επαγγεικαηηθή δηέμνδνο θάπνησλ αλζξψπσλ «Δληάμεη δεκηνπξγνχληαη θάπνηεο 
ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη σθέιηκεο», νη αλάγθεο πνπ 
δεκηνπξγεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κέζα απφ ηνλ ηνπξηζκφ πνπ ήδε 
ππάξρεη, αιιά θαη νη πεξαηηέξσ πξννπηηθέο, θαζψο πξφθεηηαη γηα κία παξαζαιάζζηα 
πεξηνρή κε κεγάιε θαη φκνξθε παξαιία. «αλ ην δεηο ζθαηξηθά εληάμεη ε ηνπξηζηηθή 
αλάπηπμε, φια απηά, ρξφλν κε ην ρξφλν απμάλνληαη» αιιά θαη αλάγθεο 
βησζηκφηεηαο θαη βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο «Ννκίδσ φηη ην θαιχηεξν πνπ 
θαιχπηεη είλαη γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο δελ κπνξείο λα ηα ξίρλεηο ζηε 
ζάιαζζα ή φπνπ ηα ξίρλνπκε αιινχ, πνηάκηα θαη ηέηνηα φπσο έξρνληαη» «γηαηί 
επεξεάδεη ηελ παλίδα θαη ρισξίδα έλαο βηνινγηθφο θαζαξηζκφο» 
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Αλάγθεο πνπ θαιύπηεη ην έξγν είλαη: 

Η πξνζηαζία θαη βησζηκόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηνπ θαζαξηζκνύ θαη ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ ιπκάησλ ηεο πόιεο θαη ησλ επεθηάζεσλ ηνπ απνρεηεπηηθνύ 
δηθηύνπ έμσ θαη γύξσ από απηήλ, θαζώο θαη ησλ ιπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη κε 
βπηηνθόξα ζηελ κνλάδα, κε πξόβιεςε γηα ηα είθνζη επόκελα ρξόληα θαη κέζσ 
ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα 
επαλαρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ γεσξγία ή λα απνξξίπηνληαη πιεξώληαο ηε 
ζρεηηθή εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

Η νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηεο κνλάδαο κε ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ κέζσ ηεο 
κείσζεο ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ, ηνπ θόζηνπο επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο 
ησλ ιπκάησλ. 

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ κέζσ ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηεο δεκηνπξγίαο 
ζέζεσλ εξγαζίαο έκκεζα θαη άκεζα ζην έξγν. 

Πίλαθαο 6 Αλάγθεο ηνπ έξγνπ 

Μεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζπζηήζεθε ε νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, φπσο 
θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 7 Οξγαλφγξακκα αλαδφρνπ), φπνπ παξνπζηάδεηαη ε δηνηθεηηθή 
δνκή ηνπ έξγνπ πνπ αλέιαβε ν αλάδνρνο. 
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ΑΡΑΔΣέΣΧ Ξ/

. . . . . . .
ΡΣΠΛΞΣΧ ΧΩΠΒΣΩΟΣΧ

Δ/ΡΨΘΧ ΕΦΓΣΩ

ΑΡΑΥΟΘΦίΨΘΧ Δ/ΡΨΘΧ ΕΦΓΣΩ

ΕΦΓΣΨΑΛΑΦέΘΧ

ΩΥΕΩΚΩΡΣΧ 
ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΕΦΓΣΩ

 
ΑΡΑΥΟΘΦίΨΘΧ ΕΦΓΣΨΑΛΑΦέΘΧ

ΨΕέΡΛΞΣΧ ΑΧάΑΟΕΛΑΧ

ΓΦΑΠΠΑΨΕΑΧ

ΓΦΑΠΠΑΨΕΑΧ

ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ

. . . . . . .
ΛΑΨΦΣΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ

TUV AUSTRIA
ΕΟΕΓέΣΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΕΦΓΣΩ

ΕΦΓΑ Υ/Π, ΟΛΠΕΡΛΞΑ ΕΦΓΑ ΞΑΛ 
ΓΕίΠΕΨΦΛΑ ΕΦΓΣΩ

ΕΦΓΑ Υ/Π, ΟΛΠΕΡΛΞΑ ΕΦΓΑ ΞΑΛ 
ΓΕίΠΕΨΦΛΑ ΕΦΓΣΩ

ΑΡΑΥΟΘΦίΨΘΧ ΕΦΓίΡ Υ/Π, 
ΟΛΠΕΡΛΞίΡ ΕΦΓίΡ, ΞΑΛ ΓΕίΠΕΨΦΛΑ 

ΕΦΓΣΩ

. . . . . . .
ΕΦΓΣΔΘΓΣΧ

ΨΣΥΣΓΦΑάΛΞΣ ΧΩΡΕΦΓΕΛΣ

ΕΦΓΑ Θ/Π ΞΑΛ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ

ΕΦΓΑ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΣΩ ΠΘέ/ΞΣΩ ΕΦΓΑ ΠΘέΑΡΣΟΣΓΣΩ ΠΘέ/ΞΣΩ

. . . . . . .
ΕΦΓΣΔΘΓΣΧ

. . . . . . .
ΕΦΓΣΔΘΓΣΧ

ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΛ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΕΛΧ έΦΣΡΛΞΣΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΕΦΓΑ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΩ

ΑΡΑΥΟΘΦίΨΘΧ ΕΦΓίΡ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΩ

ΟΣΓΛΧΨΕΧ

. . . . . . .
ΑΥΣΚΘΞΘ

 

 

Δηθφλα 7 Οξγαλφγξακκα αλαδφρνπ 
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Αλ θαη ην νξγαλφγξακκα έρεη πιήξε αλάπηπμε θαη πεξηγξάθεη παξαζηαηηθά φιε ηελ 
δνκή ηεο δηνίθεζεο ιφγσ ηνπ κηθξνχ ζρεηηθά αληηθεηκέλνπ ηέζζεξα ζηειέρε θαηέρνπλ 
πεξηζζφηεξεο απφ κία ζέζεηο ζην νξγαλφγξακκα. Ο δηεπζπληήο έξγνπ είλαη θαη 
ππεχζπλνο πνηφηεηαο, ν εξγνηαμηάξρεο είλαη θαη ηερληθφο αζθαιείαο αιιά επίζεο 
ππεχζπλνο ζε έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ν αλαπιεξσηήο εξγνηαμηάξρεο είλαη 
ππεχζπλνο θαη ζε έξγα κεραλνιφγνπ κεραληθνχ, θαη ηέινο ν ππεχζπλνο έξγσλ 
ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ είλαη ηαπηφρξνλα ππεχζπλνο ινγαξηαζκψλ θαη πηζηνπνίεζεο 
(εξγαζηψλ). 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ 

ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

Ο ηδηνθηήηεο ηνπ έξγνπ είρε αλάγθεο πνπ 

έπξεπε λα θαιύςεη αιιά δελ είρε 

νινθιεξσκέλε γλώζε θαη άπνςε γηα ηελ 

βέιηηζηε δπλαηή ιύζε 

Δπέιεμε λα θάλεη ην έξγν κε ηελ 

κέζνδν κειέηε θαηαζθεπή 

Μηθξό έξγν κε εθηελώο αλεπηπγκέλν 

νξγαλόγξακκα. 

Κάζε κεραληθφο έρεη αλαιάβεη 

πεξηζζφηεξεο απφ κία δηνηθεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο 

 

4.1.2 χεδιασμός διαχείρισης 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε κεηά ηελ 
αλάιεςε ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ φπνπ 
δεκηνπξγείηαη θαη ην κεηξψν ηνπ έξγνπ κε φιεο ηε πιεξνθνξίεο θαη ηα έγγξαθα πνπ ην 
αθνξνχλ. Ο ηερληθφο ζρεδηαζκφο έγηλε απφ κειεηεηηθφ γξαθείν ζχκθσλα κε φηη νξίδεη ε 
λνκνζεζία θαη πεξηέγξαθε έλα ελνπνηεκέλν ηερληθά πξντφλ κε φιεο ηεο δπλαηέο 
ιεπηνκέξεηεο «επεηδή ην ζπγθεθξηκέλν έξγν φπσο είπακε ήηαλ κειέηε θαηαζθεπή 
ηε κειέηε ηελ έρεη θάλεη ν αλάδνρνο, ν θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο 
απεπζπλφκελνο ζε εηδηθά γξαθεία κειεηψλ ηα νπνία εθπνλνχλ ηέηνηνπ είδνπο 
κειέηεο άξα ινηπφλ ην παθεηάθη ήηαλ ελνπνηεκέλν είρεο θάλεη κία ζπγθεθξηκέλε 
κειέηε» ε ηερληθή κειέηε είλαη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ 
ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ αθνχ είλαη ην ζηνηρείν εθείλν πνπ πεξηγξάθεη ην πξντφλ 
ηνπ «ην πξψην πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα ππάξρεη κηα κειέηε κηα ζσζηή 
ιεπηνκεξήο κειέηε ε νπνία λα ζνπ δίλεη ηελ πιεξνθνξία γηα θάζε ηκήκα ηνπ 
έξγνπ πνπ παο λα θαηαζθεπάζεηο ηη πξέπεη λα θάλεη ε θάζε εηδηθφηεηα 
κεραληθνχ». 

Ο ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο βαζίδεηαη ζην πξντφλ ηνπ έξγνπ θαη ηηο ηερληθέο κειέηεο, 
ψζηε ελ ηέιεη λα νξηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Ζ 
ππεξεζία, γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ δηακφξθσζε ηνπ έξγνπ, έρεη απαηηήζεη επηπιέσλ 
εμαζθαιίζεηο πέξαλ ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ, ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο επάξθεηαο ηνπ 
εξγνιάβνπ πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εμφδνπ ηεο κνλάδαο 
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ φπσο πεξηγξάθνπκε παξαθάησ ζηελ ελφηεηα 4.2 Οη 
(Labuschagne and Brent, 2005) πεξηγξάθνπλ φηη ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα ηα έξγα 
νδεγνχλ ζηελ πινπνίεζε κίαο επέλδπζεο ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ παξάγεη 
πξντφληα. Τπφ απηφ ην πξίζκα νη εμαζθαιίζεηο πνπ δεηήζεθαλ ήηαλ, φρη κφλν γηα ην 
έξγν θαη ην παξαγσγηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (κνλάδα επεμεξγαζίαο), αιιά θαη γηα ηα 
ηειηθά πξντφληα πνπ είλαη ε πγξή εθξνή θαη ηα ζηεξεά απφβιεηα ηεο κνλάδαο.  



64 

Ζ ινγηθή απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη φηη, αλ ην πξντφλ ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο 
είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ηελ παξαγσγηθή 
κνλάδα θαηάιιεια, ηφηε θαη ε δηακφξθσζε ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο θαη ηνπ έξγνπ 
πνπ ηελ παξάγεη είλαη θαηάιιειε. 

Ο αλάδνρνο έρεη επηιέμεη ην κηθξφηεξν δπλαηφλ ζρήκα κε αλάζεζε ζρεδφλ φισλ ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε εηδηθεπκέλνπο ππεξγνιάβνπο «Δκείο έρνπκε 
δεκηνπξγήζεη ζην έξγν κηα νκάδα ε νπνία εθηειεί θάπνηεο εξγαζίεο αιιά φιεο 
ηηο εξγαζίεο πξνζπαζνχκε γηα λα έρνπκε έιεγρν θαη ηνπ θφζηνπο, πξνζπαζνχκε 
λα ηηο δίλνπκε ππεξγνιαβηθά» εθηφο απφ ηηο βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο δειαδή ηελ 
ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο «Η ιεηηνπξγία επεηδή είλαη θάηη ην νπνίν παξάγεη 
άκεζα θαη απηά απνηειέζκαηα, δελ ζα ήηαλ εχθνιν λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλαλ 
ππεξγνιάβν» πνπ είλαη επαίζζεην θαη δπλακηθφ θνκκάηη «είλαη θάηη ην νπνίν πξέπεη 
ζπλέρεηα λα αιιάδεη θαη είλαη πνιύ δπλακηθό, νπόηε ζέιεηο λα έρεηο εζύ ηελ 
άκεζε επαθή» θαη εθηφο απηνχ πεξηιακβάλεη κία ηερληθήο θχζεο πξσηνηππία πνπ 
αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο ηεο ιάζπεο «Όζνλ αθνξά ηε 
γξακκή επεμεξγαζίαο ηεο ιάζπεο ηψξα, ην φιν ζχλνιν, ζαλ ζχλνιν, πιένλ, 
κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη πιένλ κηα θαηλνηνκία φιν θαη κειεηήζεθε θαη 
θαηαζθεπάδεηαη κε βάζε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε εδψ κέζα» (ζηνλ βηνινγηθφ) «Ο 
ηξφπνο δειαδή πνπ ελψζακε ηα επί κέξνπο θνκκάηηα γηα λα θηηαρηεί ην ζχλνιν 
θαηλνηνκεί» θαη ηελ νπνία θξαηνχλ αλνηθηή πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν «δελ έρεη 
παηεληαξηζηεί θαη είλαη αλνηρηή, νχηε πξφθεηηαη λα παηεληαξηζηεί, δελ ππάξρεη 
ηέηνην ελδηαθέξνλ, είλαη αλνηρηή ζε νπνηνλδήπνηε». 

Έλα ηδηαίηεξν θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο 
δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ, ιφγσ ηνπ φηη αθνινπζεί δηαθξηβσκέλεο δηαδηθαζίεο 
πνπ νξίδεη ν θνξέαο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πνπ είλαη αλεμάξηεηνο νίθνο. «Αθξηβψο 
μεθηλάεη πψο; Καηαγξάθσ ηηο εξγαζίεο πνπ έρσ λα θάλσ, βξίζθσ ηα δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα θαιχςνπλ απηέο νη εξγαζίεο, ηα νπνία ηα βξίζθσ 
είηε απφ λνκνζεζία, είηε απφ κειέηεο ηνπ έξγνπ , είηε απφ εκπεηξία, είηε απφ 
νηηδήπνηε άιιν έηζη; Σξίηνλ, βξίζθσ έλα ηξφπν λα ηα κεηξήζσ απηά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά είηε απφ εξγαζηήξηα, είηε κε δηθφ κνπ εμνπιηζκφ, είηε κε δηθνχο 
κνπ αλζξψπνπο είηε κε νηηδήπνηε άιιν. Σέηαξηνλ εληνπίδσ ηα ζεκεία πνπ 
πξέπεη λα θάλσ ηηο κεηξήζεηο απηέο».  

Ζ κέζνδνο πξνζθνξάο, κειέηε - θαηαζθεπή, πνπ επηιέρζεθε απφ ηελ δηεπζχλνπζα 
ππεξεζία ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ έρεη φζνλ αθνξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη 
κειέηε φηαλ γίλεηαη ε δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ πξνθάιεζε ζρεδηαζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο. 
Καη' αξράο, πψο ζα ζηεζεί ε εθηίκεζε θφζηνπο πνπ ζηα δεκφζηα έξγα δίλεηαη κε ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ θαη αλαιχεηαη κε ην ηηκνιφγην ηεο ππεξεζίαο ρσξίο λα ππάξρεη 
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο πνπ είλαη ε κειέηε θαηαζθεπήο; Σν ηηκνιφγην ζην 
έξγν πνπ εμεηάδνπκε απνηειείηαη απφ είθνζη ηξία άξζξα ηα νπνία ζηελ πιεηνλφηεηά 
ηνπο είλαη γεληθέο πεξηγξαθέο ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, 
δειαδή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (PBS), ρσξηζκέλε αλά πεξηνρέο. Σα άξζξα είλαη 
βαζηζκέλα ζηελ πξνκειέηε πνπ είρε δηελεξγεζεί, κία θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη 
ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ζε επίπεδν (WBS). Αθνχ απηφ ζα απαηηνχζε κειέηε 
θαηαζθεπήο πνπ ζηελ θάζε ηεο δηαθήξπμεο δελ ππήξρε αθφκα. ην ηηκνιφγην γίλεηαη 
κία πεξηγξαθή ηνπ ηί πεξηιακβάλεηαη θαη δίλεηαη ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο αλά άξζξν 
αλαιπκέλν ζε ηξία ηκήκαηα. 

α) Σα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

β) Σα ειεθηξνκεραλνινγηθά έξγα 

γ) Σα έξγα επεμεξγαζίαο (ρεκηθνχ κεραληθνχ) 



65 

Όκσο ην θφζηνο αλά άξζξν είλαη κεγάιν θαη αδηαίξεην θαη αθνχ πεξηιακβάλεη ηειηθφ 
πξντφλ αλά πεξηνρή ζεκαίλεη φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα αλαιπζνχλ νη αμίεο ησλ 
επηκέξνπο θνκκαηηψλ ψζηε λα γίλνληαη πηζηνπνηήζεηο εξγαζηψλ αλά κήλα φπσο 
πεξηγξάθεη ε λνκνζεζία. Γηαθνξεηηθά γηα λα πιεξσζεί ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην, ζα 
πξέπεη λα ηειεηψζεη κία πεξηνρή. Λφγν ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο δηαθήξπμεο δελ 
είλαη δπλαηφλ λα ηειεηψζεη κία πεξηνρή ρσξίο λα γίλνπλ ζεκαληηθέο εξγαζίεο θαη ζε 
άιιεο πεξηνρέο αθνχ θαηά ηελ δεχηεξε πξνζεζκία ζα έπξεπε λα έρνπλ νινθιεξσζεί 
ηα νηθνδνκηθά έξγα. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνληαη νκαιά νη 
πιεξσκέο. Γηα λα δηνξζσζεί θάπσο απηφ ην πξφβιεκα, ν αλάδνρνο κεηά ηελ 
εθπφλεζε ησλ κειεηψλ, πξνρψξεζε ζε κία ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία θαη εμέδσζε 
ην πξφγξακκα πιεξσκψλ ηνπ έξγνπ πνπ ζηελ νπζία είλαη κία ρνληξηθή δνκή 
αλάιπζεο εξγαζηψλ πνπ ρσξίδεη ηα παξαπάλσ ηξία ηκήκαηα ηνπ θάζε άξζξνπ ζε 
ηέζζεξηο σο πέληε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη απνδίδεη ην πνζνζηφ 
ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αλαινγεί ζε θάζε θαηεγνξία. Σν πξφγξακκα πιεξσκψλ 
έρεη ηελ δνκή ηνπ Πίλαθαο 7 πνπ επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε άξζξν. 
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1.3.  Έξγα επεμεξγαζίαο Κόζηνο 

1.3.1.  Μειέηε Υ1.3.1% 

1.3.2.  Δμνπιηζκφο Υ1.3.2% 

1.3.3.  Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ Υ1.3.3% 

1.3.4.  Λνηπέο εξγαζίεο - Γνθηκέο Υ1.3.4% 

Πίλαθαο 7 

Όπνπ Υ πνζνζηηαία αμία επί ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ άξζξνπ, πνπ αθνξά ηελ 
εθάζηνηε εηδηθφηεηα κεραληθνχ. Απηή ε αλάιπζε βνεζά ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ 
θνζηνινγίσλ, ψζηε λα κπνξνχλ, επθνιφηεξα λα αλαιπζνχλ κηθξφηεξεο νκάδεο 
δξαζηεξηνηήησλ κέρξη ηνπ ζεκείνπ, φπνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε, ζα κπνξνχζαλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εγθεθξηκέλα αλαιπηηθά ηηκνιφγηα ΑΣΖΔ, ΑΣΟΔ θ.η.ι. θαη λα 
ιεηηνπξγήζεη ζε θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ν ξπζκφο ησλ πηζηνπνηήζεσλ ησλ 
εξγαζηψλ, ψζηε λα είλαη νκαιή ε ξνή ρξεκάησλ ζην έξγν.  

Ζ εγθαηάζηαζε, απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, φπσο πεξηγξάθεηαη, είλαη ρσξηζκέλε ζε 
δχν θχξηα ηκήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπληεινχληαη θαηά 
ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ, ηελ γξακκή ησλ ιπκάησλ θαη ηελ γξακκή ηεο ιάζπεο. 
Απηφο ν δηαρσξηζκφο είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θφξνλ ζηελ 
πξνζπάζεηα εμεχξεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα 
ρξεκαηνδφηεζεο. 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ 

ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

ηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη 

κία βαζηθήο κνξθήο δνκή αλάιπζεο 

πξντόληνο (ηηκνιόγην) πνπ δελ αξθεί γηα 

ηνλ δηνηθεηηθό ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ 

Ο αλάδνρνο αλέπηπμε ην ηηκνιφγην κε 

ην πξφγξακκα πιεξσκψλ πνπ 

αληηζηνηρεί κε κία ρακειήο αλάιπζεο 

δνκή αλάιπζεο εξγαζηψλ. 
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Σν πξντόλ ηνπ έξγνπ δελ είλαη 

ζπλεζηζκέλν απαηηεί θαη άιιεο 

εηδηθόηεηεο από ηα νηθνδνκηθά έξγα θαη 

ηηο νδνπνηίεο πνπ είλαη πην ζπλεζηζκέλα, 

αιιά θαη δηαθνξεηηθό κίγκα 

δξαζηεξηνηήησλ 

Απηή ηελ απαίηεζε εμππεξεηεί ν 

ζρεκαηηζκόο θνηλνπξαμίαο πνπ 

ζπλδπάδνπλ πξνζσπηθό γλώζε 

θαη εκπεηξία γηα λα θαιύςνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ 

Οη βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο είλαη 

δπλακηθέο θαη επεξεάδνληαη από πνιινύο 

παξάγνληεο. 

Ο αλάδνρνο επέιεμε λα κελ 

αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ην θνκκάηη 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ξχζκηζεο ηεο κνλάδαο 

Τπήξραλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα 

ηα παξάγσγα ηνπ πξντόληνο ηνπ έξγνπ 

(πξντόλ ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο) 

Εεηήζεθαλ εμαζθαιίζεηο απφ ηνλ 

αλάδνρν ηνπ έξγνπ (κεηαβίβαζε ηνπ 

θίλδπλνπ). 

 

4.1.3 Διεύθυνση διαχείριση εκτέλεσης 

Γηα ηελ εθθίλεζε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ρξεηαδφηαλ λα αλαιάβεη ηελ ιεηηνπξγία 
ηεο κνλάδαο νπφηε νη άλζξσπνη πνπ ζα εξγάδνληαλ εθεί έπξεπε λα εθπαηδεπηνχλ, 
δηαδηθαζία πνπ έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππαιιήινπο ζηελ κνλάδα απφ ηελ κεξηά 
ηεο ππεξεζίαο «Πήγακε καδί θαη είδακε ηη θάλνπλ απηνί λα ην θάλνπκε θαη εκείο» 
ζηελ ζπλέρεα μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο, φπνπ κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ήηαλ ε κεγάιε ηερληθή πνιππινθφηεηα «ηα έξγα 
πνιηηηθνχ κεραληθνχ γηα λα γίλνπλ πξέπεη λα ιάβεηο ππφςε ζνπ θαη ηα έξγα ηνπ 
κεραλνιφγνπ θαη ηα έξγα ηνπ ειεθηξνιφγνπ. Απηά ηα ηξία πάλε παθέην. Γελ 
ηζρχεη φκσο ην ίδην ζε κηα πνιπθαηνηθία δελ είλαη ηφζν ζνβαξφ φζν είλαη ζην 
δηθφ καο ην θνκκάηη ζ' απηφ εδψ ην έξγν, γηαηί κπνξεί λα θάλσ εγψ θάπνπ κηα 
θαηαζθεπή πνπ εζέλα λα ζνπ απαγνξεχεη λα πξνρσξήζεηο ζην ηκήκα ηεο 
δνπιεηάο ζνπ» θαη ε απαίηεζε γηα κεγάιε αθξίβεηα ζηελ θαηαζθεπή «κηα δηαθνξά 
φζνλ αθνξά έλα έξγν ζε έλα θηίξην είλαη φηη ζε έλα θηίξην κπνξείο λα έρεηο 
απνθιίζεηο ηεο ηάμεο ησλ αξθεηψλ εθαηνζηψλ θαη 10 θαη 15 εθαηνζηά θαη 20 
εθαηνζηά ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ελψ εδψ επεηδή 
κπαίλνπλ κεραλήκαηα θαη θαζίδεη ην έλα πάλσ ζην άιιν, πξέπεη λα έρεηο 
απνθιίζεηο ηεο ηάμεσο ησλ ρηιηνζηψλ. Γειαδή εδψ ζε θηίξηα πνπ είλαη 3000 
ηεηξαγσληθά έρνπκε απνθιίζεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ± 5 ρηιηνζηά». γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ε ιχζε ήηαλ ε νξγάλσζε ζπζθέςεσλ ε 
ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη γλψζεσλ «Κάζε ηξνπνπνίεζε πνπ 
γίλεηαη δελ κπνξεί λα ηελ θάλεη ν ειεθηξνιφγνο κνλαρφο νχηε ν κεραλνιφγνο 
κνλαρφο νχηε ν πνιηηηθφο κεραληθφο κνλαρφο ηνπ. Πξέπεη λα θάηζνπλ θαη νη 
ηξεηο γηαηί ν έλαο επεξεάδεη ηνλ άιιν» θαζφο βέβαηα θαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ 
ζρεδηαζηηθψλ ινγηζκηθψλ (CAD) πνπ φκσο ζηελ επνρή πνπ δνχκε δελ απνηειεί 
ηδηαηηεξφηεηα. 

Άιια ηδηαίηεξα ζηνηρεία πνπ εηζάγνπλ πνιππινθφηεηα ζην έξγν είλαη:  

Ζ έληαμε - ρξεζηκνπνίεζε ζην πξντφλ κεραλεκάησλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθά «Ναη 
βέβαηα. Πηζηεχσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο δνπιεχνπκε εθαξκφδνληαη» πνπ εηζάγνπλ 
πεξηζζφηεξνπο ππεξγνιάβνπο «Άιινη νη πξνκεζεπηέο άιινη νη εγθαηαζηάηεο. 
Απιψο γηα ηα κεραλήκαηα, έρνπκε βάιεη ζηα ζπκθσλεηηθά φξνπο, φηη πξέπεη ν 
πξνκεζεπηήο λα έξζεη λα μεθηλήζεη ην κεράλεκα, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
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κεραλήκαηνο, δειαδή νη εγθαηαζηάηεο ηνπνζεηνχλ ηα κεραλήκαηα, πεγαίλνπλ 
κεηά νη ειεθηξνιφγνη θάλνπλ ηηο ζπλδέζεηο, πεγαίλνπλ νη απηνκαηηζηέο θαη ελ 
ζπλερεία ηίζεηαη ην κεράλεκα ζε ιεηηνπξγία» 

Σν γεγνλφο φηη νη βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο είλαη πνιχ επαίζζεηεο θαη επεξεάδνληαη 
έληνλα απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο «Τπάξρνπλ κηα ζεηξά άιισλ κειεηψλ, 
δειαδή πγηεηλνινγηθέο κειέηεο εθαξκνγήο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 
ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πνπ είλαη θαζαξά ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη, πνπ απηφ 
δελ κπαίλεη ζην θαηαζθεπαζηηθφ ην ζθέθηεζαη ζαλ ηδέα. Γελ μέξεηο πσο απηφ ζα 
εμειηρζεί επεηδή είλαη δηαθνξεηηθφ ην πξντφλ πνπ κπαίλεη θαη δηαθνξεηηθά 
θνξηίδεηαη θάζε κέξα» «εδψ κηιάκε γηα θάηη ην νπνίν είλαη ζην πεξηβάιινλ θαη 
απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο κέρξη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπλζήθεο επηβαξχλεηαη 
θαζεκεξηλά αιιάδεη κε ην ρξφλν. Καη θάηη πνπ ηζρχεη ηνλ πξψην κήλα, δελ 
ζεκαίλεη φηη ζα ηζρχεη ηνλ πξψην ρξφλν ή ηνλ δεχηεξν ή ηνλ ηξίην» 

Άιιν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζηεθε θαη αλαθέξζεθε απφ πνιινχο 
ζπλεληεπμηαδφκελνπο είλαη ην γεγνλφο φηη ε επέθηαζε ηεο κνλάδαο γηλφηαλ ελ 
ιεηηνπξγία κε πνιχ κηθξή δπλαηφηεηα δηαθνπψλ. «Απηφ είλαη έλα θνκκάηη πνπ ην 
θάλεη ηδηαίηεξν γηαηί πξέπεη λα ππάξμεη έλαο πνιχ απζηεξφο πξνγξακκαηηζκφο 
ζε επίπεδν εξγαζηψλ έηζη ψζηε λα κελ δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο» 
«Η κεγαιχηεξε δπζθνιία ζε απηφ ην έξγν είλαη φηη, είλαη έλα έξγν ην νπνίν είλαη 
έξγν παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο κε έλα πθηζηάκελν βηνινγηθφ» 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κία ζεηξηαθή 
επεμεξγαζία αλ θιείζεη έλα θνκκάηη δελ κπνξεί λα δνπιεχεη ην πξνεγνχκελν ή ην 
επφκελν «Απφ ηελ ζηηγκή πνπ πξέπεη λα βάιεηο έλα θαηλνχξην έξγν λα ην 
ελψζεηο κε έλα παιηφ θαη είλαη θαη ζε ιεηηνπξγία πάληα ζα έρνπλ πξνβιήκαηα. 
Θα αλαγθαζηείο λα θιείζεηο θάπνηα κεραλήκαηα γηα θάπνηα κέξα, γηα θάπνηεο 
κέξεο, γηα θάπνηεο ψξεο. Απηφ δεκηνπξγεί πξφβιεκα γηαηί ηα κεραλήκαηα είλαη 
κηα αιπζίδα ζε ιεηηνπξγία, δειαδή ηνπ παιηνχ θνκκαηηνχ. Όηαλ πξνζπαζείο λα 
ελψζεηο ην παιηφ κε ην θαηλνχξην ζα πξέπεη θάπνηεο κνλάδεο λα θιείζνπλ. Γελ 
κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ απφ ηηο 10 κνλάδεο, λα δνπιεχνπλ νη 9» 

Ζ πξνζαξκνγή θνκκαηηψλ πνπ ππάξρνπλ κε άιια πνπ θαηαζθεπάδνληαη είλαη κία 
ηδηαηηεξφηεηα θαη κία νξγαλσηηθή πξφθιεζε. «απηφ πνπ βιέπσ κε ζηγνπξηά θαη 
κπνξψ λα ην πσ ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πηζηεχσ, είλαη ην πάληξεκα ηνπ παιηνχ 
κε ην θαηλνχξην» «ηα DAF είλαη θνκκάηη ην νπνίν ην κηζφ ήηαλ ζηελ επέθηαζε ην 
άιιν κηζφ δελ ήηαλ ζηελ επέθηαζε νπφηε ζην πάληξεκα επάλσ, πνπ έπξεπε λα 
κπνχλε νη θαηλνχξηνη πίλαθεο, πνπ έπξεπε λα δνθηκαζηνχλ θάπνηα πξάκαηα απφ 
ηνπο πίλαθεο, ηα νπνία φκσο δελ ήηαλε ζηελ επέθηαζε αιιά ήηαλ πθηζηάκελα θαη 
δελ είρε ν αλάδνρνο ππνρξέσζε λα ηα ιεηηνπξγήζεη»  

Ο ζπλδπαζκφο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ  

 Σεο χπαξμεο πθηζηακέλνπ εγθαηάζηαζεο (επέθηαζε) 

 Σεο απαίηεζεο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ηεο πθηζηακέλεο (επέθηαζε ελ 
ιεηηνπξγία) 

 Σεο ζχλδεζεο πθηζηακέλεο κε λέα ζε έλα ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί ζεηξηαθά. 

 εηζάγεη πνιππινθφηεηα «δηαθνξνπνίεζε ηψξα γηα απηφ ην έξγν θαη ζην ηερληθφ 
θνκκάηη απηφ πνπ ην θάλεη ηδηαίηεξν είλαη φηη ππάξρεη ήδε κία πθηζηάκελε 
εγθαηάζηαζε θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη παξάιιεια δελ πξέπεη λα δηαθνπεί ε 
ιεηηνπξγία ηνπ θαη πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηα λέα θνκκάηηα» 
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Άιιε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ εηζάγεη πνιππινθφηεηα είλαη ν ζπλδπαζκφο δχν 
δηαθνξεηηθψλ γεγνλφησλ, φηη ππάξρνπλ δεζκεχζεηο γηα ηελ πνηφηεηα εμφδνπ ηεο 
κνλάδαο ελψ ε πξνκήζεηα θάπνησλ πιηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ έμνδν γίλνληαη απφ 
ηελ ππεξεζία. Ο αλάδνρνο ρξεηάδεηαη ρεκηθά πξντφληα πνπ λα είλαη απνδνηηθά γηα λα 
ηειεηψλεη ζχληνκα ηηο φπνηεο δνθηκέο θαη ιεηηνπξγίεο, ελψ ε ππεξεζία ζέιεη λα 
δνθηκάδεη θαη νηθνλνκηθφηεξα πξντφληα «θαη κάιηζηα ηα πιηθά πνπ δεηάσ, εγψ 
έρνπκε θάπνηνλ απφ ηελ ππεξεζία, νπφηε ηα δεηάκε απφ ηελ ππεξεζία απηά πνπ 
αθνξνχλ ηελ δηθηά κνπ ηδηφηεηα» «ππάξρεη θάπνην έγγξαθν φπνπ ηνπιάρηζηνλ 
λα θαηαγξαθεί, ε απνπζία, ή ε έιιεηςε ηνπ ή φηαλ πάξεηο θάηη άιιν απφ απηφ 
πνπ δεηάο θαη επίζεο ην ιεο φηη νθ θαη πξνζπαζείο λα δνπιέςεηο κε απηφ πνπ 
έρεηο» απηφ ζεκαίλεη φηη ν αλάδνρνο δελ έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ πξνκεζεηψλ, 
νχηε φζνλ αθνξά ηνπο ρξφλνπο, νχηε φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα 
απηψλ ζην έξγν. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ζην ρακειφηεξν επίπεδν ηεξαξρίαο αιιά πνιιέο 
θνξέο θαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 
ρσξίο λα αθνινπζνχληαη επίζεκεο δηαδηθαζίεο «Αλεπίζεκν επίπεδν πάξα πνιιά 
πξάγκαηα κε ηνπο εξγάηεο αο πνχκε ηνπ Βηνινγηθνχ αιιά ζε επίζεκα ζηειέρε αο 
πνχκε δηεπζπληηθά ζαλ ηνλ Μάθε, είλαη ιίγν πην ζπάληα, αιιά ζε θαζεκεξηλή 
βάζε έρνπκε επηθνηλσλία αο πνχκε κε ηνλ ειεθηξνιφγν ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο 
εθηζηάκελεο, θαη κε ηνπο εξγάηεο αο πνχκε πνπ ιεηηνπξγνχλ ηελ εγθαηάζηαζε»  

Σν έξγν ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ζε επίπεδν εχξνπο (ελφηεηα 4.2) 
είλαη γεληθφο απνδεθηφ φηη έρεη πνιχ κεγάιε επίζεκε αιιεινγξαθία (ελφηεηα 4.7) πνπ 
νχηε ν αλάδνρνο νχηε νη επηβιέπνληεο κεραληθνί ζεσξνχλ φηη βνεζά ζηελ 
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ έξγνπ «Λνηπφλ, εγψ είλαη ην πξψην έξγν ζηα 25 ρξφληα ηεο 
θαξηέξαο κνπ πνπ έδεζα κε ηφζν κεγάιε αιιεινγξαθία. Υαξηηά ραξηηά αηηήκαηα 
ηζηνξίεο ην έλα ην άιιν, δειαδή πνιιέο θνξέο αηζζαλφκνπλα φηη δελ πξέπεη λα 
είκαη κεραληθφο αιιά δηθεγφξνο» 

Δπεηδή ζην έξγν απαζρνιείηαη απφ ηνλ αλάδνρν κηθξφο αξηζκφο αηφκσλ είλαη 
ζπλεζηζκέλν λα εκπιέθνληαη νη ξφινη φρη κφλν ζηελ δηνίθεζε (βιέπε ζην ηέινο ηεο 
ελφηεηαο 4.1.1) αιιά θαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο «κνπ δεηάεη αο 
πνχκε πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλε λα θάλνπλε θπξίσο κε ξπζκίζεηο ησλ νξγάλσλ 
θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Βηνινγηθνχ, αο πνχκε λα κνπ αλαθνηλψζνπλ ηψξα αο 
πνχκε έρνπκε ριψξην άξα ζα ξίμνπκε ριψξην θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε αο 
πνχκε κεηξήζεηο εληάμεη, δελ είλαη βέβαηα ζην θνκκάηη κνπ, αιιά ην θάλσ θαη 
απηφ δειαδή θάπνηεο δνπιεηέο δειαδή ζαλ βνεζφο ηνπ ρεκηθνχ».  
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4.1.4 Παρακολούθηση και έλεγχος 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη κε απιφ ηξφπν, ρσξίο ηελ ρξήζε εξγαιείσλ ηεο 
δηνίθεζεο έξγνπ «θαηά θαηξνχο δεηάκε ην θνζηνιφγην ηνπ έξγνπ, δίλνληαη νη 
ηζνινγηζκνί θηι απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη ειέγρνπκε αλ ε 
πξνκέηξεζε πνπ έρνπκε θάλεη κε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπκε εθηειέζεη, αλ 
ηαπηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά, κε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά πνπ καο δίλνπλε» ε 
επίβιεςε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηελ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΘΣΕ 
ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΘΣΩΝ ΚΑΙ ΔΤΚΟΛΙΩΝ 

Σν πξντόλ ηνπ έξγνπ έρεη κεγάιν βαζκό 

ηερληθήο πνιππινθόηεηαο 

Σερληθέο κειέηεο κε κεγάιε 

ιεπηνκέξεηα ζην ζρεδηαζκφ 

Σν πξντόλ ηνπ έξγνπ απαηηεί πςειό 

βαζκό αθξίβεηαο ζηελ θαηαζθεπή 

Δμέηαζε ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη ιήςε απνθάζεσλ ζπιινγηθά, κε 

ζπλδξνκή φισλ ησλ εηδηθνηήησλ είηε 

επηηφπνπ ηνπ έξγνπ είηε εμ' 

απνζηάζεσο κε ηειέθσλν, e-mail 

Τπάξρεη πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε. Σν 

έξγν αθνξά επέθηαζε 

Όιν ην αξρείν ηνπ ηδηφθηεηε ηίζεηαη 

ζηελ δηάζεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα 

παξαγσγή αληηγξάθσλ 

Δελ κπνξεί λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηεο 

πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο. 
πζθέςεηο 

Τπάξρνπλ ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ν 

αλάδνρνο απαηηείηαη λα αλαιάβεη θαη ην 

ιεηηνπξγηθό θνκκάηη ηεο κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

Δκπεηξηθή κεηαθνξά γλψζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ ηδηνθηήηε ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ αλαδφρνπ 

Σα ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο 

ιεηηνπξγνύλ ζε κεγάιν βαζκό ζεηξηαθά, ε 

έμνδνο ηνπ πξνεγνύκελνπ είλαη είζνδνο 

ηνπ επόκελνπ 

πζθέςεηο 

Η ζύλδεζε ηεο παιηάο κε ηελ λέα 

εγθαηάζηαζε εηζάγεη πνιππινθόηεηα 
πζθέςεηο 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο από 

ηνλ αλάδνρν δελ κεηαθέξνληαη ζε απηόλ 

θαη νη αλάινγεο πξνκήζεηεο γεγνλόο πνπ 

εηζάγεη πνιππινθόηεηα 

Έγγξαθε δήηεζε πιηθψλ θαη 

θαηαγξαθή πεξίπησζεο κε 

εμππεξέηεζεο ή παξνρήο 

ππνθαηάζηαηνπ πιηθνχ απφ ηελ 

ππεξεζία 

Παξαηήξεζε κεγάινπ όγθνπ 

αιιεινγξαθίαο 

Υξήζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 

πνπ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηαρχηεηαο 

θαη απηφκαηεο θαηαγξαθήο 
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εκπεηξία ηνπο πνπ ζεσξείηαη βαζηθφ ζηνηρείν «Σίπνηα. Γελ ππάξρνπλ εξγαιεία 
ππάξρνπλ άλζξσπνη. Οη άλζξσπνη ινηπφλ πνπ ήηαλ ζηελ επίβιεςε καδί κε ηνλ 
αλάδνρν, πξνγξακκαηίδακε θνκκάηη θνκκάηη ηνπ έξγνπ θαη βάδακε κπξνζηά λα 
ην πινπνηνχκε» καδί κε ηελ θαιή ζπλεξγαζία 

«ζηελ θάζε πινπνίεζεο θάζε θνξά ελφο έξγνπ, πάληα αλαθχπηνπλε θάπνηα 
ζέκαηα κηθξέο ή κεγάιεο ιεπηνκέξεηεο, θξίζηκεο ή κε, νη νπνίεο πξέπεη λα 
ιεθζνχλ ππφςε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηά ε δνπιεηά. Δ απηφ ζε ζπλεξγαζία… 
δειαδή ππάξρεη κηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο επίβιεςεο, ηεο νκάδαο επίβιεςεο 
θαη ηνπ εξγνιάβνπ θαη γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα» ζε απηά βνεζά ε δηαηήξεζε 
ελφο αξρείνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη θαη ε ζπκπιήξσζε θαζεκεξηλά ελφο 
εκεξνινγίνπ. «Δληάμεη ππάξρεη θαη ππάξρεη ζαθήο αξρεηνζέηεζε θαη ησλ 
εξγαζηψλ πνπ έρνπλ γίλεη θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ειεθηξνληθά θαη 
απνζεθεχεηαη. Καη ππάξρεη θαη θαζεκεξηλφ εκεξνιφγην εξγαζηψλ». 

 

4.1.5 Έλεγχος αλλαγών 

Γεληθά ν ηξφπνο θαη ην εχξνο ησλ αιιαγψλ νξίδεηαη απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν 
θάζε θνξά (Γεκφζηεο επελδχζεηο ή ΔΔΠΔΔΡΑ βιέπε ελφηεηα 4.6) ηνλ λφκν Ν. 
3669/2008 θαη ηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. «Ο εμνπιηζκφο ν νπνίνο είλαη θαη 
κνλφδξνκνο είλαη πξνδηαγεγξακκέλνο απφ ηε θάζε ηεο πξνζθνξάο θαη απφ ηε 
λνκνζεζία αιιαγέο δελ επηηξέπνληαη. χκθσλα κε ηε λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη 
λα αιιάμεηο εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν έρεηο πξνζθέξεη κε ηελ πξνζθνξά ζνπ παξά 
κφλν γηα θάπνηνπο πάξα πνιχ ζνβαξνχο ιφγνπο θαη ζίγνπξα θαιχηεξν απφ 
απηφλ πνπ έρεηο πξνζθέξεη» 

«ν λφκνο ινηπφλ καο δίλεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζνπκε ηελ κειέηε ηελ 
κειέηε εθαξκνγήο θαη ηελ πιεξσκή καο νπζηαζηηθά θαη ην θπζηθφ αληηθείκελν 
θάλνληαο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο» 

«πνιιέο θνξέο ηπραίλεη λα θαηαξγνχκε κέξε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ φρη φιν 
ην θπζηθφ αληηθείκελν, ην θπζηθφ αληηθείκελν ζηελ παξνχζα ζην ΔΔΠΔΔΡΑ .δελ 
θαηαξγείηαη, φηαλ θαηαξγεζεί, ηα ρξήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ απηφ ην θπζηθφ 
αληηθείκελν δελ πιεξψλνληαη» 

Ζ φπνηα αλάγθε γηα αιιαγέο αλαθνηλψλεηαη κε επίζεκε αιιεινγξαθία κεηαμχ 
εξγνιάβνπ θαη αλαδφρνπ θαη γίλνληαη νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο. 

Τπάξρνπλ θάπνηεο αιιαγέο (κηθξφ αιιαγέο φπσο ιέλε θάπνηνη ζπλεληεπμηαδφκελνη) 
ζην έξγν πνπ δελ απνηεινχλ αιιαγή ζην εχξνο θαη πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ 

Πεξίπησζε πξψηε 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 
ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ 

ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

Μηθξό έξγν κε πνιιά 

δηαζηήκαηα ζηάζεο 

εξγαζηώλ 

Γελ παξαηεξήζεθε νχηε θαηαγξάθεθε απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο ε ρξήζε εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο ηεο 

δηνίθεζεο έξγνπ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην PMBOK ελφο 

κεηξψνπ ηνπ έξγνπ 
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Παξάδεηγκα 1 «Ο κειεηεηήο αο πνχκε εδψ θάησ είρε ζρεδηάζεη ηηο θνιψλεο ηηο 
κεηαιιηθέο πνπ βαζηάλε ην θηίξην λα έρνπλ απφ θάησ, δειαδή λα έρεηο ξίμεη ην 
κπεηφ θαη λα έρεηο πξνλνήζεη ζηηο θνιψλεο ηνπ κπεηφ λα παληξέςεηο ηηο 
θνιψλεο ηηο κεηαιιηθέο κε αγθχξηα, πνπ ιέκε θάηη ληίδεο θαη ηα ινηπά. Γελ είρε 
ζθεθηεί πσο ηα ζίδεξα πνπ είρε βάιεη ζηηο θνιψλεο επεηδή είλαη πάξα πνιιά δελ 
ζα είρεο ρψξν λα βάιεηο ηα αγθχξηα» 

Παξάδεηγκα 2 απφ πξνζσπηθή εκπεηξία ιφγσ ηεο ελεξγνχο εκπινθήο κνπ ζην έξγν 
σο ππεξγνιάβνο. Αλ ζε έλα θξεάηην έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κία αληιία κε ζπγθεθξηκέλν 
ειάρηζην θαη κέγηζην καλνκεηξηθφ θαη παξνρή, φπνπ παξαηεξείηαη, φηη γηα ιφγνπο 
ιάζνπο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα απμεζεί ην χςνο 
ζην νπνίν θαηαιήγεη ε έμνδνο ηεο αληιίαο γηα λα δνπιέςεη νκαιά ην ζχζηεκα, ηνπ 
νπνίνπ ζηνηρείν είλαη ε ζπγθεθξηκέλε κεραλή. 

ηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην θφζηνο αιιαγήο ην απνξξνθά ν εξγνιάβνο θαη 
πξνρσξά ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ κειεηεηή ζε ηξνπνπνίεζε, αθνχ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ 
έξγνπ (κειεηνθαηαζθεπή) έρνπλ ζηελή ζπλεξγαζία θαη δελ ππάξρεη αλάγθε γηα κηθξά 
ζέκαηα λα γίλεηαη επίζεκε ελεκέξσζε ηεο ππεξεζίαο. Άξα δελ απνηειεί γηα ην έξγν 
(φπσο ην βιέπεη ε ππεξεζία) επίζεκε αιιαγή εχξνπο, αιιά δεκηνπξγεί θφζηνο γηα ηνλ 
εξγνιάβν θαη απνηειεί αιιαγή ζηελ αξρηθή δηακφξθσζε ιφγν ιάζνπο ζηνλ ηερληθφ 
ζρεδηαζκφ. Σέηνηνπ είδνπο αιιαγέο εκθαλίδνληαη ζπρλά ζε απηά ηα έξγα, ζηα πιαίζηα 
ηεο απαίηεζεο γηα κεγάιε αθξίβεηα ζηηο θαηαζθεπέο πνπ εκθαλίδνπλ θαη πνπ έρεη 
αλαθεξζεί σο ηδηαηηεξφηεηα ζηηο ζπλεληεχμεηο. 

Πεξίπησζε δεχηεξε 

Παξάδεηγκα. Καηά ηελ θαηαζθεπή αλαθαιχςακε φηη ηξνπνπνηψληαο ειαθξψο ην 
ζρεδηαζκφ ησλ νδεχζεσλ (απφ πνχ ζα πεξάζνπλ ζσιελψζεηο θαη θαισδηψζεηο) ησλ 
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζε θάπνηα ζεκεία, ζα κπνξνχζε λα κεησζεί ην θφζηνο 
θαηαζθεπήο. Τπφ πξνυπνζέζεηο πάληα πνπ αθνξνχλ ην κέγεζνο ηεο αιιαγήο, φηαλ ε 
αιιαγή γηα ηελ κειέηε απνηειεί ιεπηνκέξεηα, ή απνηειεί ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ δελ 
επεξεάδεη δπζκελψο ηνπο ρξφλνπο θαηαζθεπήο, ην θφζηνο, ηελ πνηφηεηα, ηελ 
ιεηηνπξγία άιισλ ηκεκάησλ θαη γεληθφηεξα ην έξγν, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ 
(κειεηνθαηαζθεπή) θαη ησλ εγγπήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ εμφδσλ ηεο 
κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηεπζπληψλ 
ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαο 
αλεπίζεκε πιεξνθφξεζε θαη έιεγρν. Δπνκέλσο έρνπκε αιιαγή πνπ δελ απνηειεί 
επίζεκα αιιαγή ηνπ εχξνπο ηνπ έξγνπ γηα ηελ ππεξεζία, αιιά απνηειεί ελαιιαθηηθή 
δηακφξθσζε, κε απηή ηελ θνξά, νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνλ εξγνιάβν αθνχ ην έξγν 
πιεξψλεηαη βαζηζκέλν ζε κία γεληθή αλάιπζε πξντφληνο κε ηηκέο θαη' απνθνπή ιφγσ 
ηεο θχζεο ηνπ (κειεηνθαηαζθεπή) 
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4.1.6 Κλείσιμο φάσης - Κλείσιμο του έργου 

Με ηελ παξάδνζε θάζε κεραλήκαηνο γίλεηαη επίδεημε θαη εθπαίδεπζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ. ην ηέινο ηνπ έξγνπ νη άλζξσπνη ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ 
ην θάζε κεράλεκα εθπαηδεχνληαη κε εκπεηξηθφ ηξφπν παξαθνινπζψληαο ηνχο ηξφπνπο 
ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ ζηελ πξάμε «Πξέπεη λα είκαζηε καδί κε ηα άηνκα ηνπ 
εξγνιάβνπ πνπ ηα δνπιεχνπλ, λα δνχκε πσο δνπιεχεη ην θάζε κεράλεκα πνπ 
νπζηαζηηθά πάκε εκπεηξηθά. Δκπεηξηθά λαη. Καη θάπνηα ζηηγκή ζα δνζνχλ βέβαηα 
θαη θάπνηεο γξαπηέο νδεγίεο» Δθηφο απφ ηελ εθπαίδεπζε «απηφ πνπ γίλεηαη είλαη 
φηη θάζε θνξά κπαίλεη κπξνζηά ην κεράλεκα, έξρεηαη απηφο πνπ ην έρεη ρξεσζεί 
αο πνχκε θαη θάλεη κηα επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο απαληάεη ζε απνξίεο θαη γίλεηαη 
ε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ζηνπο παξφληεο απηνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν 
επηιέγεηαη» παξαδίδνληαη εγρεηξίδηα γηα ηα κεραλήκαηα αιιά θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 
εγθαηάζηαζεο «Σν έλα θνκκάηη, είλαη ηα εγρεηξίδηα ηα νπνία έρνπλ γξαθηεί ηα 
νπνία ζεσξεηηθά έρεη δηαβάζεη ην πξνζσπηθφ θαη κε βάζε απηά θηλείηαη. Απφ εθεί 
θαη πέξα ππάξρνπλ νδεγίεο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο γηα ην θάζε κεράλεκα, ην 
θάζε βήκα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ππάξρεη αληηθεηκεληθά θαη ε εκπεηξία πνπ 
πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία»  

 

4.2 Σο εύρος 

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ πνπ επεξέαζαλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ 
εχξνπο είλαη ε κέζνδνο πξνζθνξάο πνχ επηιέρηεθε ε νπνία είλαη ν ζπλδπαζκφο 
κειέηεο θαη θαηαζθεπήο απφ ηνλ αλάδνρν. Απηφ έγηλε γηα λα δηεξεπλεζεί θαιχηεξα ε 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ 

ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

Λόγσ ηνπ ηξόπνπ δεκνπξάηεζεο, ιάζε 

ζηελ κειέηε ή ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, πνπ ζα 

πξνθαιέζνπλ αιιαγέο, κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ δεκία ή θέξδνο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή ρσξίο λα θαηαγξαθνύλ σο 

επίζεκε αιιαγή από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ 

έξγνπ. 

Καηά πεξίπησζε αληηκεηψπηζε 

επηηφπνπ ζην έξγν 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ 

ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

Τπάξρεη απαίηεζε γηα εθπαίδεπζε ησλ 

ηειηθώλ ιεηηνπξγώλ ηεο κνλάδαο 

Δκπεηξηθή κεηαθνξά γλψζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ ηδηνθηήηε 
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αγνξά γηα ηεο δηαθνξεηηθέο ιχζεηο πνπ κπνξνχζε λα πξνζθέξεη θαη λα θαιπθζεί ην 
θελφ ηερλνγλσζίαο κία θαη είλαη πνιχ εηδηθφ ην αληηθείκελν «12 ρξφληα πίζσ δελ 
ππήξρε φιε ε ηερλνγλσζία πνπ ρξεηάδεηαη θαλείο γηα λα κπνξέζεη λα ζρεδηάζεη, 
λα κειεηήζεη θαη λα δεκνπξαηήζεη έλα έξγν κε νξηζηηθή κειέηε». Γηα ηελ 
δεκνπξαζία απαηηνχληαλ λα έρεη γίλεη κία πξνκειέηε ινηπφλ, πνπ λα νξίδεη κφλν ηα 
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ηνπ έξγνπ, ζε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα ησλ 
ιπκάησλ πνπ ζα έπξεπε λα κπνξεί λα δερηεί ε εγθαηάζηαζε ζηελ είζνδν. Γηα λα 
δηαζθαιηζηεί ην απνηέιεζκα ππήξραλ ζαθείο απαηηήζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πγξήο 
θαη ηεο ζηεξεάο εμφδνπ. Γειαδή πφζν θαζαξφ ζα πξέπεη λα είλαη ην λεξφ πνπ 
απνξξίπηεηαη ζηε ζάιαζζα θαη πνηα ε πνηφηεηα ηεο ιπκαηνιάζπεο πνπ ζα παξάγεηαη. 
Απηή ήηαλ ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα έπξεπε λα θαηαιήμνπκε θαη έρνπλ δνζεί 
εγγπήζεηο πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχλ κέξνο ηνπ εχξνπο «ζε θάζε ηέηνηνπ είδνπο 
έξγν, πνπ νπζηαζηηθά είλαη δχν εηδψλ εγγπήζεηο, ε πξψηε εγγχεζε είλαη ζαλ 
κεράλεκα ζθέην, ζε κία αληιία, ηελ έρεη εγγπεζεί ν πξνκεζεπηήο ζηνλ εξγνιάβν 
θαη ν εξγνιάβνο ζηελ ππεξεζία φηη εθηειεί ην παξαθάησ έξγν - ζα έρεη 30 θπβηθά 
ζηα 10 κέηξα καλνκεηξηθφ θαη φηη εξγάδεηαη ζσζηά θαη φηη ηα ακπέξ πνπ ηξαβάεη 
είλαη απηά. Απηή είλαη ε εγγχεζε ηεο κεραλήο, παξάιιεια ππάξρεη κία δεχηεξε 
εγγχεζε: Η κεραλή απηή, εληαγκέλε ζην ζπλνιηθφ έξγν, ή ζην επηκέξνπο ηκήκα, 
ζην Α επηκέξνπο ηκήκα ηνπ έξγνπ, επηηειεί ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ηελ ζέινπκε 
απηήλ ηελ αληιία;» θαη είλαη εγγπήζεηο ζσζηήο δηακφξθσζεο ηεο κνλάδαο 
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ψζηε σο κνλάδα επεμεξγαζίαο, ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
παξάγεη ηα δεηνχκελα πξντφληα. 

Ζ αξρηθή θαηάζηαζε πεξηγξαθφηαλ κε ηα ζρέδηα ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 
(αξρηθήο), ηηο βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπλέβαηλαλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηα φπνηα 
κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ηελ πνηφηεηα ηεο εηζφδνπ θαη 
εμφδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο ηα νπνία ππήξραλ ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο. 

Ο ηξφπνο πνπ ζα γηλφηαλ ε κεηάβαζε απφ ηελ κία θαηάζηαζε ζηελ άιιε, νη 
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα έπξεπε λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη ε ζπληήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ 
εγθαηαζηάζεσλ, απνηεινχζαλ ην αληηθείκελν ή αιιηψο ην εχξνο ηνπ έξγνπ. Ζ 
πεξηγξαθή ηνπ εχξνπο δηλφηαλ ζηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ θαη ν νξηζκφο ηνπ 
ζπκπιεξσλφηαλ απφ ην ηηκνιφγην κειέηεο (βιέπε ελφηεηα 4.1.2), ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
θαη ηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. «κέζα ζην αληηθείκελν ηνπ εθηφο απφ ηελ 
αλαβάζκηζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο ππάξρεη θαη 
έλα θνκκάηη ηεο ζπληήξεζεο ηηο ήδε ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο φζνλ αθνξά θαη 
ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ αιιά θαη ην δνκηθφ θνκκάηη ηεο εγθαηάζηαζεο». 

Ζ γεληθή πεξηγξαθή ηνπ εχξνπο ηνπ έξγνπ έρεη δηακνξθψζεη κία θαηάζηαζε ψζηε λα 
είλαη γεληθή θαη ε πεξηγξαθή ηεο ζπληήξεζεο. «ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηε ζπληήξεζε 
ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο ην νπνίν δελ είλαη ζαθψο πξνδηαγεγξακκέλν 
δειαδή είλαη έλα ζνιφ ηνπίν κε απνηέιεζκα ν θάζε έλαο απφ ηε κεξηά ηεο 
ππεξεζίαο θαη απφ ηελ κεξηά ηνπ αλαδφρνπ ηε ιέμε ζπληήξεζε λα ηελ εξκελεχεη 
θαηά ην δνθνχλ» ελψ ππήξρε ε αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ 
πξάμε, κε θπζηθή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ ζηελ εγθαηάζηαζε πξηλ ηελ πξνζθνξά. 
Απηφ νδήγεζε ζε εθηηκήζεηο ηνπ εχξνπο θαη παξνπζίαζε δπζθνιίεο γηαηί ε εγθαηάζηαζε 
ήηαλ ζε ιεηηνπξγία «Η κεγαιχηεξε δπζθνιία ζε απηφ ην έξγν είλαη φηη είλαη έλα 
έξγν ην νπνίν είλαη έξγν παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο κε έλα πθηζηάκελν βηνινγηθφ» 
πξάγκα πνπ απνπξνζαλαηφιηζε ηελ εθηίκεζε ηνπ εχξνπο απφ ηνλ αλάδνρν «Ήηαλ 
κεγάιε ε άγλνηα γηα ην πφζν κεγάιε ήηαλ απηή ε ζπληήξεζε». Ζ ππνρξέσζε λα 
ιεηηνπξγεί ζην ηέινο ε εγθαηάζηαζε ζην ζχλνιφ ηεο, ην πθηζηάκελν ηκήκα θαη ε 
επέθηαζε, ζε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ, δεκηνχξγεζε δηελέμεηο φζνλ αθνξά ην 
εχξνο ηνπ έξγνπ θαη αλ θάπνηα ηκήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ή φρη. «Λεηηνπξγία ηνπ 
πθηζηακέλνπ θαη επέθηαζε παξάιιεια... απηφ φπσο θαηαιαβαίλεηο εκπιέθεη ηα 
φξηα ηνπ πθηζηάκελνπ κε ηελ επέθηαζε». Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ ζπλέηεηλε ζην λα 



75 

πεξηπιαθνχλ πεξηζζφηεξν ηα πξάγκαηα θαη νδήγεζε ζε πεξαηηέξσ αζπκθσλίεο κεηαμχ 
αλαδφρνπ θαη επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, είλαη ε κεγάιε θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο 
ηνπ έξγνπ θαη ε θζνξά ησλ πθηζηακέλσλ πιηθψλ εμαξηεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ζε 
έθηαζε κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ ζα αληηκεησπηδφηαλ ηα ηξία ρξφληα πνπ ήηαλ ν 
αξρηθφο ρξνληθφο νξίδνληαο ηνπ έξγνπ «αιιηψο ήηαλ ν εμνπιηζκφο φηαλ 
εγθαηαζηάζεθε ν εξγνιάβνο εδψ θαη αιιηψο κεηά απφ 5 ρξφληα». Απηφ ην γεγνλφο 
νδεγνχζε μαλά, ζηελ αλάγθε αμηνιφγεζεο γηα θάζε πεξίπησζε, αλ πεξηιακβάλεηαη ζην 
εχξνο ή φρη. Σαπηφρξνλα ππήξμαλ θαλνληζηηθέο θαη λνκηθέο εμειίμεηο πνπ επεξέαζαλ 
αξλεηηθά ην έξγν, αιιάδνληαο θαη απηέο ην εχξνο, κία θαη κεραλήκαηα πνπ είραλ 
εγθξηζεί είηε δελ ππήξραλ πηα δηαζέζηκα γηα αγνξά είηε δελ επηηξεπφηαλ πιένλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. «Σν κεράλεκα αλάδεπζεο εδψ απφ θάησ ηεο εηαηξίαο BACUS, 
ε νπνία ζηνλ ρξφλν πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηφηε πνπ αξρηθά έδσζε ν αλάδνρνο 
πξνζθνξά κε βάζε ησλ αηηνχκελσλ ηεο πξνκειέηεο, πνπ κηινχζε γηα 
εκηαπηφλνκν κεράλεκα, ηειηθά ε εηαηξία ιέεη φηη εγψ βγάδσ κφλν ην απηφκαην κε 
φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζηελ δηαθνξά ηεο ηηκήο» Όια ηα παξαπάλσ δεκηνχξγεζαλ 
πνιιέο ζπγθξνχζεηο θαη ππεξβάζεηο ηνπ θφζηνπο πνπ άιινηε πιήξσζε ε ππεξεζία θαη 
άιινηε θάιπςε ν αλάδνρνο. 

Ζ άπνςε ζπλεληεπμηαδφκελνπ ζρνιηάδνληαο γεληθφηεξα ην εχξνο ηνπ έξγνπ «είλαη 
ζνιφ, είλαη ηειείσο ζνιφ… είλαη πάξα πνιχ ζνιφ» «απιά ζα έιεγα φηη ζε θάζε 
βήκα πνπ θάλακε είρακε ζέκαηα αλνηρηά ή ζνιά πνπ έπξεπε λα επηιχζνπκε γηα 
λα πάκε παξαθάησ» 
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4.3 Ο χρονοπρογραμματισμός 

ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ΔΤ νξίδνληαη νη 
απαηηνχκελνη ρξφλνη πεξάησζεο ηνπ έξγνπ πνπ αθνξνχλ ηξηάληα έμη κήλεο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηέζζεξηο κήλεο γηα ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία, έιεγρν, 
εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηελ γξακκή ιπκάησλ θαη δψδεθα κήλεο αληίζηνηρα ζηελ 
γξακκή ιάζπεο.  

Οξίδνληαη ηξία νξφζεκα (πξνζεζκίεο), ηα νπνία νλνκάδνπλ απνθιεηζηηθέο 
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο: 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 
ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

Καηά ηηο δηαδηθαζίεο έλαξμεο 

βηνκεραληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ έξγνπ, ην 

εύξνο ηνπ έξγνπ όηαλ απηό εθηειείηαη κε 

ηελ κέζνδν κειέηε θαηαζθεπή, δελ είλαη 

ζαθώο νξηζκέλν 

Ο έκκεζνο νξηζκφο ηνπ εχξνπο ηνπ 

έξγνπ επεηεχρζε εθ ηνπ 

απνηειέζκαηνο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε 

πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ηνπ έξγνπ 

θαη ε εμαζθάιηζε ηεο κνξθήο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο, πνπ ην 

πξντφλ ηνπ έξγνπ ζα παξάγεη 

ην εύξνο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζπληήξεζε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο 

Μηθξή πεξηγξαθή, απηνςία ησλ 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, αμηνιφγεζε 

πξνζζήθε ηνπ θφζηνπο ζηελ 

πξνζθνξά γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ 

Η κέζνδνο αμηνιόγεζεο ηνπ εύξνπο ηεο 

ζπληήξεζεο ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο 

κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κε 

απηνςία ησλ ππνςεθίσλ αλαδόρσλ 

απνδείρηεθε απνηπρεκέλε 

πλερήο ζπγθξνχζεηο ηνπ αλαδφρνπ κε 

ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία θαη αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ αλάδνρν 

Η επέθηαζε ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο 

κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ελ 

ιεηηνπξγία εκπιέθεη ηα όξηα κεηαμύ 

πθηζηακέλνπ θαη επέθηαζεο 

πζθέςεηο Γηαπξαγκάηεπζε 

Η κεγάιε θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο 

έθεξε ηνλ αλάδνρν αληηκέησπν κε θζνξέο 

πνπ δελ ζα θαινύληαλ λα ζπληεξήζεη 

ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο 

Εεηήζεθε απνδεκίσζε θαη 

πξνθιήζεθαλ ζπγθξνχζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ κε ηελ επηβιέπνπζα 

ππεξεζία 

Η κεγάιε θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο 

έθεξε ηνλ αλάδνρν αληηκέησπν κε 

αιιαγέο ζε επίπεδν θνηλνηηθώλ νδεγηώλ 

θαη λνκηθώλ απαηηήζεσλ 

Εεηήζεθε απνδεκίσζε θαη 

πξνθιήζεθαλ ζπγθξνχζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ κε ηελ επηβιέπνπζα 

ππεξεζία 
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Σν πξψην ζε πέληε κήλεο απφ ηελ έλαξμε νπφηε ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί ε 
πξνεηνηκαζία θαη πξνθαηαξηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ έλαξμε θαηαζθεπαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Σν δεχηεξν ζε 25 κήλεο απφ ηελ έλαξμε, νπφηε ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη 
δνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε ε θαηαζθεπή λα είλαη έηνηκε λα δερηεί ηνλ 
ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

Σν ηξίην νξίδνληαλ ζε ηξηάληα έμη κήλεο νπφηε νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζα 
έπξεπε λα έρνπλ νινθιεξσζεί θαη ε εγθαηάζηαζε λα είλαη έηνηκε γηα λα ιεηηνπξγήζεη. 

Αλά ηξίκελν ν αλάδνρνο ζα έπξεπε λα ζπληάζζεη δηάγξακκα πξνφδνπ εξγαζηψλ. 

Σα παξαπάλσ είρε ππνρξέσζε λα ηα ιάβεη ππφςε ν αλάδνρνο γηα λα ζπληάμεη ην 
«Αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο» ηνπ έξγνπ δειαδή κε άιια ιφγηα ηελ κειέηε 
ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. «έπξεπε θαη εκείο λα πξνζαξκνζηνχκε γηα λα 
κπνξέζνπκε λα νξγαλψζνπκε θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ην εξγνηάμην, ψζηε λα κπνξεί 
λα νινθιεξσζεί ζε 36 κήλεο» 

χκθσλα κε ην ρξνληθφ πξφγξακκα θαη πάλσ ζηελ θξίζηκε δηαδξνκή, ζα νξίδνληαλ 
απφ ηελ ππεξεζία ηέζζεξα αθφκα νξφζεκα πνπ ηα νλφκαδαλ ελδεηθηηθέο πξνζεζκίεο 

Σν πξφγξακκα έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν (Pert - CPM). Γηα ηελ θαιχηεξε 
επνπηεία παξνπζηάζηεθε ζε έλα δηάγξακκα (Gantt) φπνπ θαηλφηαλ ε θιηκάθσζε ησλ 
δαπαλψλ ζε κεληαία βάζε.  

Όια ηα παξαπάλσ κε ηηο ζπλερείο δηαθνπέο θαη θαζπζηεξήζεηο ηνπ έξγνπ, έραζαλ ζε 
βάζνο ρξφλνπ ηελ αμία ηνπο «πηζηή εθαξκνγή ηεο αλάπηπμεο ηνπ ρξνληθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ δειαδή θαη ηεο έξεπλαο ησλ θξίζηκσλ δηαδξνκψλ… ηελ πηζηή 
εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο αλαιπηηθήο πνξείαο… δπζθφιεπαλ… θαη ζπλερίδνπλ λα 
δπζθνιεχνπλ νη παξαηάζεηο» αθνχ ην έξγν θαηέιεμε λα εθηειείηαη σο κηθξά ππνέξγα 
κε πεξηζζφηεξεο απφ επηά παξαηάζεηο πνπ έρεη πάξεη «είπακε, φηη έρεη πάξεη ηψξα 7 
παξαηάζεηο, απηφ δπζθνιεχεη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ- απφ ηα ηξία ρξφληα 
θνληεχνπκε ηψξα ηα έμη» παξφια απηά βέβαηα θαη επεηδή, φηαλ θάηη απαηηείηαη απφ ηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε, ην ηππηθφ ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνδφηαλ απαξέγθιηηα, κία θαη 
αλαθεξφκαζηε ζε δεκφζην έξγν «θάζε θνξά πνπ παίξλεη παξάηαζε, θαηαζέηεη 
αλαιπηηθά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεηά παξάηαζε, γηα ηνπο νπνίνπο 
δειαδή δελ κπνξεί λα νινθιεξψζεη ζηελ εγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη θαηαζέηεη, 
ην λέν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, ζε ηχπν ξαβδνγξακκάησλ, κε ηηο εξγαζίεο 
πνπ κεηαηίζεληαη». Γεληθφηεξα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο δελ θάλεθε ε δηάζεζε ρξήζεο ησλ 
παξαπάλσ σο εξγαιείσλ γηα ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ θαη δηνίθεζε ηνπ έξγνπ, 
αιιά πεξηζζφηεξν σο θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο. Γεληθφηεξα γηα ηνπο 
ρξφλνπο ηνπ έξγνπ θαηά γεληθή νκνινγία, έλαο είλαη ν θαιχηεξνο ρξφλνο γηα ηελ 
νινθιήξσζε θάζε έξγνπ, ν ηαρχηεξνο «γηα κέλα ην έξγν πξέπεη λα ηειεηψλεη φζν ην 
δπλαηφλ γξεγνξφηεξα».  

ήκεξα πνπ γξάθεηαη ε παξνχζα εξγαζία θαη ην έξγν είλαη αθφκα ζε εμέιημε, έρεη 
ρσξηζηεί ρξεκαηνδνηηθά ζε δχν ηκήκαηα ηα νπνία έρνπλ αιιάμεη ηνπιάρηζηνλ δχν 
θνξέο ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο, ελψ ν ρξφλνο πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηείλεη λα 
δηπιαζηαζηεί. 
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4.4 Σο κόστος  

Σν θφζηνο ηνπ έξγνπ αξρηθά εθηηκάηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ πξνΐζηαηαη ηεο 
έλαξμεο θαη δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. Όπσο είδακε παξαπάλσ, ζην ζπγθεθξηκέλν 
έξγν ε αξρηθή εθηίκεζε γηα ιφγνπο πνπ δελ αθνξνχλ ηελ παξνχζα εξγαζία ήηαλ κηθξή. 
Δπνκέλσο ν πξνυπνινγηζκφο ξπζκίζηεθε θαη ν δηαγσληζκφο επαλαδεκνπξαηήζεθε. 
ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη κφλν πξνκειέηε δελ κπνξεί λα εθαξκφζεη 
θάπνηνο εχθνια θαη πάληα αμηφπηζηα, κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο φπσο ε παξακεηξηθή, 
αθνχ ε ηειηθή κειέηε αιιάδεη ζεκαληηθά ηα δεδνκέλα. Ζ κέζνδνο εθηίκεζεο κε παθέηα 
εξγαζίαο απνθιείεηαη εμ αξρήο, νχηε φκσο θαη νη ή ε αλαινγηθή κπνξεί λα εθαξκνζηεί 
αθνχ δελ ππάξρεη θάηη ζπγθξίζηκν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί. «Πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε 
πξνζνρή ζε απηφ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κειέηε θαηαζθεπή, δηφηη θάηη 
λα μεθχγεη, θεχγεη ηειείσο απφ ην νηθνλνκηθφ πιάλν ηνπ έξγνπ» 

Ωο γλσζηφ, γηα ηνλ αλάδνρν, ζην δηθφ ηνπ θνκκάηη, αιιά θαη γηα θάζε ππεξγνιάβν, ε 
δηαδηθαζία εθηίκεζεο θφζηνπο επαλαιακβάλεηαη, γηαηί ε θάζε πεξίπησζε έρεη ηελ 
κνξθή έξγνπ κέζα ζην έξγν. 

Σν θφζηνο ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεηαη επνπηηθά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Αλ 
θαη ζα έπξεπε λα αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζην ηηκνιφγην (βιέπε ελφηεηα 4.1.2), ιφγσ ηεο 
κεζφδνπ πξνζθνξάο θαη ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ δελ έγηλε παξνπζίαζε κε κεγάιε 
αλάιπζε θαη θνζηνιφγεζε. 

ην επίπεδν ηνπ αλαδφρνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, έγηλε ε αλάιπζε ησλ 
εξγαζηψλ ζηελ κεγαιχηεξε δπλαηή κνλάδα πνπ λα εμππεξεηεί ηελ θαηαζθεπή θαη πνπ 
αλάινγα ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ή φρη πιηθά αλ ν αλάδνρνο ζεσξεί φηη 
ηνλ εμππεξεηεί νηθνλνκηθά θαη κπνξεί λα ην ππνζηεξίμεη ηερλνινγηθά. «Έγηλαλ πνιιέο 
ζπλαληήζεηο ζηα γξαθεία ηνπ κειεηεηή, ζηελ Αζήλα θαη ελ ζπλερεία έγηλαλ 
δηάθνξεο ζπλαληήζεηο αξθεηέο ππθλέο γηα λα βγάινπκε ην θνζηνιφγην ηνπ 
έξγνπ» ηελ ζπλέρεηα δεηήζεθαλ πξνζθνξέο απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη 
πξνκεζεπηέο θαη έγηλε εθηίκεζε θφζηνπο απφ ηνλ ίδην, κφλν γηα ηα θνκκάηηα πνπ είρε 
ηελ εκπεηξία γηα λα θνζηνινγήζεη. «φκσο έπξεπε λα θάλνπκε πξνκέηξεζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη ελ ζπλερεία λα αλαδεηήζνπκε ην θφζηνο ησλ πιηθψλ θαη λα 
βγάινπκε κεηά θαηά πεξηνρή, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ... θαη απηφ δελ 
ήηαλ θαη ηφζν απιφ... ρξεηάζηεθαλ λα εξγαζηνχλ θάκπνζνη άλζξσπνη πνπ λα 
έρνπλ εκπεηξία ζε απηφλ ηνλ ηνκέα δειαδή πξνκεηξήζεηο, ςάμηκν ηεο αγνξάο θαη 
ε εμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο» 

Απηφ έγηλε κία θνξά ηελ πεξίνδν ησλ πξνζθνξψλ θαη επαλαιήθζεθε γηα ηελ 
ζχληαμε ζπκθσλεηηθψλ κε ηνπο ππεξγνιάβνπο πξηλ ηελ θαηαζθεπή. Οη ππεξγνιάβνη, 
σο εμεηδηθεπκέλνη ν θάζε έλαο ζηνλ ηνκέα ηνπ, πάλσ ζηελ αλάιπζε εξγαζηψλ πνπ ηνπο 
δφζεθε, παίξλνληαο κε ηελ ζεηξά ηνπο πξνζθνξέο γηα ηα πιηθά ηνπο, φπνηα πιηθά είραλ 
ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ, εθηίκεζαλ ην εξγαηηθφ θφζηνο αλά δηεξγαζία θαη 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ 

ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

Σν κέγεζνο θαη νη ζπρλέο παξαηάζεηο 

δπζθνιεύνπλ ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ 

Οδήγεζαλ ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ 

εξγαιείνπ 
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ζπλέηαμαλ ηηο πξνζθνξέο πξνο ηνλ αλάδνρν. Έηζη ζπλεξγαηηθά ν αλάδνρνο εθηίκεζε 
ην θφζηνο αλά κνλάδα εξγαζίαο κεηαθέξνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηνλ θίλδπλν ιάζνπο, κε 
ην αλάινγν θέξδνο πξνο ηνπο ππεξγνιάβνπο. 

 

4.5 Η ποιότητα 

Απνηειεί πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα θαη πνιχ εηδηθφ 
θνκκάηη πνπ ε Διιεληθή λνκνζεζία γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο 
ζηα έξγα δεηάεη ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ ηεο λα επνπηεχεηαη απφ αλεμάξηεηνπο 
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Ο θνξέαο πνπ επηιέρζεθε, θάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο 
πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία «ην πξφγξακκα πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ είλαη 
κηα θαλνληζηηθή, είλαη κηα λνκηθή ππνρξέσζε πνπ έρεη ε εηαηξεία, πξνβιέπεηαη 
κε λφκν θαη είλαη ζηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ λα ζπληάμεη έλα πξφγξακκα 
πνηφηεηαο» θαη αλάινγα κε ηα πιηθά θαη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη πξνζαξκφδεη 
ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ «Σν πξφγξακκα πνηφηεηαο είλαη νη 
ελέξγεηεο, νη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε ην έξγν λα αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο πξνδηαγξαθέο». ηελ ζπλέρεηα επηβιέπεη φηη απηφ εθαξκφδεηαη «Η δνπιεηά ηνπ 
νίθνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ είλαη ηη; Να ηζεθάξεη φηη απηφ ην πξφγξακκα πνηφηεηαο 
είλαη ε... αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη λα επηβιέςεη ζαλ ηξίην 
κέξνο απφ έμσ φηη εθαξκφδεηαη» θαη ην πξνζαξκφδεη ζε ηπρφλ αιιαγέο «θχξηνο 
γλψκνλαο είλαη λα ππάξρεη έλα επηθαηξνπνηεκέλν πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ 
θάζε θνξά γηαηί ην έξγν κεηαβάιιεηαη» θαηαηίζεηαη ην ζρέδην ζηελ ππεξεζία γηα 
έγθξηζε «καδεχεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πίλαθα, ν νπνίνο ηα ελζσκαηψλεη φια 
απηά, φζν πην πεξηεθηηθά κπνξνχκε ζε κηα ζειίδα ππάξρνπλ φια απηά, ν πίλαθαο 
απηφο πάεη γηα έγθξηζε, γηαηί ε ππεξεζία είλαη απηή πνπ ζα έρεη ηνλ ηειηθφ ξφιν 
ζε απηφ ε θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ εγθξηζεί απηφ ην πξαγκαηάθη πξέπεη λα κπεη ζε 
εθαξκνγή» θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαηαζέηεη θαηά ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ ηα δηάθνξα 
πηζηνπνηεηηθά γηα έγθξηζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ πξντφληνο φπσο απηφ 
ρηίδεηαη θνκκάηη θνκκάηη. Δπεηδή ζην έξγν ππάξρνπλ θαηαζθεπέο πνπ θηηάρλνληαη ζε 
εηδηθά δηακνξθσκέλνπο θαη εμνπιηζκέλνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο, θάπνηνη έιεγρνη 
πξέπεη λα γίλνληαη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, ψζηε αλ νη θαηαζθεπέο απηέο δελ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ 

ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

ηα έξγα πνπ εθηεινύληαη κε ηελ 

κέζνδν κειέηε θαηαζθεπή, ε 

θνζηνιόγεζε πνπ θάλεη ε ππεξεζία πξηλ 

ηελ πξνθήξπμε ηνπ έξγνπ βαζίδεηαη ζε 

κία πξνθαηαξηηθή κειέηε θαη ε 

πηζαλόηεηα κεγάιεο απόθιηζεο είλαη 

ζεκαληηθή 

Ο πξψηνο δηαγσληζκφο θεξχρηεθε 

άγνλνο νη ηηκέο δηνξζψζεθαλ θαη 

επαλαιήθηεθε ε δηαδηθαζία  

ηα έξγα πνπ εθηεινύληαη κε ηελ 

κέζνδν κειέηε θαηαζθεπή, ε 

θνζηνιόγεζε ηνπ αλαδόρνπ βαζίδεηαη ζε 

πξνκειέηε πνπ θάλεη ν αλάδνρνο γηα ηελ 

θαηάζεζε πξνζθνξάο 

Αζρνιήζεθε νκάδα κεραληθψλ κε 

εκπεηξία ζηελ πξνκέηξεζε θαη 

θνζηνιφγεζε έξγσλ 
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πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο λα κελ μεθηλήζεη ε απνζηνιή ηνπο ζην έξγν θαζψο ιφγσ ηνπ 
κεγάινπ φγθνπ θαη βάξνπο ην θφζηνο απνζηνιήο είλαη πνιχ κεγάιν «δελ κπνξείο λα 
βηνκεραλνπνηήζεηο φιε ηελ θαηαζθεπή λα ηελ θηίζεηο θαη κεηά λα δηαπηζηψζεηο 
φηη ε αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία δελ πέηπρε. Άξα ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο, 
θχξηνη πφηε ζα θάλεηε αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία; ηηο 27 ηνπ επηέκβξε, ηφηε ζα 
πξέπεη λα είλαη θάπνηνο κεραληθφο εθεί» 

αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ αλαδφρνπ «ην πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ πξέπεη λα 
απνηππψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλαδφρνπ» θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ «ην πξφγξακκα 
πνηφηεηαο έξγνπ πξέπεη λα δίλεη κηα εηθφλα ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ηερληθήο ηνπ 
αλαδφρνπ ζε πξψηε θάζε» 

Βέβαηα θαη εδψ ε θαζπζηέξεζε απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 
θαζψο πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ κε ηηο κειέηεο 
εθαξκνγήο γηα πιηθά πνπ ηνπνζεηνχληαη κεηά απφ ρξφληα κε απνηέιεζκα ζε πνιιέο ηα 
πηζηνπνηεηηθά απηά λα είλαη παξσρεκέλα θαη λα ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθά επαλεμέηαζε 
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηζρχνπλ θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ πιηθψλ ζηνλ 
ρξφλν πνπ ην θάζε πιηθφ εγθαζίζηαηαη ζην έξγν «αλ φκσο ηα πηζηνπνηεηηθά είλαη 
πξηλ απφ 8 (παξάδεηγκα) ρξφληα βγαικέλα πνπ άξρηζε ην έξγν θαη ηα πιηθά ηνπο 
κπαίλνπλ ηψξα, ζεσξψ φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλε ηηο 
ησξηλέο πξνδηαγξαθέο» 

Έλαο άιινο ηξφπνο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο είλαη ε δνθηκαζηηθή θαη ε απνδνηηθή 
ιεηηνπξγία «απηά ηα πιηθά έρνπλ πάξεη ηνλ ρξφλν δσήο ηνπο, καο έρνπλε βγάιεη 
φηη καο έρνπλε βγάιεη, θπζηθά αλ ήηαλ θάηη εληειψο νθζαικνθαλέο ζα ην είρακε 
ηνλ πξψην θαηξφ, θαη επίζεο πέξα απφ απηφ έρνπκε ζε φιν ην έξγν κηα 
ηεηξάκελε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ 

ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

ηα βηνκεραληθά έξγα ζπρλά 

κεραλήκαηα ή εμαξηήκαηα απαηηείηαη λα 

ειεγρζνύλ ζηνλ ρώξν ηνπ πξνκεζεπηή, 

ίζσο αθόκα θαη πξηλ ηελ ηειηθή 

δηακόξθσζε ή ηελ παξαγσγή ηεο 

ζπλνιηθήο πνζόηεηαο 

πζθέςεηο πξνγξακκαηηζκφο θαη 

επίζθεςε ειεγθηψλ πνηφηεηαο φπνπ 

θαη φηαλ απαηηνχηαλ 

Η κεγάιε θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο 

ηνπ έξγνπ δεκηνπξγεί πξόζζεηεο 

δξαζηεξηόηεηεο επαλειέγρνπ 

πξνδηαγξαθώλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ 

πιηθώλ 

Γελ ππήξμε ηξφπνο αληηκεηψπηζεο. 

Αχμεζε θφζηνπο ηνπ έξγνπ 

Απαηηείηαη ηξόπνο ξύζκηζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο κνλάδαο ώζηε λα 

πηζηνπνηεζεί όηη επηηειεί ηνλ ζθνπό γηα 

ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδεηαη Πνηόηεηα 

εμόδνπ κνλάδνο θαη ηκεκάησλ απηήο 

ηελ δηαθήξπμε πξνβιέπεηαη ε 

δνθηκαζηηθή θαη ε απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία 
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4.6 Οι πόροι 

Οη νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπ έξγνπ, φπσο θαη ζηα πεξηζζφηεξα δεκφζηα έξγα ζηελ 
Διιάδα είλαη αληηθείκελν εξγαζίαο θαη επζχλε γηα ηελ εμαζθάιηζή ηνπο ηνπ δεκνζίνπ 
κε φπνηα κνξθή απηφ έρεη ζε θάζε πεξίπησζε (ππεξεζίεο ή εηαηξίεο ηνπ επξχηεξνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα).  

Σν έξγν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ είρε εγθξηζεί λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ εζληθνχο 
πφξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2009 ζηε 
ΑΔΠ 002 φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ. Οη πιεξσκέο φκσο δελ γίλνληαλ θαλνληθά 
απηφ ινγηθφ ήηαλ φηη ζα έθεξλε θαζπζηεξήζεηο θαη ζην έξγν «φηαλ ήηαλ ζην 
ρξεκαηνδνηηθφ, ζην πξφγξακκα Γεκνζίσλ επελδχζεσλ, ππήξραλ 
θαζπζηεξήζεηο φζνλ αθνξά ηηο πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζπλαθφινπζα, 
δηαθνπή εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ θαζπζηέξεζεο πιεξσκψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ έξγσλ» ππήξρε ινηπφλ γηα θάπνην ιφγν αζηνρία κε ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ησλ πφξσλ θαη κάιηζηα ζνβαξή «Σν θξάηνο ίγνπξα δελ 
κπνξνχζε λα ην ρξεκαηνδνηήζεη» «Δδψ θαηαζηξαηεγήζεθε κία πνιχ βαζηθή 
αξρή ζηελ δηαρείξηζε έξγσλ έηζη; Ξεθίλεζε ην έξγν ρσξίο λα έρνπλ δηαζθαιηζηεί 
νη πφξνη» ελψ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είρε πάξεη έγθξηζε απφ ην αξκφδην 
ππνπξγείν θαη εληάρζεθε ζε πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, δελ ππήξραλ ηα 
ρξήκαηα ή δελ δφζεθαλ φηαλ πξέπεη.  

Γηα ηελ επηβίσζε ηνπ έξγνπ αλαδεηήζεθαλ άιινη νηθνλνκηθνί πφξνη, πξάγκα πνπ 
ζεκαίλεη φηη ην έξγν ζηακαηνχζε φιν ή ελ κέξεη, αθνχ απφ έλα ζεκείν θαη κεηά έζπαζε 
ζηα δχν ρξεκαηνδνηηθά θαη απφ ηελ θάζε ηεο εθηέιεζεο γπξλνχζε ζηελ θάζε ηεο 
έλαξμεο «έγηλαλ πάξα πνιιέο πξνζπάζεηεο ψζηε ε ρξεκαηνδφηεζε λα αιιάμεη. 
Αξρηθά έλα ηκήκα ηνπ έξγνπ εληάρζεθε ζε πξφγξακκα Δπξσπατθφ φπνπ 
πξνρσξνχζε θαλνληθά» ην έξγν ήηαλ ελ γέλεη ρσξηζκέλν ζε δχν κέξε, ην θνκκάηη 
ησλ ιπκάησλ θαη ην θνκκάηη ηεο ιάζπεο. Απηφο ν δηαρσξηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 
γηα ηελ πξνζπάζεηά ηεο δηαίξεζεο ηνπ έξγνπ ρξεκαηνδνηηθά εληάζζνληαο ην θνκκάηη 
ησλ ιπκάησλ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ. Όκσο απηά δελ είλαη δπν ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 
αλεμάξηεηα. Αληηζέησο είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλα θαη ην έλα δελ κπνξεί λα ππάξμεη 
ρσξίο ην άιιν «νη εξγαζίεο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ επεμεξγαζία ηεο ιάζπεο 
παξέκεηλαλ ζην γλσζηφ πξφγξακκα ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ» απηφ ην θνκκάηη 
ζπλέρηδε λα έρεη πξνβιήκαηα «ην ππφινηπν θνκκάηη ην νπνίν ήηαλ ζηηο δεκφζηεο 
επελδχζεηο θαη δελ πιεξσλφηαλ ην έξγν αλαγθάζηεθε λα ζηακαηήζεη νπθ νιίγεο 
θνξέο». Αξγφηεξα θαη ην θνκκάηη ησλ ιπκάησλ απεληάρζεθε απφ ην πξφγξακκα 
δεκνζίσλ επελδχζεσλ ην έξγν ζηακάηεζε κε ηνλ εξγνιάβν λα θάλεη δηαθνπή 
εξγαζηψλ. Υξεηάζηεθε λα κεηαθεξζεί ζε άιιν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα θαη ην 
δεχηεξν ηκήκα. 

Όιε απηή ε δηαδηθαζία ησλ κεηαθνξψλ δελ ήηαλ απιή «ην λα θεχγεηο απφ έλα 
ρξεκαηνδνηηθφ κέζν λα κπαίλεηο ζε έλα άιιν, ην κηζφ έξγν θαη κεηά ιίγν πξηλ 
ηελ νινθιήξσζε ζνπ λα ρξεηάδεηαη λα κεηαθεξζείο θαη ην άιιν κηζφ ζε άιιν 
ρξεκαηνδνηηθφ έξγν, φιν απηφ δεκηνπξγεί κηα ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηηθή 
θαζαξία» θαη γηα έλα έξγν πνπ είλαη ελ κέξε εθηειεζκέλν, κε ηελ κέζνδν κειέηε 
θαηαζθεπή, είλαη αθφκα πην πεξίπινθε δηαδηθαζία. «Να κπεη έλα ππάξρνλ έξγν ζην 
ΔΠΠΔΡΑΑ, δελ ήηαλ εχθνιν γηαηί ην έξγν ήηαλ κειέηε θαηαζθεπή, θαη κεξηθψο 
θηηαγκέλν, κεξηθψο δειαδή, έλα θνκκάηη κεγάιν, πάλσ απφ 30-40% ηνπ έξγνπ 
ήηαλ ήδε θαηαζθεπαζκέλν» θαη εδψ ππήξραλ δηάθνξα πξνβιήκαηα. Σν ηηκνιφγην 
πεξηειάκβαλε άξζξα πνπ ήηαλ βαζηζκέλα ζηελ δνκή αλάιπζεο πξντφληνο (PBS) ηεο 
εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (βιέπε ελφηεηα 4.1.2). Απηφο ν πνιχ γεληθφο 
ηξφπνο ηκεκαηνπνίεζεο είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ θαη ζε απηφ ην 
επίπεδν ειεγρφηαλ. «Η αλαιπηηθή παξνπζίαζε γίλεηαη ζηελ κειέηε. Η κειέηε φκσο 
δελ θνζηνινγεί ην θάζε ηκήκα ηεο» Έπξεπε λα γίλεη αμηνιφγεζε ηνπ ελαπνκείλαληνο 
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θφζηνπο πξνο νινθιήξσζε απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία, ρσξίο λα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα ή ηνπιάρηζηνλ δελ δεηήζεθε, λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηνλ αλάδνρν 
«Γελ κπνξνχκε λα δεηήζνπκε εκείο ην ηηκνινγηαθφ ηνπ εξγνιάβνπ» γηαηί δελ ην 
πξνέβιεπε ε λνκνζεζία θαη θαη' επέθηαζε ε δηαθήξπμε, «Έγηλε ινηπφλ ιεπηνκεξήο, 
θαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηαζθεπαζκέλεο θαηάζηαζεο θαη 
δηαρσξηζκφο έγηλε θαη ηερληθφο αιιά θαη νηθνλνκηθφο ην κεγάιν πξφβιεκα ήηαλ 
πψο ζα παληξέςεηο φηη απηφ ην ηερληθφ πξάκα πνπ έθαλεο θνζηνινγείηαη ηφζν» . 
Ο αλάδνρνο κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο κειέηεο είρε ζπληάμεη ην πξφγξακκα πιεξσκψλ ην 
νπνίν έρεη ηελ κνξθή δνκήο αλάιπζεο εξγαζηψλ (WBS) φπνπ αλέιπε πεξηζζφηεξν 
θάζε ηκήκα ηνπ ηηκνινγίνπ ζε έσο 5 κέξε γηα ηα νπνία δηλφηαλ ην βάξνο ηνπο σο 
πνζνζηφ ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο. Οχηε απηή ε ηκεκαηνπνίεζε ήηαλ αξθεηά αλαιπηηθή 
θαηά έλα ηνπιάρηζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν. Γεληθφηεξα ε ζρεδίαζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ 
έξγνπ δελ ήηαλ ξπζκηζκέλε ψζηε ην έξγν λα κπνξεί εχθνια λα αιιάδεη ρξεκαηνδφηεζε. 
Γηαηί λα ήηαλ άιισζηε. Μεηά απφ κία νιφθιεξε πεξηπέηεηα θαη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο 
ε ππεξεζία θαηάθεξε λα εληάμεη θαη ην ηκήκα ηεο ιάζπεο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ην έξγν 
λα αξρίζεη λα έρεη κία θαλνληθή ρξεκαηνδφηεζε. 

Γηα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο νξίδεηαη κφλν ε κνξθή θαη ηα πξνζφληα, θπξίσο φζνλ 
αθνξά ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά θαη ηερληθά ζηειέρε, απφ ην δεκφζην, κε ηελ έλλνηα ηνπ 
δεκνζίνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ελψ γηα 
ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ε επζχλε κεηαβηβάδεηαη ζηνλ αλάδνρν. ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο έρνπλ αλαηεζεί απφ ηνλ εξγνιάβν ζε 
ππεξγνιάβνπο «είλαη νη κπεηαηδήδεο, είλαη νη πδξαπιηθνί, είλαη νη ειεθηξνιφγνη, 
είλαη νη εθαξκνζηέο, λα ηνπο πνχκε εθαξκνζηέο ησλ κεραλεκάησλ» ελψ ιίγα 
άηνκα εθηφο ηνπο κεραληθνχο δηνίθεζεο θαη θαηαζθεπψλ απαζρνιεί ν εξγνιάβνο φπσο 
δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο.  

Γηα ηνπο πιηθνχο πφξνπο εθηφο απφ ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 
κνλάδαο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο θαη νη ππεξγνιάβνη. Γηα ηα πιηθά θαη φινπο ηνπο 
πφξνπο γεληθφηεξα, δέζκεπζε απνηειεί ην λνκηθφ πιαίζην πνπ εηζάγεη θαλφλεο ζε φια 
ηα επίπεδα φπσο ζέκαηα θαλφλσλ εκπνξίνπ, αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ θηι. Ζ 
γεληθφηεξε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 
θαη δελ ζα αζρνιεζνχκε κε απηή. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν φπσο θαη 
ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ έρνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη 
αληηκεησπίδνπλ δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ θαη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλα 
«απηφ πνπ ζε έξγα Πνιίηηθνπ κεραληθνχ πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα άιια έξγα 
είλαη ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζεκαίλεη έλα επηπιένλ θφζηνο γηα 
πξνζηαζία αληηδηαβξσηηθή ζε φια ηα επίπεδα». Ο ειεθηξνκεραλνινγηθφο 
εμνπιηζκφο είλαη ζεκαληηθφο, «Σν θνκκάηη εθείλν πνπ επηζχξεη ην κεγαιχηεξν 
θφζηνο είλαη ζίγνπξα ν εμνπιηζκφο» εμεηδηθεπκέλνο θαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλνο «νη 
πξνκεζεπηέο νη θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη ζηνπο νπνίνπο έρνπκε απεπζπλζεί γηα ηνλ 
εμεηδηθεπκέλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο Τπνηίζεηαη φηη ζα καο 
απνδψζεη ηηο απνδφζεηο πνπ πεξηκέλνπκε γηα λα θχγνπκε απφ απηή ηελ ηζηνξία 
φινη απηνί νη πξνκεζεπηέο έρνπλ κία ηεξάζηηα εκπεηξία»  
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4.7 Οι επικοινωνίες 

Σα θχξηα έγγξαθα κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ γηα έλα δεκφζην έξγν θαηά ηελ εθθίλεζή 
ηνπ, είλαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία, ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη 
κειέηεο, ηα ζρέδηα, ηα πηζηνπνηεηηθά, ηα έγγξαθα ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, θαη νη νδεγίεο 
ρξήζεο. Οη δηαδξνκέο ηεο πιεξνθνξίαο αθνινπζνχλ ην νξγαλφγξακκα ηεο ππεξεζίαο 
θαη ζηελ ζπλέρεηα ην αληίζηνηρν νξγαλφγξακκα ηνπ αλαδφρνπ. (Πνιχδνο, 2018) ην 
έξγν πνπ αζρνιείηαη ε παξνχζα εξγαζία νη επηθνηλσλίεο δελ έρνπλ κεγάιεο 
δηαδηθαζίεο θαη πνιππινθφηεηα ιφγν ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ εκπιεθνκέλσλ. 

Γηα ηηο επηθνηλσλίεο ηνπ έξγνπ ε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ νξίδεη σο ηελ κφλε επηθνηλσλία 
ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ πξντζηάκελε αξρή θαη ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία, πνπ είλαη 
επίζεκα απνδεθηή, ηε γξαπηή αιιεινγξαθία. Απηή ζηελ αξρή ηεο θαηαζθεπήο μεθίλεζε 
κε απιά έγγξαθα, αιιά ζηελ πνξεία απηφ πέξαζε ζηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία γηα 
ιφγνπο απηφκαηεο αξρεηνζέηεζεο θαη επθνιίαο. «Δίρακε μεθηλήζεη ζηελ αξρή κε ρέξη 
κε ρέξη ηα έγγξαθα, ηψξα δηεθπεξαηψλνληαη ειεθηξνληθά». Σαπηφρξνλα ε 
δπλαηφηεηα θνηλνπνίεζεο εμππεξεηεί ηελ δνκή ηνπ αλαδφρνπ θαζψο νη δηάθνξνη 
ζπληειεζηέο ηεο θνηλνπξαμίαο βξίζθνληαη ζε δηάθνξα κέξε ηεο ρψξαο νπφηε θάζε 
έγγξαθν γίλεηαη γλσζηφ ηαπηφρξνλα ζε φινπο δηεπθνιχλνληαο ηελ αληαιιαγή 
απφςεσλ, πξνηάζεσλ θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ «ν αλάδνρνο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 
ζχζηεκα, ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξεί λα είλαη εληάμεη κε ηνπο ππφινηπνπο 
θνηλνπξάθηεο, λα έρεη κηα πην κεγάιε αιιεινγξαθία κε ηελ ππεξεζία» απηφ 
βέβαηα δελ ζεκάλεη φηη ηα πάληα γίλνληαη γξαπηά «θπζηθά ζε έλα έξγν ην νπνίν είλαη 
κεγάιν θαη ε νκάδα είλαη κηθξή, νη ηξφπνη επηθνηλσλίαο θαη κεηαμχ καο αιιά θαη 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 
ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

Σν έξγν μεθίλεζε ρσξίο λα έρνπλ 

εμαζθαιηζηεί νη νηθνλνκηθνί πόξνη 

Σν έξγν γχξηζε πνιιέο θνξέο ζηελ 

θάζε έλαξμεο γηα λα δηαζθαιίζεη ε 

νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηνπ 

Σν έξγν αξρηθά εληάρζεθε ζε 

πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο από 

ηδίνπο πόξνπο πνπ εμππεξεηνύζε 

θαθά ή θαζόινπ ηηο νηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ 

Έγηλε ηκεκαηηθά κεηαθνξά ηνπ έξγνπ 

ζε άιια ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Σν αξρηθό ζηήζηκν ηνπ έξγνπ όζνλ 

αθνξά (PBS) & (WBS)  δελ 

εμππεξεηνύζε ηελ εύθνιή κεηαθνξά 

από έλα ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα 

ζε άιιν. Καηάηκεζε ησλ άξζξσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο πνζνζηηαία 

νινθιήξσζε θαη αμία επί ηνπ 

πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο αλά άξζξν 

ηηκνινγίνπ 

Η κεξηθή ηνπ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

δελ εμππεξεηνύζε ηελ εύθνιή 

κεηαθνξά από έλα ρξεκαηνδνηηθό 

πξόγξακκα ζε άιιν. 

Αιιαγή ησλ άξζξσλ ηνπ ηηκνινγίνπ 

ζα ζήκαηλε δηαθνπή ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο. 
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κε ηνλ αλάδνρν, αλ ελλνείο απηφ, ζίγνπξα είλαη πην ζα έιεγα, πην θπζηθή δελ 
έρνπλ λα θάλνπλ κφλν κε έγγξαθε επηθνηλσλία».  

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν είρε κεγάιν φγθν αιιεινγξαθίαο 
«δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπκε ηφκνπο αιιεινγξαθίαο δηφηη δεκηνπξγνχληαη 
παξελέξγεηεο κε ηελ ππεξεζία, κε ηελ επίβιεςε, θαη δπζηπρψο απηφ ην 
πξφβιεκα ην δεκηνπξγήζακε κε ...δηφηη δελ είρε θαιή ρξεκαηνδφηεζε ην έξγν» 
άιινο εκπιεθφκελνο καο ιέεη «Λνηπφλ, εγψ είλαη ην πξψην έξγν ζηα 25 ρξφληα ηεο 
θαξηέξαο κνπ πνπ έδεζα κε ηφζν κεγάιε αιιεινγξαθία» θαη άιινο «Δ θαη είλαη 
πνιχ κεγάιε γξαθεηνθξαηία» 

Δζσηεξηθά ζηνλ αλάδνρν ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν πην απιά θαη ιηγφηεξν ηππηθά 
«Όηαλ κηιάκε γηα εξγαζίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ αλάδνρν ε επηθνηλσλία είλαη 
αξθεηά άκεζε γηαηί αθξηβψο είλαη ιίγα ηα άηνκα» νη ζρέζεηο κε ηα ζπλεξγία ζρεδφλ 
ζε πξνθνξηθφ επίπεδν «εάλ ρξεηαζηεί ηππψλεηο ζε έλα θνκκάηη ραξηί έλα ηκήκα 
ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ ιεο απηφ πξέπεη λα θηηάμνπκε» θαη κε ζπζθέςεηο «ζηελ αξρή 
εηδηθά γηλφηαλ ηαθηηθά ζπζθέςεηο κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ». 

Ζ πιεξνθνξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο είλαη ακθίδξνκε κε ηνλ θχξην φγθν 
ησλ πιεξνθνξηψλ λα θηλείηαη πξνο ηα θάησ ζηνπο κεραληθνχο θαη ηα ζπλεξγία 
θαηαζθεπψλ. ην ηέινο ηνπ έξγνπ ε πιεξνθνξία αιιάδεη θνξά θαη κεηαθέξεηαη πξνο ηα 
πάλσ «Απηφ αθξηβψο γίλεηαη κέζσ ησλ εγρεηξηδίσλ. Σν έλα θνκκάηη, είλαη ηα 
εγρεηξίδηα ηα νπνία έρνπλ γξαθηεί» πξνο ηελ ππεξεζία θαη ηνπο κειινληηθνχο 
ρεηξηζηέο ηεο εγθαηάζηαζεο «γίλεηαη εθπαίδεπζε θαηεπζείαλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή 
εδψ πέξα πνπ καο πνπιάεη ην κεράλεκα» ελψ παξαδίδνληαη φιεο νη ζρεηηθέο κε ην 
έξγν πιεξνθνξίεο ζε έληππε κνξθή γηα ηελ δεκηνπξγία αξρείνπ «παξαδίλνληαη φια 
ηα (manual) ησλ κεραλεκάησλ, έληππα, παίξλνπλ πξσηφθνιιν απφ ηελ 
ππεξεζία, παξαδίδνληαη ηα ηειηθά ζρέδηα σο θαηαζθεπάζηεη ησλ πηλάθσλ θαη 
ησλ θαηφςεσλ» 
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4.8 Οι κίνδυνοι 

Έλα έξγν πνπ πξνθεξχζζεηαη κε ηελ κέζνδν πξνζθνξάο Μειέηε - Καηαζθεπή 
θξίλνληαο εθ ηνπ απνηειέζκαηνο αληηκεησπίδεη εθ γελεηήο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ λα 
θάλνπλ κε ηελ ζσζηή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ αθνχ ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί κε 
παξακεηξηθή ή κε αλαινγηθή κέζνδν. Αλ ην έξγν είλαη κνλαδηθφ, θαη δελ ππάξρεη θάηη 
παξφκνην πνπ λα έρεη επαλαιεθζεί ζην θνληηλφ παξειζφλ, απηφ απνθιείεη ηελ 
αλαινγηθή κέζνδν θαη θάλεη ηα πξάγκαηα αθφκα πην δχζθνια κε ηελ έλλνηα φηη ε 
παξακεηξηθή κέζνδνο εθαξκφδεηαη αθξηβέζηεξα φηαλ ππάξρεη ηειηθή κειέηε ηνπ έξγνπ. 
Απηφ απνδεηθλχεηαη ζε ηνχην ην έξγν αθνχ ν πξψηνο δηαγσληζκφο θεξχρζεθε άγνλνο 
ιφγν ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη απφ ηελ δηαθήξπμε λα 
ζπληάμεη πξνκειέηεο γηα λα θάλεη ηελ εθηίκεζε θφζηνπο. Οη κειέηεο ζα πξέπεη λα είλαη 
ιεπηνκεξείο θαη ζσζηέο θαη νη ρεηξηζκνί πξνζεθηηθνί γηαηί ε επζχλε πνπ αλαιακβάλεη ν 
αλάδνρνο είλαη κεγάιε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην θφζηνο εθηηκάηαη κέζσ ηεο δνκήο 
αλάιπζεο εξγαζηψλ πνπ είλαη αξθεηά αθξηβείο «Πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή 
ζε απηφ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κειέηε θαηαζθεπή, δηφηη θάηη λα 
μεθχγεη, θεχγεη ηειείσο απφ ην νηθνλνκηθφ πιάλν ηνπ ην έξγν» 

Έλαο άιινο ππαξθηφο θίλδπλνο είλαη ε δεκηνπξγία κεγάινπ ηερλνινγηθνχ θελνχ 
«Ξεθηλψληαο απφ θαη έρνληαο κηα δηαδηθαζία 4-5 εηψλ γηα λα σξηκάζεη θαη λα 
δεκνπξαηεζεί έλα έξγν θαηεπζείαλ μεθηλάο έλα έξγν πνπ κπνξεί λα είλαη θαη 
παξσρεκέλν ηελ ζηηγκή πνπ ην μεθηλάο» 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ 

ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

Σα κέιε ηνπ αλαδόρνπ είλαη 

δηαζθνξπηζκέλα ζε δηαθνξεηηθέο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηελ ρώξα Δπηινγή επηθνηλσλίαο κέζσ 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο  
Αλάγθε αξρεηνζέηεζεο ηεο 

αιιεινγξαθίαο 

πρλέο δηελέμεηο κε ηελ επηβιέπνπζα 

ππεξεζία 

Αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο 

αιιεινγξαθίαο ψζηε λα 

θαηαγξάθεηαη θάζε ζπκβάλ 

πζθέςεηο εθπξνζψπσλ 

επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο θαη 

απξφζσπσλ αλαδφρνπ 

Σν πξντόλ ηνπ έξγνπ απνηειείηαη 

κεηαμύ άιισλ θαη από κεραλήκαηα θαη 

ζπγθξνηήκαηα κεραλεκάησλ πνπ 

απαηηνύλ γλώζε θαη εκπεηξία από ηνπο 

ρεηξηζηέο ηνπο 

Οη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ 

εθπαηδεχνληαη απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο θαη απνθηνχλ 

εκπεηξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ 

ηνλ αλάδνρν 

Παξαδίδνληαη εγρεηξίδηα ηερληθά θαη 

ρεηξηζκνχ ησλ κεραλεκάησλ 
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Αλ θαη ην έξγν ηελ ζηηγκή πνπ απηή ε εξγαζία γξάθεηαη είλαη ζε νκαιή θαηάζηαζε 
θαη νδεχεη πξνο νινθιήξσζε, ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο πνπ έρεη αληηκεησπίζεη είλαη ε 
κεγάιε θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ «Φαίλεηαη φηη ε ζχκβαζε ηείλεη λα δηπιαζηαζηεί 
ζηνπο ρξφλνπο θαη ε θχξηα αηηία ήηαλ απηή εδψ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ» 
έσο θαη δηαθνπή εξγαζηψλ, «ζα κπνξνχζακε λα είρακε ηηλάμεη ην έξγν ζηνλ αέξα. 
Δμαξηάηαη απφ ηελ λννηξνπία ηνπ αλαδφρνπ. Δκείο δελ ην έρνπκε ζην πεηζί καο. 
Θέινπκε λα νινθιεξψλνπκε ηα έξγα θαη πξνζπαζνχκε θαη δπζηπρψο βέβαηα ην 
απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο δελ είλαη θαιφ αιιά δελ επηιέγνπκε άιινπο δξφκνπο, 
δειαδή λα θάλνπκε δηάιπζε ησλ εξγνιαβηψλ» ιφγν θαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 
πφξσλ απφ ην Διιεληθφ δεκφζην. «Ο θχξηνο θίλδπλνο ήηαλ απηφο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πφξσλ θαηά θχξην ιφγν, κε ηελ έλλνηα φηη ιφγσ θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 
κπνξνχζε αθφκε θαη λα αθπξσζεί». 

ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ αληηκεησπίζηεθαλ δηάθνξνη θίλδπλνη, πνπ πνιιέο θνξέο 
πήγαδαλ απφ ηα παξαπάλσ. Άιινηε αληηκεησπίζηεθαλ επηηπρψο θαη άιινηε φρη.  

Ο θίλδπλνο ππνεθηίκεζεο ηνπ εχξνπο ηεο ζπληήξεζεο ησλ πθηζηάκελσλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη δεκηνπξγίαο δηελέμεσλ, αθνχ δελ ππήξρε ζπγθξνηεκέλνο ηξφπνο 
εθηίκεζεο ηνπ εχξνπο ηεο ζπληήξεζεο, αιιά νχηε θαη ζαθήο νξηζκφο ηνπ φξνπ. Ζ 
δηαθήξπμε ην άθελε ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη απφιπηε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 
«πληήξεζε ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο ην νπνίν δελ είλαη ζαθψο 
πξνδηαγεγξακκέλν δειαδή είλαη έλα ζνιφ ηνπίν κε απνηέιεζκα ν θάζε έλαο απφ 
ηε κεξηά ηεο ππεξεζίαο θαη απφ ηελ κεξηά ηνπ αλαδφρνπ ηε ιέμε ζπληήξεζε λα 
ηελ εξκελεχεη θαηά ην δνθνχλ θαη λα δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα». 

Ο θίλδπλνο νηθνλνκηθήο δεκίαο ηνπ αλαδφρνπ «ε θαζπζηέξεζε δεκηνπξγεί έμνδα 
ιεηηνπξγηθά, δεκηνπξγεί δηάθνξεο παξελέξγεηεο». 

Με ηεο θαζπζηεξήζεηο ησλ εξγαζηψλ ιφγσ δπζρέξεηαο εμαζθάιηζεο ησλ ρξεκαηηθψλ 
πφξσλ, δεκηνπξγείηαη ν θίλδπλνο απνξξχζκηζεο ησλ πφξσλ πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ 
κε απνηέιεζκα ηελ ππεξθφξησζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ, έιιεηςε πιηθψλ ή άιινηε 
ηελ δέζκεπζε ρξεκάησλ ζε πιηθά πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κήλεο. «Δίρακε 
πξφβιεκα θαη εκείο δηφηη δελ ππάξρεη κηα νκαιή ξεπζηφηεηα ρξεκάησλ θαη κεηά 
πάεη απηφ αιπζίδα. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ην έρεη κεηά ν δηεπζπληήο έξγνπ, 
γηαηί δελ ηνλ ζπκθέξεη θαη απηφλ ηνλ έλα κήλα λα έρεηο θνπι δνπιεηά» Οη 
ππεξγνιάβνη άιιαμαλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο θαη ην έξγν αληηκεηψπηζε πεξαηηέξσ 
θαζπζηεξήζεηο ελψ νη πξνκήζεηέο είραλ  ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα απφ ηελ 
εκεξνκελία παξαγγειίαο Ο δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ κέζν ηεο ηζρχνο ηεο ζέζεο ηνπ θαη 
ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πξνζπάζεζε λα επεξεάζεη ηελ 
θαηάζηαζε πξνο ην θαιχηεξν 

Δπίζεο δεκηνπξγνχληαη δηάθνξνη ηερληθήο θχζεσο ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη αθνχ ην 
έξγν πεξηιακβάλεη θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο είλαη 
πνιχ δπλακηθέο θαη επεξεάδνληαη έληνλα απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ηα 
δηαθνξεηηθά ρεκηθά ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ελψ ν κεγάιεο έθηαζεο 
ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ιφγσ ησλ ρηιηάδσλ εμαξηεκάησλ θαη ζπλδπαζκψλ 
απηψλ πνπ πεξηιακβάλεη, παξνπζηάδεη ζπρλέο βιάβεο. «Τπάξρεη ν θίλδπλνο ηνπ λα 
κελ ιεηηνπξγήζεη θάηη ζσζηά, λα βγεη πξντφλ αθαηάιιειν ζηε ζάιαζζα θαη λα 
δεκηνπξγεζνχλ θίλδπλνη γηα ηε δεκφζηα πγεία» Καηά ηελ θαηαζθεπή λένπ ηκήκαηνο 
πξνο επέθηαζε παιηνχ πνπ ιεηηνπξγεί, δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο δπζιεηηνπξγηψλ ηεο 
εγθαηάζηαζεο. «Απφ ηελ ζηηγκή πνπ πξέπεη λα βάιεηο έλα θαηλνχξην έξγν λα ην 
ελψζεηο κε έλα παιηφ θαη είλαη θαη ζε ιεηηνπξγία πάληα ζα έρνπλ πξνβιήκαηα» 
άιινο ζπλεληεπμηαδφκελνο είπε «Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο πνπ έθπγε ιάζπε ζηνλ 
θφιπν είρακε νζκέο είρακε ρίιηα δπν πξάγκαηα». 
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Λφγσ ηεο πξσηνηππίαο πνπ ππάξρεη ζηελ βηνρεκηθή δηαδηθαζία ηεο γξακκήο 
ιάζπεο, εηζάγεηαη θίλδπλνο κε επίηεπμεο ησλ δεζκεχζεσλ πνηφηεηαο ιάζπεο 
«επηπρψο ζα έιεγα νη πξνκεζεπηέο νη θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη ζηνπο νπνίνπο 
έρνπκε απεπζπλζεί γηα ηνλ εμεηδηθεπκέλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο 
ππνηίζεηαη φηη ζα καο απνδψζεη ηηο απνδφζεηο πνπ πεξηκέλνπκε γηα λα θχγνπκε 
απφ απηή ηελ ηζηνξία φινη απηνί νη πξνκεζεπηέο έρνπλ κία ηεξάζηηα εκπεηξία» 

Κίλδπλνη εκπινθήο ιφγσ αιιαγήο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
δεκνζίνπ θαη ηεο επξσπατθήο έλσζεο είηε απφ ηελ πιεπξά ησλ πξνκεζεπηψλ. «Δ, λαη 
απαξαίηεηα πξνβιήκαηα ππήξραλ γηα ην έξγν κειεηήζεθε πξηλ απφ πφζν, δέθα 
ρξφληα, δεκνπξαηήζεθε θαη θαηαζθεπάδεηαη ζήκεξα πνπ ζεκαίλεη φια απηά ηα 
ρξφληα, κεραλήκαηα έρνπλ αιιάμεη» 

Οη θίλδπλνη ζην έξγν είλαη πνιινί θαη ζε δηάθνξα επίπεδα. Ο λφκνο Ν. 3669/2008 
δελ νξίδεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε θηλδχλνπ 
ζχκθσλα κε ην (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017) θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο δελ θάλεθε φηη 
ν αλάδνρνο ιεηηνπξγνχζε κε απηφ ηνλ ηξφπν (θαηά PMI) δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Όκσο ε 
λνκνζεζία πξνβιέπεη κέξηκλα γηα θάπνηνπο θηλδχλνπο θαη απαηηεί γηα πνιινχο απφ 
απηνχο αζθαιηζηηθή θάιπςε. Γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ιακβάλεηαη πξφλνηα κέζσ ηεο 
ζπλερνχο παξνπζίαο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο ιεηηνπξγηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ 
κνλάδα. 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 
ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

Σα έξγα πνπ πξνθεξύζζνληαη κε 

ην ζύζηεκα κειέηε θαηαζθεπή 

αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν θαθήο 

εθηίκεζεο θόζηνπο ιόγσ κε 

ύπαξμεο ηειηθώλ κειεηώλ 

Ζ ππεξεζία επαλαπξνθήξπμε ην έξγν, 

εθηφο ησλ άιισλ θαη ιφγσ θαθήο εθηίκεζεο 

θφζηνπο 

Ο αλάδνρνο έθαλε κειέηεο θαη 

ρξεζηκνπνίεζε έκπεηξνπο κεραληθνχο ζηελ 

πξνκέηξεζε θαη θνζηνιφγεζε κε 

αλαιπηηθή θνζηνιφγεζε κέζσ ηεο δνκήο 

αλάιπζεο εξγαζηψλ. 

Σα έξγα πνπ πξνθεξύζζνληαη κε 

ην ζύζηεκα κειέηε θαηαζθεπή έρνπλ 

ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο κέρξη λα 

θηάζεη ην έξγν ζηελ θάζε ηεο 

θαηαζθεπήο. Κίλδπλνο ηερλνινγηθνύ 

θελνύ 

Ζ ππεξεζία επαλαπξνθήξπμε ην έξγν 

εθηφο ησλ άιισλ θαη ιφγσ ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ 

Ο λφκνο πξνλνεί κε ηελ πεξηγξαθή 

δηαρείξηζεο απξφβιεπησλ εξγαζηψλ ζε 

πεξίπησζε αιιαγήο λνκνζεζίαο ή 

θαλνληζκψλ πνπ έκκεζα πεξηιακβάλεη ηελ 

θάιπςε ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ πνπ 

πηζαλφλ απαηηεζεί λα αθνινπζεζνχλ απφ 

ηελ λνκνζεζία 

Κίλδπλνο νξηζηηθήο δηαθνπήο ηνπ 

έξγνπ ιόγν ππεξβνιηθώλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ 

Νννηξνπία θαη ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ 

αλαδφρνπ λα κελ επηιέγεη ηελ νξηζηηθή 

δηαθνπή εξγαζηψλ ζηα έξγα πνπ 

αλαιακβάλεη αθφκα θαη αλ απηφ ηνλ 

δεκηψλεη νηθνλνκηθά. 
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4.9 Οι προμήθειες 

Σν έξγν πνπ εμεηάδνπκε σο βηνκεραληθφ έξγν ππνδνκήο (κνλάδα επεμεξγαζίαο 
ιπκάησλ) πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ δηαρεηξίδεηαη δηαβξσηηθνχο παξάγνληεο (ρεκηθά), 
είλαη ηαπηφρξνλα ρσξνζεηεκέλν ζε παξαζαιάζζηα πεξηνρή «απηφ πνπ ζε έξγα 
Πνιίηηθνπ κεραληθνχ ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα άιια, έξγα είλαη ην δηαβξσηηθφ 
πεξηβάιινλ πνπ ζεκαίλεη έλα επηπιένλ θφζηνο γηα πξνζηαζία αληηδηαβξσηηθή ζε 
φια ηα επίπεδα απφ ην ζθπξφδεκα κέρξη ηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο».  

Μεγάιν κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, απνηεινχλ νη πξνκήζεηεο θαη εηδηθά ηα 
κεραλήκαηα. «Σν θνκκάηη εθείλν πνπ επηζχξεη ην κεγαιχηεξν θφζηνο είλαη 
ζίγνπξα (κεραλνινγηθφο) εμνπιηζκφο ν νπνίνο είλαη θαη κνλφδξνκνο είλαη 
πξνδηαγεγξακκέλνο απφ ηε θάζε ηεο πξνζθνξάο θαη απφ ηε λνκνζεζία αιιαγέο 
δελ επηηξέπνληαη». Πνιιά απφ απηά εμεηδηθεπκέλα «απηφ ην έξγν έρεη κία 
ηδηαηηεξφηεηα πνπ ιέεη φηη εμεηδηθεπκέλνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 
εηζαγφκελνο εμνινθιήξνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θπξίσο απφ ηε Γεξκαλία» 
πνπ θαηαζθεπάδνληαη κφλν θαηφπηλ παξαγγειίαο «Σα κεραλήκαηα ηα νπνία έξρνληαη 
απφ ην εμσηεξηθφ. Γελ ππάξρνπλ εηνηκνπαξάδνηα θαη απηφο είλαη έλαο ιφγνο 
θαζπζηεξήζεσλ ηνπ έξγνπ» κε κεγάινπο ρξφλνπο παξάδνζεο. «νη ρξφλνη 
παξάδνζεο είλαη πνιχ κεγάινη, κέρξη θαη νθηψ κήλεο, έλα έηνο...» θαη νη ζπλερείο 
θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ δεκηνχξγεζαλ κία αλαζθάιεηα πνπ επεξέαζε ηηο 
πξνκήζεηεο έβγαιαλ εθηφο ηνλ φπνην πξνγξακκαηηζκφ. «Έρεη γίλεη έλα 
ρξνλνδηάγξακκα πξνκεζεηψλ θηι δπζηπρψο φκσο απηά, θαζπζηεξήζαλε γηα 
δηάθνξνπο ιφγνπο. Δπεηδή ηα θφζηε ήηαλ κεγάια, δελ ζα κπνξνχζακε λα 
ήκαζηαλ εληάμεη πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο» απφ ηελ άιιε νη μέλεο εηαηξίεο θαη ηδηθά 
κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα απαηηνχλ πξνπιεξσκή γηα λα ζηείινπλ 
νηηδήπνηε «νη πεξηζζφηεξνη πξνκεζεπηέο είλαη μέλνη νίθνη, θαη ζέινπλ ηα ρξήκαηα 
πην κπξνζηά απφ ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο» φηαλ πνιιά απφ απηά έρνπλ 
πνιχ κεγάιν θφζηνο «Σίπνηα δε μεθηλάεη αλ δελ δνζεί κία πνιχ ζνβαξή 
πξνθαηαβνιή ε νπνία είλαη ηνπιάρηζηνλ 30% κηιάκε γηα κεραλήκαηα πάξα πνιχ 
αθξηβά 600 - 700 -800.000€» κε απνηέιεζκα ν αλάδνρνο λα κελ κπνξεί λα 
πξνρσξήζεη ζε παξαγγειία αλ δελ εηζπξάμεη ηνπο πξνεγνχκελνπο ινγαξηαζκνχο θάζε 
θνξά. 

Οη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο 

πξνθαινύλ απνξύζκηζε ηνπ 

ρξνληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ πόξσλ 

Μηθξή δπλαηφηεηα αληίδξαζεο.  

Κίλδπλνο δπζιεηηνπξγίαο ηερληθήο 

θύζεσο ιόγσ ησλ κεραλεκάησλ 

πνπ ζπληεινύλ ζηελ βηνκεραληθή 

ιεηηνπξγία θαη ησλ επαίζζεησλ 

βηνρεκηθώλ δηεξγαζηώλ 

Ο αλάδνρνο έρεη πξνζσπηθφ γηα ηελ 

ιεηηνπξγία θαη παξαθνινχζεζε φιε ηελ 

εκέξα ζηελ κνλάδα 

Κίλδπλνο επίηεπμεο απαηηήζεσλ 

πνηόηεηαο πγξήο θαη ζηεξεάο εμόδνπ  

ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

ιόγν πξσηνηππίαο ηερλνινγηθώλ 

ιύζεσλ 

Οη επηινγέο βαζίζηεθαλ ζε επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα θαη πξνεγνχκελεο δνθηκέο ζηελ 

κνλάδα, ζηηο πγεηνλνκηθέο κειέηεο πνπ 

έγηλαλ θαη ζην θαιφ φλνκα ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ ησλ 

κεραλεκάησλ 



89 

Γεληθφηεξα γηα φιεο ηηο πξνκήζεηεο ε κνξθή ηνπ αλαδφρνπ (θνηλνπξαμία) νδεγεί 
ζηελ αλάγθε κεγαιχηεξεο δηαδηθαζίαο, θαζψο ζπλήζσο πεξηζζφηεξνη απφ ηέζζεξηο 
άλζξσπνη πξέπεη λα δψζνπλ έγθξηζε γηα ηελ αγνξά θάζε πιηθνχ ή κεραλήκαηνο.  

Λφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ε 
ππεξεζία ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη δηάθνξα πιηθά επεμεξγαζίαο φπσο ρεκηθά, κε 
απνηέιεζκα λα εηζάγεηαη πνιππινθφηεηα «Γειαδή άιιεο πξνκήζεηεο πξέπεη λα 
επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, άιιεο πξνκήζεηεο επηβαξχλνπλ ηελ ππεξεζία νπφηε 
πξέπεη λα ππάξρεη κηα άιιε ζπλελλφεζε» πνπ δπζρεξαίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
πξνκεζεηψλ. 

4.10 Σα ενδιαφερόμενα μέρη 

Δίδακε παξαπάλσ φηη ν λφκνο φξηδε πνηνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζνπλ ηελ 
θαηαζθεπή ελφο δεκφζηνπ έξγνπ. Με αλάινγν ηξφπν φξηδε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 
έκκεζα ή άκεζα. Πξηλ ηελ έγθξηζε ηνπ έξγνπ έθαλε ελεκέξσζε θαη δηαβνχιεπζε κέζσ 
ησλ λνκαξρηαθψλ θαη δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ «γίλεηαη δηαβνχιεπζε θαη παξνπζίαζε 
ηνπ έξγνπ ζηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα, ζηα πεξηθεξεηαθά ή ζηα ηφηε λνκαξρηαθά 
ζπκβνχιηα… φπνπ ζε απηή ηελ θάζε... πνπ είλαη γλσκνδνηηθνχ αο πνχκε 
ραξαθηήξα» δηαρείξηζε ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ μεθάζαξα κε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ 
φπσο ηνλ πεξηγξάθεη ην (PMBOK GUIDE 6th ed, 2017) ζε απηφ ην επίπεδν δελ 
πξνβιεπφηαλ απφ ηελ λνκνζεζία «Απηφ είλαη ιηγάθη απηφκαην ζηελ ρψξα καο» θαη 
αλαθέξεηαη μεθάζαξα φηη ηνπιάρηζηνλ άκεζα κε απηφ ην ζέκα δελ αζρνινχληαη απφ ηελ 
πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ «δελ είλαη ζέκα ηνπ αλαδφρνπ ζα ην ιχζεη ε ππεξεζία». 
Άιινο ζπλεληεπμηαδφκελνο αλαθέξεη γηα ην ζέκα «Κνίηαμε, ην κφλν ην νπνίν ππάξρεη 
ζηηο κειέηεο ηνπ έξγνπ είλαη ε πξφβιεςε κειινληηθψλ πιεζπζκψλ, κειινληηθψλ 
θνξηίσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα εμππεξεηεζνχλ απφ απηφ ην έξγν κε πξφβιεςε 
ηξηαθνληαεηίαο, ηα επφκελα 30 ρξφληα. Απηφ ππάξρεη. Γεληθφηεξα φκσο ζαλ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 
ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

Οη ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο 

πιεξσκώλ πξνθαινύλ 

απνξξύζκηζε ησλ πξνκεζεηώλ 

Μηθξή δπλαηφηεηα αληίδξαζεο. Καζπζηέξεζε 

πξνκεζεηψλ ελ αλακνλή θαηάιιειεο 

ξεπζηφηεηαο γηα πξνψζεζε παξαγγειηψλ 

Σν κεγαιύηεξν θνκκάηη ηνπ 

εμνπιηζκνύ είλαη κεραλήκαηα 

πνπ γίλνληαη θαηά παξαγγειία 

θαηαζθεπή θαη εηζαγσγή από 

ηελ Γεξκαλία 

Πξνζπάζεηα ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

πξνκεζεηψλ 

Η θνηλνπξαθηηθή κνξθή ηνπ 

αλαδόρνπ δεκηνπξγεί 

κεγαιύηεξεο δηαδηθαζίεο 

έγθξηζεο πξνκεζεηώλ Βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο ιήςεο απφθαζεο κε 

ρξήζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο γηα ηελ 

ελεκέξσζε θαη ιήςε εγθξίζεσλ 
Μέξνο ησλ πξνκεζεηώλ, πνπ 

αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο είλαη ππνρξέσζε ηεο 

ππεξεζίαο ιεηηνπξγίαο από ηελ 

πιεπξά ηνπ ηδηνθηήηε 
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ζρέδην ελδηαθεξνκέλσλ…  κε ηελ έλλνηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ην νπνίν 
ζα απνηππσζεί θαη ππάξρεη γξαπηά απηή ηε ζηηγκή θαη έρνπλ θαζίζεη νη 
ελδηαθεξφκελνη ζε έλα ηξαπέδη δελ ππάξρεη. Τπάξρεη κφλν ε πξφβιεςε ζε 
επίπεδν κειέηεο. Πνηνη ζα εμππεξεηεζνχλ, πνηνη είλαη απηνί, πφζνη είλαη, ηη 
ζέινπλ θαη ηη δελ ζέινπλ» 

Ζ δηαρείξηζε ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, γίλεηαη ελ κέξε έκκεζα αθνχ ηα δεκφζηα έξγα 
γίλνληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν άξα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 
αλάγθεο ηνπ ειέγρνληαο ηελ ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ απφ ηελ κία αιιά θαη θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαιχπηνληαη ηα πηζαλά θνηλσληθά 
αηηήκαηα πξηλ απηά εθθξαζηνχλ «κπνξνχκε λα ην θάλνπκε ζην εξγνζηάζην; Να ην 
θάλνπκε ζην εξγνζηάζην λα βεβαησζνχκε φηη φηαλ έξζνπλ εδψ θαη δηαθνπεί θάηη 
θαη πάεη λα κπεη θάηη ζε ιεηηνπξγία λα κελ κείλεη κνλάδα εθηφο, λα κελ 
δεκηνπξγήζεη παξαπάλσ νριήζεηο απφ φηη ρξεηάδεηαη». 

4.11 Διοίκηση υγείας ασφάλειας και περιβάλλοντος 

ηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ απαηηείηαη λα πξνβιεθζνχλ κία ζεηξά θηλδχλσλ 
πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ 
πξέπεη λα παίξλνληαη γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. Ο Αλάδνρνο έρεη θάλεη ζρεηηθή 
κειέηε γηα ηα ζέκαηα απηά «Αλαθνξηθά ζην επίπεδν Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Ναη έρεη 
γίλεη κία ζνβαξή Μειέηε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ξίζθνπ ηνπ θηλδχλνπ αηπρεκάησλ ή 
πξνβιεκάησλ πγείαο». Πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ θίλδπλσλ ζηα εξγνηάμηα, ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπκε έλα ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ πνπ είλαη βηνκεραληθφ, 
επηβαξπκέλν πγεηνλνκηθά θαη ρξίδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο «ε κφλε δηαθνξά κε ηα άιια 
έξγα είλαη πην αλζπγηεηλφ αο πνχκε επεηδή έξρεζαη ζε ζπλερή θαη θαζεκεξηλή 
επαθή κε δεμακελέο, κε ιχκαηα, κε κεραλήκαηα πνπ επεμεξγάδνληαη ιχκαηα» Οη 
εξγαδφκελνη είλαη ελήκεξνη φηη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο πξνζσπηθήο πξνζηαζίαο είλαη 
απαξαίηεηνο «πάξα πνιχ ζεκαληηθφ φινη λα θέξνπλ ηα κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο» παξαθνινπζνχληαη απφ γηαηξφ θαη εκβνιηάδνληαη θαηάιιεια «ην 
κηθξνβηαθφ θνξηίν είλαη κεγάιν. Καζέλαο πνπ εξγάδεηαη εδψ ζα πξέπεη λα έρεη 
θάλεη κηα ζεηξά εκβνιίσλ πνπ ηνπο πξνζηαηεχεη απφ επαηίηηδα ηέηαλφ θαη φηη 
ηέινο πάλησλ νξίδεη ν γηαηξφο». Δθηφο φκσο απφ ηελ πγεηνλνκηθή επηβάξπλζε 
ππάξρεη θαη ρεκηθή επηβάξπλζε «δηαρεηξηδφκαζηε θαη πιηθά ηα νπνία είλαη θαπζηηθά 
φπσο είλαη ε θαπζηηθή ζφδα πνιπειεθηξνιχηε, δελ θάλεη λα ηα εηζπλέεηο, 
ριψξην πνπ επίζεο δελ θάλεη λα εηζπλέεηο θαη πξέπεη λα έρεηο αληίζηνηρεο 
δηαηάμεηο αηνκηθήο πξνζηαζίαο» εθηφο απφ ηα ρεκηθά ππάξρνπλ θαη επηθίλδπλα αέξηα 
«ν βηνινγηθφο είλαη έλα θνκκάηη ην νπνίν έρεη δπζθνιίεο εξγαζίαο, δειαδή 
κπξίδεη, έρεη πεξηνρέο πνπ έρνπλε ηελ θνηλή αο πνχκε κπξσδηά, έρνπλε κπξσδηέο 
νη νπνίεο δελ είλαη ππνθεξηέο ή δελ κπνξείο λα κείλεηο πνιχ ψξα ζε κέξε, αο 
πνχκε επηθίλδπλεο» 

Κίλδπλνη γηα ηελ πγεία πεγάδνπλ θαη απφ ιεηηνπξγίεο πνπ δελ ππάξρνπλ ζε κε 
βηνκεραληθά έξγα, φπσο ν πξνγξακκαηηζκφο ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ «Δίλαη πνιχ 
εχθνιν λα γίλεη έλα ιάζνο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζην πξφγξακκα ηνπ 
απηνκαηηζκνχ θαη ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε λα ζθνησζεί έλαο άλζξσπνο. Θέιεη 
πάξα πνιχ θαιή πξνζνρή ζην ζρεδηαζκφ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη πνιχ θαιέο 
θαη εμαληιεηηθέο δνθηκέο» αιιά θαη ε αλάγθε λα ζηακαηήζεη θάπνηε ε ιεηηνπξγία ηεο 
εγθαηάζηαζεο γηα λα γίλνπλ θάπνηεο εξγαζίεο, έζησ θαη γηα κηθξφ δηάζηεκα 
«ρξεηάζηεθε γηα ηξεηο κέξεο κφλν λα θάλνπκε παξάθακςε ηεο γξακκήο θαη λα 
ηελ ζηείινπκε απεπζείαο ζηε ζάιαζζα δειαδή ηα ιχκαηα πέθηαλε έηζη 
αλεπεμέξγαζηα, κεηά απφ ζρεηηθέο εγθξίζεηο θηι θαη αθνχ θάλακε θαη 250 
ειέγρνπο κέζα θαη ζε βάζνο 3 κίιηα απφ ηελ αθηή». 
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Έλα κέξνο ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ, θαη εηδηθά απηνί πνπ αθνξνχλ ηνπο 
εξγαδνκέλνπο, κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ αλάδνρν πξνο ηνπο ππεξγνιάβνπο ζηα πιαίζηα 
ηεο δηαρείξηζεο πγείαο θαη αζθάιεηαο. «Απηφ πνπ θάλνπκε είλαη λα είκαζηε απζηεξνί 
πξνο φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο αθελφο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν, ζηα 
ζπκθσλεηηθά ησλ ππεξγνιάβσλ βάδνπκε έλα φξν φηη είλαη ππεχζπλνη γηα φηη 
ζπκβεί ζηα ζπλεξγεία ηνπο, θαη ζηνλ ρψξν πνπ δνπιεχνπλε» 

Μέξηκλα ιακβάλεηαη φρη κφλν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο 
αθνχ κέζα ζηνλ ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο ιεηηνπξγνχλ θαη ηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο 
«εδψ ε εγθαηάζηαζε ε νπνία έπξεπε θαη ήηαλ έλα εξγνηάμην, παξάιιεια λα 
ιεηηνπξγεί ε ππεξεζία. Σα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο, ε δηνίθεζε ηεο ΓΔΤΑ, ηα 
γξαθεία φια βξίζθνληαη εδψ. Έπξεπε λα κπνξεί λα ππάξρεη δπλαηφηεηα 
πξνζέγγηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο κε αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ, ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ 
ίδησλ κεο ζηα γξαθεία» ελψ ην έξγν απφ ηελ θχζε ηνπ έρεη ζίγνπξα πεξηβαιινληηθφ 
ραξαθηήξα. 

4.12 Οικονομική διαχείριση. 

Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ αζθείηαη ελ κέξεη απφ ηεο επηβιέπνπζα ππεξεζία 
ε νπνία ειέγρεη ηελ απνδέζκεπζε θεθαιαίσλ ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ 
αιιά έρεη θαη ηελ επζχλε ηεο επέκβαζεο ζε πεξίπησζε θνιιήκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πφξσλ θαη ελ κέξε απφ ηνλ αλάδνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία κε ηνλ 
νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ εγρεηξήκαηνο ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνξνψλ, 
ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ, αιιά θαη ηελ ζχληαμε ησλ ινγαξηαζκψλ γηα ηελ 
απνδέζκεπζε θεθαιαίσλ θαη ησλ αλαθεθαιαησηηθψλ πηλάθσλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ 
απξφβιεπησλ εξγαζηψλ. 

Δίλαη ζην έξγν πνπ εμεηάδνπκε ην ηκήκα ηεο δηαρείξηζεο κε ηα ζεκαληηθφηεξα 
πξνβιήκαηα, φρη κφλν ιφγσ ηεο θαθήο ρξεκαηνδφηεζεο αιιά θαη ιφγσ ησλ κεγάισλ 
επηδξάζεσλ ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα 
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

O αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη ζε κία πνιχ δχζθνιε θαηάζηαζε 
«ε απηφ ην έξγν ε δηαρείξηζε ηνπ ήηαλ πνιχ δχζθνιε ιφγσ ηεο θαθήο 
ρξεκαηνδφηεζεο, πξνζπαζνχζακε θαη εθηεινχζακε εξγαζίεο κέρξη εθεί πνπ 
αληέρακε θαη κέρξη εθεί πνπ αληέρακε νηθνλνκηθά θαη κέρξη εθεί πνπ είκαζηε θαη 
ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηελ λνκνζεζία κε ηελ ππνβνιή ησλ 
ινγαξηαζκψλ θαη εθφζνλ δελ πιεξσλφληνπζαλ λα θάλνπκε δηαθνπή εξγαζηψλ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ 

ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

Σν κηθξνβηαθό θνξηίν ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ έξγνπ είλαη κεγάιν  

Τπάξρεη θαηάιιειε κέξηκλα ζηελ 

λνκνζεζία θαη έρεη γίλεη κειέηε 

δηαρείξηζεο αηπρεκάησλ θαη 

πξνβιεκάησλ πγείαο 

Τπάξρνπλ επηθίλδπλνη ρεκηθνί 

παξάγνληεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ 

Η πεξηνρή είλαη πξνζβάζηκε από 

επηζθέπηεο θαη εξγαδνκέλνπο πνπ δέλ 

έρνπλ ζρέζε κε ην έξγν 
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νπφηε είκαζηε θαιπκκέλνη ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν έρνπκε 
πνξεπηεί κέρξη ζήκεξα». 

 «Οη ρξεκαηνδνηήζεηο φηαλ δελ είλαη μεθαζαξηζκέλεο φηαλ ε ξνή δελ είλαη 
θαλνληθή, φπσο εδψ, δεκηνπξγνχληαη παξαηάζεηο, δεκηνπξγνχληαη ρίιηα δπν 
πξνβιήκαηα ζηελ φιε εμέιημε ηνπ έξγνπ». 

Ο αλάδνρνο ήηαλ νπζηαζηηθά κε δεκέλα ρέξηα γηαηί δελ είρε ην θεθάιαην πνπ 
απαηηνχληαλ γηα λα θαηαζθεπάζεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ «ζε απηφ ην έξγν ν 
πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ήηαλε πεξίπνπ, είλαη πεξίπνπ 9.000.000 δελ 
κπνξνχζε ε θνηλνπξαμία λα ζπλεηζθέξεη ηφζα πνιιά ρξήκαηα ψζηε λα 
πξνρσξήζεη θαη λα κπνξεί λα ην εθηειέζεη ζηα 3 ρξφληα εάλ δελ βνεζνχζε θαη ε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ» θαη ιφγν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, ππάξρεη 
πιήξε αδπλακία εμεχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα δεκφζηα έξγα. «Κακία ηξάπεδα δελ 
πξνεμνθιεί ινγαξηαζκφ ζε δεκφζην έξγν γηαηί είλαη εμαηξεηηθά επηζθαιέο» 

«Γελ ππήξρε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ απφ ηξάπεδεο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ θηι, 
θαη απηφ γηα κέλα είλαη εηο βάξνο θαη νηθνλνκηθή δεκηά πξνο ηελ αλάδνρν 
θνηλνπξαμία θαη ελψ πξνζδνθνχζακε φηη ζα έρνπκε έλα πνιχ κηθξφ φθεινο, 
δπζηπρψο κάιινλ ην φθεινο ζα είλαη αξλεηηθφ» 
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Παξφιε ηελ θαιή δηάζεζε, ψζηε ην έξγν λα νινθιεξσζεί, απηφ δελ πξνρψξεζε κε 
ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο νη θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ ήηαλ εμνλησηηθέο «κε κία 
ηεξάζηηα θαζπζηέξεζε ε νπνία μεπεξλά θαη ηνπο 8 κήλεο γηα λα γίλεη ε 
εθηακίεπζε ρξεκάησλ γηα εξγαζίεο νη νπνίεο είραλ ήδε εθηειεζηεί» ν 
πξνγξακκαηηζκφο εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ ήηαλ αδχλαην λα ξπζκηζηεί  «γίλεηαη κία 
εθηίκεζε λα ην πνχκε έηζη αλακελφκελσλ εηζπξάμεσλ θαη βάζε απηήο ηεο 
εθηίκεζεο ε νπνία κνλίκσο πέθηεη έμσ δηφηη πνηέ δελ έξρνληαη ηα ρξήκαηα ζηνλ 
ρξφλν ηνπο γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ εξγαζηψλ» θαη απηφ επεξεάδεη ηα 
πάληα ζην έξγν πξνκήζεηεο, εξγαζίεο, ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ «ε θαζπζηέξεζε 
δεκηνπξγεί έμνδα ιεηηνπξγηθά, δεκηνπξγεί δηάθνξεο παξελέξγεηεο δειαδή αλ 
είρακε κηα δηαθνπή εξγαζηψλ πεξίπνπ 8 κήλεο, φηαλ πήγακε λα μαλά 
μεθηλήζνπκε ην έξγν, θαηαξρήλ είρακε 8 κήλεο ην πξνζσπηθφ, ην δηνηθεηηθφ θηι 
ην νπνίν πιήξσλε ε θνηλνπξαμία, άξα έμνδα θαη ην άιιν είλαη φηαλ πήγακε λα 
μαλανξγαλψζνπκε ην εξγνηάμην κεηά απφ 8 κήλεο θηι, ζαθψο δεκηνπξγεζήθαλε 
δηάθνξα έμνδα παξαπάλσ». Απηφ γίλεηαη αιπζίδα πνπ ζηνλ επφκελν ινγαξηαζκφ 
επαλαιακβάλεηαη θαη φια νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ  

 

  

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΕ 
ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ 

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΔΤΚΟΛΙΧΝ 

Δεκηνπξγία δηελέμεσλ κεηαμύ 

αλαδόρνπ θαη επηβιέπνπζαο 

ππεξεζίαο ιόγσ ειιείςεσλ ζην 

ηηκνιόγην ηνπ έξγνπ (PBS - 

WBS) 

πζθέςεηο κεηαμχ ππεξεζίαο θαη αλαδφρνπ 

δηεπθφιπλζε κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πιεξσκψλ πνπ απνηεινχζε 

κία θνζηνινγεκέλε κηθξήο ιεπηνκέξεηαο δνκή 

αλάιπζεο εξγαζηψλ 

Καθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

έξγνπ κε κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηακίεπζε 

πηζηώζεσλ 

Γηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ 

λνκνζεζία θάζε θνξά πνπ ζπλέβαηλε 

θαζπζηέξεζε θαη επαλέλαξμε κε ηελ πιεξσκή 

Αδπλακία ρξεκαηνδόηεζεο 

ηνπ έξγνπ από άιιεο πεγέο 
Αδπλακία αληίδξαζεο 

Αύμεζε ηνπ εξγαηηθνύ 

θόζηνπο ιόγν θαζπζηέξεζεο 

ηνπ έξγνπ 

Αδπλακία αληίδξαζεο 
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5 υμπεράσματα 

 

 

 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάζηεθε ε πεξίπησζε ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ, 
βηνκεραληθνχ έξγνπ ππνδνκήο πνπ αθνξά ηελ επέθηαζε κίαο κνλάδαο επεμεξγαζίαο 
ιπκάησλ.  

Δπξχηεξνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα ζπιιερηεί θαη λα θαηαγξαθεί εθαξκνζκέλε 
γλψζε ζην αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο έξγνπ, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε, ηνλ 
ζρεδηαζκφ θαη εθηέιεζε θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ θέληξσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, 
πξνζαξκνζκέλε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Δίλαη κία πνηνηηθή έξεπλα πνπ επηρεηξεί λα βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε 
παξφκνησλ έξγσλ ζηελ ειιεληθή θαη φρη κφλν επηθξάηεηα, παξνπζηάδνληαο ηηο αλάγθεο 
πνπ θαιχπηεη έλα ηέηνην έξγν, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπο ηξφπνπο 
αληηκεηψπηζεο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη πξνβιεκάησλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Ζ έξεπλα είλαη αξθεηά γεληθεπκέλε, φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν, γηα λα κπνξέζεη λα 
δεκηνπξγεζεί κία ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ έξγνπ θαη λα απνθχγνπκε ηελ πηζαλφηεηα 
ζπιινγήο, πνιχ κηθξνχ αξηζκνχ δεδνκέλσλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγαίλνπλ δελ 
κπνξνχλ πιήξσο λα γεληθεπζνχλ θαζψο αλαθεξφκαζηε ζε έλα έξγν, αιιά δίλνπλ ην 
έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, πην ζηνρεπκέλα ζην ίδην έξγν ή θαη ζε κεγαιχηεξν 
αξηζκφ νκνεηδψλ έξγσλ γηα λα θαλεί ε γεληθή εηθφλα.  

Σν έξγν απφ άπνςε θφζηνπο θαη πιήζνπο εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

κηθξφ αλ θαη απνδείρηεθε ζρεηηθά πνιχπινθν.  

Ζ θαθή εμέιημε ζηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε αλεπαξθή πεξηγξαθή 

ηνπ εχξνπο ζηελ δηαθήξπμε, θαη ε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαζθεπή, πνπ 

πξνθάιεζαλ ηα πξνεγνχκελα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ειιείςεηο ζηελ νξγάλσζε ηεο 

δνκήο αλάιπζεο εξγαζηψλ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πνιιαπιψλ 

δηελέμεσλ ζε έλα έξγν. Απηφ αλ θαη θαίλεηαη φηη ζα απνδψζεη ηειηθά ην δεηνχκελν 

πξντφλ, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζεί νηθνλνκηθά επηηπρεκέλν, νχηε γηα 

ηελ ππεξεζία, πνπ κηθξφηεξν ελδηαθέξνλ έρεη γηα ην ηειηθφ νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ 

έξγνπ αθνχ δελ επηβαξχλεη ηα ηακεία ηεο, αιιά ζίγνπξα νχηε γηα ηα κέιε ηνπ αλαδφρνπ, 

πνπ κφλν έλα κέξνο ησλ επηπιέσλ θνζηνινγίσλ πνπ εκθαληζηήθαλ θαηάθεξε λα 

πιεξσζεί.  

Ο αλάδνρνο έρεη δεζκεχζεη κέξνο απφ ην δπλακηθφ ζηειέρσζεο ηνπ γηα ην δηπιάζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο λα απμάλεη ηηο νηθνλνκηθέο εηζξνέο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ησλ 

κειψλ ηεο. Απηφ ζεκαίλεη κε κία καηηά φηη αθφκα θαη αλ ην έξγν ινγηζηηθά θαηνξζψζεη 

λα κελ παξνπζηάζεη δεκηέο αιιά έλα κηθξφ θέξδνο θνληά ζην κεδέλ, ε νηθνλνκηθή δεκηά 

πνπ ζα παξνπζηάζεη ζα είλαη κεγάιε αθνχ ν ρξφλνο θαηαζθεπήο δηπιαζηάζηεθε θαη 
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δπλεηηθά ν αλάδνρνο ζα κπνξνχζε λα έρεη θαηαζθεπάζεη άιιν έλα φκνην έξγν ζην ίδην 

δηάζηεκα. 

Απφ ηελ έξεπλα θάλεθε μεθάζαξα φηη φπνπ ππήξρε αζάθεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

έξγνπ απηφ νδήγεζε ζε δηελέμεηο θαη θαζπζηεξήζεηο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ε αζάθεηα ζηνλ 

ζρεδηαζκφ γηα ηελ θάιπςε άγλνηαο ή θηλδχλνπ αιιά λα νξίδνληαη δηαδηθαζίεο πνπ λα 

βνεζνχλ ζηελ παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή θάζε αλαγθαίαο πιεξνθνξίαο ψζηε ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ λα είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη πνζνηηθνπνηεκέλα. ε 

πεξηπηψζεηο φπσο ε κέζνδνο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ζα εμππεξεηνχζε ηα κέγηζηα λα 

νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ απαίηεζε πξνο ηνλ αλάδνρν λα ζπληάζζεη 

αλαιπηηθφ ηηκνιφγην κεηά ηελ κειέηε ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε νξγάλσζε ηνπ έξγνπ θαη 

ε φπνηα αιιαγή. 

Σέινο είλαη μεθάζαξν φηη ν κφλνο ιφγνο πνπ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θηάλεη ζε έλα 

ζρεηηθά αίζην ηέινο είλαη γηαηί νη ζπληειεζηέο ηνπ, ππεξεζία θαη αλάδνρνο, ήζειαλ λα 

θηάζεη θαη θαηέβαιαλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, θαζψο νη άιινη παξάγνληεο κάιινλ 

ζπληεινχζαλ ζην αληίζεην. 

Αλαγλσξίζηεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ζε εηνχηε ηελ εξγαζία έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο ηδηαηηεξνηήησλ πνπ αζρέησο αλ κπφξεζαλ, ζην έξγν πνπ εμεηάζηεθε, λα 

αληηκεησπηζηνχλ επηηπρψο ή φρη, απηέο κπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο σο θεθηεκέλν, πξνο φθεινο ησλ κειινληηθψλ ζρεδηαζηψλ θαη δηνηθεηψλ 

παξφκνησλ έξγσλ. Ζ γλψζε απηή ζα κπνξνχζε λα ζπλδξάκεη ζηελ απνθπγή 

ιαλζαζκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη λα ζπληειέζεη ζηνλ θαιφ ζρεδηαζκφ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπεηξία απφ άιια πην ζπλεζηζκέλα θαηαζθεπαζηηθά έξγα. 

Παξφια απηά ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη πνιχ δνπιεηά αθφκα ψζηε ε γλψζε απηή λα 

πνζνηηθνπνηεζεί θαη λα γίλεη πην εχρξεζηε. Θα ήηαλ ελδηαθέξσλ λα αλαδεηεζεί κία 

κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηνπ κεγέζνπο πάλσ απφ ην νπνίν ηα θχξηα εξγαιεία ηεο 

δηνίθεζεο έξγνπ ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ηνπ έξγνπ, αληί θαηά απηνχ, κία θαη ζηελ 

ρψξα καο ηα πεξηζζφηεξα έξγα είλαη κηθξά ή πνιχ κηθξά. 
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ΕΙΚΟΝΕ 

Οη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θείκελν είλαη ρξήζηκεο κφλν σο παξαδείγκαηα. 
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