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Περίληψη 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο γίλεηε αλαθνξά ζε ηερληθέο κεζνδνινγίαο θαη 
δηαρείξηζεο έξγσλ, κειεηήζεθε ε εθαξκνγή ηεο Μεζφδνπ Παξαγφκελεο ή 
Γεδνπιεπκέλεο Αμίαο (Earned Value Method - EVM), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 
θφξνλ ζηελ πεξίπησζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ αλ θαη ζε πνην βαζκφ 
έλα έξγν νινθιεξψλεηαη κε βάζε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ρξφλνπ θαη θφζηνπο 
αμηνπνηψληαο θαη αληηπαξαζέηνληαο ζηνηρεία πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηζρχνπζα 
ειιεληθή λνκνζεζία κε ηα βαζηθά ζεκεία θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ 
παξαγφκελεο αμίαο. Η Μέζνδνο ηεο Παξαγφκελεο Αμίαο (Earned Value Method – 
EVM) απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 
έξγσλ, ελψ πεξηιακβάλεη παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη 
δεδνκέλα, ην θφζηνο θαη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ. Πξφθεηηαη γηα κία 
κέζνδν πνπ ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρεη θεξδίζεη ζεκαληηθφ έδαθνο 
ζηε κειέηε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηερληθψλ έξγσλ, εμαηηίαο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζε 
φ,ηη αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνθιίζεσλ απφ ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη απφ 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

Ωο κειέηε πεξίπησζεο εμεηάζηεθε έλα ιηκεληθφ έξγν, ζην νπνίν ππήξμε θαζπζηέξεζε 
ζε φ,ηη αθνξά ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη κηθξή απφθιηζε ζην ηειηθφ 
θφζηνο ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
εθαξκνγήο ηεο Μεζφδνπ Παξαγφκελεο Αμίαο (Earned Value Method - EVM) γηα ηε 
δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ απνηππψζεθε ε 
ζπλνιηθή θαζπζηέξεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη νη επηπηψζεηο ησλ 
απξφβιεπησλ γεγνλφησλ πνπ πξνέθπςαλ ηφζν ζε ρξφλν φζν θαη ζε θφζηνο. Απφ ηελ 
έξεπλα πξνέθπςε φηη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε 
δηαηχπσζε ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 
εκθάληζε απνθιίζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ 
πξνγξακκαηηζκφ. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ε κέζνδνο απηή είλαη ζεκαληηθφ λα 
αμηνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ έξγσλ, έηζη ψζηε λα ειέγρεηαη ε πνξεία 
ηνπο θαη ε ηειηθή ηνπο έθβαζε. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Μέζνδνο Παξαγφκελεο ή Γεδνπιεπκέλεο Αμίαο, EVM, Γηαρείξηζε 

Έξγνπ, Σερληθφ Έξγν, Ληκεληθφ Έξγν.  
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Abstract 

This thesis examined the application of the Earned Value Method, which is commonly 
used in the case of technical projects to calculate whether and to what extent a certain 
project is completed according to the initial projections of time and cost. The Earned 
Value Method includes parameters related to technical information and data regarding 
cost-scheduling and time-scheduling, thus it emerges as a useful tool for controlling 
and monitoring all types of projects. It is a method that has gained considerable ground 
over the last decades for the study and control of technical projects due to its 
advantages in calculating deviations from time planning and budgeting. 

As a case-study, a port project with delays regarding the completion of works and a 
slight deviation in the final cost from the budget is examined. The results of the 
implementation of the Earned Value Method for the duration of the project are 
presented. The results of applying the method illustrated the overall delay in completing 
the project and the impact of unforeseen events that occurred both in time and cost. 
This research has shown that the implementation of this method can lead to important 
conclusions regarding the causes of divergences in project execution compared to the 
original programming. Moreover, it has been found that this method is useful to use in 
the case of the public sector in order to monitor the progress and outcome of the 
projects. 

 

Keywords: Earned Value Method, Project Management, Technical Project, Port 
Project. 
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1. Εισαγωγή 

Η πινπνίεζε έξγσλ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, αθνχ ήδε 
απφ ηελ αξραηφηεηα νη άλζξσπνη θαη ζπλνιηθά νη θνηλσλίεο πξνρσξνχζαλ ζην 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηθξήο ή κεγάιεο θιίκαθαο έξγσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο 
ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηελ παξαγσγή ησλ έξγσλ απηψλ ήηαλ 
απαξαίηεην λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πφξσλ, πιηθψλ θαη 
αλζξψπηλσλ, νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Η δηαρείξηζε 
απηψλ ησλ έξγσλ σο δηαδηθαζία, αζθαιψο, έρεη πεξάζεη απφ πνιιά ζηάδηα απφ ηελ 
αξραηφηεηα έσο θαη ζήκεξα, έρεη εμειηρζεί θαη εμαθνινπζεί λα εμειίζζεηαη ζην πέξαζκα 
ηνπ ρξφλνπ. ηε ζχγρξνλε επνρή, νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ 
αμηνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα επηηεχγκαηα ηεο ςεθηαθήο ή κε ηερλνινγίαο, ελψ 
δηαξθψο εμειίζζνληαη θαη αλαπηχζζνληαη (Tonnquist, 2006). 

Σελ ίδηα ζηηγκή, νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, ν 
αληαγσληζκφο ηεο δηεζλνχο αγνξάο, ε νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε επαθφινπζε ζηελφηεηα 
ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αζηάζεηα, αιιά θαη ε πίεζε πνπ 
αζθείηαη απφ ηζρπξέο νκάδεο, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάδεημε ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή 
ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο. Ιδηαίηεξα κεηά ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη 
ζπλζήθεο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα ζε απηφ ην πεδίν έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά, 
έρνπλ γλσξίζεη κεγάιε εμέιημε θαη αλάπηπμε. Ο ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ν 
έιεγρνο ελφο έξγνπ ζπληζηνχλ δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηηπρή ηνπ 
νινθιήξσζε, ζηε βάζε ησλ φζσλ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ 
έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα ηε δηακφξθσζή ηνπο. Απνηεινχλ δηαδηθαζίεο ζχλζεηεο θαη 
απαηηεηηθέο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 
νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ αλζξψπηλσλ, νηθνλνκηθψλ θαη πιηθψλ πφξσλ πνπ 
είλαη δηαζέζηκνη. Η δηνίθεζε έξγσλ είλαη ν θιάδνο πνπ αλαιακβάλεη ην ζχλνιν απηψλ 
ησλ δηεξγαζηψλ απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο (Tonquist, 2006).  

 

1.1. Παξνπζίαζε νξηζκώλ 

Όζνλ αθνξά ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 
απηνί πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά σο εμήο:  

Με ηελ έλλνηα ηνπ έπγος νξίδνληαη νη εξγαζίεο ή νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 
κεηαμχ ηνπο θαη ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία θαη ζπλνιηθά 
απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ελφο εμ αξρήο θαζνξηζκέλνπ ζθνπνχ. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα κέζα, ελψ ππάξρνπλ θαζνξηζκέλα φξηα, 
πξνυπνινγηζκφο θαη ππνινγηζκέλνο ρξφλνο πινπνίεζεο. Σν έξγν ζπληζηά κία 
ζπιινγηθή πξνζπάζεηα θαη εθηειείηαη απφ πξνζσπηθφ πνπ αλήθεη ζε δηαθνξεηηθέο 
εηδηθφηεηεο, δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε θαη απαηηνχκελε θαηάξηηζε θαη εκπεηξία. Μπνξεί λα 
είλαη είηε κηθξνχ είηε κεγάινπ κεγέζνπο, λα πνηθίιεη φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν ησλ 
εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη, ην θφζηνο ηνπ θαη ηνλ αλακελφκελν ρξφλν νινθιήξσζεο, 
ελψ δηαθνξέο παξαηεξνχληαη θαη ζηα ζεκεία ζηα νπνία δίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε 
έκθαζε, ζην αλ δειαδή, ζεσξείηαη πην ζεκαληηθφ λα δνζεί ζεκαζία ζηνλ αλζξψπηλν 
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παξάγνληα ή ζε άιιε πεξίπησζε, ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη 
(Πνιχδνο, 2011).  

Ωο έξγα, γηα παξάδεηγκα, ζεσξνχληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα: ν ζρεδηαζκφο θαη ν 
έιεγρνο λέσλ κεραλεκάησλ ή ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, ε κειέηε θαη ε θαηαζθεπή 
θηηξίσλ, ε εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζε κία αγνξά, ε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ 
πιεξνθνξηθήο, νη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε δηαρείξηζε πνηφηεηαο θαη ηε 
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα, ε αλάθακςε έπεηηα απφ ζεκαληηθέο θαηαζηξνθέο, πεξηβαιινληηθέο ή κε, ε 
δηνξγάλσζε ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ, γηα παξάδεηγκα αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ, ν 
ζρεδηαζκφο κεηαθνξψλ θαη ζπζηεκάησλ δηαθίλεζεο πξντφλησλ θνθ. Δίλαη ζεκαληηθφ, 
λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηα έξγα νηθηαθήο θιίκαθαο, γηα παξάδεηγκα ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κίαο κεηαθφκηζεο (Πνιχδνο, 2011).  

Σν δημόζιο έπγο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ σο έλα έξγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε 
ησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία εθηειείηαη. Ο ζθνπφο ηνπ είλαη λα θαιχςεη 
ζπγθεθξηκέλεο, βαζηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο, θαζψο θαη λα 
νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ παξαγσγήο, ηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ 
πξντφληνο, ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, θαη γεληθφηεξα, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 
πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ηα δεκφζηα έξγα είλαη 
άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν 
(Ν. 1418/84).  

Έλα ηεσνικό έπγο ζπληζηά έλα ζχλνιν απφ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ή εξγαζίεο κεραληθνχ. 
Σν έξγν απηφ είλαη επαξθεί γηα ηελ θάιπςε κίαο ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο ή ηερληθήο 
ιεηηνπξγίαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή πξνζρεδηαζκέλεο κειέηεο θαη ζηελ 
πξάμε, αμηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη κεζφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Σν ηερληθφ έξγν είλαη δπλαηφ λα αθνξά λέεο θαηαζθεπέο, 
επεθηάζεηο ή αλαθαηλίζεηο ήδε ππαξρφλησλ έξγσλ, επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο πνπ 
θξίλνληαη απαξαίηεηεο ζηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή θαη θαηεδαθίζεηο ππνδνκψλ, 
ηδηαίηεξα ζηηο θαηεγνξίεο ηεο νδνπνηίαο, ή έξγσλ πάζεο θχζεσο φπσο νηθνδνκηθά, 
ιηκεληθά, ειεθηξνκεραλνινγηθά, πδξαπιηθά δηθηχσλ, πξαζίλνπ, πισηψλ έξγσλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ, λαππεγείσλ θ.ν.θ. (Ν. 4412/16).  

Πξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα ελφο ζπλφινπ απφ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ή εξγαζίεο πνπ 
άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ πνιηηηθψλ κεραληθψλ, ην νπνίν πιεξνί κία 
ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, νηθνλνκηθήο ή ηερληθήο θχζεσο. Δηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα 
θαηαζθεπέο δνκηθέο, ειεθηξνκεραλνινγηθέο ή άιιεο θχζεσο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε 
ζχλδεζε κε ην έδαθνο. Καηά ζπλέπεηα, ζηελ θαηεγνξία ησλ ηερληθψλ έξγσλ κπνξνχλ 
λα ζπκπεξηιεθζνχλ έξγα πνπ πεξηιακβάλνπλ επεθηάζεηο, αλαθαηλίζεηο, επηζθεπέο, 
δηαξξπζκίζεηο, ζπληεξήζεηο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία θαη δξαζηεξηφηεηα 
πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε, κειέηε ή επέκβαζε (Ν. 4412/16). 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθηέιεζε ελφο ηερληθνχ έξγνπ απνηεινχλ δηαδηθαζίεο πνπ 
δηέπνληαη απφ ηε ρξήζε κίαο ζεηξάο απφ έλλνηεο θαη νξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα δηάθνξα ζηάδηα θαη επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα 
εληζρχζνπλ ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηή. Η ρξήζε ηεο 
θαηάιιειεο νξνινγίαο ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζή ηνπ, 
θαζψο θαη ζηελ νκαιή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο απηνχ. Οη πιένλ ζπρλά 
ρξεζηκνπνηνχκελεο έλλνηεο, πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, είλαη 
νη εμήο (Μεηάθνο, 2015):  

 Επγαζίερ ή δπαζηηπιόηηηερ. Πξφθεηηαη γηα φξν πνπ αλαθέξεηαη ζηα 
δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο. Καζέλα απφ απηά ηα ηκήκαηα 
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αλαηίζεηαη ζε θάπνηα απφ ηηο νκάδεο εξγαδνκέλσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα 
παξάδεηγκα, ζηα πιαίζηα ελφο ηερληθνχ έξγνπ αλαθαίληζεο, ην βάςηκν ησλ 
επηκέξνπο θνκκαηηψλ απνηειεί έλα ηκήκα ησλ ζπλνιηθψλ εξγαζηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη αλαηίζεηαη ζε εηδηθφ ζπλεξγείν. 

 Αναλςηική δομή επγαζιών (Work Breakdown Structure – WBS). Με ηνλ φξν 
απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 
βαζηθψλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ηερληθφ έξγν θαη ε δηάθξηζε ησλ 
επηκέξνπο εξγαζηψλ, ή δηαθνξεηηθά, ησλ ςποεπγαζιών ηνπ έξγνπ. Οη 
ηειεπηαίεο είλαη δπλαηφ λα δηαρσξηζηνχλ εθ λένπ ζε αθφκε κηθξφηεξα 
ηκήκαηα εξγαζηψλ. Η αλάιπζε κηαο εξγαζίαο ζε ππνεξγαζίεο θαη, 
αθνινχζσο, ζε αθφκε κηθξφηεξεο έθηαζεο εξγαζίεο είλαη ζεκαληηθή, θαζψο 
νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο αλαιπηηθήο δνκήο ησλ εξγαζηψλ πνπ 
ζπλνιηθά απνηεινχλ ην ηερληθφ έξγν θαη ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρή θαη εληφο 
ρξνληθψλ νξίσλ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θάζε εξγαζίαο μερσξηζηά, αιιά θαη 
ηνπ ηερληθνχ έξγνπ ζπλνιηθά, ελψ, παξάιιεια, δηαζθαιίδεη θαη ηελ ρσξίο 
πξνβιήκαηα ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηφ ην έξγν. 

 Πόποι. Με απηή ηελ έλλνηα γίλεηαη αλαθνξά ζε θάζε ηη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ελφο έξγνπ θαη έρεη έλα ξφιν, κηθξφηεξν ή 
κεγαιχηεξν ζηελ ηειηθή ηνπ νινθιήξσζε. Μπνξεί λα πξφθεηηαη γηα πιηθνχο ή 
γηα αλζξψπηλνπο πφξνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνπο πιηθνχο πφξνπο 
ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα νινθιεξσζεί 
ην έξγν, ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο θνθ, ελψ ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο 
πεξηιακβάλεηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζή ηνπ.  

 Φάζειρ. Πξφθεηηαη γηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 
νκαδνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. Κάζε θάζε πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πνπ έρνπλ 
κεηαμχ ηνπο θνηλά ζηνηρεία θαη πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ, έηζη ψζηε λα 
ππνβνεζήζνπλ ηελ νκαιή εμέιημε ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζε θάζε 
ηερληθφ έξγν ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θάζεηο είλαη απηέο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 
θαηαζθεπήο. 

 Καθςζηεπήζειρ. Πξφθεηηαη γηα παξάγνληα πνπ ζπρλά επηδξά ζηελ 
νινθιήξσζε ελφο έξγνπ ζπλνιηθά ή ηελ πινπνίεζε θάπνηαο απφ ηηο θάζεηο 
ή ηηο εξγαζίεο πνπ απηφ πεξηιακβάλεη. Οη θαζπζηεξήζεηο είλαη δπλαηφ λα 
αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά, σζηφζν, αλ δε ζπκβεί απηφ, ηφηε κπνξεί 
λα νδεγήζνπλ αθφκε θαη ζε παξάηαζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ ηερληθνχ 
έξγνπ, θάηη πνπ δελ είλαη επηζπκεηφ.  

 Οπόζημα. Έλα νξφζεκν απνηειεί ζεκείν πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ νινθιήξσζε 
θάπνηνπ ζεκαληηθνχ γεγνλφηνο, κίαο εξγαζίαο ή κίαο θάζεο, πνπ απνηειεί 
ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ πνξεία ηνπ ηερληθνχ έξγνπ πξνο ηελ νινθιήξσζε, 
γη’ απηφ θαη είλαη ζεκαληηθή ε νξηνζέηεζή ηνπ, αιιά θαη ε αλαγλψξηζή ηνπ 
ζηελ πνξεία ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

 Παπαδοηέα. Πξφθεηηαη γηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη 
έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε θάπνηαο επηκέξνπο εξγαζίαο, ε νπνία έρεη 
βξεζεί ζην ηειηθφ επίπεδν ηεο αλαιπηηθήο δνκήο εξγαζηψλ ησλ ηερληθψλ 
έξγσλ. πλήζσο έλα παξαδνηέν γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα δεκηνπξγείηαη 
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 20 εκεξψλ.  
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1.2. Η δηαρείξηζε έξγνπ 

Με ηελ έλλνηα ηεο διασείπιζηρ έπγος (Project Management) νξίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ 
απνζθνπεί ζηελ παξνρή απαληήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα. Δηδηθφηεξα, ε 
δηαδηθαζία απηή ζρεηίδεηαη κε ην «γηαηί», ην «ηη», ην «πψο», ην «πνηνο», ην «πφηε» θαη 
ην «πφζν θνζηίδεη» ζε νπνηνδήπνηε έξγν, αλεμαξηήησο ηνκέα, μεθηλψληαο απφ ηε 
ζχιιεςε ηεο ηδέαο θαη θηάλνληαο έσο ηελ θαηαζηξνθή, εγθαηάιεηςε ή αληηθαηάζηαζή 
ηνπ απφ έλα λέν (Παληνπβάθεο, 2003). Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηνκέα πνπ βξίζθεηαη έσο θαη 
ζήκεξα ππφ εμέιημε, αθνχ γλσξίδεη ηελ εληαηηθή αλάπηπμε ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ 
επίπεδν (Tonnquist, 2006).  

Δθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο νξηζκνχ, ππάξρνπλ θαη άιινη, δηαθνξεηηθνί, πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δηνίθεζε ή ηε δηαρείξηζε έξγσλ. Αλ θαη ε δηαηχπσζε ηνπ θαζελφο 
είλαη δηαθνξεηηθή, ε βάζε ηνπο είλαη θνηλή θαη εληαία, αθνχ ζην ζχλνιφ ηνπο 
αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα νδεγήζνπλ 
ζηελ επηηπρή αλάιεςε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ην ρξφλν θαη ηνπο απαηηνχκελνο γηα 
ηελ νινθιήξσζή ηνπ πφξνπο, αλζξψπηλνπο, ρξεκαηηθνχο θαη πιηθνχο (Μεηάθνο, 2015). 
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ησλ έξγσλ απαηηεί ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ πιάλνπ, 
θαζψο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είλαη δπλαηφ λα απμεζεί ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ 
έξγνπ, ελψ, παξάιιεια, ζα θαηαζηεί πην δχζθνιε ε αληίδξαζε ζε απξφβιεπηνπο 
παξάγνληεο θαη ζπκβάληα. Οη ζηφρνη ησλ δηαρεηξηζηψλ είλαη:  

α) ε δηαζθάιηζε ηεο απφδνζεο κε βάζε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ ηερληθνχ έξγνπ,  

β) ε δηαζθάιηζε ηεο νινθιήξσζήο ηνπ εληφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ 
πιαηζίνπ θαη  

γ) ε δηαζθάιηζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ θφζηνπο (Laudon & Laudon, 2009).  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ησλ αξρηθψλ πξνζδνθηψλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ην έξγν, είλαη απαξαίηεην ηα ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηε 
δηαρείξηζε έξγνπ λα δηαζέηνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε γλψζεηο, κεζφδνπο θαη 
ηερληθέο, θαζψο θαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. πλνιηθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθαζίαο είλαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο ηνπ είδνπο ηνπ έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα 
παξαρζεί, ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ είλαη απαξαίηεην θαη επαξθέο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε εξγαζίαο 
κεκνλσκέλα, θαζψο θαη νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά, ην θφζηνο ηνπ έξγνπ, νη 
δπζθνιίεο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ, θαζψο θαη νη ηξφπνη 
απνθπγήο ησλ δπζθνιηψλ (PMBOK, 2004). 

Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ, ζηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο, είλαη δπλαηφ λα 
παξνπζηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλα εκπφδηα θαη δπζθνιίεο ππφ ηελ επίδξαζε απξφβιεπησλ 
ή κε παξαγφλησλ. Δηδηθφηεξα, είλαη δπλαηφ λα παξνπζηαζηνχλ δπζθνιίεο πνπ 
νθείινληαη ζε θαθφ ζρεδηαζκφ, ζε ειιηπή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηνπ έξγνπ, ζε 
θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαηαζπαηάιεζε νηθνλνκηθψλ ή πιηθψλ πφξσλ θ.ν.θ. Δπηπιένλ, 
ε θαζπζηέξεζε πνπ νδεγεί ζε ππέξβαζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ κπνξεί λα 
πξνθχςεη σο απνηέιεζκα ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, αιιά 
θαη αλζξσπνγελψλ αηηίσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πηζαλή απεξγία ησλ εξγαδνκέλσλ, 
ηελ αλεπαξθή κειέηε ησλ απαηηήζεσλ, ηελ αλεπαξθή ρξεκαηνδφηεζε, αιιά θαη ηα 
εξγαζηαθά πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ (PMBOK, 2004). 
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Ο έιεγρνο ησλ έξγσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ 
παξαθνινχζεζεο απφ ηελ αξρή έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη 
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε, πξνθαζνξηζκέλε 
δηαδηθαζία (Μαξθάθε, 2017). Υξήζηκα εξγαιεία ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα απνηεινχλ ην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, ν θαζνξηζκφο ηνπ θφζηνπο, ε επηδησθφκελε πνηφηεηα θαη ν 
ππάξρσλ θίλδπλνο. εκαληηθφ είλαη λα αμηνπνηείηαη θάζε δηαζέζηκε πιεξνθνξία πνπ 
αθνξά ζηελ πξαγκαηηθή απφδνζε ηνπ έξγνπ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη απαξαίηεηεο 
γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ. 

Η Μέζνδνο Αλάιπζεο ηεο Παξαγφκελεο Αμίαο (Earned Value Method, EVM) κπνξεί λα 
αμηνπνηεζεί ψζηε λα ειεγρζεί ε πξφνδνο ηνπ έξγνπ ζε επίπεδν θφζηνπο θαη ρξφλνπ 
εθηέιεζεο. Με ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν είλαη δπλαηή ε αλάιπζε θαη άιισλ κεηαβιεηψλ, 
φπσο είλαη ηα θπβηθά κέηξα κπεηφλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ν αξηζκφο ζειίδσλ ζηελ 
πεξίπησζε εθδφζεσλ θνθ. Ο ζηφρνο είλαη ε ζχγθξηζε ηεο πξαγκαηηθήο εξγαζίαο πνπ 
δαπαλήζεθε ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειέζηεθε θαη ε θαηάιεμε ζε 
έλα κέηξν απφδνζεο (Μαξθάθε, 2017).  

 

1.3. θνπόο θαη δνκή ηεο έξεπλαο 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη λα γίλεη αλαθνξά ζε ηερληθέο κεζνδνινγίαο 
θαη δηαρείξηζεο έξγσλ θαη λα ειέγμεη ηελ εθαξκνγή ηεο Μεζφδνπ Αλάιπζεο ηεο 
Παξαγφκελεο Αμίαο (Earned Value Method – EVM) γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ 
έιεγρν θαηαζθεπήο ησλ ειιεληθψλ δεκνζίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη λα νδεγήζεη ζηελ 
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
κεζφδνπ ζηα πιαίζηα ηεο νξζήο δηαρείξηζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηίσλ απνθιίζεσλ 
ζην επίπεδν ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, αμηνπνηψληαο θαη 
αληηπαξαζέηνληαο ζηνηρεία πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία, 
απνζθνπψληαο ζηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ζην κέιινλ. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 
ζα εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ.  

Όζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, απηή δηεμήρζε κε ηε δηελέξγεηα 
δεπηεξνγελνχο έξεπλαο, κέζσ ηεο αλαδήηεζεο, ηεο επηινγήο θαη ηεο αμηνπνίεζεο 
ζηνηρείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη απφ ηε ζρεηηθή 
ειιεληθή λνκνζεζία. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζπγθεληξψζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ηα 
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

Σν θείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη δνκεκέλν ζηα αθφινπζα θεθάιαηα.  

Σν πξψην θεθάιαην είλαη ην παξφλ, απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο θαη 
πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ηεο ζεκείσλ θαη ησλ θπξηφηεξσλ νξηζκψλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα.  

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη νη 
επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ ηε ζπλζέηνπλ. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ν νξηζκφο θαη ην 
πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο, νη κεζνδνινγίεο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ πνπ αμηνπνηνχληαη 
ζηε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ, φπσο είλαη νη κεζνδνινγίεο CPM 
θαη PERT, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο πφξσλ θαη δηαρείξηζεο θφζηνπο.  

ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία Παξαθνινχζεζεο θαη 
ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ έξγσλ κε ηε κέζνδν EVM. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 
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παξνπζίαζε ηεο EVM, ηα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ηα 
βήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο, θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο απηήο.  

Σν ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηερληθψλ έξγσλ πνπ αθνξά 
ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο φπνπ θαη γίλεηε αληηζηνίρηζε κε ηα βαζηθά ζεκεία θαη ηνλ 
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ παξαγφκελεο αμίαο.  

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηε κειέηε πεξίπησζεο ιηκεληθνχ έξγνπ πνπ 
επηιέρζεθε πξνο παξνπζίαζε. Δηδηθφηεξα, πεξηγξάθεηαη ην έξγν, θαζψο θαη ε 
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη 
θαηαγξάθνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα.  

Σέινο, ζην έθην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ελ ιφγσ 
έξεπλαο. 
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2. Η διαχείριση τεχνικών έργων 

ε παιαηφηεξεο επνρέο, σο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ε δηαρείξηζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ 
γηλφηαλ απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο θαη ηνπο κεραληθνχο ή θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 
θαηαζθεπαζηέο, νη νπνίνη είραλ ηε γλψζε θαη ηελ ηερληθή εκπεηξία ψζηε λα θέξνπλ εηο 
πέξαο απηά ηα έξγα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ήηαλ ν Βηηξνχβηνο, ν νπνίνο έδεζε 
ηνλ 1ν αηψλα π.Υ., ν Christopher Wren (1632 – 1723), ν Thomas Telford (1757 – 1834) 
θαη ν Isambard Kingdom Brunel (1806 – 1859). Απφ ηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα θη έπεηηα, 
σζηφζν, μεθίλεζε ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο έξγσλ, ηα 
νπνία, αζθαιψο, έσο εθείλε ηε ζηηγκή είραλ αλαπηπρζεί ζε πνιχ πξσηαξρηθφ ζηάδην 
θαη πξννξίδνληαλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ζχλζεησλ έξγσλ κεραληθήο 
(Vanhoucke, 2014).  

Η Γηαρείξηζε ηερληθψλ έξγσλ απνηειεί έλα πεδίν, ηδηαίηεξα κεηά ην ηέινο ηνπ Β’ 
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πνπ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία θαη λα νδεγείηαη πξνο ηελ 
αλάιεςε ηεο ζεκεξηλήο ηνπ κνξθήο. Με αθεηεξία ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ζηαδηαθά 
έγηλαλ αληηιεπηά ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 
αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηε ζπλεξγαζία δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θαη ηε κεηαμχ 
ηνπο επηθνηλσλία (Γξπκνχζεο, 2005). ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ζηηο Η.Π.Α. 
αλαπηχρζεθαλ δχν καζεκαηηθά κνληέια γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ έξγσλ. Πξφθεηηαη 
γηα ηελ Μέζνδν Κξίζηκεο Γηαδξνκήο (Critical Path Method - CPM1) θαη γηα ηελ Σερληθή 
Αμηνιφγεζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Έξγνπ (Program Evaluation and Review Technique 
- PERT2). Οη δχν κέζνδνη πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ πεξηζζφηεξν ζηηο επφκελεο 
ελφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα κεζφδνπο πνπ ζχληνκα άξρηζαλ λα πηνζεηνχληαη απφ πνιιέο 
επηρεηξήζεηο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ αλαπηχζζνληαλ θαη λέεο ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο γηα 
ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ.  

Πξφγνλνη ηεο επηζηήκεο ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ, φπσο είλαη γλσζηή ζηε ζεκεξηλή ηεο 
κνξθή, είλαη ν Henry Gantt, γλσζηφο θαη απφ ην νκψλπκν δηάγξακκα Gantt, ν νπνίνο 
ζεσξείηαη φηη είλαη ν παηέξαο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ ειέγρνπ. Δπίζεο, 
ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ηζηνξία ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ θαηέρεη ν Henri Fayol, απφ ηνλ 
νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί νη πέληε ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο θαη ην έξγν ηνπ ζέηεη ηηο 
βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαιπηηθήο δνκήο εξγαζηψλ (WBS), πνπ αλαθέξζεθε 
ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Καη νη δχν ήηαλ εθθξαζηέο θαη αθφινπζνη ησλ ζεσξηψλ 
Frederick Winslow Taylor, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηεκνληθή δηαρείξηζε (Vanhoucke, 
2014).  

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν νξηζκφο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηαρείξηζεο 
έξγσλ, γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο κεζνδνινγίεο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ CPM θαη 

                                                

1
 Η κέζνδνο CPM αλαπηχρζεθε σο κία θνηλνπξαμία αλάκεζα ζηελ DuPont Corporation θαη ηελ 

Reimington Rand Corporation θαη είρε σο ζηφρν ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε 
ζπληήξεζε ησλ θπηψλ.  

2
 Η κέζνδνο PERT αλαπηχρζεθε κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο Booz Allen Hamilton θαη ηεο 

Lockheed Corporation ζηηο Η.Π.Α. κε ζηφρν ηε δηαρείξηζε ησλ ππξαχισλ Polaris ηνπ Ναπηηθνχ.  
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PERT, ζηε δηαδηθαζία θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο πφξσλ θαη ηέινο, ζηε 
δηαρείξηζε θφζηνπο.  

 

2.1 Γηαρείξηζε έξγωλ: νξηζκόο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Έλα έξγν απνηειεί κία ζπλνιηθή πξνζπάζεηα, ε νπνία απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε 
ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, ππεξεζίαο ή απνηειέζκαηνο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 
κνλαδηθφηεηα. Έλα έξγν είλαη πάληνηε πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, αθνχ νινθιεξψλεηαη 
έπεηηα απφ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή αθνχ επηηεπρζεί ην πξνζδνθψκελν 
απνηέιεζκα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ην πέξαο ηνπ νξίδεηαη ζηε ζηηγκή πνπ έρνπλ 
επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ έρνπλ εμ αξρήο ηεζεί. Δπίζεο, είλαη κνλαδηθφ, θαζψο 
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ππφινηπα έξγα ζε φ,ηη αθνξά ην αληηθείκελν ή ην απνηέιεζκα 
πνπ παξάγεηαη, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη αθφκε θαη παξφκνηα (PMI, 2005). Έλα έξγν 
έρεη ζπγθεθξηκέλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηνλ θχθιν δσήο 
ηνπ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο, ηηο εξγαζίεο πνπ 
απαηηνχληαη έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί, ηε ρξήζε ησλ πφξσλ, θαζψο θαη ηα άηνκα ή 
ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε απηφ.  

Η δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ έρεη δχν επξείο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο:  

1. Να δηαζθαιίζεη φηη θάζε έξγν, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζηεξίμεη ηνπο πςεινχο 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ ην αλαιακβάλεη θαη φηη ν 
βαζκφο ξίζθνπ πνπ πεξηιακβάλεη είλαη απνδεθηφο ζε επίπεδν αληαγσληζηηθνχ, 
νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ, ηερληθνχ θφζηνπο, αιιά θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

2. Να ζπκβάιιεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηεο θαηεχζπλζεο θάζε έξγνπ 
παξάιιεια κε ηα ππφινηπα έξγα πνπ έρνπλ αλαιεθζεί, έηζη ψζηε ε ζπλνιηθή 
δηαδηθαζία λα είλαη απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή θαη ψζηε θαζέλα απφ ηα έξγα λα 
είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη ην ζρεηηθφ ζηξαηεγηθφ ηνπ ζηφρν θαη λα παξάγεη ηα 
απνηειέζκαηα πνπ αλακέλεηαη λα επηηεπρζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη 
ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (Γξπκνχζεο, 2005).  

Πην ζπλνπηηθά, νη βαζηθνί θαη θξίζηκνη ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο ελφο έξγνπ, ζχκθσλα κε 
ηνπο Laudon θαη Laudon (2009) είλαη: 

 α) ε δηαζθάιηζε ηεο απφδνζεο ζηε βάζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ 
δηέπνπλ ηελ χπαξμή ηνπ,  

β) ε ηήξεζε ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ηνπ πιαηζίνπ πνπ εμ αξρήο έρεη θαζνξηζηεί 
θαη  

γ) ε δηαζθάιηζε ηεο κε ππέξβαζεο ηνπ θφζηνπο πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί γηα ηελ 
πινπνίεζή ηνπ. 

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ελδερφκελε κεηαβνιή ζε κία απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
παξακέηξνπο κπνξεί λα επεξεάζεη θαη κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ππφινηπεο. Γηα 
παξάδεηγκα, ε πην ζχληνκε νινθιήξσζε ελφο έξγνπ είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε 
αχμεζε ηνπ απαηηνχκελνπ θφζηνπο ή λα κεησζεί ε απφδνζή ηνπ. πλεπψο, κέζσ ηεο 
δηαρείξηζεο έξγσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή εμέιημε ηνπ 
έξγνπ ζηε βάζε απηψλ ησλ παξακέηξσλ. Σα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη παξαζηαηηθά 
ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί: 
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Γηάγξακκα 1. Σξίγωλν δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ (Πξνζαξκνγή από Yatskevich, 

2017) 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, έλα έξγν ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί κε επηηπρία φηαλ: 

Α) παξαδίδεηαη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο έρεη θαηαγξαθεί ζην 
ρξνλνδηάγξακκα πνπ θαηαξηίδεηαη ζηελ έλαξμή ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, εθηφο απφ ηε 
θξνληίδα ψζηε φιεο νη εξγαζίεο λα γίλνπλ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν, είλαη ζεκαληηθφο 
θαη ν αξρηθφο νξζφο ζρεδηαζκφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, αιιά θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο 
πξνζδηνξηζκνχ ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη, ψζηε ην έξγν λα νινθιεξσζεί ζπλνιηθά, 
αιιά θαη σο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο.  

Β) ην ηειηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ δελ μεπεξλά ηνλ θφζηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ πνπ έρεη θαηαξηηζηεί θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ. Μάιηζηα, ζεσξείηαη 
ζθφπηκν ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ λα γίλεηαη κε επηδίσμε ηνπ κηθξφηεξνπ θφζηνπο γηα ην 
δεδνκέλν ρξνληθφ πιαίζην, ρσξίο σζηφζν, λα γίλεη θάπνηα ππνρψξεζε ζε φ,ηη αθνξά 
ηελ ηειηθή ηνπ πνηφηεηα. Ο πξνυπνινγηζκφο αθνξά θαζεκία απφ ηηο θάζεηο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

Γ) ηα παξαδνηέα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πνηφηεηα πνπ έρεη πξνβιεθζεί θαη ζπλάδεη 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Αλ θαη ν θαζνξηζκφο ηεο πνηφηεηαο 
απνηειεί κία πξφθιεζε, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιίδεηαη φηη θαιχπηεη θαηά ην ειάρηζην 
ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηηο 
επηδφζεηο.  

Η δηαρείξηζε έξγσλ απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ χπαξμε 
ηερληθψλ ηθαλνηήησλ, ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηθαλνηήησλ γλψζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο (IPMA, 2006). Η δηαρείξηζε έξγσλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε έλα ζχλνιν 
απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα 
(Γξπκνχζεο, 2005):  

 Σελ αεξνλαππεγηθή, ηελ άκπλα θαη ηα νπιηθά ζπζηήκαηα. 

 Σηο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο. 

 Σνπο απηνκαηηζκνχο. 

 Σν ζρεδηαζκφ, ηηο πξνκήζεηεο θαη ηηο θαηαζθεπέο ζε θάζε θιάδν νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. 



14 

 

 Σελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ηελ πξφιεςε ηεο κφιπλζεο θαη ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. 

 Σηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

 Σα θξαηηθά έξγα. 

 Σελ ηερλνινγία επηθνηλσληψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

 Σνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 

 Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 Σε δηεζλή αλάπηπμε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 

 Σε βηνκεραλία. 

 Σηο πσιήζεηο θαη ηε δηαθήκηζε. 

 Σελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. 

 Σν πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην θαη ηα πεηξνρεκηθά πξντφληα. 

 Σε θαξκαθεπηηθή. 

 Σηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Σν πεδίν ηεο ειεθηξηθήο, αηνιηθήο θαη πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Σν πεδίν ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.  

 

2.1.1. Περιορισμοί στη διαχείριση έργων 

Αζθαιψο, θάζε έξγν έρεη ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθηέιεζή 
ηνπ, νη νπνίνη είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηε δηαρείξηζε έξγσλ, κε 
ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή πξνζέγγηζή ηνπ θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη. 
ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο ζπγθαηαιέγεηαη ην ρξνληθφ πιαίζην, ν δηαζέζηκνο 
πξνυπνινγηζκφο, νη ππάξρνληεο πφξνη, ε πνηφηεηα, θαζψο θαη άιινη, νη νπνίνη 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ 
αλάγθε γηα αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ ελεξγεηψλ. ε γεληθέο γξακκέο, ν ρξφλνο, ην 
θφζηνο θαη ην αληηθείκελν απνηεινχλ ηνπο γεληθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ έξγνπ, ζπλεπψο 
αιιαγέο ζε απηά ηα πεδία θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο ησλ 
δεδνκέλσλ. Μέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ πξνζδηνξίδνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ, 
θαζνξίδνληαη ζηφρνη ζαθείο θαη επηηεχμηκνη, θαζίζηαηαη εθηθηή ε ηζνξξνπία αλάκεζα 
ζηελ πνηφηεηα, ην αληηθείκελν, ην ρξφλν θαη ην θφζηνο θαη ηέινο, γίλεηαη ε πξνζαξκνγή 
ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνξέσλ 
πνπ εκπιέθνληαη (PMI, 2004). 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ έξγσλ είλαη απαξαίηεηνο, αθνχ ε απνηπρία ζε απηφ ην 
επίπεδν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε γεληθφηεξε απνηπρία ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ 
έρνπλ ηεζεί. Δηδηθφηεξα, κία έιιεηςε ζε απηφ ην πεδίν είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε:  

 Απψιεηεο ζε φ,ηη αθνξά ηα αλακελφκελα θέξδε ησλ εκπνξηθψλ 
ζπκβνιαίσλ, νη νπνίεο νθείινληαη ζην ππεξβνιηθφ θφζηνο, ηηο 
θαζπζηεξήζεηο θαη ηηο πνηληθέο ξήηξεο.  

 Καζπζηεξεκέλε εηζαγσγή ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, ε νπνία κπνξεί 
λα νδεγήζεη ζε αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απψιεηα 
ησλ επθαηξηψλ δηείζδπζεο ζηηο αγνξέο.  
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 Καζπζηεξεκέλε νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ πνπ νδεγεί ζε 
αδπλακία ηνπο λα απνδψζνπλ ηα νθέιε πνπ αξρηθά αλακέλνληαλ. 

 Τπέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ είραλ εμ 
αξρήο πξνβιεθζεί γηα ηα έξγα ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, κε 
απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε δπζάξεζησλ ζπλεπεηψλ ζηα γεληθά θφζηε θαη ηελ 
απνδνηηθφηεηα, αιιά θαη ζπλνιηθά ζηε δηνίθεζε (Γξπκνχζεο, 2005).  

 

2.1.2. Ο κύκλος ζωής του έργου και οι φάσεις διαχείρισης 

Έλα έξγν απνηειείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ επαλαιακβάλνληαη, απαηηεί 
ζρεδηαζκφ πνπ νδεγεί ζηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, ην νπνίν είλαη 
κνλαδηθφ, απαηηεί ηελ χπαξμε νκάδαο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, έρεη ζπγθεθξηκέλε αξρή 
θαη ηέινο, ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο πξνγξακκαηηζκνχο, ελψ δηακνξθψλεηαη κε ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ.  

Σα ζηάδηα ηεο εθηέιεζεο ελφο έξγνπ είλαη ηα αθφινπζα:  

 

 

Γηάγξακκα 2. Σα ζηάδηα εθηέιεζεο ελόο έξγνπ (Γξπκνύζεο, 2005) 

 

Η δηαρείξηζε ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ην PMBOK, έλα απφ ηα θπξηφηεξα δηεζλή 
πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ θαη 
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ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζεκαληηθνχο δηεζλείο ή κε νξγαληζκνχο ηνπ ρψξνπ (PMI, 2013) 
πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο πνξείαο θαη ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ελφο ηερληθνχ έξγνπ 
θαη είλαη νη εμήο: 

1. Η ελνπνίεζε ηνπ έξγνπ (project integration management), ζηε βάζε ηνπ 
νπνίνπ ελνπνηνχληαη νη επηκέξνπο βαζηθέο δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε λα 
δηεπθνιπλζεί ν ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ, λα αλαπηπρζεί ην ζρέδην δηαρείξηζήο 
ηνπ, λα ηεθκεξησζνχλ νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη, λα επηιερζνχλ ηα 
πξφηππα πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη κέζνδνη ειέγρνπ θαη 
απνδνρήο ησλ παξαδνηέσλ, θαζψο θαη νη κέζνδνη ειέγρνπ.  

2. Η δηαρείξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ έξγνπ (project scope management), 
ε νπνία ζηνρεχεη ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ εξγαζηψλ πνπ ρξεηάδεηαη 
λα γίλνπλ ψζηε ην έξγν λα νινθιεξσζεί. Η δηαδηθαζία γίλεηαη κέζσ ηεο 
ζχληαμεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνξάο, ε νπνία θαζνδεγεί ηνπο αξκφδηνπο ζηηο 
κειινληηθέο απνθάζεηο πνπ ζα θιεζνχλ λα ιάβνπλ. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ 
ξφιν θαηέρεη ζηε δηαδηθαζία απηή ε Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ (WBS) ηνπ 
έξγνπ.  

3. Η δηαρείξηζε ρξφλνπ έξγνπ (project time management), ε νπνία απνζθνπεί 
ζηε δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ θαη ζπκπεξηιακβάλεη 
έλα ζχλνιν απφ παξακέηξνπο, φπσο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ ψζηε ην έξγν λα νινθιεξσζεί, ηε 
κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε θαη ζεηξά, ηνπο ππάξρνληεο πεξηνξηζκνχο θ.ν.θ. θαη 
θαηαιήγεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ.  

4. Η δηαρείξηζε θφζηνπο έξγνπ (project cost management), ε νπνία είλαη 
εμαηξεηηθά ζεκαληηθή κε δεδνκέλν φηη πξφθεηηαη γηα κία ζπληζηψζα πνπ δελ 
ιείπεη απφ θαλέλα έξγν. Έρεη σο ζηφρν ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 
θαζψο θαη ηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζή ηνπ. Πεξηιακβάλεη, εθηφο ησλ άιισλ, 
ηελ θνζηνιφγεζε ησλ πφξσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ε πεξίπησζε πνπ ν 
έιεγρνο νδεγήζεη ζηελ θαηαγξαθή απνθιίζεσλ απφ ηνλ αξρηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 
δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, έηζη ψζηε λα κελ παξαηεξεζνχλ πεξαηηέξσ 
πξνβιήκαηα.  

5. Η δηαρείξηζε πνηφηεηαο έξγνπ (project quality management), πεξηιακβάλεη 
δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο, δειαδή ηνλ ζρεδηαζκφ πνηφηεηαο (quality 
planning), ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο (quality assurance) θαη ηνλ έιεγρν 
πνηφηεηαο (quality control). Σν ζχλνιν απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκβάιιεη 
ζηε δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο ηθαλνπνηεηηθνχ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Η 
πνηφηεηα κπνξεί λα κεηξεζεί κέζσ δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ, φπσο είλαη ε 
απφδνζε (performance), ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο 
(features), ε αμηνπηζηία (reliability) ή ε ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ 
πξνηχπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν (conformance) θ.ά, φπσο 
θαζνξίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ ζρεδίνπ πνηφηεηαο (project 
quality plan).  

6. Η δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ έξγνπ (project human resource 
management), πνπ απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο 
πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
ηε δηαδηθαζία απηή είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο ε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο 
νκάδαο έξγνπ (team building).  

7. Η δηαρείξηζε επηθνηλσλίαο έξγνπ (project communication management), πνπ 
πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ησλ θαλαιηψλ θαη ησλ κελπκάησλ πνπ 
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κεηαδίδνληαη κέζσ απηψλ, θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γη’ απηή, ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θ.ν.θ.  

8. Η δηαρείξηζε θηλδχλσλ έξγνπ (project risk management), ε νπνία είλαη 
ζεκαληηθή, αθνχ φπσο πξναλαθέξζεθε, ν θίλδπλνο απνηειεί βαζηθή 
παξάκεηξν πνπ δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη απφ ηε δηαρείξηζε έξγσλ θαη 
ζπλδέεηαη κε ηελ νινθιήξσζή ησλ δηάθνξσλ έξγσλ, θαζψο θαη κε ην 
πηζαλφ θέξδνο πνπ απνξξέεη απφ απηά. Η δηαρείξηζε θηλδχλσλ δελ 
απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ, αθνχ απηφο κπνξεί λα νδεγήζεη 
ζε απμεκέλν θέξδνο, αιιά ζηνλ έιεγρφ ηνπ θαη γίλεηαη κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ 
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (Risk Management Planning), ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
θηλδχλσλ (Risk Identification), ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ 
(Qualitative Risk Analysis), ηελ πνζνηηθή αλάιπζε θηλδχλνπ (Quantitative 
Risk Analysis), ηνλ ζρεδηαζκφ αληαπφθξηζεο ζηνλ θίλδπλν (Risk Response 
Planning) θαη ηέινο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ (Risk 
Monitoring and Control).  

9. Η δηαρείξηζε πξνκεζεηψλ έξγνπ (project procurement management), 
δειαδή ε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε δηαζθάιηζε ησλ πξντφλησλ πνπ 
απαηηνχληαη θαη δελ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κέζσ ηεο νκάδαο ή ηνπ 
νξγαληζκνχ πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Η δηαδηθαζία απηή 
ζρεηίδεηαη, επίζεο, κε ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνκήζεηα ή ηελ 
θαηαζθεπή ησλ επηκέξνπο παξαδνηέσλ, ηε δηαζθάιηζε θαιχηεξσλ φξσλ θαη 
ηε δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ.  

10. Η δηαρείξηζε ζπκκεηερφλησλ (stakeholder management), πνπ απνηειεί 
θξίζηκν ζηνηρείν ηεο επηηπρνχο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ επηκέξνπο 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ απηφ πεξηιακβάλεη. ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλήθεη 
νπνηνδήπνηε άηνκν, νκάδα ή νξγαληζκφο επεξεάδεη ή επεξεάδεηαη απφ ηε 
δηακφξθσζε ηνπ έξγνπ. Όηαλ ε δηαρείξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 
απνηειεζκαηηθή, ηφηε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ 
πξνζδνθηψλ απφ ην ππφ θαηαζθεπή έξγν.  

 

Ο θχθινο δσήο ηνπ έξγνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί:  
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Γηάγξακκα 3. Κύθινο δωήο ηνπ έξγνπ (Maylor, 2006) 

 

Oη θάζεηο ηεο δηαρείξηζεο ελφο έξγνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ έξγνπ, ηνλ 
ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ έξγνπ, ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 
δηαδηθαζίαο (Maylor, 2006). Αλαιπηηθφηεξα: 

Α. ηελ πξψηε θάζε, πνπ νλνκάδεηαη θάζε ηνπ νξηζκνχ, θαζνξίδεηαη ην γηαηί ε 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη απαξαίηεηε, νη ζηφρνη ηνπ θαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ε 
ζηξαηεγηθή θαη νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ.  

Β. ηε δεχηεξε θάζε, απηή ηνπ ζρεδηαζκνχ, αθνινπζεί ε δηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ 
πνπ θαζνξίδεη ηε βέιηηζηε πνξεία ηεο εθηέιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, πάληνηε ζηε 
βάζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Η θάζε απηή πξνεγείηαη ηεο έγθξηζεο γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ε νπνία δίλεηαη 
έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ 
νθέινπο πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ε νινθιήξσζή ηνπ.  

Γ. Η ηξίηε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ. Αξρηθά, είλαη ζεκαληηθφ λα 
ζπγθξνηεζνχλ νη νκάδεο πνπ ζα εξγαζηνχλ γη’ απηφ θαη λα ζπγθεληξσζνχλ νη 
απαηηνχκελνη πφξνη. ηε ζπλέρεηα, μεθηλά ε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο θαη απαξαίηεηεο έηζη ψζηε ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν λα νινθιεξσζεί.  

Γ. Η ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θάζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη 
ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ αλακελφκελσλ 
απνηειεζκάησλ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά 
κε ην έξγν θαη κε ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζε. Ωο απνηέιεζκα, είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή 
βειηησηηθψλ θηλήζεσλ, εάλ θαη φπνπ απηφ θξηζεί απαξαίηεην (Maylor, 2006).  
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2.1.3. Κίνδυνοι στη διαχείριση έργων 

Αλ θαη ήδε έρνπλ αλαπηπρζεί κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ, νη 
νπνίεο ζα αλαιπζνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ επφκελε ελφηεηα, ζπρλά νη εκπιεθφκελνη ζηε 
δηαδηθαζία θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο. Ο θίλδπλνο ζην 
πεδίν ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ λνείηαη σο έλα γεγνλφο ή κία θαηάζηαζε πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα θαη πνπ εάλ ζπκβεί, είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε 
ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα επεξεάζνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 
πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ (PMI, 2004). Καηά ζπλέπεηα, είλαη πξνθαλέο φηη 
ν θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε νπνηαδήπνηε αιιαγή ή απξφβιεπην γεγνλφο πνπ επεξεάδεη 
κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ην έξγν. Αλ θαη γεληθφηεξα ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ έρεη 
ζπλδεζεί κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα έρεη αθφκε θαη 
ζεηηθέο επηπηψζεηο, ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη δπλαηφ αθφκε θαη κία δπζάξεζηε 
θαηάζηαζε λα νδεγήζεη ζηελ επηινγή θαη ηελ αλάδεημε λέσλ κεζφδσλ γηα 
αληηκεηψπηζεο ησλ απξφνπησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα 
παξνπζηαζηνχλ ή ζηελ επαλεμέηαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, έηζη ψζηε απηφο λα βειηησζεί ζε 
επξχηεξν πιαίζην (Μεηάθνο, 2015).  

ε θάζε πεξίπησζε, δελ είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζεί ην αλ θαη πφηε ππάξρεη ην 
ελδερφκελν λα πξνθχςεη θάπνηνο θίλδπλνο, νχηε θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ, ην αλ ζα 
απνηειέζεη απεηιή ή επθαηξία γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Γη’ απηφ ην ιφγν, είλαη 
ζεκαληηθφ νη αξκφδηνη λα βξίζθνληαη ζε επηθπιαθή θαη λα έρνπλ πάληνηε ηελ πξνζνρή 
ηνπο ζηξακκέλε ζε θάζε παξάκεηξν, ψζηε λα αληηιεθζνχλ άκεζα ηνλ φπνην θίλδπλν 
θαη λα θαηαξηίζνπλ ην θαηάιιειν ζρέδην πνπ ζα νδεγήζεη ζηε βέιηηζηε αληηκεηψπηζή 
ηνπ, ηελ εμάιεηςε ησλ δπζάξεζησλ ζπλεπεηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ 
απηφο δεκηνπξγεί.  

Δμαηηίαο ηεο απνηπρίαο ζηελ επηινγή ησλ έξγσλ, ηελ αλάιπζε ηνπ ξίζθνπ, θαζψο θαη 
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ είλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο, πνπ ελδέρεηαη 
αθφκε θαη λα ππνλνκεχζνπλ ηελ νκαιή πνξεία ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Μεηαμχ ησλ 
ζπλεπεηψλ είλαη θαη νη αθφινπζεο (Γξπκνχζεο, 2005):  

 Η θαηαλάισζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ, νη νπνίνη δελ είλαη εχθνιν λα 
ζπγθεληξσζνχλ ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ, ηθαλνηήησλ, επθαηξηψλ θαη ρξφλνπ, 
ε νπνία ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ απνηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

 Η έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε απμεκέλν ξίζθν ζε επίπεδν νηθνλνκηθφ, 
ηερλνινγηθφ θαη αληαγσληζηηθφ.  

 

2.2 Μεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο δηαρείξηζεο έξγωλ 

Οξηζκέλεο απφ ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο έξγσλ, νη νπνίεο έρνπλ απνηειέζεη ζεκαληηθή 
εμέιημε ζηνλ ηνκέα θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θφξνλ ή αθφκε ρξεζηκνπνηνχληαη, 
παξνπζηάδνληαη ζηελ αθφινπζε ιίζηα (Μεηάθνο, 2015):  
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2.2.1. Δομή ανάλυσης εργασιών (Work Breakdown Structure, WBS) 

Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηεξαξρηθή απνζχλζεζε ελφο έξγνπ ζηε βάζε 
ησλ παξαδνηέσλ ηνπ. Δλψ νη ππφινηπεο κέζνδνη εζηίαδαλ θαηά θχξην ιφγν ζην θφζηνο 
θαη ην ρξφλν πνπ απαηηεί ε νινθιήξσζε ελφο έξγνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε 
έκθαζε δίλεηαη ζηα παξαδνηέα ηνπ. Έηζη, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν 
δηαρσξηζκφο ηνπ έξγνπ ζε θάζεηο θαη ζε παθέηα εξγαζίαο. Σα παξαδνηέα ελππάξρνπλ 
ζε θαζέλα απφ ηα επηκέξνπο παθέηα εξγαζίαο θαη αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο 
ρξνληθέο θάζεηο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην ζρεδηαζκφ.  

Η Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ (Work Breakdown Structure, WBS) πεξηιακβάλεη 
δηαθνξεηηθά επίπεδα. Σν πξψην επίπεδν πεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ην δεχηεξν 
ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έιζνπλ εηο πέξαο θαη αθνινχζσο, ζην ηξίην 
επίπεδν πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ζε 
ππνδξαζηεξηφηεηεο.  

Η Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ είλαη απαξαίηεην λα κελ είλαη πνιχ ζχληνκε, νχηε, φκσο 
θαη ππεξβνιηθά αλαιπηηθή. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 3 ή 4 επηπέδσλ, ηα νπνία 
βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηη πξέπεη λα γίλεη, αιιά δελ εμεηδηθεχνπλ παξέρνληαο 
αλαιπηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ θάζε εξγαζία μερσξηζηά. Πξφθεηηαη γηα ην πιένλ 
ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο έξγνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, 
δεκηνπξγείηαη ην δηάγξακκα WBS, ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο: 

1. Κάζε εξγαζία εκθαλίδεηαη κφλν ζε έλα ζεκείν ηνπ WBS.  

2. Κάζε ζηνηρείν ηνπ WBS απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην επίπεδν πνπ αθνινπζεί.  

3. Κάζε έλα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ WBS γίλεηαη ππφ ηελ επζχλε ελφο θαη κφλν 
αηφκνπ, αθφκε θαη αλ γη’ απηφ εξγάδνληαη πεξηζζφηεξνη.  

4. Σν WBS γηα λα έρεη πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα, είλαη απαξαίηεην λα είλαη 
ζχκθσλν κε ηνλ πξαγκαηηθφ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

5. Η αλάπηπμε ηνπ WBS είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή φισλ 
ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέπεηα.  

6. Σν θάζε ζηνηρείν ηνπ WBS είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη ηεθκεξησκέλν κε πιήξε 
ζαθήλεηα θαη επάξθεηα, πξαθηηθή πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο 
θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη ησλ φζσλ ζρεηίδνληαη κε απηφ.  

 

2.2.2. Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Method, CPM) 

Πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά θαη βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε 
φηη γηα θαζεκία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν ππάξρεη έλαο 
πξνθαζνξηζκέλνο θαη ζηαζεξφο ρξφλνο νινθιήξσζεο. Η κέζνδνο είλαη απιή θαη ζε 
γεληθέο γξακκέο εχθνια αληηιεπηή θαη θαηαλνεηή, αθνχ πξνβιέπεη ηε ρξήζε δηθηπαθνχ 
δηαγξάκκαηνο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
έξγν. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο κεζφδνπ εληνπίδνληαη νη θξίζηκεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 
απαηηνχληαη ψζηε λα πινπνηεζεί ην έξγν. Με ηελ έλλνηα ησλ θξίζηκσλ δξαζηεξηνηήησλ 
ελλννχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ εάλ θαζπζηεξήζνπλ λα νινθιεξσζνχλ, ζα 
ππάξμεη ζπλνιηθή θαζπζηέξεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζπλνιηθά.  
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2.2.3. Τεχνική αξιολόγησης και παρακολούθησης έργου (Program 

Evaluation and Review Technique, PERT) 

Πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν πνπ αθνξά ηελ εμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ελφο έξγνπ. Η κέζνδνο απηή ζπκβάιιεη 
ζηελ εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη ψζηε θαζεκία απφ απηέο λα νινθιεξσζεί θαη 
λα θηάζεη ζηελ ηειηθή ηεο πινπνίεζε. Αλάινγα κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ γίλνληαη 
ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γη’ 
απηή. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηπαθνχ 
δηαγξάκκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη θφκβνπο θαη αθκέο. Έλαο θφκβνο ζρεηίδεηαη κε έλα 
ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ελψ κία αθκή κε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Παξνπζηάδεηαη κέζσ 
απηνχ ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζηε βάζε ησλ πηζαλνηήησλ θαη ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν 
αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ είλαη απαξαίηεην λα εξγαζηνχλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα, νχηε 
θαη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ.  

Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ πηζαλή επίδξαζε 
παξαγφλησλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ή είλαη αθξαίνη, φπσο γηα παξάδεηγκα, 
είλαη νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, νχηε ηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο δελ γίλνληαη εξγαζίεο, 
φπσο είλαη νη ενξηέο θαη νη αξγίεο. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 
πξφθεηηαη γηα θάπνηαο κνξθήο απηνκαηνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο γίλνληαη 
ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν. Λακβάλνληαη, σζηφζν, ππφςε, 
εμσγελείο παξάγνληεο, γηα παξάδεηγκα ε πηζαλφηεηα βιάβεο, θαζψο κε απηφλ ηνλ 
ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ν ξεαιηζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ (Μεηάθνο, 2015).  

 

2.2.4. Μέθοδος διαγράμματος διαδοχής (Precedence Diagram Method, 

PDM) 

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο πνπ 
είλαη δπλαηφ λα δηέπνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Οη 
δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο ελψ ζε 
θάζε πεξίπησζε ιακβάλνληαη ππφςε ηδηαίηεξα εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
επηθαιχπηνληαη ρξνληθά.  

 

2.2.5. Μέθοδος παραγόμενης αξίας (Earned Value Method, EVM) 

Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ελφο έξγνπ θαη ηεο ζπλνιηθήο ηνπ 
εμέιημεο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Η αμηνπνίεζε απηήο ηεο κεζφδνπ ζπκβάιιεη ζηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ ζπγθξηηηθά κε ηνλ πξνεγεζέληα 
ζρεδηαζκφ. Με ηε βνήζεηα ηεο EVM κπνξεί λα εθηηκεζεί ν ρξφλνο θαη νη πφξνη πνπ ήδε 
αμηνπνηήζεθαλ ζπγθξηηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή πξφνδν πνπ είλαη νξαηή ζην θπζηθφ 
αληηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ φια βαίλνπλ 
θαιψο ή εάλ είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ ή ν επαλαπξνζδηνξηζκφο 
ηνπο.  
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2.2.6. Διαχείρισης αλλαγών, διαμόρφωσης και συμμόρφωσης 

(Configuration Management, CM) 

Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπκβάιιεη ζηνλ νξηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
νδεγνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ησλ θπζηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Παξάιιεια, εμεηάδεη θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ απνηεινχλ ην 
πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ πινπνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Με βάζε ηα δεδνκέλα 
πνπ πξνθχπηνπλ, εθηηκάηαη θαη ειέγρεηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηηο αιιαγέο πνπ είλαη 
πηζαλφ λα ζπληειεζηνχλ ζην ίδην ην έξγν ή ζην πεξηβάιινλ ηνπ.  

 

2.2.7. Σχεδιασμός αξιών (Value Engineering, VA) 

Η κέζνδνο απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη έρεη σο ζηφρν λα νδεγήζεη 
ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ παξάγεηαη απφ απηφ. Η 
αμία κπνξεί λα απμεζεί κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ή ηεο αχμεζεο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εθαξκνγψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη δπλαηφ ζε κία ππεξεζία ή 
ζε έλα πξντφλ λα ελζσκαηψλνληαη ιεηηνπξγίεο θαη εθαξκνγέο πνπ ζηελ πξάμε δελ 
έρνπλ θάπνηα αμία γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, ζπλεπψο απμάλνπλ ην θφζηνο ρσξίο λα 
ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο. Η πινπνίεζε ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγψλ δελ είλαη 
επηζπκεηή. Η βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν είλαη ε πξνζπάζεηα γηα 
δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ 
θφζηνο.  

 

2.2.8. Διαχείριση κινδύνων 

Η δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη ζεκαληηθφ λα δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ, ν 
νπνίνο ζα ιακβάλεη ππφςε φιεο ηηο πηζαλέο παξακέηξνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
εθάζηνηε έξγνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Η δνκή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (Risk 
Management Planning Breakdown Structure – RMP-BS) ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ 
πιαηζίνπ αλαθνξάο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, θαζψο θαη κε ηε 
δεκηνπξγία ηνπ ρεδίνπ Απφθξηζεο ζηνπο Κηλδχλνπο (Hilson, 2002).  

Οη επηκέξνπο παξάκεηξνη πνπ ζπλαπνηεινχλ ηε δνκή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (Risk 
Management Planning Breakdown Structure – RMP-BS) είλαη νη αθφινπζεο:  

 Οη ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηε 
δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ζηα πιαίζηα ελφο ηερληθνχ έξγνπ, αιιά 
θαη λα θαζνξίζνπλ ηηο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. Οη θπξηφηεξεο 
θαηεγνξίεο ζπκκεηερφλησλ είλαη νη πειάηεο/ θαηαλαισηέο, ε δηνίθεζε ηνπ 
νξγαληζκνχ, νη επελδπηέο θαη ηέινο, ε θνηλσλία σο ζχλνιν.  

 Σν πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλεηαη ην έξγν. Σν πεξηβάιινλ 
απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηή, θαζψο θαη 
ζην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ πνπ επεξεάδνπλ γεληθφηεξα ηελ αλζξψπηλε 
δξαζηεξηφηεηα, ηελ θνπιηνχξα, ην θιίκα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εθάζηνηε 
νξγαληζκνχ θνθ.  

 Η νξγάλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε νξγάλσζε 
απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγαιχηεξν βαζκφ πνιππινθφηεηαο, ηφηε 



23 

 

θαζίζηαηαη αθφκε πην αλαγθαία ε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Η 
πνιππινθφηεηα εμαξηάηαη απφ κία ζεηξά παξαγφλησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 
ηελ ηερλνινγία, ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία, ηελ 
πθηζηάκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, 
φπσο είλαη ε δηάξθεηα, ην κέγεζνο θαη ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο.  

 Σν πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη εηδηθφηεξα νη παξάκεηξνη πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ έξγνπ, ηηο 
παξαδνρέο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ.  

Παξαζηαηηθά, ε δνκή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (Risk Management Planning Breakdown 
Structure – RMP-BS) παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί:  

 

 

Γηάγξακκα 4. Γνκή RMP-BS (Hilson, 2002) 

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη ζεκαληηθή ε θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο 
θηλδχλνπ, φπνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη δηαθνξεηηθνί θίλδπλνη, πξνζδηνξίδνληαη 
θαη αλαιχνληαη ην ζχλνιν απηψλ ησλ θηλδχλσλ. Δηδηθφηεξα, ην ζρέδην δηαρείξηζεο 
θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δεδνκέλα, φπσο είλαη ε κεζνδνινγία πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ην 
ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ην ελ ιφγσ έξγν, ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ηνπο, 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ πξνβιέπεη ηηο απαηηήζεηο ηεο νινθιήξσζήο ηνπ, ην ρξφλν 
εθηέιεζεο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ απαηηείηαη, ηε βαζκνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ, 
ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ηα φξηα ησλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηηο αλαθνξέο 
γηα ηνπο θηλδχλνπο (Μεηάθνο, 2015).  

Η απφθξηζε ζηνλ θίλδπλν είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη θαηάιιειε, πξνζηηή ζε φ,ηη αθνξά ην 
θφζηνο ηεο, λα νδεγεί ζε ελέξγεηα, λα είλαη ξεαιηζηηθή, αμηνινγήζηκε θαη λα επηιέγεηαη 
θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζεσξείηαη φηη 
είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ απφθξηζε ζηνλ θίλδπλν δηακνξθψλεηαη ζηε βάζε 
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δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ θαη θαλφλσλ, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε εμαξηάηαη απφ ηηο 
ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο πινπνηείηαη ην έξγν θαη ην πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθά, ε απνδνρή 
ελφο πηζαλνχ θηλδχλνπ πνπ είλαη γλσζηφ φηη ζα νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο 
γηα ην έξγν δελ είλαη νξζή θίλεζε. Δηδηθφηεξα νξηζκέλνη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ 
ηελ απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ είλαη νη εμήο:  

 Δάλ έλαο θίλδπλνο είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί, ηφηε είλαη θαιχηεξα λα ζεσξεζεί 
φηη απνηειεί βέβαην γεγνλφο θαη λα γίλεη ε αλάινγε δηαρείξηζε.  

 Δίλαη ζεκαληηθή ε απνθπγή ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν 
ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, αθνχ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απηφ πξφθεηηαη λα 
νδεγεζεί ζηελ απνηπρία.  

 Κάζε θίλδπλνο πνπ έρεη πνιχ κηθξέο ζπλέπεηεο ζην έξγν είλαη δπλαηφ λα 
γίλεη απνδεθηφο κε παζεηηθφ ηξφπν.  

 Αλάκεζα ζηελ παζεηηθή απνδνρή θαη ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ, είλαη 
πξνηηκφηεξε ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο κεηαθνξάο, εάλ ν θίλδπλνο είλαη 
ιίγν πηζαλφ λα ζπκβεί ή εάλ είλαη δπλαηφ λα κεηαθεξζεί.  

 ηελ πεξίπησζε θηλδχλσλ πνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπκβνχλ ή 
ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηνδηθφηεηα, είλαη πξνηηκφηεξε ε ελεξγεηηθή 
απνδνρή ηνπ θηλδχλνπ.  

 Η αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί κία ζηξαηεγηθή πνπ κπνξεί λα 
αμηνπνηεζεί επηιεθηηθά ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο ζηξαηεγηθέο (Μεηάθνο, 
2015).  

 

2.3 Γηαρείξηζε πόξωλ 

Οη πφξνη ηνπ έξγνπ, πιηθνί ή αλζξψπηλνη, θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 
ζρεδίαζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ. Η δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζηνλ θαζνξηζκφ 
ηνπ είδνπο ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη, θαζψο θαη ζηελ πνζφηεηα πνπ είλαη 
απαξαίηεηε έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 
Δηδηθφηεξα, ζηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη πεξηιακβάλνληαη (Μεηάθνο, 2015): 

 Οη είζνδνη, δειαδή ε δνκηθή αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ην ηζηνξηθφ 
ηνπ, ε πξνεγεζείζα κειέηε ζθνπηκφηεηαο, ε πεξηγξαθή ηεο δεμακελήο 
πφξσλ, θαζψο θαη νη πνιηηηθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ.  

 Σα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 
έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ησλ εηδηθψλ, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ησλ 
ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ.  

 Οη έμνδνη, δειαδή νη απαηηήζεηο ζε πφξνπο.  

 

2.4 Γηαρείξηζε θόζηνπο 

Η δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο απνηειεί κία δηαδηθαζία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρή 
πνξεία ηνπ έξγνπ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ, αιιά θαη κε ζηνηρεία ηνπ 
εμσηεξηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο απηφ 
πξαγκαηνπνηείηαη. Ο έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο γίλεηαη κε βάζε ην 
ρξνλνδηάγξακκα θφζηνπο πνπ έρεη εμ αξρήο δηακνξθσζεί θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 
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έξγνπ θαη ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ ηνπ. ην ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα 
παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν, έηζη ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο θαη ζε απηφ πνπ είρε εμ αξρήο 
πξνβιεθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Δθηφο απηνχ, δηεπθνιχλεηαη ε άκεζε 
θαη έγθαηξε απνθάιπςε ησλ ελδερφκελσλ απνθιίζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο 
ηνπ έξγνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ππεχζπλνη ηεο πινπνίεζήο ηνπ έρνπλ ηελ επθαηξία 
λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάιεςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη θηλήζεσλ, έηζη ψζηε λα 
αληηκεησπίζνπλ ηηο αλαληηζηνηρίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ (Μεηάθνο, 
2015).  

Η δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο ελφο έξγνπ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο, νη 
νπνίεο απφ θνηλνχ δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή εμέιημε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πεξάησζή ηνπ 
εληφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ θαη εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Οη δηεξγαζίεο απηέο 
είλαη νη αθφινπζεο (Shtub et al., 2005):  

 Ο ζρεδηαζκφο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, πιηθψλ ή 
αλζξψπηλσλ. ην πεδίν απηφ πεξηιακβάλεηαη ν ζρεδηαζκφο πνπ αθνξά ηα 
πιηθά, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη, ν 
θαζνξηζκφο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θαζελφο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή 
πνξεία ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηειηθή πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ 
δξαζηεξηνηήησλ.  

 Η εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο, φπνπ πεξηιακβάλεηαη ν θαηά πξνζέγγηζε 
ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ, νη νπνίνη 
ζα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ πεξάησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

 Η θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπνπ παξνπζηάδεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, 
θαη ε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Ο έιεγρνο ηνπ θφζηνπο, φπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ησλ 
ελδερφκελσλ απνθιίζεσλ ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ ζε ζρέζε κε απηέο 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 
έξγνπ, θαζψο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζή ηνπ θαη γηα 
ηε δηαδηθαζία ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο 
ππνινγηζκφο απηφο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 
ηερληθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, ηελ αλάινγε εθηίκεζε, δειαδή απφ πάλσ 
πξνο ηα θάησ, ηελ παξακεηξηθή κνληεινπνίεζε, φπνπ αμηνπνηνχληαη 
καζεκαηηθά κνληέια γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ θφζηνπο, θαη ηελ εθηίκεζε απφ 
θάησ πξνο ηα πάλσ, φπνπ πξψηα ππνινγίδνληαη ηα κηθξά θφζηε ησλ 
επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη έπεηηα γίλεηαη ην άζξνηζκα ψζηε λα 
πξνθχςεη ην ηειηθφ θφζηνο. Οη κέζνδνη απηέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κε 
ηε βνήζεηα εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν απινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη 
αμηνπνηεί ηηο πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο (Μεηάθνο, 2015).  

Κιείλνληαο, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο πεξηιακβάλεη εηζφδνπο θαη εμφδνπο, φπσο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  
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Πίλαθαο 1. Δίζνδνη θαη έμνδνη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

Είσοδοι Έξοδοι 

Δθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ θαη 
ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ 

Γνκή WBS, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα 
επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ 
ζπγθεθξηκέλν θφζηνο 

Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο ηνπ έξγνπ, 
φπνπ πεξηιακβάλεηαη ε εκεξνκελία 
έλαξμεο θαη πεξάησζεο, φπσο έρνπλ 
πξνβιεθζεί απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, 
έηζη ψζηε λα γίλεη ε θαηαλνκή ηνπ 
θφζηνπο 

Δθηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο ηνπ θφζηνπο 
ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ 

Αλαζεψξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε 
βάζε ηηο ελδερφκελεο αιιαγέο ζηνλ 
αξρηθφ ζρεδηαζκφ 

ρεδηαζκφο γηα ελδερφκελεο δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο 

 

πλνςίδνληαο, ε δηαρείξηζε ηερληθψλ έξγσλ έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 
εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο. Με ηε ζπλερή έξεπλα θαη εμέιημε, νη πθηζηάκελεο κέζνδνη 
δηαξθψο βειηηψλνληαη, κε ηε βνήζεηα θαη ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πνπ παξέρεη φιν 
θαη πην ζχγρξνλα θαη απνδνηηθά εξγαιεία.  

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, ε παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο έξγνπ 
εμεηδηθεχεηαη θαη εζηηάδεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Μεζφδνπ Παξαγφκελεο Αμίαο (Earned 
Value Method - EVM).  
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3. Διαχείριση έργου με την μέθοδο της παραγόμενης (ή 

δεδουλευμένης) αξίας (Earned Value Method – EVM) 

Μεηαμχ ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, 
ηδηαίηεξε κλεία αμίδεη λα γίλεη ζηε κέζνδν Γηαρείξηζεο Παξαγφκελεο Αμίαο (Earned 
Value Method – EVM), ε νπνία είλαη κία απφ ηηο πιένλ γλσζηέο κεζφδνπο πνπ 
αμηνπνηνχληαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ. Παξάιιεια, 
απνηειεί θαη ηε κέζνδν πνπ ζα αμηνπνηεζεί γηα ην ζρνιηαζκφ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 
πνπ αθνινπζεί ζην πέκπην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο.  

 

3.1. Παξνπζίαζε ηεο κεζόδνπ ηεο παξαγόκελεο αμίαο (Earned Value 
Method – EVM) 

Η EVM απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 
έξγσλ, ελψ πεξηιακβάλεη παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη 
δεδνκέλα, ην θφζηνο θαη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ (PMI, 2005). 
Αλαδχζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη έθαλε ηελ πξψηε εκθάληζή ηεο 
απφ ην Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ Η.Π.Α. (Kwak & Anbari, 2011). Η αλάπηπμή ηεο 
βαζίζηεθε ζηελ κέζνδν PERT – COST, ε νπνία ρξεζηκνπνηείην έσο εθείλε ηε ζηηγκή, 
αιιά δέρηεθε θξηηηθή θαζψο δελ ήηαλ εχθνιν λα πξνζαξκνζηεί ζηηο εμεηδηθεπκέλεο 
αλάγθεο ησλ έξγσλ. Γη’ απηφ ην ιφγν, ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζεί κία λέα 
κέζνδνο, ε νπνία ζα επλννχζε ηελ πξνζαξκνγή ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο.  

Αλαπηχρζεθε, ινηπφλ, ε κέζνδνο ησλ 35 θξηηεξίσλ (Cost/ Schedule Control Systems 
Criteria (C/SCSC). Η κέζνδνο απηή, πνπ ζεσξείηαη φηη ζεκαηνδφηεζε ηελ απαξρή ηεο 
EVΜ, ζηελ επνρή ηεο ζεσξείην φηη απνηεινχζε έλα νηθνλνκηθφ εξγαιείν ειέγρνπ θαη 
φρη κηα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα θαιχςεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ηεο δηνίθεζεο έξγνπ. 
Δληνχηνηο, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε κέζνδνο εμειίρζεθε θαη επαλαπξνζδηνξίζηεθε, 
έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο δηνίθεζεο έξγνπ. Ωο απφξξνηα απηήο ηεο 
δηαδηθαζίαο, δεκηνπξγήζεθε ην πξφηππν EVM, ANSI/EIA 748-98 Earned Value 
Management Systems.  

Έθηνηε, ε Μέζνδνο Σεο Παξαγφκελεο Αμίαο (Earned Value Method – EVM) 
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ απφ ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ 
θαηαζθεπψλ, θαζψο έρεη επηζεκαλζεί ε ζπκβνιή ηεο ζηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο 
πξνφδνπ ησλ ηερληθψλ έξγσλ, αιιά θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαρείξηζήο ελφο έξγνπ, 
ηελ πξφιεςε ησλ απνθιίζεσλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη γεληθψο ηνλ έιεγρν θάζε 
παξακέηξνπ πνπ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ νη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ. Η 
κέζνδνο είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πξνζέγγηζε ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκάησλ, πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:  

 ε πνην ζεκείν βξίζθεηαη ην έξγν ζε ζρέζε κε φ,ηη νξίζηεθε ζηνλ αξρηθφ ρξνληθφ 
πξνγξακκαηηζκφ; 



28 

 

 ε πνην βαζκφ ν ρξφλνο αμηνπνηείηαη κε απνδνηηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηηο 
δηάθνξεο επηκέξνπο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ; 

 Πφηε ζεσξείηαη φηη είλαη πηζαλφ λα νινθιεξσζεί ην ζπγθεθξηκέλν έξγν; 

 ε πνην ζεκείν βξίζθεηαη ην έξγν ζε ζρέζε κε ηα φζα νξίδνληαη ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ; 

 ε πνην βαζκφ νη δηαζέζηκνη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη απνδνηηθά;  

 Πνην είλαη ην πηζαλφ θφζηνο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ απνκείλεη γηα ηελ 
πεξάησζε ηνπ έξγνπ; 

 Πφζν είλαη ην πηζαλφ θφζηνο νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ; 

 ε πνην ζεκείν πάλσ ή θάησ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη 
φηη ζα βξεζεί ην θφζηνο ηεο νινθιήξσζήο ηνπ; (PMI, 2005) 

 

Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη δπλαηφ λα δηαπηζησζεί:  

 Πνηα είλαη ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην πξνγξακκαηηζκέλν θαη ην 
πξαγκαηηθφ θφζηνο.  

 Πνηα είλαη ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ έξγνπ.  

 Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη ζε θαιχηεξν ή ρεηξφηεξν ζεκείν ζε ζρέζε 
κε ην ρξνλνδηάγξακκα.  

 Με βάζε ηελ έσο ηε δεδνκέλε ζηηγκή απφδνζε ηνπ έξγνπ, πφζνο ρξφλνο 
εθηηκάηαη φηη ρξεηάδεηαη αθφκε γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ.  

 Με βάζε ηελ έσο ηε δεδνκέλε ζηηγκή απφδνζε ηνπ έξγνπ, πνην είλαη ην 
θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ (Vanhoucke, 2014). 

Η ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη θεξδίζεη ζεκαληηθφ 
έδαθνο, εμαηηίαο ηεο απιφηεηάο ηεο ζηελ εθαξκνγή, αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
πνπ ηε δηαθξίλεη (Czarnigowska et al., 2011). Με ηε κέζνδν απηή είλαη δπλαηφ ν 
ππεχζπλνο έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ ιίγα κφλν ζηνηρεία, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
πξνγξακκαηηζκέλε αμία, ηελ παξαγφκελε αμία θαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο, λα απνθηήζεη 
κία νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην έξγν πξηλ αθφκε πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ έιεγρν ζε απηφ 
θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνιάβεη απξφζκελα ζπκβάληα θαη 
θαηαζηάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή πνξεία ηνπ.  

 

3.2. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζόδνπ ηεο παξαγόκελεο αμίαο (Earned 
Value Method – EVM) 

Η κέζνδνο ηεο παξαγφκελεο αμίαο (Earned Value Method – EVM) βαζίδεηαη ζε έλαλ 
αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, φπνπ θαζνξίδνληαη επαθξηβψο νη πφξνη πνπ πξφθεηηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα θαζήθνληα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ 
ζα θαιχςνπλ ηηο ππάξρνπζεο ζέζεηο εξγαζίαο. Η κέζνδνο κπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα 
ρξήζηκε ζε επίπεδν πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά θαη ειέγρνπ ηεο πνξείαο ελφο ηερληθνχ 
έξγνπ, ελψ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο πξνφδνπ δηαθνξεηηθψλ 
θαζεθφλησλ γηα ηε ζπλνιηθή πξφνδν ηνπ εθάζηνηε έξγνπ. Γηα λα είλαη απηφ εθηθηφ, ε 
κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί κία ζπγθεθξηκέλε θαη εληαία κνλάδα κέηξεζεο πνπ ππνινγίδεηαη, 
αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο, είηε ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο είηε ζε εξγαηνψξεο. Η 
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επηινγή ηεο κεζφδνπ θαηά θχξην ιφγν γίλεηαη θαζψο δίλεη ζηνπο ππεπζχλνπο ηε 
δπλαηφηεηα λα πξνρσξνχλ ζηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ θαη λα 
πξνρσξνχλ ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην, 
έηζη ψζηε λα κελ νδεγεζεί ε πνξεία ηνπ έξγνπ εθηφο πξνγξακκαηηζκνχ (PMI, 2005).  

Η κέζνδνο ηεο παξαγφκελεο αμίαο (Earned Value Method – EVM) ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο (Kim et al, 2003): 

 Σελ εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 
ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ.  

 Σελ θαηαγξαθή ησλ επηπηψζεσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα 
πξνθχςνπλ ζε ρξφλν θαη ζε θφζηνο.  

 Σελ απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη αλά πάζα 
ζηηγκή ην έξγν.  

 Σνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ.  

 Σελ απεηθφληζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ρξνληθφ 
παξάγνληα.  

 Σελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ έξγσλ.  

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δελ έρνπλ εληνπηζηεί ζε 
πξνεγνχκελε θάζε ηνπ έξγνπ. 

Η ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία είλαη βαζηζκέλε ζε ηξεηο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ 
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 
αμία (PV), ηελ παξαγφκελε αμία (EV) θαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο(AC)  (PMI, 2005).  

Αλαιπηηθά, νη ηξεηο παξάκεηξνη έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (PMI, 2005):  

1. Η Πξνγξακκαηηζκέλε Αμία (Budgeted Cost of Work Scheduled – BCWS) σο 
φξνο αλαθέξεηαη ζηελ αμία ηνπ έξγνπ, φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ. Γηαθνξεηηθά, ε ηηκή απηή ζπλαληάηαη θαη σο Planned 
Value (PV) θαη πξφθεηηαη γηα κία αξηζκεηηθή ηηκή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
εξγαζία πνπ πξνυπνινγίδεηαη θαη πξνγξακκαηίδεηαη. Με βάζε ηελ 
Πξνγξακκαηηζκέλε Αμία γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο πξνφδνπ ηνπ 
έξγνπ. Η Πξνγξακκαηηζκέλε Αμία ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ δελ κεηαβάιιεηαη, 
αιιά παξακέλεη ζηαζεξή. ε απηφλ ηνλ θαλφλα ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο, 
κφλν γηα αθξαίεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ξηδηθή 
αιιαγή ζην αληηθείκελν ή ζηελ έθηαζε ηνπ έξγνπ. ην ηέινο ηνπ έξγνπ, ε 
Πξνγξακκαηηζκέλε Αμία ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαηά ην 
ζεκείν ηεο πεξάησζεο (Budget At Completion – BAC).  

2. Η Παξαγφκελε Αμία (Budgeted Cost of Work Performed – BCWP) ζπληζηά 
ηηκή πνπ αθνξά ζηελ βάζεη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αμία ηεο 
πξαγκαηνπνηεζείζα εξγαζίαο κέρξη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαηά 
ηελ νπνία γίλεηαη ν έιεγρνο. Δίλαη γλσζηή θαη κε ηνλ φξν Earned Value 
(EV). ηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί κία ζηηγκηαία απνηχπσζε, έλα 
ζηηγκηφηππν ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ην 
νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ην κέγεζνο ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη νινθιεξσζεί έσο 
ην δεδνκέλν ρξνληθφ ζεκείν. 

3. Σν Πξαγκαηηθφ Κφζηνο (Actual Cost of Work Performed – ACWP), δειαδή ε 
πξαγκαηηθή αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί έσο ην 
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δεδνκέλν ρξνληθφ ζεκείν πνπ γίλεηαη ν έιεγρνο. Μπνξεί λα απαληεζεί θαη κε 
ηνλ φξν Actual Cost (AC). Η ηηκή ηεο αληηθαηνπηξίδεη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ 
πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεί έσο ηε δεδνκέλε ζηηγκή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 
εξγαζηψλ.  

 

ηελ αθφινπζε εηθφλα παξνπζηάδνληαη νη θακπχιεο ηεο Πξνγξακκαηηζκέλεο Αμίαο, ηεο 
Παξαγφκελεο Αμίαο θαη ηνπ Πξαγκαηηθνχ Κφζηνπο. 

 

 

Γηάγξακκα 5. Πξνγξακκαηηζκέλε αμία, παξαγόκελε αμία θαη πξαγκαηηθό θόζηνο 

(PMI, 2005) 

 

Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηνπο ππεπζχλνπο ηεο 
παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ 
έξγνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εμέιημήο ηνπ.  

 

3.3. Σξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζόδνπ ηεο παξαγόκελεο αμίαο (Earned 
Value Method – EVM) 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ ηεο παξαγφκελεο αμίαο (Earned 
Value Method – EVM), αξρηθά είλαη απαξαίηεην λα δηακνξθσζεί ε Βάζε Αλαθνξάο 
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Μέηξεζεο ηεο Απφδνζεο (PMB – Performance Measurement Baseline). Η βάζε 
δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ην 
έξγν, ην θφζηνο πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί γηα ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο 
δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ηε Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ (WBS). Η Βάζε Αλαθνξάο 
Μέηξεζεο ηεο Απφδνζεο (PMB – Performance Measurement Baseline) είλαη 
απαξαίηεην λα δηαηεξείηαη αθέξαηε ζηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη λα 
γίλνληαη ζε απηή νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο, αλάινγα κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ θαηά 
θαηξνχο παξνπζηάδνληαη (Παληνπβάθεο, 2003).  

Όζνλ αθνξά ηε Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ (Work Breakdown Structure, WBS), είλαη 
απαξαίηεην πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ λα έρεη θαζνξηζηεί επαθξηβψο ην πνηεο είλαη νη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ κπνξεί λα ηηο θέξεη εηο πέξαο (Παληνπβάθεο, 2003).  

Η Γνκή Αλάιπζεο Οξγάλσζεο (ΟBS) είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο ζρέζεηο πνπ 
αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη γηα ην εθάζηνηε έξγν 
θαζψο θαη ηελ κεηαμχ ηνπο ηεξαξρία. Γηαβάδνληαο ην OBS είλαη δπλαηφ λα δηαπηζησζεί 
πνηνο εξγάδεηαη γηα ηελ θαζεκία δξαζηεξηφηεηα, αιιά θαη νη ζρέζεηο πνπ 
αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο εκπιεθνκέλνπο (Παληνπβάθεο, 2003).  

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κε ην 
ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηακνξθψλεηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηε Γνκή Αλάιπζεο 
Δξγαζηψλ (WBS)  θαη ηε Γνκή Αλάιπζεο Οξγάλσζεο (ΟBS) (PMI, 2005). 

 

 

Γηάγξακκα 6. ρέζε αλάκεζα ζηε Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηώλ θαη ηε Γνκή 

Αλάιπζεο Οξγάλωζεο (PMI, 2005)  
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3.4. Βήκαηα εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηεο κεζόδνπ ηεο παξαγόκελεο αμίαο 
(Earned Value Method – EVM) 

χκθσλα κε ηνλ Wilkens (1999), ππάξρνπλ πέληε βήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
κεζφδνπ ηεο παξαγφκελεο αμίαο (Earned Value Method – EVM) θαη ηέζζεξα γηα ηε 
ρξήζε ηεο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

1. Δγθαηάζηαζε ηεο Γνκήο Αλάιπζεο Δξγαζηψλ (Work Breakdown Structure, 
WBS). 

2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζηα ζηνηρεία ηεο Γνκήο Αλάιπζεο Δξγαζηψλ (Work Breakdown 
Structure, WBS) θαη ηέινο, θαηαγξαθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα δηάγξακκα CPM (Critical Path Method) Μέζνδνο 
θξίζηκεο δηαδξνκήο. 

3. Καηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ είηε ζε εξγαηνψξεο είηε ζε ρξεκαηηθέο 
κνλάδεο, έηζη ψζηε λα παξνπζηαζηεί ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ απηψλ γηα ην 
πξφγξακκα.  

4. Πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηάξηηζε ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο κε εμάπισζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. ηε κέζνδν 
απηή είλαη ζεκαληηθφ λα κεηξάηαη ε πξφνδνο φισλ ησλ εξγαζηψλ, ελψ ε πην 
αθξηβήο απφ ηηο κεηξήζεηο είλαη απηή πνπ αθνξά ηε θπζηθή πξφνδν ζηα 
θαζήθνληα ζηε βάζε απηψλ απνηειεζκάησλ, θαζψο είλαη πην αληηθεηκεληθή.  

5. χλνςε, ζρεδηαζκφο θαη αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε 
λα δηαζθαιηζηεί φηη έρεη γίλεη νξζφο ζρεδηαζκφο ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, 
αιιά θαη λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα εάλ παξαζηεί αλάγθε.  

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ πέληε βεκάησλ, ε νκάδα έξγνπ κπνξεί λα ειέγρεη πεξηνδηθά 
ηελ πξφνδν θαη ηελ απφδνζε ησλ εξγαζηψλ. Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη 
ηέζζεξα βήκαηα πνπ είλαη ηα εμήο: 

1. Η ελεκέξσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, έηζη ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ 
πξφνδν ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηηο εκηηειείο δξαζηεξηφηεηεο 
είλαη ζεκαληηθφ λα θαίλεηαη ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο ζηε βάζε ησλ 
νξφζεκσλ πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί.  

2. Η εηζαγσγή ηνπ Πξαγκαηηθνχ Κφζηνπο ζην ρξνλνδηάγξακκα, κε ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαλνκήο ησλ δαπαλψλ.  

3. Η δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηεο Παξαγφκελεο Αμίαο, ε εθηχπσζε ησλ 
αλαθνξψλ θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ δηαγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 
αλάιπζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππνινγίδεηαη ε δηαθχκαλζε ηνπ θφζηνπο θαη 
ηνπ ρξφλνπ, θαζνξίδνληαη νη δείθηεο απφδνζεο, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ 
νινθιήξσζε, θαζψο θαη ηα πνζνζηά ηεο νινθιήξσζεο ησλ αλψηεξσλ 
ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ (WBS).  

4. Η αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνληαη θαη αθνινχζσο, ε αλαθνξά 
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ν εληνπηζκφο 
ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ πνπ 
απαηηνχληαη ψζηε απηά λα επηιπζνχλ ή λα δηνξζσζνχλ νη ζπλέπεηέο ηνπο.  

Μία θαιή πξαθηηθή πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, 
είλαη ε δηάζπαζε ηνπ έξγνπ ζε παθέηα εξγαζίαο (work packages), ζε θαζέλα απφ ηα 
νπνία εθαξκφδεηαη ε EVM (Work Packages Method). Σα απνηειέζκαηα ππνβάιινληαη 
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ζε ινγηθή ρξνληθή αλάιπζε θαη ζηε ζπλέρεηα, ζπλεθηηκψληαη κε βάζε ηηο κεηαμχ ηνπο 
ζρέζεηο (Howes, 2000). 

 

3.4.1. Παραγόμενα μεγέθη 

Σα κεγέζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 
ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (PMI, 2005). 

α) Σηο απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζην έξγν ζε ζρέζε κε ην ρξφλν θαη ην θφζηνο 
ηνπ.  

β) Σνπο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

γ) Σηο εθηηκήζεηο γηα ηε κειινληηθή ηνπ πνξεία.  

Οη ηηκέο ηνπ θάζε κεγέζνπο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ζηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο, αθνχ 
ηνπο επηηξέπνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ 
αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα, αιιά θαη ηε κειινληηθή θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε 
ην θφζηνο θαη ην ρξφλν.  

Δηδηθφηεξα, ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:  

 Απνθιίζεηο αλάκεζα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 Απφθιηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο έξγνπ (Schedule Variance, SV), πνπ 
απνηππψλεη ηε ρξνληθή απφθιηζε αλάκεζα ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε 
πξφνδν θαη ηελ πξαγκαηηθή πξφνδν ηνπ έξγνπ. Η κέηξεζε γίλεηαη ζε 
κνλάδεο θφζηνπο θαη φρη ζε κνλάδεο ρξφλνπ. Οξίδεηαη σο ε δηαθνξά 
αλάκεζα ζηελ παξαγφκελε αμία (EV) θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αμία (PV). 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρξεζηκνπνηείηαη ν ηχπνο SV = EV – PV. Με απηφλ 
ηνλ ηξφπν, ππνινγίδεηαη ε ρξνληθή απφδνζε ηνπ έξγνπ ζηε βάζε κνλάδσλ 
θφζηνπο θαη φρη ρξφλνπ γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ην έξγν βξίζθεηαη κπξνζηά ή 
πίζσ ζε ζρέζε κε ην ήδε δηακνξθσκέλν ρξνλνδηάγξακκα ζηε ζπγθεθξηκέλε 
ζηηγκή πνπ κειεηάηαη. Καηά ηε ζηηγκή ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ε SV 
έρεη ηελ ηηκή 0.  

 Απφθιηζε θφζηνπο έξγνπ (Cost Variance, CV), πνπ παξνπζηάδεη ην βαζκφ 
ζηνλ νπνίν ην θφζηνο ηνπ είλαη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην φ,ηη 
έρεη πξνβιεθζεί. Η απφθιηζε ηνπ θφζηνπο απνηειεί ηε δηαθνξά αλάκεζα 
ζηελ Παξαγφκελε Αμία (EV) θαη ην Πξαγκαηηθφ Κφζηνο ηνπ έξγνπ (AC).  Ο 
ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο είλαη CV = EV – AC. Η 
απφδνζε ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ αλαθέξεηαη ζην αλ ε πινπνίεζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ έρεη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε απηφ 
πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί γηα ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Καηά ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ε CV ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην 
πξνυπνινγηζζέλ θφζηνο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (Budget and 
Completion – BAC) θαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο πινπνίεζεο (Anbari, 
2003).   

 Γείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ 

 Γείθηεο απφδνζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο έξγνπ (Schedule Performance 
Index, SPI), πνπ θαηαδεηθλχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν δηαζέζηκνο ρξφλνο ηνπ 
έξγνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά έσο ηε ζηηγκή ηνπ ειέγρνπ. Ο ηχπνο 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε 
ππνινγίδεη ην πειίθν ηεο Παξαγφκελεο Αμίαο (EV) πξνο ηελ 
Πξνγξακκαηηζκέλε Αμία (PV). Η ηηκή ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ αθφινπζνπ 
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ηχπνπ: SPI = EV / PV. Όηαλ ε ηηκή ηνπ δείθηε SPI είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1.0, 
ηφηε ελλνείηαη φηη θαηά ηε δεδνκέλε ζηηγκή έρεη νινθιεξσζεί κηθξφηεξνο 
φγθνο εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Αληίζεηα, φηαλ ε 
ηηκή ηνπ δείθηε SPI είλαη κεγαιχηεξε απφ 1.0, ηφηε ελλνείηαη φηη έρεη 
νινθιεξσζεί κεγαιχηεξνο φγθνο εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ (Anbari, 2003). 

 Γείθηεο απφδνζεο θφζηνπο έξγνπ (Cost Performance Index, CPI), πνπ 
απνηππψλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ παξαγφκελε αμία θαη ηελ πξαγκαηηθή 
αμία ησλ εξγαζηψλ έσο ην ρξνληθφ ζεκείν ηνπ ειέγρνπ. Μέζσ απηνχ ηνπ 
δείθηε εθθξάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη 
απαζρνινχκελνη πφξνη. Ο δείθηεο CPI ππνινγίδεη ην πειίθν ηεο 
Παξαγφκελεο Αμίαο (EV) πξνο ην Πξαγκαηηθφ Κφζηνο (AC). Ο ππνινγηζκφο 
ηνπ δείθηε γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ηχπνπ CPI = EV / AC. Όηαλ ε ηηκή ηνπ 
CPI είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1.0, ηφηε ζεσξείηαη φηη ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε ηνπ 
πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 
νινθιεξσζεί. Αληίζεηα, φηαλ ε ηηκή ηνπ CPI είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1.0, ηφηε ε 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη φηη θηλείηαη ζηα πιαίζηα ησλ απνδεθηψλ 
πιαηζίσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ο δείθηεο CPI απνηειεί 
έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δείθηε γηα ηελ EVM (Anbari, 2003).  

 Γείθηεο απφδνζεο ηνπ ελαπνκείλαληνο έξγνπ (To Complete Performance 
Index, TCPI), πνπ παξνπζηάδεη ην βαζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ζα 
πξέπεη λα επηηεπρζεί απφ ηνπο πφξνπο ηνπ έξγνπ μεθηλψληαο απφ ην ζεκείν 
ηνπ ειέγρνπ θαη θηάλνληαο έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπ κε ζηφρν ηελ 
νινθιήξσζε ελφο ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

 Δθηηκήζεηο θφζηνπο έξγνπ 

 Δθηίκεζε πξαγκαηηθνχ θφζηνπο νινθιήξσζεο έξγνπ (Estimation At 
Completion, EAC), πνπ πξνβιέπεη ην θφζηνο πνπ πξφθεηηαη λα έρεη έλα 
έξγν ηε ζηηγκή ηεο νινθιήξσζήο ηνπ.  

 Δθηίκεζε θφζηνπο ελαπνκείλαληνο έξγνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζε (Estimate 
To Complete, ETC), πνπ απνηππψλεη ην θφζηνο πνπ πξνβιέπεηαη λα έρνπλ 
φιεο ζπλνιηθά νη ελαπνκείλαζεο εξγαζίεο.  

 

3.4.2. Μεγέζε θαη ηύπνη ηεο κεζόδνπ ηεο παξαγόκελεο αμίαο (Earned 
Value Method – EVM) 

Όζνλ αθνξά ηα κεγέζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπο, 
απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 2. Μεγέζε θαη ηύπνη ηεο κεζόδνπ ηεο παξαγόκελεο αμίαο (Earned Value 

Method – EVM) 

Πξνυπνινγηζκφο θαηά ηελ νινθιήξσζε BAC 
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Πξνυπνινγηζζείζα Αμία PV 

Πνζνζηφ νινθιήξσζεο PV% 

Γεδνπιεπκέλε αμία EV = PC * BAC 

Πξαγκαηηθή αμία AC 

Δθηίκεζε θαηά ηελ νινθιήξσζε EAC = (AC / EV) * BAC 

Απφθιηζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο SV = EV – PV 

Απφθιηζε θφζηνπο CV = EV - AC 

 

3.4.3. Παρακολούθηση της προόδου του τεχνικού έργου 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ ηερληθνχ έξγνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο 
πινπνίεζήο ηνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη γξαθήκαηα θαη πίλαθεο. Έλα απφ ηα γξαθήκαηα 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απνηππψλεη ηηο 
θακπχιεο PV, EV θαη AC. Πξφθεηηαη γηα έλα δηάγξακκα ρξφλνπ – θφζηνπο (PMBOOK 
Guide, 2013). Σέηνηνπ είδνπο γξαθήκαηα είλαη θαη ηα αθφινπζα:  

 

 

Γηάγξακκα 7. Σππηθή θακπύιε PV, EV, θαη AC (Lukas, 2008) 
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Γηάγξακκα 8. Σππηθή θακπύιε PV, EV θαη AC κε ηα βαζηθά κεγέζε ηεο κεζόδνπ 

ηεο παξαγόκελεο αμίαο (Wilkens, 1999) 

 

3.4.4. Εκτιμήσεις και προβλέψεις 

Μία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν έξγσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζε εμέιημε απνηειεί ε εθηίκεζε θαη ε πξφβιεςε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο 
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ (Estimate at Completion – EAC). Η ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο 
θαηαδεηθλχεη ηελ θαηεχζπλζε πνπ αθνινπζεί ην θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη σο κηα πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 
απνθιίζεηο θαη πξνβιήκαηα, έηζη ψζηε λα αλαιεθζνχλ, εάλ ρξεηάδεηαη, ηα θαηάιιεια 
κέηξα γηα ηε δηφξζσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ πξφβιεςε ησλ επηπιένλ 
απνθιίζεσλ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο ησλ 
επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη.  

Η εθηίκεζε ηνπ EAC γίλεηαη ζηε βάζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
πεξίνδν έσο θαη ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ 
θφζηνπο ηνπ έξγνπ πνπ απνκέλεη λα νινθιεξσζεί (Estimate to Complete – ETC).  

Οη κέζνδνη πνπ θαηά θαλφλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ EAC είλαη νη 
εμήο:  

 EAC = AC + BAC - ΔV 

EAC = Πξαγκαηηθφ Κφζηνο (AC) + Πξνυπνινγηζκφο θαηά ηελ Οινθιήξσζε 
(BAC) – Παξαγφκελε Αμία (EV). Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ιακβάλεη σο 
δεδνκέλε ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε ηνπ έξγνπ έσο θαη ηελ πεξίνδν πνπ 
εμεηάδεηαη θαη ζπκβάιιεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο κε ην νπνίν ζα 
νινθιεξσζνχλ νη ππφινηπεο εξγαζίεο (ETC).  
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 EAC = BAC / CIP 

EAC = Πξνυπνινγηζκφο θαηά ηελ Οινθιήξσζε (BAC) / Γείθηεο Απφδνζεο 
Κφζηνπο (CPI). Με ηε κέζνδν απηή ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν φηη ε απφδνζε 
θαηά ηε δεδνκέλε ζηηγκή είλαη θαη απηή πνπ αλακέλεηαη ζην ηέινο ηνπ έξγνπ.  

 EAC = AC + [(BAC – EV) / (CPI x SPI)].  

Με ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, ππνινγίδεηαη φηη νη εξγαζίεο πνπ ππνιείπνληαη γηα 
ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ κε βάζε ηνλ δείθηε 
απφδνζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ Γείθηε Απφδνζεο Κφζηνπο θαη ηνλ Γείθηε 
Απφδνζεο Πξνγξάκκαηνο.  

Οη παξαπάλσ κέζνδνη επηιέγνληαη απφ ηελ νκάδα πνπ έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηνπ 
έξγνπ θαη πξνεηδνπνηνχλ γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ εθηηκψκελνπ θφζηνπο θαηά ηελ 
νινθιήξσζε (EAC), ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ βξίζθεηαη ζηα πιαίζηα ησλ 
απνδεθηψλ νξίσλ αλνρήο (PMBOOK Guide, 2013).  

Η κέζνδνο EVM έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θφξνλ γηα δηάθνξεο παξακέηξνπο, φρη φκσο 
θαη γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ πφζν πξφθεηηαη λα δηαξθέζεη ην ππφ παξαθνινχζεζε έξγν ή 
ε θάζε δξαζηεξηφηεηα απηνχ. Οη ηχπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ 
EAC(t) είλαη νη εμήο (Vanhoucke, 2014, Anbari, 2003): 

 EAC = PD / (EV – PV) x PD / BAC 

EAC = Πξνγξακκαηηζκέλε Γηάξθεηα (PD) – ((Παξαγφκελε Αμία (EV) – 
Πξνγξακκαηηζκέλε Αμία (PV)) x Πξνγξακκαηηζκέλε Γηάξθεηα (PD)) / 
[Πξνυπνινγηζκφο θαηά ηελ Οινθιήξσζε (BAC)].  

 EAC – PD / SPI 

EAC = Πξνγξακκαηηζκέλε Γηάξθεηα (PD) / Γείθηεο Απφδνζεο 
Υξνλνδηαγξάκκαηνο (SPI).  

 EAC = PD / (CPI x SPI) 

 

3.4.5. Δείκτης του εναπομείναντος έργου (To-Complete Performance 

Index, TCPI) 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνβνιή ηεο απφδνζεο ηνπ θφζηνπο πνπ ππνινγίδεηαη φηη πξέπεη λα 
επηηεπρζεί γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ ππνιείπνληαη, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, φπσο είλαη ην θφζηνο πνπ έρεη ππνινγηζηεί θαηά 
ηελ νινθιήξσζε (BAC) ή ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαηά ηελ νινθιήξσζε 
(EAC).  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη νη αθφινπζνη ηχπνη:  

TCPI (BAC): [BAC – Earned Value (EV)] / [BAC – Actual Cost (AC)]  

TCPI (EAC): [BAC – Earned Value (EV)] / [EAC – Actual Cost (AC)] 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν δείθηεο TCPI απνηειεί ην πειίθν ηεο εξγαζίαο πνπ 
ππνιείπεηαη πξνο ηα θεθάιαηα πνπ ππνιείπνληαη. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη πηα 
εθηθηή ε επίηεπμε ηνπ BAC, ηφηε είλαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο ηνπ EAC. Με ηελ 
έγθξηζε ηνπ EAC, ην EAC αλαδεηθλχεηαη ζε ζηφρν ηνπ έξγνπ.  
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Με βάζε ην CPI είλαη δπλαηφ λα παξνπζηαζηεί ην ζχλνιν ησλ επηηεπγκάησλ έσο ηε 
δεδνκέλε ζηηγκή ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν θφζηνο. Σν TCPI, απφ ηελ άιιε πιεπξά, 
παξνπζηάδεη ηελ ππνιεηπφκελε εξγαζία (Flemming & Koppelman, 2009).  

Σν αθφινπζν ζρήκα παξνπζηάδεη ηνλ ζπζρεηηζκφ αλάκεζα ζηνπο δχν δείθηεο, ηνλ CPI 
θαη ηνλ TCPI.  

 

 

ρήκα 1. πζρεηηζκόο δεηθηώλ CPI θαη TCPI (Flemming & Koppelman, 2009) 

 

3.4.6. Διαχείριση κινδύνων με τους δείκτες της μεθόδου της 

παραγόμενης αξίας (Earned Value Method – EVM) 

Ο ηχπνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζε έλα ηερληθφ έξγν ζε κηα δεδνκέλε 
ζηηγκή απνηππψλεηαη ζην γξάθεκα πνπ παξνπζηάδεη ηνπο δείθηεο CPI θαη SPI ζε 
ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν.  

 



39 

 

 

ρήκα 2. CPI θαη SPI ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν (Hilson, 2004) 

 

Αλάινγα κε ηελ ηηκή ησλ δχν δεηθηψλ, ηνπ CPI θαη ηνπ SPI, κπνξεί λα αλαιεθζνχλ νη 
αθφινπζεο δξάζεηο αλά θαηεγνξία, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα:  

 CPI & SPI πςειφ (άλσ δεμηφ ηεηαξηεκφξην), έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ 
επθαηξίεο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θαη ην ρξφλν ηνπ έξγνπ.  

 CPI & SPI ρακειφ (θάησ αξηζηεξφ ηεηαξηεκφξην) κε απαίηεζε γηα επηζεηηθέο 
ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ.  

 SPI πςειφ & CPI ρακειφ (πάλσ αξηζηεξφ ηεηαξηεκφξην), φπνπ ππάξρεη 
εζηίαζε ζηνλ θίλδπλν ηνπ θφζηνπο θαη ε δπλαηφηεηα γηα πξφζζεην ρξφλν. 

 CPI πςειφ & SPI ρακειφ (θάησ δεμηφ ηεηαξηεκφξην), κε εζηίαζε ζηνλ 
θίλδπλν ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη δπλαηφηεηα γηα αχμεζε ηνπ θφζηνπο 
(Hilson, 2004).  
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ρήκα 3. Πξνηεηλόκελε δξάζε κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ CPI, SPI (Hilson, 2004) 

 

3.5. Πιενλεθηήκαηα θαη δπζθνιίεο 

Η ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, φπσο αλαπηχρζεθε ζην παξφλ θεθάιαην, κπνξεί λα έρεη 
ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο ππεπζχλνπο ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ. Δηδηθφηεξα, 
φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Chen (2008), ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ηα 
παξαθάησ:  

 Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα αληηθεηκεληθήο κέηξεζεο ηεο πξνφδνπ πνπ 
ζεκεηψλεηαη ζην έξγν.  

 Γηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ δεηθηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ δεδνκέλσλ ηεο 
κεζφδνπ απφ ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην έξγν.  

 Πξνεηδνπνηεί γηα ελδερφκελεο απνθιίζεηο ζε ρξφλν θαη θφζηνο θαη δίλεη 
ζηνπο ππεπζχλνπο ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπλ ζηηο απαηηνχκελεο 
δηνξζσηηθέο θηλήζεηο.  

 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ.  

Γηα λα είλαη δπλαηφ ζε έλα έξγν λα αμηνπνηεζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ, ζα 
πξέπεη αλ ππάξρεη άξηηνο ζρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε θαη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε 
ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Η απνηίκεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν έπεηηα 
απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ, αθνχ είλαη δπλαηφ έλα 
έξγν λα θαίλεηαη κε βάζε ηνπο δείθηεο ηνπ φηη δελ έρεη θαζπζηέξεζε ζην 
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πξφγξακκα, σζηφζν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ζε 
επηκέξνπο ηνκείο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή ηνπ πνξεία.  

 Έλα ζπρλφ πξφβιεκα πνπ παξαηεξείηαη αθνξά ζηνλ ιαλζαζκέλν ηξφπν 
απνηίκεζεο ηεο πξαγκαηηθήο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ, θαζψο κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε απνηχπσζε απνηειεζκάησλ πνπ απνθιίλνπλ απφ ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα.  

 Η χπαξμε ιαλζαζκέλσλ πξνζδνθηψλ απφ ηε κέζνδν απνηειεί έλα 
πξφβιεκα, θαζψο ζπρλά ζεσξείηαη φηη ε εθαξκνγή ηεο ζα απνηξέςεη ηελ 
απνηπρία, θάηη πνπ δελ κπνξεί πάληα λα ζπκβεί ζηελ πξάμε.  

 Η δηνίθεζε είλαη ζεκαληηθφ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη λα εμεηάδεη ην 
ελδερφκελν αλαζεψξεζεο ηεο βάζεο αλαθνξάο ηνπ έξγνπ, έηζη ψζηε λα 
νδεγεζνχλ ζηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα.  

 Η κέζνδνο κεηξά ηελ απφδνζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, 
αιιά δε κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο επηπέδσλ 
πνηφηεηαο γηα ην έξγν (Jarnagan, 2009). 

ε θάζε πεξίπησζε, ε EVM δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ππεπζχλνπο λα πεηχρνπλ ηελ 
έγθαηξε θαη εληφο πξνυπνινγηζκνχ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ ζηελ επζχλε 
ηνπο θαη λα απνθχγνπλ ηελ χπαξμε δεκηψλ θαη αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ. Πξφθεηηαη 
γηα κία κέζνδν πνπ απαηηεί κεζνδηθφηεηα θαη νξγάλσζε ζε θάζε επηκέξνπο θάζε ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε άλεπ πξνβιεκάησλ δηαρείξηζή ηνπο 
(Kwak & Anbari, 2012). 

Δπηπιένλ, σο κέζνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα θαη επθνιία ζηε δηαρείξηζε ησλ 
δεδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ επζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ απμεκέλε πξνηίκεζε ησλ 
ζηειερψλ ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ πξνο απηή (Czarnigowska et al., 2011). Παξ’ φια 
απηά, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
ρξεηάδνληαη, γεγνλφο πνπ ζπρλά απαηηεί ρξφλν θαη θφπν απφ κέξνπο ησλ ζηειερψλ. 
Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία λα γίλεηαη ππφ νξηζκέλεο 
πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο (Jarnagan, 2009):  

 Σελ χπαξμε πξνζσπηθνχ κε εκπεηξία πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη 
ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο πνπ αλαιακβάλεη. Μεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ν 
κεραληθφο, ν νπνίνο ζα γλσξίδεη ηελ Μέζνδν ηεο Γεδνπιεπκέλεο Αμίαο 
(EVM) θαη ζα αλαιάβεη ηε ζέζε ηνπ project manager, ν κεραληθφο θφζηνπο 
(cost engineer), θαη ν εηδηθφο πνπ ζα θαηαξηίζεη ην ρξνλνδηάγξακκα (planner 
ή scheduler).  

 Σελ θαηάξηηζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ αλψηεξεο ηάμεο ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο Μεζφδνπ ηεο Γεδνπιεπκέλεο Αμίαο (EVM), κε ζθνπφ λα 
αληηιακβάλνληαη ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο θαη λα θαηαλννχλ ηα δεδνκέλα πνπ 
ιακβάλνπλ.  

 Δίλαη απαξαίηεην λα γίλνληαη ηαθηηθά αλαθνξέο πξνφδνπ ζρεηηθά κε ην 
θφζηνο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη 
πξνβιέςεηο γηα ηηο επηθείκελεο πεξηφδνπο.  

 Υξεηάδεηαη λα ππάξρεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ ην νπνίν λα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο φηαλ αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα θαη νη θαηαζηάζεηο 
θαη ζα δηεπθνιχλεη ηνλ ρξήζηε λα παξάγεη αλαιχζεηο κε βάζε δηαθνξεηηθά 
ζελάξηα.  
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 Απαηηείηαη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο, πνπ ζα είλαη 
αμηφπηζην θαη νινθιεξσκέλν, έηζη ψζηε λα παξέρεη άκεζα θαη αμηφπηζηα 
δεδνκέλα.  

 Υξεηάδεηαη ε θαηάξηηζε ελφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζηε βάζε ηεο κεζφδνπ 
Κξίζηκεο Γηαδξνκήο (CPM), φπνπ ζα απνηππψλεηαη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, 
αιιά θαη ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ηελ πξαγκαηηθή ηνπο δηάξθεηα 
θαη ηηο ζρέζεηο. 

 Σέινο, απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε θαιά θαζνξηζκέλεο δνκήο δηαρείξηζεο, 
φπνπ ζα δίλνληαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη απηή ε δνκή, ε EVM δελ κπνξεί λα απνθέξεη 
ηα κέγηζηα απνηειέζκαηα θαη ππνβαζκίδεηαη ζε απιή κέζνδν ζπιινγήο 
ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. 

πλνςίδνληαο, ε EVM απνηειεί κία κέζνδν πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε 
δηάθνξσλ ηερληθψλ έξγσλ κε ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα δηεπθνιχλνληαο ην έξγν 
ησλ ζηειερψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζή ηνπο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην, πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ απνξξένπλ 
απφ ηε λνκνζεζία ησλ ηερληθψλ έξγσλ αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνινπζνχληαη θαηά ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν κε έκθαζε ζηελ πεξίπησζε 
ηεο Διιάδαο. 

 

3.6. Αλαζθόπεζε ζρεηηθώλ εξεπλώλ 

Οη Suresh θαη Ramasamy (2015) εθάξκνζαλ ηελ EVM γηα ηελ παξαθνινχζεζε έξγνπ 
πνπ αθνξνχζε ζηελ θαηαζθεπή ελφο θηηξίνπ λνζνθνκείνπ ζηελ βφξεηα Ιλδία. πλέιεμαλ 
ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην θφζηνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ θαη 
κειέηεζαλ ην έξγν πνπ θαηά ηε ζηηγκή δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο βξηζθφηαλ ζε εμέιημε. 
Με ην ηέινο ηεο έξεπλάο ηνπο δηαπίζησζαλ φηη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ ήηαλ κηθξφηεξν ζε 
ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σελ εμέιημε απηή απέδσζαλ ζε δηάθνξεο πηζαλέο αηηίεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απμεκέλεο παξαγσγηθφηεηαο φζσλ εξγάδνληαλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαπηζηψζεθαλ θαζπζηεξήζεηο 
θαη πξφηεηλαλ ηελ πξφζιεςε πεξηζζφηεξσλ θαη πην θαηαξηηζκέλσλ εξγαηψλ, έηζη ψζηε 
λα μεπεξαζηνχλ νη δπζθνιίεο. πλνιηθά, ζεσξήζεθε φηη ε EVM κπνξεί λα ζπκβάιεη 
ζεκαληηθά ζηε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο ελφο θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ, λα δηεπθνιχλεη ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ησλ έξγσλ, λα είλαη επέιηθηε ζηελ αιιαγή, λα ιεηηνπξγήζεη σο 
πξνεηδνπνηεηηθφ ζχζηεκα γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ έξγνπ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 
ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ελψ, ηέινο, νη εθζέζεηο πνπ 
απνξξένπλ απφ απηή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κειινληηθά έξγα σο πξνο ηε 
δηαρείξηζε ελδερφκελσλ εκπνδίσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

Οη Verma, Pathak θαη Dixit (2014) εθάξκνζαλ ηελ EVM ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο 
ελφο hostel πνπ επξφθεηην λα δηαξθέζεη γηα ρξνληθή δηάξθεηα ηξηψλ κελψλ. 
Υξεζηκνπνίεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ηνπ 
έξγνπ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο βαζηθνχο δείθηεο ηεο. Οη 
εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
κεζφδνπ, θαζψο, φπσο θάλεθε απφ ηελ αλάιπζή ηνπο, ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε 
θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. πλνιηθά, απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 
κειέηε νη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία, ηελ εθαξκνγή θαη ηα κνλαδηθά νθέιε πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο EVM, πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ ηειηθή 
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επηηπρία ηνπ έξγνπ. Μάιηζηα, επηζεκαίλεηαη φηη νη εηαηξείεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ 
απνηειεζκαηηθά ηα δηαζέζηκα εξγαιεία ινγηζκηθνχ γηα ηε δηαρείξηζε έξγσλ είλαη 
απαξαίηεην λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ νκάδσλ θαη 
ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ ζην έξγν ηνπο, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία 
ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ θαη απηή ηε δηαδηθαζία.  

Οη Araszkiewicz θαη Bochenek (2019) πξνρψξεζαλ ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ 
κνληέινπ ηεο EVM ζε δηάθνξα θαηαζθεπαζηηθά έξγα κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ. Οη 
εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία 
ησλ ηερληθψλ έξγσλ ζπλέθξηλαλ ηνπο δείθηεο CPI θαη SPI κε ηνλ έιεγρν θφζηνπο θαη 
ρξφλνπ, αιιά θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 
ππάξρνπλ ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο EVM θαη εηδηθφηεξα απφ ηε κειέηε 
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 
έξγσλ, αλ θαη, φπσο επηζεκαίλνπλ, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί πνπ ζα 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ φηη κε βάζε δηάθνξεο 
παξακέηξνπο (PV, EV, AC), κπνξεί θαλείο λα αμηνινγήζεη γξήγνξα ηελ πξαγκαηηθή 
θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ, λα αληρλεχζεη έγθαηξα ηπρφλ ζθάικαηα θαη λα δξάζεη γηα ηελ 
απνθπγή δπζάξεζησλ απνηειεζκάησλ θαη λα εθηηκήζεη ην κειινληηθφ θφζηνο ηνπ 
έξγνπ δηεπθνιχλνληαο ζπλνιηθά ηε δηαρείξηζή ηνπ απφ άπνςε ρξφλνπ θαη θφζηνπο. 

Οη Kim, Wells θαη Duffey (2003) πξνρψξεζαλ ζηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο EVM, ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν δηάξθεηαο δχν 
εηψλ. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ φηη ε EVM απνηειεί κία κέζνδν πνπ θεξδίδεη δηαξθψο 
έδαθνο, θαζψο νη δπλαηφηεηέο ηεο δηαξθψο βειηηψλνληαη θαη νη δπζθνιίεο ζηελ 
εθαξκνγή ηεο κεηψλνληαη θαη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζεί κία πην επξεία νπηηθή 
γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ έξεπλα 
δηαπηζηψζεθε φηη ε απνδνρή θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο EVM βειηηψλνληαη ζεκαληηθά. 
Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο ηεο κεζφδνπ δελ ζεσξνχλ φηη ην θφζηνο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 
πεξηιακβάλεη ε εθαξκνγή ηεο είλαη απαγνξεπηηθέο, αληίζεηα πηζηεχνπλ φηη θηλνχληαη ζε 
ινγηθά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  

 

  



44 

 

4. Νομοθεσία τεχνικών έργων 

4.1. Γηεζλή πξόηππα γηα ηε δηαρείξηζε ηωλ έξγωλ 

Σα δηεζλή πξφηππα πνπ αμηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο δηαρείξηζεο ηερληθψλ έξγσλ 
πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα (Μεηάθνο, 2015): 

 PMBOK3 (Project Management Body of Knowledge): Πξφθεηηαη γηα ην ζψκα 
ηεο γλψζεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ην Ιλζηηηνχην Γηαρείξηζεο Έξγσλ.  

 ICB (IPMA Competence Baseline4). Πξφθεηηαη γηα ηνλ νδεγφ ηθαλνηήησλ 
πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Γηαρείξηζεο Έξγσλ (IPMA). Ο 
νδεγφο πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή 
θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ελφο έξγνπ.  

 PRINCE 2 (Projects IN a Controlled Environment5). Πξφθεηηαη γηα ην 
βξεηαληθφ πξφηππν ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ. Η ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία 
δηακνξθψζεθε αξρηθά ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 απφ ην CCTA 
(Central Computer and Telecommunications Agency) θαη εζηίαδε αξρηθά ζηε 
δηαρείξηζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο. ηε ζπλέρεηα, σζηφζν, εμαηηίαο ηνπ φηη ην 
ζπγθεθξηκέλν πξφηππν γλψξηζε επξεία απνδνρή, άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη 
θαη ζε άιινπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη πιένλ έρεη αλαδεηρζεί ζε πξφηππν 
γεληθνχ ζθνπνχ.  

 V-Modell6. Πξφθεηηαη γηα κεζνδνινγία πνπ βαζίδεηαη ζην γεξκαληθφ πξφηππν 
γηα ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ. Η ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία έρεη ζηε βάζε 
ηεο ηε δηαρείξηζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 
αλαιπηηθή, θαζψο δίλεη έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ην ηί ζα πξέπεη λα γίλεη, ηηο κεζφδνπο πνπ είλαη ζεκαληηθφ 
λα πηνζεηεζνχλ, ην πφηε θαη πνηνο είλαη νξζφ λα ηηο εθηειέζεη.  

 OPM37. Πξφθεηηαη γηα ην πξφηππν κνληέιν πνπ αθνξά ηελ νξγαλσζηαθή 
σξηκφηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ. Αλαπηχρζεθε απφ ην PMI θαη 
αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ αμηνινγνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
νξγαληζκνχ λα δηαρεηξίδεηαη ηα έξγα, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα ραξηνθπιάθηα 
πνπ αλαιακβάλεη. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ νξίδεηαη έλα ζχλνιν 
απφ 586 θαιέο πξαθηηθέο, θαζψο θαη 2109 ηθαλφηεηεο.  

                                                
3
 PMBOK Guide and Standards. https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards. Αλαθηήζεθε ζηηο 

20/8/2019. 

4
 IPMA Standards. https://www.ipma.world/individuals/standard/. Αλαθηήζεθε ζηηο 20/8/2019. 

5
 PRINCE 2. https://www.prince2.com/uk. Αλαθηήζεθε ζηηο 20/8/2019. 

6
 V-Modell XT. https://www.cio.bund.de/Web/DE/Architekturen-und-Standards/V-Modell-

XT/vmodell_xt_node.html. Αλαθηήζεθε ζηηο 20/8/2019. 

7
 The pathway to OPM3. https://www.pmi.org/learning/library/pathway-organizational-project-

management-maturity-8221. Αλαθηήζεθε ζηηο 20/8/2019. 

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards
https://www.ipma.world/individuals/standard/
https://www.prince2.com/uk
https://www.cio.bund.de/Web/DE/Architekturen-und-Standards/V-Modell-XT/vmodell_xt_node.html
https://www.cio.bund.de/Web/DE/Architekturen-und-Standards/V-Modell-XT/vmodell_xt_node.html
https://www.pmi.org/learning/library/pathway-organizational-project-management-maturity-8221
https://www.pmi.org/learning/library/pathway-organizational-project-management-maturity-8221
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 ISO 10006:20038 – Quality management systems – Guidelines for quality 
management in projects. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφηππν πνπ αλαθέξεηαη ζηε 
δηαρείξηζε ησλ έξγσλ θαη ζε πνιιά ζεκεία κνηάδεη κε ην PMBOK.  

 BS6079-1:20029 – Project Management (British Standards Institution, 2002). 
Πξφθεηηαη γηα έλα πξφηππν πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη 
νξίδεη έμη θάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ. Η πξψηε θάζε είλαη ε θάζε 
ηεο ζχιιεςεο (conception), ε θάζε ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο (feasibility), ε 
θάζε ηεο πινπνίεζεο (implementation), ε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο (operation), 
ε θάζε ηνπ ηεξκαηηζκνχ (termination) θαη ε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο 
(evaluation).  

 

4.2. Η ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηα ηερληθά έξγα 

Πνιιά απφ ηα ηερληθά έξγα ζηελ Διιάδα ζεσξνχληαη φηη είλαη δεκφζηα έξγα, θαζψο ηελ 
εθηέιεζή ηνπο αλαιακβάλνπλ δεκφζηνη θνξείο. Σα έξγα απηά κπνξεί λα ζπλδένληαη κε 
ην έδαθνο, ην ππέδαθνο ή θαη ηνλ ππνζαιάζζην ρψξν ηεο Διιάδαο. χκθσλα κε ηνλ 
Νφκν 2229/1994, «Ωρ έπγο νοείηαι κάθε νέα καηαζκεςή ή επέκηαζη ή ανακαίνιζη ή 
επιζκεςή ή ζςνηήπηζη και η οικονομικά ή ηεσνικά αςηοηελήρ λειηοςπγία, καθώρ και κάθε 
ζσεηική επεςνηηική επγαζία, πος απαιηεί ηεσνική γνώζη και επέμβαζη» (Άξζξν 1).  

Ο βαζηθφο λφκνο γηα ηα δεκφζηα έξγα ήηαλ ν 1418/84 θαη ην ΠΓ 609/85 πνπ ηνλ 
ζπλφδεπε κε ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο. Ο λφκνο 2229/1994 ηξνπνπνίεζε θαη 
ζπκπιήξσζε ηνλ Ν.1418/1984. ηε ζπλέρεηα ςεθίζηεθε ν λφκνο 3669/2008  «Κύπωζη 
ηηρ Κωδικοποίηζηρ ηηρ Νομοθεζίαρ Καηαζκεςήρ Δημοζίων Έπγων». Γηα ηελ 
πεξίπησζε ησλ κειεηψλ ίζρπε απφ ην 2005 ν λφκνο 3316/2005.  
 
Ο ηειεπηαίνο λφκνο πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ είλαη ν 4412/2016 θαη αθνξά δεκφζηα έξγα 
θαη κειέηεο. Απνηειεί πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζε δηαηάμεηο νδεγηψλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Γηα ηηο κειέηεο ζην άξζξν 3 αλαθέξεηαη φηη ανεξαπηήηωρ 
ηηρ αξίαρ, ζεζπίδνληαη θαλφλεο γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο θαη ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ 
εθάζηνηε αλαζέηνληα θνξέα. Γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ζην άξζξν 134 
αλαθέξεηαη φηη ηα δεκφζηα έξγα εθηεινχληαη κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 
εθαξκνγήο είηε κε απηεπηζηαζία απφ ην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ εθφζνλ ππάξρεη 
ηερληθή επάξθεηα πξνζσπηθνχ είηε απφ εηδηθεπκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

 
 

  

 

                                                
8
 ISO 10006:2003. https://www.iso.org/standard/36643.html. Αλαθηήζεθε ζηηο 20/8/2019. 

9
 BS 6079-1:2002. Project management. Guide to project management. 

https://www.thenbs.com/PublicationIndex/documents/details?Pub=BSI&DocID=257099. 
Αλαθηήζεθε ζηηο 20/8/2019. 

https://www.iso.org/standard/36643.html
https://www.thenbs.com/PublicationIndex/documents/details?Pub=BSI&DocID=257099
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4.3. Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο ηερληθώλ έξγωλ 

Η κέζνδνο παξαγφκελεο αμίαο εθαξκφδεηαη ζε θάζε είδνπο δεκφζην ηερληθφ έξγν, φηαλ 
ππάξρεη γη’ απηφ δηαζέζηκν ρξνλνδηάγξακκα, έρεη γίλεη ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο θαη έρεη 
ζπληαρζεί ν ζρεηηθφο πξνυπνινγηζκφο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα παξαθάησ γίλεηε αλαθνξά ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ησλ ηερληθψλ 
έξγσλ. Παξάιιεια γίλεηε αληηζηνίρηζε κε ηα βαζηθά ζεκεία θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 
ηεο κεζφδνπ παξαγφκελεο αμίαο, φπσο ηε δνκή αλάιπζεο εξγαζηψλ, ην 
ρξνλνδηάγξακκα, ην νξγαλφγξακκα, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαζψο θαη ησλ παξακέηξσλ 
ηεο.  

 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ απνηειεί ην άζξνηζκα ησλ δαπαλψλ πνπ 
αλακέλεηαη λα γίλνπλ, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 
πξνζκέηξεζεο θαη κπνξεί λα είλαη αλαιπηηθφο ή λα πεξηιακβάλεη θαη’ 
απνθνπή ηίκεκα γηα ην έξγν ή ηκήκαηά ηνπ. ηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
θαη ηνπ ηηκνινγίνπ, ηφζν ηεο ππεξεζίαο φζν θαη ηεο πξνζθνξάο, 
πεξηιακβάλεηαη θάζε ζρεηηθή δαπάλε. Ο αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο, 
νκαδνπνηεί ηηο νκνεηδείο εξγαζίεο κε έλδεημε ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο δαπάλεο 
θάζε νκάδαο. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα νκαδνπνίεζε, λνείηαη φηη ην ζχλνιν 
ησλ εξγαζηψλ είλαη κία νκάδα (Ν. 4412/16, άξζ. 53). 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο EVM, αξρηθά είλαη απαξαίηεην λα δηακνξθσζεί 
ε Performance Measurement Baseline (PMB – Βάζε αλαθνξάο Μέηξεζεο ηεο 
Απφδνζεο). Η βάζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρεη 
δεκηνπξγεζεί γηα ην έξγν, ην θφζηνο πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί γηα ην ζχλνιν ησλ 
επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ηε Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ (WBS) 
(Παληνπβάθεο, 2003). 

 Οη θνξείο πνπ αλαζέηνπλ έξγα δεηνχλ εγγπήζεηο απφ ηνπο αλαδφρνπο, νη 
νπνίεο  εμαζθαιίδνπλ ηνλ εξγνδφηε ζε πεξίπησζε δεκηάο, Η εγγχεζε έρεη 
είηε ηε κνξθή πξνθαηαβνιήο είηε απηή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ θάπνηα 
ηξάπεδα θαη αλαθέξεη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ηηο πξνζεζκίεο πνπ έρνπλ 
θαζνξηζηεί, ηηο πνηλέο πνπ ηζρχνπλ ζε πεξίπησζε κε ηήξεζήο ηνπο, ηε 
δέζκεπζε γηα θαιήο πνηφηεηαο πιηθά θαη κεραλήκαηα, ηελ ππνρξέσζε 
θαηαβνιήο ηεο αζθάιεηαο ησλ ππαιιήισλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλνληαη νη 
πιεξσκέο. θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. νη εγγπήζεηο επηζηξέθνληαη κεηά ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ (Ν. 4412/16, άξζ. 72). 

 

 ην άξζξν 281 ηνπ Ν. 4412/16 ‘Πεξηερφκελν εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο’ 
αλαθέξεηαη φηη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έξγσλ πεξηέρνπλ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ δεκνπξάηεζεο, ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή, ηελ ηερληθή κειέηε, ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

Σν ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο πεξηγξάθεη  αλαιπηηθά ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ 
θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ). 

ηε κέζνδν παξαγφκελεο αμίαο ε Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ (WBS), είλαη απαξαίηεην 
πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ λα έρεη θαζνξηζηεί επαθξηβψο ην πνηεο είλαη νη 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, θαζψο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ κπνξεί λα ηηο θέξεη εηο πέξαο (Παληνπβάθεο, 2003). 

Η Γνκή Αλάιπζεο Δξγαζηψλ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά επίπεδα πνπ παξνπζηάδνληαη 
νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έιζνπλ εηο πέξαο θαη αθνινχζσο, ζηα 
επφκελα επίπεδα πεξηιακβάλεηε ε αλάιπζε ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ζε 
ππνδξαζηεξηφηεηεο. ηα δεκφζηα έξγα θαζνξίδνληαη πνηεο είλαη νη εξγαζίεο αιιά ηα 
πςειά επίπεδα αλάιπζεο ζην WBS ζε (ππνδξαζηεξηφηεηεο) δελ ζα ήηαλ ρξήζηκν ζηνλ 
έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ιφγσ ησλ πεξηγξαθηθψλ ηηκνινγίσλ έξγσλ πνπ 
δηαηίζεληαη απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη αλάινγα κε ηελ 
θαηεγνξία έξγνπ (νδνπνηία, πδξαπιηθά ιηκεληθά νηθνδνκηθά θ.α.) πεξηγξάθεηαη 
αλαιπηηθά ε εξγαζία θαη ηηκνινγείηαη. Η πεξαηηέξσ αλάιπζε ζε ππνδξαζηεξηφηεηεο δελ 
ζα σθεινχζε δηφηη δελ ζα κπνξνχζε ε εξγαζία λα αληηζηνηρεζεί ζε εξγαζία ηνπ 
πεξηγξαθηθνχ ηηκνινγίνπ θαη λα ηηκνινγεζεί. 

ΓΙΟΙΚΗΗ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 ην ηκήκα ΙΙ πκβαηηθφ ηάδην, ηνπ Ν. 4412/16 Η Γηνίθεζε – Γηαρείξηζε Σνπ 
Έξγνπ μεθηλά κε ην άξζξν 136 ’Γηνίθεζε Σνπ Έξγνπ – Δπίβιεςε’ φπνπ 
αλαθέξεηε φηη  ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο, θαζψο θαη ε δηνίθεζε ησλ 
έξγσλ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο αξκφδηαο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ θνξέα 
θαηαζθεπήο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ. Απφ ηνλ θνξέα νξίδνληαη ηερληθνί 
ππάιιεινη σο επηβιέπνληεο θαη βνεζνί απηψλ, πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιειε 
εηδηθφηεηα αλάινγα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ. Οη επηβιέπνληεο είλαη 
άκεζνη βνεζνί ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Όηαλ 
νξίδεηαη νκάδα επίβιεςεο νξίδεηαη θαη ν ζπληνληζηήο νη επηβιέπνληεο θαη νη 
βνεζνί ηνπο κε θαζνξηζκέλα θαζήθνληα. Η επίβιεςε απνζθνπεί ζηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ην αλάδνρν ηνπ έξγνπ, κε βάζε 
ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο ψζηε λα θαιχπηεη ηνλ ζθνπφ ηνλ νπνίν 
θαηαζθεπάζηεθε. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ πξντζηακέλε αξρή, θάζε ηξεηο κήλεο, κε εθζέζεηο 
γηα ηελ πνξεία θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο θαηαζθεπήο. 

Η κέζνδνο ηεο παξαγφκελεο αμίαο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο γηα λα 
ειέγρνπλ ηελ θαηαζθεπή ελφο έξγνπ, ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα 
ρξνληθά ζεκεία θη αλ ρξεηαζηεί επεκβαίλνπλ ψζηε λα κελ ππάξρνπλ κεγάιεο 
απνθιείζεηο απφ ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα  θαη ην αξρηθφ θφζηνο.  (ΡΜΙ 2005) 

Οη δηεπζπληέο πξέπεη λα είλαη θαιή γλψζηεο ηνπ έξγνπ λα ρνπλ άκεζε επαθή λα 
ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ηηο πνζφηεηεο πνπ έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί πνηνο έρεη επζχλε γηα θάζε εξγαζία θαη λα επεκβαίλνπλ άκεζα αλ 
ρξεηαζζεί ιακβάλνληαο απνθάζεηο. 

Όπσο πξνθχπηεη ππάξρεη άκεζε αληηζηνίρηζε λνκνζεζίαο θαη εθαξκνγήο ηεο EVA 
ζηελ επίβιεςε. 

 ην άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/16 Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο αλαθέξεηαη φηη 
ε ζχκβαζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη, εθηφο ησλ άιισλ, ηελ 
πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη ηνπ έξγνπ 
ζπλνιηθά. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα δηακνξθψζεη ην ρξνλνδηάγξακκα 
ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί 
λα είλαη κηθξφηεξν απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα 
(30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν ρξνλνδηάγξακκα απηφ 
ππνβάιιεηαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Η ηειεπηαία πξνρσξά ζηελ 
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έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ην νπνίν απνηειεί έλα ζπκβαηηθφ ζηνηρείν 
πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ 
πηζηψζεσλ ηελ θαηαζθεπαζηηθή αιιεινπρία, ηελ θαηαζθεπαζηκφηεηα ηεο 
κεζνδνινγίαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ρξνληθψλ νξνζήκσλ ηεο ζχκβαζεο. ε 
θάζε πεξίπησζε, είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη ηξνπνπνίεζε ζε φ,ηη αθνξά ηε 
ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, αξθεί απηφ λα γίλεη εληφο ησλ νξίσλ 
ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. Αλάινγα, γίλεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θάζε θνξά πνπ ππάξρεη κεηαβνιή ζηηο πξνζεζκίεο, ην 
αληηθείκελν ή ηηο πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ γίλνληαη. Σν εγθεθξηκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
ζην νπνίν αλαιχνληαη αλά κνλάδα ρξφλνπ νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα 
εθηειεζζνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ 
πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ 
αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα 
θαη ζρεηηθή έθζεζε. ε έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ 
(1.000.000) επξψ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε 
ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο. ε έξγα κηθξφηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ 
κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν 
ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

Σν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο EVM ζχκθσλα κε ηνλ Παληνπβάθε, 
(2003), θη αθνχ εγθξηζεί, αλαδεηθλχεηαη ζε αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 
ε απηφ αλαιχεηαη αλά κνλάδα ρξφλνπ (ην κέγηζην ζε δηάξθεηα ηξηκήλνπ) ην ζχλνιν 
ησλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα έρεη ηε κνξθή 
ηεηξαγσληθνχ πίλαθα, ελψ είλαη ρξήζηκν λα ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα 
Gantt θαη ζρεηηθή έθζεζε. Μάιηζηα, ζηα κεγάιεο θιίκαθαο ή πην ζεκαληηθά έξγα είλαη 
ζεκαληηθφ λα ζπληάζζνληαη ηεχρε ή δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηε κέζνδν ηεο 
δηθηπσηήο αλάιπζεο. Σν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο EVM 
(Παληνπβάθεο, 2003),  

χκθσλα κε ηνλ Wilkens (1999), ε θαηαγξαθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα δηάγξακκα CPM, φπνπ πξνβιέπεη ηε ρξήζε δηθηπαθνχ 
δηαγξάκκαηνο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
έξγν είλαη έλα απφ ηα πέληε βήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο EVM. 

 Σν Άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/16 αλαθέξεη φηη ν αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην 
νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, 
εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  

ηε κέζνδν παξαγφκελεο αμίαο ε Γνκή Αλάιπζεο Οξγάλσζεο (ΟBS) είλαη 
ζπλδεδεκέλε κε ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 
εξγάδνληαη γηα ην εθάζηνηε έξγν θαζψο θαη ηελ κεηαμχ ηνπο ηεξαξρία. Γηαβάδνληαο ην 
OBS είλαη δπλαηφ λα δηαπηζησζεί πνηνο εξγάδεηαη γηα ηελ θαζεκία δξαζηεξηφηεηα, αιιά 
θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο εκπιεθνκέλνπο (Παληνπβάθεο, 
2003). 

 Κάζε ζχκβαζε εθηφο απφ ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξηιακβάλεη θαη  
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. ε κηθξά έξγα κπνξεί λα κελ πξνβιέπνληαη 
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο. πλνιηθέο θαη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αξρίδνπλ απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηε 
ζχκβαζε, εληφο ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο νη 
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επηκέξνπο εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δνθηκέο ηνπ.Η 
πξντζηακέλε αξρή είλαη ππεχζπλε θαη γηα ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο ή θαη 
ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη 
γλσκνδφηεζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Απηφ γίλεηαη είηε «κε 
αλαζεψξεζε», φηαλ γηα ηελ θαζπζηέξεζε δελ επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ν 
αλάδνρνο ή φηαλ απηή έρεη πξνθχςεη απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξρηθνχ 
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, είηε «ρσξίο αλαζεψξεζε» φηαλ ε παξάηαζε 
ζεσξείηαη φηη είλαη ζθφπηκε γηα ην έξγν, αθφκε θαη ε ππαηηηφηεηα είλαη 
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπ αλαδφρνπ (Ν. 4412/16, άξζ. 147). 

ΔΠΙΜΔΣΡΗΔΙ – ΠΛΗΡΩΜΔ – ΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΙΔ 

Η έλαξμε ηνπ έξγνπ ζεκαηνδνηεί θαη ηελ έλαξμε ηεο θνζηνιφγεζήο ηνπ, κίαο 
δηαδηθαζίαο εμαηξεηηθά πνιχπινθεο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάιεο θιίκαθαο 
έξγα.  

Οη εξγαζίεο ηηκνινγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο αλάινγα κε ηελ έθηαζή 
ηνπο,. ηε δηαδηθαζία ηεο ηηκνιφγεζεο, ε θάζε εξγαζία έρεη ην δηθφ ηεο θσδηθφ, ελψ νη 
ηηκέο έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. Ο αλάδνρνο είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηε ζπγγξαθή ησλ επηκεηξήζεσλ ζε δηαθξηηά κέξε, αληίζηνηρα κε απηά 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη γηα ηε ζπλνπηηθή 
πεξηγξαθή ηνπο πνπ πεξηιακβάλεη έλδεημε ηνπ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ ή άιισλ 
εγγξάθσλ. 

 Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε δηεπζχλνπζα 
ππεξεζία ηηο  ειέγρεη κέζα ζε ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή 
ηνπο. Ο έιεγρνο νινθιεξψλεηαη κε εγθξηηηθή απφθαζε, ελψ ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο, ν αλάδνρνο ηεο 
παξαιακβάλεη γηα λα ζπκπιεξψζεη ή λα δηνξζψζεη φ,ηη ρξεηάδεηαη θαη λα ηηο 
ππνβάιιεη εθ λένπ εληφο κελφο. Όηαλ νη εξγαζίεο δελ κπνξνχλ λα 
επαιεζεπηνχλ πνζνηηθά κεηά ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ , ν αλάδνρν θαιεί 
ηελ επηηξνπή αθαλψλ εξγαζηψλ θαη ηνλ επηβιέπνληα γηα λα πξνβνχλ απφ 
θνηλνχ ζηελ θαηακέηξεζε θαη λα ζπληάμνπλ πξσηφθνιιν παξαιαβήο 
αθαλψλ εξγαζηψλ. Γπν κήλεο κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο 
πξέπεη λα ππνβάιεη ηειηθή επηκέηξεζε, ζε πεξηπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί 
απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα  γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν 
κήλα θαζπζηέξεζεο (Ν. 4412/16, άξζ. 151). 

 Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα ζπληάμεη 
ινγαξηαζκφ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί κε βάζε ησλ 
εγθεθξηκέλσλ επηκεηξήζεσλ εξγαζηψλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 
αθαλψλ εξγαζηψλ. Οη κε επηκεηξεκέλεο εξγαζίεο δελ κπνξεί λα 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ. Καη’ εμαίξεζε, πξνβιέπεηαη ε 
ζπκπεξίιεςε εξγαζηψλ ζηε βάζε πξνζσξηλψλ επηκεηξήζεσλ, εθφζνλ ην 
πνζφ ηνπο δελ μεπεξλά ην 20% ηεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν γηα ηελ 
πεξίπησζε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ γηα ηα νπνία δελ ήηαλ δπλαηφ λα 
ζπληαρζνχλ επηκεηξήζεηο ζε δηαθξηηά θαη απηνηειψο επηκεηξήζηκα ηκήκαηα. 
Οη εκηηειείο εξγαζίεο επίζεο είλαη δπλαηφ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
ινγαξηαζκφ εθφζνλ ε ηηκή ηνπο είλαη πξνζσξηλή θαη κεησκέλε θαη εθφζνλ 
βξίζθνληαη ζε νινθιεξσκέλν ελδηάκεζν ζηάδην. Αθφκε, 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά επί ηφπνπ, γηα ηελ πεξίπησζε εξγνηαμίσλ θαη 
απνζεθψλ, εάλ είλαη ζε πνζφηεηεο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ απηέο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Σα πιηθά επί ηφπνπ 
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ηηκνινγνχληαη κε κεησκέλε ηηκή, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη ηα εξγαηηθά θφζηε 
ηνπνζέηεζεο ή πνζνζηά γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο. Οη ινγαξηαζκνί, 
αθφκε, ζπκπεξηιακβάλνπλ αλαζεψξεζε ηηκψλ, εγθεθξηκέλεο απνδεκηψζεηο 
δηαθφξσλ εηδψλ, αληίηηκν γηα ηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο πνπ έρνπλ 
εθηειεζηεί κέζσ εξγνιαβίαο, κεηψζεηο πνπ νθείινληαη ζε απφζβεζε ή ζε 
ηφθνπο απφ ιεθζείζα πξνθαηαβνιή, θαζψο θαη θάζε άιιε εγθεθξηκέλε 
δαπάλε ή πνηλή θαη ην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ 
εξγνιάβνπ, ην νπνίν ζπλήζσο αλέξρεηαη ζε 18%. Σν ζχλνιν είλαη κεησκέλν 
θαηά ην πνζνζηφ έθπησζεο ηεο δεκνπξαζίαο, ελψ ζε θάζε λέν ινγαξηαζκφ 
γίλεηαη αθαίξεζε ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ πιεξσζεί ζε πξνεγνχκελνπο, 
πνζά πνπ ζρεηίδνληαη κε ιάζε εγθεθξηκέλσλ ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη απηά 
πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο  (Ν. 4412/16, άξζ. 152). 

Κάζε ινγαξηαζκφο πιεξσκήο πνπ εθδίδεηαη πεξηιακβάλεη ηνλ αλαθεθαιαησηηθφ 
ζπλνπηηθφ πίλαθα γηα ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ, ηα 
παξαζηαηηθά ζηνηρεία γηα ηηο ηπρφλ απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, ην ζπλνπηηθφ πίλαθα 
ππνινγηζκνχ ηεο αλαζεψξεζεο, ην ζχλνιν ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
απνδεκηψζεηο ή ηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο ή κε πεξηθνπέο θαη άιιεο απαηηήζεηο ηνπ 
εξγνδφηε.  

 Η πξντζηακέλε αξρή εγθξίλεη ηηο επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο εξγαζίεο κεηά 
απφ αηηηνινγεκέλε ηερληθή έθζεζε εξγαζηψλ ηεο  Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο  
φπνπ αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηνπ επείγνληνο ην εθηηκψκελν θφζηνο. Οη 
απξφβιεπηεο εξγαζίεο ελζσκαηψλνληαη ζηνλ επφκελν Αλαθεθαιαησηηθφ 
Πίλαθα Δξγαζηψλ (Ν. 4412/16, άξζ. 155). 

 Η ζχκβαζε ηα ηεχρε θαη ηα ζρέδηα απνηεινχλ νδεγφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη θαηά ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ αλάγθε 
γηα εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, ηφηε είλαη δπλαηή ε ζχλαςε 
ζχκβαζεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο 
γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ζπκβάζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 50% ηνπ πνζνχ πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. Κάζε λέα ζχκβαζε είλαη απαξαίηεην λα 
ζπλνδεχεηαη απφ Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ (ΑΠΔ), πνπ 
παξνπζηάδεη ηελ πεξηγξαθή θαη ηηο ηηκέο ησλ εξγαζηψλ, ηηο δαπάλεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, αιιά θαη ηηο δαπάλεο πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε απξφβιεπηεο αλάγθεο, αιιά θαη ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ 
ζηελ αλαζεψξεζε θαη ην Φ.Π.Α (Ν. 4412/16, άξζ. 156). 

 Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ θσδηθνπνηεί ηα απαηηνχκελα ηεο 
ζχκβαζεο θαη αλαθέξεη ηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ έξγνπ κε ηηο αληίζηνηρεο 
εξγαζίεο θαη πεξηέρεη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηελ 
νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εξγαζηψλ 
θαηά ηελ θαηαζθεπή. Η εθαξκνγή ηνπ Π.Π.Δ  είλαη ππνρξεσηηθή ζε θάζε 
δεκφζην έξγν άλσ ησλ 1.500.000,00 επξψ ρσξίο ΦΠΑ. ε δηαπηζηεπκέλνπο 
θνξείο Δπηζεψξεζεο κπνξεί λα αλαηεζεί ε επίβιεςε (Ν. 4412/16, άξζ. 
158). 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 Όηαλ νινθιεξσζεί ην έξγν θαη ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ δνθηκψλ ε 
δηεπζχλνπζα ππεξεζία ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηελ πνξεία θαη εθδίδεηαη 
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απφ ηνλ πξντζηάκελν ε βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ (Ν. 4412/16, άξζ. 
168). 

 Δληφο έμη κελψλ απφ ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ε επηηξνπή παξαιαβήο 
παξαιακβάλεη πξνζσξηλά ην έξγν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά έπεηηα απφ έιεγρν 
ησλ ηειηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ζπληάζζεηαη ην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 
παξαιαβήο. απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλήο παξαιαβήο δεκνζηνπ 
έξγνπ είλαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) (Ν. 4412/16, άξζ. 
170). 

 Η εγγχεζε ησλ έξγσλ νξίδεηαη ζε ρξφλν 15 κελψλ. Αθνινπζεί ε νξηζηηθή 
παξαιαβή θαη ε έγθξηζε ηνπ πξσηνθφιινπ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζπληάζζεηαη 
θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ν ηειηθφο ινγαξηαζκφο. ε επηηξνπή 
παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν πνηνηηθά Αλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ 
έρεη δηελεξγεζεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα 
πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλήο 
παξαιαβήο δεκνζίνπ έξγνπ είλαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (Φ.Α.Τ.) 
(Ν. 4412/16, άξζ. 172). 

Με βάζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία νη παξάκεηξνη ηεο κεζφδνπ ηεο παξαγφκελεο αμίαο 
αληηζηνηρνχληαη σο εμήο: 

Πξνγξακκαηηζκέλε Αμία: είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ κεηά απφ ηηο ηηκέο πνπ 
δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. Η πξνγξακκαηηζκέλε αμία 
κεηαβάιιεηαη ζε θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Πξαγκαηηθφ Κφζηνο: θάζε ινγαξηαζκφο πνπ θαηαηίζεηαη εγθξίλεηαη θαη πιεξψλεηαη είλαη 
ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ κηαο θαη νη ινγαξηαζκνί είλαη αλαθεθαιαησηηθνί. 

Παξαγφκελε Αμία: είλαη νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαη δελ έρνπλ 
επηκεηξεζεί, ή νη πνζφηεηεο πνπ έρνπλ επηκεηξεζεί αιιά πξνπνξεχνληαη ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη δελ κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ ή νη επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο 
εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο θαη ελζσκαηψλνληαη ζηνλ 
επφκελν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ. Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη κε βάζε 
ηηο αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο θαη ηα πξσηφθνιια παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ. 

Δπνκέλσο ε παξαγφκελε αμία ζηα δεκφζηα έξγα είλαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί επηκεηξεκέλεο ή κε θαη δελ έρνπλ ηηκνινγεζεί 

πλνςίδνληαο, ε ειιεληθή λνκνζεζία θαζψο θαη ε EVA έρνπλ πξνβιέςεη γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ηερληθψλ 
έξγσλ θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα νινθιεξσζνχλ ζχκθσλα 
κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηνλ αξρηθφ ζηφρν γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθαλ. Η 
εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηεο κεζφδνπ παξαγφκελεο 
αμίαο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε απαξαίηεηε, θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ αξηηφηεξε 
δηακφξθσζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηνπ εθάζηνηε ηερληθνχ έξγνπ.  
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5. Μελέτη περίπτωσης 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ 
έλα ζπγθεθξηκέλν ιηκεληθφ έξγν. Έπεηηα απφ κία ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ, 
αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ EVM, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο απηήο θαη, ηέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία.  

 

5.1. Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

Η κειέηε πεξίπησζεο εζηηάδεη ζε έλα ιηκεληθφ έξγν πνπ είρε σο ζηφρν ηελ 
νινθιήξσζε ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ζε πξνβιήηα.  

Σν έξγν εγθξίζεθε κειεηήζεθε θαη πξνυπνινγίζηεθε εμαηηίαο ξεγκαηψζεσλ πνπ 
παξαηεξήζεθαλ ζηνλ αζθαιηνηάπεηα ηνπ πξνβιήηα, θαζψο θαη ηνπηθψλ θαζηδήζεσλ 
ηνπ δαπέδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηκεκαηηθή θαηάξξεπζε ησλ ιηζνδνκψλ ηεο φςεο ησλ 
θξεπηδσκάησλ εμαηηίαο ππνζθαθψλ ζην χθαιν ηκήκα ησλ θξεπηδσκάησλ. Η 
επηζεψξεζε έγηλε ηελ 06/03/2013 απφ επαγγεικαηία δχηε θαη αθνινχζσο ζπληάρζεθε 
ε κειέηε απνθαηάζηαζεο ησλ ππνζθαθψλ θαη επηζθεπήο.  

Ωο ρξφλνο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ νξίζηεθε ε 22/12/2016, ελψ κειεηήζεθε σο 
ζπλνιηθφο ρξφλνο θαηαζθεπήο ηνπ δηάξθεηα πεξίπνπ ηξηψλ (3) κελψλ, έσο ηελ 
31/03/2017. Ο ρξφλνο απηφο πξνβιέθζεθε κε βάζε ηελ Δηδηθή πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.  

Σν αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα ζπληάρζεθε κε βάζε αλαιπηηθψλ πξνκεηξήζεσλ ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. Διήθζεζαλ επίζεο ππφςε ηα δηαζέζηκα ζπλεξγεία, ν εμνπιηζκφο, 
ε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη νη ινγηθέο επηδφζεηο ησλ ζπλεξγείσλ. χκθσλα κε 
απηφ ην ρξνλνδηάγξακκα, νξίδνληαη νη εμήο εξγαζίεο: 

 Δξγαζίεο πνπ αθνξνχλ βπζνθνξήζεηο – θαζαηξέζεηο – ιηζνξξηπέο πνπ 
εθηεινχληαη απφ ηηο 22/12/2016 έσο ηηο 20/01/2017. 

 Πξνκήζεηα θαη έκπεμε ραιχβδηλσλ παζζάισλ απφ ηηο 11/01/2017 έσο ηηο 
15/02/2017. 

 Δξγαζίεο ζθπξνδεηήζεσλ απφ ηελ 01/02/2017 έσο ηελ 06/03/2017.  

 Δξγαζίεο επηζθεπήο ηεο αλσδνκήο απφ ηελ 01/03/2017 έσο ηηο 31/03/2017. 

Σν αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ  πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί: 
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Πίλαθαο 3. Αξρηθό ρξνλνδηάγξακκα ηερληθνύ έξγνπ 

 



54 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηερληθνχ έξγνπ, κειεηήζεθε θαη 
απνηππψλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

Πίλαθαο 4. Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ 

 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηερληθνχ έξγνπ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
πνπ ππνινγίζηεθε πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ αλεξρφηαλ ζηηο 84.975,40 €. ην ζχλνιν απηφ 
ζπκπεξηιακβάλνληαλ νη ηέζζεξηο νκάδεο εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηνλ 

ΕΡΓΟ: 

Α/Α/
Περιγραφή

Α.Σ.
Κωδικοί 

αναθεϊρ.

Μονάδα 

Μζτρηςησ
Ποςότητα

Σιμή 

Μονάδασ
Αξία Ολική

Α. ΒΤΘΟΚΟΡΗΕΙ - ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ - 

ΛΙΘΟΡΡΙΠΕ

1

Εκςκαφζσ πυθμζνα θαλάςςησ ςε 

εδάφη κατηγορίασ Α ή ςε λιθορριπζσ 

λιμενικϊν ζργων

1 ΛΙΜ1210 Μ3 100 1,74 174,00

2
Καθαίρεςη ζργων από φ.ς. 200 - 

1500Kg
2 ΛΙΜ2310 Μ3 40 6,06 242,40

3 Διάςτρωςη λιθοςυντρίματοσ 5-10Kg 3 ΛΙΜ2310 Μ3 50 15,10 755,00 1.171,40

Β. ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ

4

Καταςκευζσ από φφαλο ζγχυτο επί 

τόπου ςκυρόδεμα κατηγορίασ 

C25/30 με χρήςη ςιδηροτφπων

4 ΛΙΜ4110.4 Μ3 140 125,00 17.500,00

5 ιδηροφσ οπλιςμόσ λιμενικϊν ζργων 5 ΛΙΜ4400 Χγρ. 3500 0,95 3.325,00

6
Αποςτατήρεσ οπλιςμοφ φφαλων 

ζργων
6 ΟΙΚ3873 Μ2 90 4,40 396,00 21.221,00

Γ. ΠΑΑΛΟΙ

7 Προμήθεια χαλφβδινων παςάλων 7 ΛΙΜ4700 Kg 31000 1,30 40.300,00

8
Ζμπηξη χαλφβδινων παςάλων με 

ανοικτό κάτω άκρο
8 ΛΙΜ1230 Μ 300 60,00 18.000,00 58.300,00

Δ. ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΝΩΔΟΜΗ

9 Ξυςτζσ ογκολιθοδομζσ 9 ΟΙΚ4307 Μ3 8 168,00 1.344,00

10
Διαμόρφωςη όψεων ξεςτϊν, 

ζμπλεκτων, ιςοδομϊν λιθοδομϊν
10 ΟΙΚ4525 Μ2 20 28,00 560,00

11

Ανωδομζσ λιμενικϊν ζργων από 

άοπλο ή ελαφρϊσ οπλιςμζνο, ζγχυτο 

επί τόπου ςκυρόδεμα, κατηγορίασ 

C20/25

11 ΛΙΜ4240.4 Μ3 16 90,00 1.440,00

12

Επιςτρϊςεισ δαπζδων με άοπλο ή 

οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατηγορίασ 

C20/25

12 ΛΙΜ4300.4 Μ3 5 95,00 475,00

13

Αγκυρϊςεισ νζων ράβδων οπλιςμοφ 

εντόσ υφιςταμζνων ςτοιχείων από 

οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Βλήτρα από 

ράβδουσ Φ10mm

13 ΤΔΡ7025 τεμ 80 5,80 464,00 4.283,00

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1 84.975,40

Γ.Ε. & Ο.Ε. 28,00% 23.793,11

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2 108.768,51

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15,00% 16.315,28

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3 125.083,79

ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 2,70% 3.371,50

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 4 128.455,29

Φ.Π.Α. 23,00% 29.455,71

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 158.000,00

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΚΑΦΩΝ ΣΟΝ ΠΡΟΒΛΗΣΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ
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πξνγξακκαηηζκφ κε ην επηκέξνπο θφζηνο γηα ηελ θαζεκία. Οη νκάδεο κε ην θφζηνο γηα 
ηελ θαζεκία, παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 5. Πξνϋπνινγηζκόο αλά νκάδα εξγαζηώλ 

Α. Βπζνθνξήζεηο – θαζαηξέζεηο – 
ιηζνξξηπέο    

1.171,40 € 

Β. θπξνδέκαηα 21.221,00 € 

Γ. Πάζζαινη 58.300,00 € 

Γ. Δπηζθεπή αλσδνκήο 4.283,00 € 
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5.2. Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο παξαγόκελεο αμίαο (Earned Value Method 
– EVM) 

Όπωο πξναλαθέξζεθε, αξρηθά ην έξγν ππνινγηδόηαλ λα δηαξθέζεη 
ζπλνιηθά πεξίπνπ ηξεηο κήλεο, από ηηο 22/12/2016 έωο ηηο 31/03/2017. 
Δληνύηνηο, ζηελ πνξεία ηεο πινπνίεζήο ηνπ δόζεθαλ ζπλνιηθά ηξεηο 
παξαηάζεηο εμαηηίαο δηαθνξεηηθώλ θάζε θνξά αηηηώλ.  

Η ηππηθή θακπχιε πξνγξακκαηηζκέλε αμία PV, παξαγφκελε αμία EV θαη πξαγκαηηθφ 
θφζηνο AC γηα ην ππφ εμέηαζε έξγν παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα:  

 

 

Γηάγξακκα 9: Σππηθή θακπύιε PV, EV, AC 

 

Η ηηκή AC (πξαγκαηηθφ θφζηνο) αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ 
ππνινγίδεηαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί κε βάζε ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα, ελψ ε EV 
(παξαγφκελε αμία) ζηελ δεδνπιεπκέλε αμία. Σέινο, ε PV (πξνγξακκαηηζκέλε αμία) 
είλαη ε πξνυπνινγηζζείζα αμία. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηηκψλ γηα ηα ζεκεία ειέγρνπ 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  
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Πίλαθαο 6. Τπνινγηζκόο ηηκώλ PV, EV, AC ζηα ζεκεία ειέγρνπ 

    

 
PV EV AC 

22/1 24,491.40 7,389.17 1,282.74 

15/2 67,959.80 12,931.04 2,244.80 

8/3 81,763.15 18,863.80 8,104.06 

31/3 84,975.40 31,403.95 23,757.74 

 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ ηηκέο, ε πξνγξακκαηηζκέλε αμία (Planned Value - PV),  γηα ην 
πξψην ζεκείν ειέγρνπ πξνθχπηεη απφ ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ θάζε νκάδαο εξγαζίαο 
πνπ αλακελφηαλ, κε βάζε ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα λα έρεη νινθιεξσζεί θαηά ηε 
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Δηδηθφηεξα, αλακελφηαλ λα έρεη νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ησλ 
εξγαζηψλ ηεο πξψηεο νκάδαο (1.171,40 €) θαη ην 40% ησλ εξγαζηψλ ηεο ηξίηεο 
νκάδαο (23.320,00 €).  

Αθνινχζσο, ε ηηκή παξαγφκελε αμία (Earned Value  - EV),  ππνινγίζηεθε κε βάζε ην 
γηλφκελν ηεο ηηκήο PC επί ην BAC, πνπ αληηζηνηρεί ζε 84,975.40 € κε βάζε ην αξρηθφ 
ρξνλνδηάγξακκα. Έηζη, ε EV γηα ην πξψην ζεκείν ειέγρνπ αληηζηνηρεί ζε 7.389,17 €, 
θαζψο ζηηο 22/1 είρε νινθιεξσζεί πνζνζηφ 8,7% ηνπ έξγνπ (8,7% * 84,975.40 €).  

Η κεγάιε απφθιηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο (Actual Cost  - AC)  νθείιεηαη ζην 
γεγνλφο φηη θαηά ηα ζεκεία νξφζεκα, βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο είρε ππνινγηζηεί 
λα νινθιεξσζεί κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ έξγνπ, θάηη πνπ δελ ζπλέβε εμαηηίαο ησλ 
πνιχ κεγάισλ παξαηάζεσλ πνπ δφζεθαλ, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε εμίζνπ ζεκαληηθή 
θαζπζηέξεζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παξαηάζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ θαηά ζεηξά θαη αηηηνιφγεζε νη 
αθφινπζεο: 

 Η πξψηε παξάηαζε πνπ εγθξίζεθε ήηαλ δηάξθεηαο ελφο (1) κήλα, έσο ηηο 
30/04/2017. Η παξάηαζε δφζεθε εμαηηίαο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 
επηθξάηεζαλ ζηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ, νη νπνίεο δελ επέηξεςαλ 
ηελ νκαιή πνξεία ηνπ ηερληθνχ έξγνπ.  

 Η δεχηεξε παξάηαζε εγθξίζεθε έσο ηηο 30/05/2017, δειαδή γηα έλαλ (1) 
αθφκε κήλα. Η αηηηνινγία απηή ηε θνξά πεξηειάκβαλε ηελ θαζπζηέξεζε 
ζηελ έθδνζε άδεηαο απφ ηηο αξκφδηεο αξραηνινγηθέο αξρέο γηα ηελ αλέιθπζε 
θαη ηε κεηαθνξά θπζηθψλ νγθφιηζσλ απφ ηνλ βπζφ.  

 Σέινο, ε ηξίηε παξάηαζε είρε δηάξθεηα δχν (2) κελψλ, έσο ηηο 31/07/2017 
θαη δφζεθε εμαηηίαο αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο θαη κεξηθήο 
ηξνπνπνίεζήο ηεο.  

Αλαιπηηθά ην λέν ρξνλνδηάγξακκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαηάζεσλ πνπ 
δφζεθαλ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 9 πνπ αθνινπζεί. ε απηφλ ηνλ πίλαθα είλαη 
εκθαλέο φηη νη εξγαζίεο ηεο πξψηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ έρνπλ θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά. 
Η δηάξθεηά ηνπο απμήζεθε απφ 4 εβδνκάδεο πνπ πξνβιεπφηαλ ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 
ζε 21, ελψ αληίζηνηρεο απμήζεηο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηηο ππφινηπεο νκάδεο. Η 
δεχηεξε νκάδα απφ 5 εβδνκάδεο πνπ αξρηθά ππνινγίζηεθε λα δηαξθέζεη, ηειηθά 
θάλεθε φηη ρξεηάζηεθε ηνλ δηπιάζην ρξφλν, δειαδή 10 εβδνκάδεο. Αληίζηνηρα, ε ηξίηε 
νκάδα απφ 5 εβδνκάδεο, ηειηθά αλέβεθε ζηηο 12, ελψ κηθξή κείσζε παξαηεξήζεθε 
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ζηελ ηέηαξηε νκάδα εξγαζηψλ πνπ αληί γηα ηέζζεξηο εβδνκάδεο δηήξθεζε ηξεηο. ε 
γεληθέο γξακκέο, πάλησο, νη αιιαγέο απηέο νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή παξάηαζε ηεο 
ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ.  
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Πίλαθαο 7. Υξνλνδηάγξακκα κε παξαηάζεηο 

 

μ.μ. Ημερομηνία ζναρξησ: 22/12/2016, Ημερομηνία περαίωςησ: 22/03/2017, υμβατική προθεςμία: 3 μήνεσ

Α. ΒΤΘΟΚΟΡΗΕΙ - ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ 

- ΛΙΘΟΡΡΙΠΕ

1

Εκςκαφζσ πυθμζνα θαλάςςησ ςε 

εδάφη κατηγορίασ Α ή ςε 

λιθορριπζσ λιμενικϊν ζργων 1

2

Καθαίρεςη ζργων από φ.ς. 200 - 

1500Kg 2

3

Διάςτρωςη λιθοςυντρίματοσ 5-

10Kg 3

Β. ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ

4

Καταςκευζσ από φφαλο ζγχυτο 

επί τόπου ςκυρόδεμα 

κατηγορίασ C25/30 με χρήςη 

ςιδηροτφπων 4

5

ιδηροφσ οπλιςμόσ λιμενικϊν 

ζργων 5

6

Αποςτατήρεσ οπλιςμοφ φφαλων 

ζργων 6

Γ. ΠΑΑΛΟΙ

7

Προμήθεια χαλφβδινων 

παςάλων 7

8

Ζμπηξη χαλφβδινων παςάλων με 

ανοικτό κάτω άκρο 8

Δ. ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΝΩΔΟΜΗ

9 Ξυςτζσ ογκολιθοδομζσ 9

10

Διαμόρφωςη όψεων ξεςτϊν, 

ζμπλεκτων, ιςοδομϊν 

λιθοδομϊν 10

11

Ανωδομζσ λιμενικϊν ζργων από 

άοπλο ή ελαφρϊσ οπλιςμζνο, 

ζγχυτο επί τόπου ςκυρόδεμα, 

κατηγορίασ C20/25 11

12

Επιςτρϊςεισ δαπζδων με άοπλο 

ή οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 

κατηγορίασ C20/25 12

13

Αγκυρϊςεισ νζων ράβδων 

οπλιςμοφ εντόσ υφιςταμζνων 

ςτοιχείων από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα. Βλήτρα από 

ράβδουσ Φ10mm 13

1                15                31

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1                15                31 1                   15                  31 1                  15                  28 1                15               31

ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΚΑΦΩΝ ΣΟΝ ΠΡΟΒΛΗΣΑ

α/α Ζνδειξη εργαςιϊν

Α.Σ.
Δεκ-16 Ιαν-17 Φεβ-17 Μαρ-17 Απρ-17 Μάι-17 Ιουν-17 Ιουλ-17

1                   15                  31 1                  15                  28 1                15               31
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εκεία νξφζεκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηερληθνχ έξγνπ, ηα νπνία αλαθέξνληαη θαη 
ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο, ήηαλ ηα 
εμήο:  

 Δξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο βπζνθνξήζεηο – θαζαηξέζεηο – ιηζνξξηπέο, 
πνπ ππνινγίζηεθε λα ιάβνπλ ρψξα απφ ηηο 22/12/2016 έσο ηηο 31/05/2017.  

 Πξνκήζεηα θαη έκπεμε ραιχβδηλσλ παζζάισλ απφ ηελ 01/03/2017 έσο ηελ 
31/05/2017. 

 Δξγαζίεο ζθπξνδεηήζεσλ απφ ηελ 01/05/2017 έσο ηηο 15/07/2017.  

 Δξγαζίεο επηζθεπήο ηεο αλσδνκήο απφ ηηο 07/07/2017 έσο ηηο 31/07/2017. 

 

5.2.1. Νέες εργασίες 

ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ πξνέθπςαλ θαη νξηζκέλεο λέεο, έθηαθηεο αλάγθεο, νη νπνίεο δελ 
πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή κειέηε.  

ηηο 28/04/2017 ρξεηάζηεθε λα ξπζκηζηεί ε νδηθή θπθινθνξία ζε πεξηνρή εθηφο ηνπ 
ρψξνπ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, λα θαζαηξεζνχλ έμη (6) κεγάια ειαζηηθά απφ ηνλ 
πξνβιήηα, λα θαζαηξεζεί ηζηφο ζεκαίαο βφξεηα ηνπ πξνβιήηα θαη λα απνκαθξπλζνχλ 
παιαηά πιηθά κε θνξηεγφ. Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο ππνινγίζηεθε ην αθφινπζν θφζηνο: 

3 εξγάηεο x 1 εκέξα x 108,53 € / εκέξα = 325,59 € 

Καηάιιειε ζήκαλζε (1 εκέξα)  = 50 € 

1 γεξαλφο 25m x 1 εκέξα x 337,58 € / εκέξα= 337,58 € 

1 θνξηεγφ 35tn x 1 εκέξα x 348,52 / εκέξα = 348,52 € 

ηηο 03/05/2017 ρξεηάζηεθε λα γίλεη ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζε πεξηνρή εθηφο ηνπ 
ρψξνπ ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ θαηά ηελ ελαπφζεζε θπζηθψλ φγθσλ ζηελ πξνβιήηα 
γηα ηελ νπνία εξγάζηεθαλ δχν εξγάηεο γηα ηξεηο εκέξεο. Σν θφζηνο ππνινγίζηεθε σο 
αθνινχζσο: 

2 εξγάηεο x 3 εκέξεο x (60,47 + (79,471)%) εξγνδ. Δηζθνξά €/ εκέξα 

      =  651,18 € 

Καηάιιειε ζήκαλζε (3 εκέξεο)  = 150 € 

ηηο 23/05/2017 θαη 30/05/2017 έγηλαλ εξγαζίεο γηα ηελ ππνζηχισζε πξνβιήηα 
ζχκθσλα κε ηελ εληνιή 11/05/2017 ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ. Δπηπιένλ, έγηλε 
ρεηξσλαθηηθφο θαζαξηζκφο ηεο βξαρψδνπο επηθάλεηαο απφ ραιαξά ηδήκαηα. Η αηηία 
ησλ επηπιένλ εξγαζηψλ ήηαλ ην πφξηζκα ηεο απηνςίαο ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ πνπ 
δηαπίζησζε φηη είραλ απνκαθξπλζεί φινη νη θπζηθνί νγθφιηζνη πνπ ππήξραλ πξν ηνπ 
κεηψπνπ, θαζψο θαη φηη είρε ζπκβεί θαζίδεζε ηεο ιηζνδνκήο.  
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Σνπνζεηήζεθαλ κεηαιιηθνί ζσιήλεο νηθνδνκήο (ζσιήλεο, μχια, πχξγνη), πνπ 
ζθπξνδεηήζεθαλ θαη παξέκεηλαλ ζην έξγν. Σν θφζηνο ηεο λέαο εξγαζίαο είλαη ην 
αθφινπζν: 

Τιηθά       = 1.400 € 

2 εξγάηεο x 2 εκέξεο x 108,53 € / εκέξα  = 434,12 € 

2 δχηεο x 2 εκέξεο x ((158,18 + (47,46)%.εξγνδ.Δηζθνξά) x 2) € / εκέξα (8ψξεο) 

       =  1866 € 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε έγγξαθνπ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο κε εκεξνκελία 03/05/2017, 
θαηά ηε δηαδηθαζία αλέιθπζεο ησλ θπζηθψλ φγθσλ θαη κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
ραιαξψλ ηδεκάησλ, δηαπηζηψζεθε βξαρψδεο πέηξσκα ζην βπζφ ην γεγνλφο απηφ 
θαηέζηεζε δχζθνιε έσο αδχλαηε ηελ έκπεμε ησλ ραιχβδηλσλ παζζάισλ, φπσο 
πξνβιεπφηαλ απφ ηελ αξρηθή κειέηε. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε δηακήθεο θαζίδεζε 
πεξηκεηξηθά ηνπ κεηψπνπ θαη ζεσξήζεθε φηη ππήξρε θίλδπλνο θαηάξξεπζήο ηνπ, 
εμαηηίαο ησλ θξνπζηηθψλ δπλάκεσλ, εθφζνλ αθνινπζεί ε αλσηέξσ δηαδηθαζία.  

Ωο απφξξνηα ηεο εμέιημεο απηήο, ρξεηάζηεθε λα πξνβιεθζεί λέα εξγαζία πνπ δελ 
βξηζθφηαλ ζηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν δχηεο. 
Σν θφζηνο ηεο λέαο εξγαζίαο νξίζηεθε ζηα 466,50 € γηα ηνπο δχν δχηεο  

Σηκή αλά εκεξνκίζζην γηα 4 ψξεο εξγαζίαο = 158.18 € πξνζαπμεκέλν θαηά 
(10+37,46)%, ιφγσ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, δειαδή θαηά 75,07 € ζχλνιν + 75,07 + 
158,18 = 233,25 €.  

Γηα νθηψ ψξεο εκεξεζίσο: 2 x 233,25 = 466,50 €.  

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ έθηαζε ζην πνζφ ησλ 6.029,49 € πιένλ 
ΦΠΑ. 

 

5.3. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηωλ απνηειεζκάηωλ 

Σα ρξνληθά ζεκεία ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζπκπίπηνπλ κε ζπγθεθξηκέλα 
νξφζεκα πνπ είλαη ηα εμήο, ζχκθσλα κε ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα: 

1. 22/1 – Οινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο νκάδαο Α 

2. 15/2 – Οινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο νκάδαο Γ 

3. 8/3 – Οινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο νκάδαο Β 

4. 31/3 – Οινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο νκάδαο Γ θαη πεξάησζε ηνπ έξγνπ 
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 Γείθηεο απφθιηζεο  ρξνλνδηαγξάκκαηνο SPI (Schedule Performance Index) 

Πίλαθαο 8. Τπνινγηζκόο ηηκήο SPI 

εκείν 
ειέγρνπ 

Πξνγξακκαηηζκέλε 
πξόνδνο (%) 

Πξαγκαηηθή 
πξόνδνο 
(%) 

SPI 
(Earned 
Value) 

22/1 33.33% 8.70% 0.26 

15/2 61.11% 15.22% 0.25 

8/3 83.33% 23.91% 0.29 

31/3 100.00% 36.96% 0.37 

 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα θαίλεηαη φηη ε πξνγξακκαηηζκέλε πξφνδνο ηνπ έξγνπ είλαη 
ζαθψο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην 
έξγν δφζεθαλ ζεκαληηθέο παξαηάζεηο πνπ επέθηεηλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ρξνληθά ην 
ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί. Ωο εθ ηνχηνπ, ε πξαγκαηηθή 
πξφνδνο, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην δεχηεξν ρξνλνδηάγξακκα, πνπ 
πεξηιακβάλεη ηηο παξαηάζεηο, είλαη πνιχ κηθξφηεξε ζηα ζεκεία ειέγρνπ. 

ην αθφινπζν γξάθεκα απεηθνλίδεηαη ε πνξεία ηνπ δείθηε απφθιηζεο  

ρξνλνδηαγξάκκαηνο SPI (Schedule Performance Index) 

Γηα θάζε ζεκείν ειέγρνπ έρεη παξνπζηαζηεί ην πνζνζηφ ησλ εξγαζηψλ πνπ 

ππνινγηδφηαλ λα νινθιεξσζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία (Πξνγξακκαηηζκέλε 

πξφνδνο %) θαη ην πνζνζηφ πνπ πξάγκαηη νινθιεξψζεθε (Πξαγκαηηθή πξφνδνο %). 

Η πξνγξακκαηηζκέλε πξφνδνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 

εξγαζηψλ πνπ, κε βάζε ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα ππνινγηδφηαλ λα έρεη νινθιεξσζεί 

ηε δεδνκέλε ζηηγκή. εηδηθφηεξα, αλακελφηαλ λα έρεη νινθιεξσζεί ην 100% ησλ 

εξγαζηψλ ηεο νκάδαο Α θαη ην 40% ησλ εξγαζηψλ ηεο νκάδαο Γ, δειαδή ην 33,33% 

ησλ ζπλνιηθψλ εξγαζηψλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή πξφνδν, απηή ππνινγίδεηαη επί ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ησλ παξαηάζεσλ. Με βάζε απηφ ην 
ρξνλνδηάγξακκα, θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ειέγρνπ αλακελφηαλ λα έρεη 
νινθιεξσζεί κφιηο ην 19,04% ησλ εξγαζηψλ ηεο νκάδαο Α, δειαδή πνζνζηφ 8,70% 
ησλ ζπλνιηθψλ εξγαζηψλ. 

Η ηηκή SPI είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο ηεο πξαγκαηηθήο πξνφδνπ θαη ηεο 
πξνγξακκαηηζκέλεο πξνφδνπ. Γειαδή, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πξψηνπ ζεκείνπ 
ειέγρνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε: 8,70/33,33 θνθ.  
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ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα θαίλεηαη φηη ε πξνγξακκαηηζκέλε πξφνδνο ηνπ έξγνπ είλαη 
ζαθψο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην 
έξγν δφζεθαλ ζεκαληηθέο παξαηάζεηο πνπ επέθηεηλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ρξνληθά ην 
ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ είραλ πξνγξακκαηηζηεί. Ωο εθ ηνχηνπ, ε πξαγκαηηθή 
πξφνδνο, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ην δεχηεξν ρξνλνδηάγξακκα, πνπ 
πεξηιακβάλεη ηηο παξαηάζεηο, είλαη πνιχ κηθξφηεξε ζηα ζεκεία ειέγρνπ. 

 

 

 

Γηάγξακκα 10. SPI γηα ηα ζεκεία ειέγρνπ 

 

πλνςίδνληαο ηα φζα πξνεγήζεθαλ, αξρηθά είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη αλαθνξά ζηελ 
θαζπζηέξεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ πνπ επξφθεηην λα νινθιεξσζεί κε ηελ 
πάξνδν ηξηψλ κελψλ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ρξεηάζηεθε επηά κήλεο, δειαδή 
πεξηζζφηεξν απφ ην δηπιάζην ρξφλν γηα λα νινθιεξσζεί. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
ηηκψλ, σο κνλάδα κέηξεζεο ειήθζε ε εβδνκάδα. Έηζη, ην έξγν αξρηθά ππνινγίζηεθε 
φηη ζα δηαξθέζεη ζπλνιηθά 13 εβδνκάδεο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νινθιεξψζεθε κε 
ην πέξαο 29 εβδνκάδσλ. 

Απφ ηελ ηηκή SPI γηα ηα ηέζζεξα νξφζεκα ηνπ έξγνπ, ε νπνία είλαη πνιχ κηθξφηεξε ηνπ 
1 πξνθχπηεη φηη ππήξμε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζή ηνπ.  

 Γείθηεο απφδνζεο δηάξθεηαο DPI (Duration Performance Index)  

Τπνινγίζηεθε, επίζεο, ε ηηκή DPI γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 
0,33 γηα ηε ζπλνιηθή εμέιημε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ην ρξνλνδηαγξακκα. 
Γελ θαηέζηε δπλαηφ ε ζπγθεθξηκέλε ηηκή λα ππνινγηζηεί αλά πεξίνδν, αθνχ ε 
θαζπζηέξεζε ηνπ έξγνπ ήηαλ ηφζν κεγάιε πνπ θαηά ην ζεκείν ηεο πινπνίεζήο ηνπ, 
φηαλ ζεσξείην φηη ζα είρε θηάζεη ζην 100%, ην πξαγκαηηθφ πνζνζηφ πινπνίεζεο ήηαλ 
κφιηο ζην 36,96%, δειαδή ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην 1/3.  

0
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Αλαιπηηθά, ν ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο DPI παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πίλαθαο 9. Τπνινγηζκόο ηηκήο DPI 

Εβδομάδα     EV%     PV%      DPI 

4 8.70 33.33 0.33 

7  15.22 61.11  

10 23.91 83.33  

13 36.96 100.00  

Η ηηκή DPI ππνδειψλεη ηελ απφδνζε ηνπ έξγνπ θαηά ην ζεκείν ηνπ ειέγρνπ. ηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαηά ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζεκείν ειέγρνπ, ζηελ 13ε 
εβδνκάδα, φπνπ θαη ηνπνζεηείην ε πξφβιεςε ηεο νινθιήξσζεο, ην πνζνζηφ ησλ 
εξγαζηψλ πνπ πξάγκαηη είραλ νινθιεξσζεί έθηαλε κφιηο ζην 36,96%, δειαδή ζην 
ζεκείν φπνπ ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηηο 4,4 εβδνκάδεο. χκθσλα κε απηφ, 
ην DPI ππνινγίζηεθε σο 4,4 / 13 = 0,33 <1 άξα ην έξγν δελ εθηειείηε ζχκθσλα κε ην 
ρξνλνδηάγξακκα. 

 Απφθιηζε θφζηνπο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ CV (Cost Variance) 

Όζνλ αθνξά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε, ζε ζρέζε θαη κε ηνλ αξρηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, ε ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 
(BAC) είλαη 84.975,40 €, ελψ ε πξαγκαηηθή αμία ηνπ έξγνπ (AC) έθηαζε ζηα 91.004,89 
€. Με βάζε απηφ, ε απφθιηζε θφζηνπο (CV) ππνινγίδεηαη ζηα 6.029,49 €.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο αλά νκάδα εξγαζηψλ.  

 

Πίλαθαο 10. Κόζηνο έξγνπ 

Οκάδα εξγαζηψλ PV AC Απφθιηζε 

Α. Βπζνθνξήζεηο – 
θαζαηξέζεηο – 
ιηζνξξηπέο    

1.171,40 € 6.734.39 € 5.562,99 € 

Β. θπξνδέκαηα 21.221,00 € 21.221.00 € 0 € 

Γ. Πάζζαινη 58.300,00 € 58.766.50 € 466,50 € 

Γ. Δπηζθεπή 
αλσδνκήο 

4.283,00 € 4283,00 € 0 € 

χλνιν 84.975,40 € 91.004,89 € 6.029,49 € 
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 Γείθηεο απφθιηζεο  θφζηνπο CPI (Cost Performance Index) 

Όζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε CPI γηα ηα θαζνξηζκέλα ζεκεία 
ειέγρνπ, απηφο έρεη σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 11. Τπνινγηζκόο δείθηε απόθιηζεο  θόζηνπο CPI 

εκείν ειέγρνπ EV AC CPI 

22/1 24.491, 40 € 1,282,74 € 19,09 

15/2 67.959,80 € 2.244,80 € 30,27 

8/3 81.763,15 € 8.104,06 € 10,08 

31/3 84.975,40 € 23.757,74 € 3,57 

 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα, ε ηηκή EV πξνθχπηεη κε βάζε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο 
ησλ εξγαζηψλ πνπ, κε βάζε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, αλακελφηαλ λα 
νινθιεξσζνχλ ζε θάζε ζεκείν ειέγρνπ. Αληίζηνηρα, ε ηηκή AC αλαθέξεηαη ζην θφζηνο 
πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ηνπ έξγνπ πνπ πξάγκαηη νινθιεξψζεθε έσο ηα 
ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά ζηνηρεία. Αθνινχζσο, ε ηηκή ηνπ CPI, γηα ην πξψην ζεκείν 
ειέγρνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαίξεζε ηνπ EV δηά ηνπ AC (1.282,74 / 24.491,40 = 19.09). 
Αληηζηνίρσο πξνθχπηνπλ θαη νη ππφινηπεο ηηκέο. 

Η πνξεία ηνπ δείθηε CPI απεηθνλίδεηαη ζην αθφινπζν γξάθεκα:  
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Γηάγξακκα 11: Γείθηεο απόθιηζεο  θόζηνπο CPI γηα ηα ζεκεία ειέγρνπ 

Απφ ηελ ηηκή CPI γηα ηα ηέζζεξα νξφζεκα ηνπ έξγνπ, ε νπνία είλαη πνιχ κεγαιχηεξε 
ηνπ 1 πξνθχπηεη φηη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ είλαη κηθξφηεξν απ απηφ πνπ αξρηθά είρε 
πξνυπνινγηζηεί ζηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία έιεγρνπ.  

 Δθηίκεζε (forecast) ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ EAC(t) (Estimate at 
Completion) 

Σέινο, γηα θαζέλα απφ ηα ζεκεία ειέγρνπ ππνινγίζηεθε ε εθηίκεζε (forecast) ηεο 
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. Η ηηκή ππνινγίζηεθε ζε εβδνκάδεο θαη ππνινγίζηεθε 
κε δχν κεζφδνπο.  

Η πξψηε κέζνδνο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ηχπν: EAC(t) = Πξνγξακκαηηζκέλε δηάξθεηα 
(PD) – ((Παξαγφκελε Αμία (EV) – Πξνγξακκαηηζκέλε Αμία (PV)) x Πξνγξακκαηηζκέλε 
δηάξθεηα (PD)) / Πξνυπνινγηζκφο θαηά ηελ Οινθιήξσζε (BAC)).  

Με βάζε απηφλ ηνλ ηχπν, ππνινγίζηεθαλ ηα ζεκεία.  

H δεχηεξε κέζνδνο αθνινχζεζε ηνλ ηχπν: EAC(t) = Πξνγξακκαηηζκέλε δηάξθεηα (PD) / 
Γείθηεο απφδνζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο (SPI).  

Με βάζε απηφλ ηνλ ηχπν, ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ. 

  

Πίλαθαο 12. Δθηίκεζε ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έξγνπ 

εκείν ειέγρνπ Μέζνδνο 1 Μέζνδνο 2 
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22/1 5,07 15,38 

15/2 12,20 28,00 

8/3 18,39 34,48 

31/3 22,26 35,14 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ  πίλαθα, ε δεχηεξε κέζνδνο θαίλεηαη λα είλαη πην αθξηβήο 
ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ησλ 
εξγαζηψλ, αθνχ ήηαλ πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο δηάξθεηα.  

 

5.4. Απνηειέζκαηα – ζπκπεξάζκαηα 

Με βάζε ην παξαπάλσ παξάδεηγκα θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ε ζπγθεθξηκέλε 
κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο ηερληθψλ έξγσλ έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε φ,ηη 
αθνξά ηε κειέηε θαη ηνλ έιεγρν ησλ έξγσλ απηψλ. Δηδηθφηεξα, κπνξεί λα απνδεηρζεί 
πνιχηηκε ζηε δηαπίζησζε ηνπ αλ θαη ζε πνην βαζκφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν βξίζθεηαη ζε 
νξζή πνξεία ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, αιιά θαη ην αξρηθφ ηνπ 
ρξνλνδηάγξακκα. Δπηπιένλ, ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ηα 
απξφβιεπηα γεγνλφηα θαη νη αλάγθεο πνπ δελ έρνπλ εμ αξρήο ππνινγηζηεί κπνξνχλ λα 
επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη λα νδεγήζνπλ ζε απνθιίζεηο απφ ην ρξφλν θαη 
ην θφζηνο πινπνίεζεο πνπ αξρηθά είρε θαζνξηζηεί.  

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κειεηήζεθε έλα ηερληθφ έξγν πνπ είρε ζεκαληηθή 
απφθιηζε ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα θφζηνπο. Δηδηθφηεξα, ελψ ην έξγν 
ππνινγηδφηαλ λα νινθιεξσζεί ζε 13 εβδνκάδεο, ηειηθά νινθιεξψζεθε ζε 29. Η 
θαζπζηέξεζε απηή, εμαηηίαο ηεο νπνίαο ην έξγν νινθιεξψζεθε ζε πεξηζζφηεξν απφ 
ηνλ δηπιάζην ρξφλν πνπ είρε ππνινγηζηεί εμ αξρήο, νθείιεηαη ζε απξφβιεπηα γεγνλφηα 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο εθζέζεηο. Δμαηηίαο ησλ γεγνλφησλ απηψλ, 
νη ππεχζπλνη ηνπ έξγνπ ρξεηάζηεθε λα πξνρσξήζνπλ ζε επηπιένλ εξγαζίεο πνπ δελ 
είραλ εμ αξρήο πξνγξακκαηηζηεί θαη πξνυπνινγηζηεί. Ο ζπληνληζκφο θαη ε εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ νδήγεζε ζηελ αλάγθε ππνινγηζκνχ ηξηψλ παξαηάζεσλ πνπ θφζηηζαλ 
ρξνληθά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

Όζνλ αθνξά ηελ πξφβιεςε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ππνινγίζηεθε κε βάζε δχν 
κεζφδνπο. Απφ ηηο δχν κεζφδνπο, ε δεχηεξε ήηαλ ιίγν πην αθξηβήο ζε ζρέζε κε ηελ 
πξψηε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απφθιηζε ππήξμε θαη ζε φ,ηη αθνξά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ, 
σζηφζν ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε δηαθνξά δελ ήηαλ αλαιφγσο ζεκαληηθή, αθνχ 
έθηαζε ζην 3,7% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. Η απφθιηζε ηνπ θφζηνπο θπξίσο 
εληνπίδεηαη ζηελ πξψηε νκάδα εξγαζηψλ, φπνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε 
θαζπζηέξεζε.  
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ε γεληθέο γξακκέο, πξφθεηηαη γηα έλα έξγν πνπ δελ νινθιεξψζεθε κε βάζε ηηο αξρηθέο 
πξνβιέςεηο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν ή ην θφζηνο. Η εθαξκνγή ηεο EVM κπνξεί λα 
ζπκβάιιεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλ θαη ζε πνην βαζκφ ην έξγν νινθιεξψζεθε 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, θαζψο θαη ζηνλ βαζκφ ηεο απφθιηζεο απφ απηέο.  

Έλα ηειηθφ θαη ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηελ έξεπλα είλαη φηη ε 
επηηπρήο εθαξκνγή ηεο EVM, ε νπνία ζπληειεί ζηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ 
απνηειεζκάησλ γηα ηα έξγα, δελ είλαη απιψο ζέκα εηζαγσγήο ηεο κεζνδνινγίαο ζηε 
δηαρείξηζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ. Αλη’ απηνχ, είλαη απαξαίηεην λα ζπλδέεηαη κε γεληθέο 
νξγαλσηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο ε νξγαλσηηθή θνπιηνχξα πνπ βαζίδεηαη ζηε 
ζπλεξγαζία θαη ηελ επηδίσμε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο βειηίσζεο. Απαηηεί, επίζεο, ηελ 
χπαξμε θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ κε δηάζεζε γηα δηαξθή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε 
ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε, 
ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία 
θαη ηελ εθαξκνγή ηεο EVM ζηα δεκφζηα έξγα. Πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα κε πνιιέο θαη 
δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. Η εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, ζίγνπξα, είλαη απαξαίηεην λα 
βαζίδεηαη ζε πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα.  

πλνςίδνληαο, ν πξνγξακκαηηζκφο, ν έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ 
απνηεινχλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο θαη επηηξέπνπλ 
ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πεξηιακβάλνπλ ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη 
πξνυπνινγηζκνχο, ζπρλά κε ηε κνξθή εθηίκεζεο θφζηνπο. Γεκηνπξγνχληαη ζην αξρηθφ 
ζηάδην ζρεδηαζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνθιίζεσλ θφζηνπο 
θαη ρξφλνπ. Δπηπιένλ, νη δεκνθηιείο ηερληθέο παξαθνινχζεζεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ 
έιεγρν ζε ζεκεία πνπ απνηεινχλ νξφζεκα γηα ην έξγν, θαζψο θαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε 
ηνπ πξαγκαηηθνχ έλαληη ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ θφζηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηερληθέο πνπ 
κπνξνχλ λα δψζνπλ κία ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ έξγνπ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή 
νινθιήξσζή ηνπ. 
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6. Συμπεράσματα 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κειεηήζεθε ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 
παξαγφκελεο αμίαο (EVM), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηελ πεξίπησζε ησλ 
ηερληθψλ έξγσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλ θαη ζε πνην βαζκφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν 
νινθιεξψλεηαη κε βάζε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ρξφλνπ θαη θφζηνπο. Η EVM απνηειεί 
έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ, ελψ 
πεξηιακβάλεη παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα, ην θφζηνο 
θαη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ. Η ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ζηε δηάξθεηα 
ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη θεξδίζεη ζεκαληηθφ έδαθνο, εμαηηίαο ηεο απιφηεηάο ηεο ζηελ 
εθαξκνγή, αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ηε δηαθξίλεη.  

Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε παξνπζίαζε ηεο κεζφδνπ θαη ε εθαξκνγή ηεο ζε έλα 
πξαγκαηηθφ παξάδεηγκα ηερληθνχ έξγνπ.  

Σν έξγν πνπ επηιέρζεθε γηα ηε κειέηε πεξίπησζεο ήηαλ έλα ιηκεληθφ έξγν πνπ είρε σο 
ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ζε πξνβιήηα. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
έξγν ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ην ρξνλνδηάγξακκα, ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πνξεία ησλ 
εξγαζηψλ.  

Απφ ηε κειέηε ηνπ έξγνπ πξνέθπςε φηη ππήξμε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε, ε νπνία 
νθείιεηαη ζηελ χπαξμε απξφβιεπησλ γεγνλφησλ πνπ πξνέθπςαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 
έξγνπ. Οη θαζπζηεξήζεηο, θαζψο θαη νη απμήζεηο ηνπ θφζηνπο, θπξίσο επεξέαζαλ ηελ 
πξψηε νκάδα εξγαζηψλ. Δμαηηίαο απηψλ επεξεάζηεθαλ, αζθαιψο θαη νη ππφινηπεο 
θάζεηο, θαζψο ην έξγν νδεγήζεθε ζε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε.  

πλνιηθά, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν 
είλαη ηα αθφινπζα:  

 Η χπαξμε απξφβιεπησλ γεγνλφησλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά θαη 
θαζνξηζηηθά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.  

 Οη θαζπζηεξήζεηο, φηαλ νθείινληαη ζηελ αλάγθε γηα πξφζζεηεο εξγαζίεο, 
νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ.  

 Σν έξγν πεξαηψζεθε αξγφηεξα απφ φηη αξρηθά ππνινγίζηεθε εμαηηίαο 
απξφβιεπησλ γεγνλφησλ (θαηξηθά θαηλφκελα) θαη αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ 
εξγαζίεο.  

 Σν έξγν παξνπζίαζε αχμεζε θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ επίζεκν 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ.  

 ηα ηέζζεξα νξφζεκα, ζεκεία έιεγρνπ ηνπ έξγνπ φπνπ SPI < 1 θαη CPI > 1 
γηα ηα ηέζζεξα νξφζεκα, φπνπ πξνθχπηεη φηη ππήξμε πίζσ ζην πξφγξακκα 
θαη θάησ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε κία κειινληηθή έξεπλα, ε νπνία ζα εμεηάδεη θαη άιιεο 
πεξηπηψζεηο ιηκεληθψλ έξγσλ, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ θαη ζε πνην βαζκφ θαη ζε 
απηά αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο θαζπζηεξήζεηο. Δπηπιένλ, ζα είρε ελδηαθέξνλ θαη ε 
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αληηπαξαβνιή ηνπο κε άιια έξγα δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ. Απφ ηελ έξεπλα απηή ζα 
κπνξνχζε λα δηαπηζησζεί ην αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε επίδξαζε απξφβιεπησλ 
παξαγφλησλ δηαπηζηψλεηαη θαη ζε άιινπο ηνκείο θαη νδεγεί ζε αληίζηνηρεο 
θαζπζηεξήζεηο.  

Κιείλνληαο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη κέζα απφ απηή δηαπηζηψζεθε ε αμία ηεο 
εθαξκνγήο κεζνδνινγηψλ δηαρείξηζεο έξγνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ έξγσλ θη 
απηφ γηαηί κε ηε βνήζεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε θαη ε 
αληηκεηψπηζε ησλ ελδερφκελσλ απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ελφο έξγνπ. Όπσο είλαη θπζηθφ, ν αξρηθφο 
πξνγξακκαηηζκφο, φπσο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ελφο έξγνπ, είλαη δπλαηφ λα 
δηαθνξνπνηεζνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Απηφ παξαηεξήζεθε ηφζν απφ 
άπνςεο ρξφλνπ φζν θαη απφ άπνςεο θφζηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ κειεηήζεθε ζηα 
πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Η εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο είλαη 
δπλαηφ λα απνηππψζεη ηελ αθξηβή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ, λα ζπκβάιιεη ζηε δηαπίζησζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
ελδερνκέλσο έρνπλ πξνθχςεη θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ 
αθνξνχλ ηηο κειινληηθέο θηλήζεηο, έηζη ψζηε λα θαιπθζνχλ ηα φπνηα θελά 
επηζεκαλζνχλ θαη νη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ.  
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