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DEO40- 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜMATIΣΜΟΣ- ΘΕΩΡΙΑ- 
 

 

 

 

 

 

 
Έλεγχος (οικονομικός και χρονικός) προόδου ενός έργου  
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    O έλεγχος έργου είναι μια διαδικασία στην οποία υπολογίζονται οι 

παράμετροι του έργου, οι τιμές αυτές συγκρίνονται με τις επιθυμητές και αν 

υπάρχουν ανεπιθύμητες αποκλίσεις, λαμβάνονται κάποια διορθωτικά 

μέτρα.  

  

    Διακρίνουμε τον απολογιστικό έλεγχο και τον προβλεπτικό έλεγχο. Στον 

πρώτο, ουσιαστικά βλέπουμε τι έχει συμβεί ενώ στον δεύτερο τι μπορεί να 

συμβεί.  

  

   Τα αρχικά μεγέθη που οφείλει ένας διοικητής έργου να έχει υπόψη του σχετικά 

με την οικονομική και χρονική προόδου ενός έργου είναι:  

 

 PB (Project Budget): Ο προϋπολογισμός του έργου.  

 Τ: η προγραμματισμένη συνολική διάρκεια του έργου   

 t: το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την αρχή του έργου μέχρι τη 

χρονική στιγμή ελέγχου.  

 q: το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου κατά τη χρονική στιγμή t (ποσοστό 

προόδου)  

 ACWP (Actual Cost of Work Performed)  Το πραγματικό αθροιστικό 

κόστος του έργου μέχρι την ημέρα ελέγχου.  

  

     Με την βοήθεια αυτών των μεγεθών μπορώ έπειτα να υπολογίσω κάποια 

επόμενα μεγέθη που θα με βοηθήσουν στο να ελέγξω την πρόοδο ενός 

έργου;  

  

❖ BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) ή EV (Earned Value)  Tο 

προϋπολογισμένο (μη πραγματικό) κόστος των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιήθηκαν πραγματικά μέχρι την ημερομηνία ελέγχου.   

(BCWP=PB·q  με την υποσημείωση ότι το κόστος κατανέμεται ομοιόμορφα στο έργο)  

❖ BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled)  Το προϋπολογισμένο 

(μη πραγματικό) αθροιστικό κόστος των δραστηριοτήτων που έπρεπε να 

έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία ελέγχου σύμφωνα με τον 

αρχικό σχεδιασμό (χωρίς απαραίτητα να πραγματοποιήθηκαν) ( =  )  

  



 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

     Σελίδα 3 από 4 

 

 

 

Η μέθοδος της παραχθείσας αξίας (Earned Value Method)  

  
    Η μέθοδος αυτή είναι μια μέθοδο μέτρησης της προόδου του έργου σε σχέση με 

τον αρχικό προγραμματισμό (έργο αναφοράς). Θα μας δείξει αν η εκτέλεση του 

έργου πάει καλά ή είναι προβληματική    Χρησιμοποιώ τα παρακάτω μεγέθη:  

• ACWP  

• BCWP  

• BCWS  

• SV   

• CV   
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