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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ΑΣΚΗΣΕΩΝ     ΚΟΣΤΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ-  

ΚΕΦ.5 ΤΟΜΟΙ Β & Β1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ  
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Προγραμματισμός χρήσης μέσων παραγωγής 

  

    Στις μεθόδους που αναλύσαμε μέχρι τώρα αναλύαμε τον χρονικό προγραμματισμό 

ενός έργου έχοντας υποθέσει ότι τα μέσα παραγωγής υπάρχουν σε αφθονία και ότι 

είναι άμεσα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Στην πραγματικότητα όμως τα μέσα 

παραγωγής δεν υπάρχουν σε αφθονία και δεν είναι πάντα στην διάθεση μας. Για το 

λόγο αυτό, συχνά απαιτούνται κάποιες αλλαγές στον χρονικό προγραμματισμό των 

δραστηριοτήτων του έργου έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι περιορισμοί αυτοί.   

  

Στον προγραμματισμό χρήσης μέσων παραγωγής διακρίνονται δυο βασικές 

περιπτώσεις:  

  

❖ Προγραμματισμός μέσων με περιορισμούς χρόνου (έργα όπου ο χρόνος αποτελεί τον 

καθοριστικό παράγοντα) : Τα μέσα παραγωγής υπάρχουν σε αφθονία αλλά η χρονική 

διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν μπορεί να αυξηθεί.   

❖ Προγραμματισμός με περιορισμούς διαθεσιμότητας μέσων (έργα όπου τα μέσα 

αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα) : Τα μέσα παραγωγής δεν υπάρχουν σε 

αφθονία, αλλά ο χρόνος υλοποίησης του έργου μπορεί να αυξηθεί. Στην περίπτωση 

αυτή, στην ουσία οι περιορισμοί στα μέσα καθορίζουν τον χρόνο ολοκλήρωσης του 

έργου.   
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--Προγραμματισμός μέσων με περιορισμούς 

χρόνου   

   Οι σκοποί του προγραμματισμού μέσων στην περίπτωση αυτή είναι:  

  

✓ Να υπολογιστούν οι απαιτήσεις σε μέσα ώστε να γίνεται η διάθεση τους την κατάλληλη 

στιγμή  

✓ Να προγραμματιστεί χρονικά κάθε δραστηριότητα ώστε να υπάρχει ομαλοποιημένο 

διάγραμμα χρήσης των μέσων παραγωγής σε σχέση με τον χρόνο. Δηλαδή, τα μέσα 

να παρέχονται ‘’ομαλά’’ στην αρχή, μετά πιο έντονα στην φάση της ‘’κινητοποίησης των 

μέσων’’ και στο τέλος, προοδευτικά να ‘’αποχωρούν’’ (δες σχήμα 1, ενότητα 5.1).   

  

    Η χρήση ενός ομαλοποιημένου διαγράμματος μέσων βοηθάει (α) στο να 

υλοποιήσουμε το έργο χρησιμοποιώντας σταθερό κατά το δυνατόν αριθμό μέσων και 

(β) στο να μειώσουμε τον συνολικό αριθμό ‘’n’’ των μέσων (δλδ τον αριθμό των μέσων 

που χρησιμοποιούνται  στην φάση της κινητοποίησης των μέσων) στο ελάχιστο.   

  

    Τα βήματα που ακολουθούμε στις ασκήσεις αυτού του τύπου (σειριακός ευρετικός 

αλγόριθμος) είναι:  

  

 Επίλυση του δικτυωτού γραφήματος   

 Δημιουργία πίνακα δραστηριοτήτων. Κατατάσσουμε τις δραστηριότητες 

σύμφωνα α) με τον νωρίτερο χρόνο έναρξης (ES) β) το ολικό χρονικό περιθώριο 

δραστηριότητας {πιο πάνω στην κατάταξη οι δραστηριότητες με μικρότερο ΔΤΟij }και 

γ) τον αργότερο χρόνο ολοκλήρωσης {αν (α) και (β) είναι ίδια πιο πάνω στην κατάταξη 

είναι η δραστηριότητα με τον μικρότερο αργότερο χρόνο τέλους(LF) } (πίνακας 3 – 

παράδειγμα 1) {{ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δραστηριότητες μπορούν να καταταχθούν και σε μη 

φθίνουσα σειρά των ολικών τους περιθωρίων. Σε περίπτωση ισοπαλιών γίνεται 

κατάταξη τους σε μη φθίνουσα σειρά των βραδύτερων χρόνων πέρατος τους}}  
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 Σχεδίαση του γραμμικού γραφήματος του έργου για την νωρίτερη έναρξη των 

δραστηριοτήτων. Σημειώνουμε και τον αριθμό των απαιτούμενων μέσων παραγωγής 

και το ολικό χρονικό περιθώριο της κάθε δραστηριότητας (με άλλο χρώμα). (σχήμα 2 

πάνω μισό– παράδειγμα 1)  

  

βήμα}(σχήμα 2 κάτω μισό –παράδειγμα 1). Ο τρόπος για την σύνθεση του 

διαγράμματος λέγεται σειριακός γιατί τοποθετούμε κάθε δραστηριότητα με τη σειρά της 

στο διάγραμμα.   

 Μετακίνηση της χρονικής στιγμής έναρξης μιας δραστηριότητας προς τα δεξιά (δηλ. 

αργότερα) μέσα στα ‘’όρια’’ του ολικού χρονικού περιθωρίου δραστηριότητας (έτσι 

ώστε να μην διαταράζονται οι σχέσεις αλληλουχίας του έργου) με σκοπό την 

διαμόρφωση ενός ομαλοποιημένου διαγράμματος (σχήμα 3 –παράδειγμα 1). Η 

διαδικασία αυτή ονομάζεται και εξομάλυνση.   

 Κριτική εξέταση του ομαλοποιημένου διαγράμματος χρήσης των μέσων παραγωγής σε 

σχέση με τον χρόνο για την λήψη αποφάσεων.      

  

 --Προγραμματισμός με περιορισμούς μέσων   

  

  Οι σκοποί του προγραμματισμού μέσων όταν υπάρχουν περιορισμοί σε αυτά, είναι 

παρόμοιοι με αυτούς που αναφέραμε πριν όταν είχαμε περιορισμό χρόνου. Πιο 

συγκεκριμένα:  

✓ Να υπολογιστούν οι απαιτήσεις σε μέσα ώστε να γίνεται η διάθεση τους την κατάλληλη 

στιγμή  

✓ Να προγραμματιστεί χρονικά κάθε δραστηριότητα ώστε να υπάρχει ομαλοποιημένο 

διάγραμμα χρήσης των μέσων παραγωγής σε σχέση με τον χρόνο.  

  

   Η μέθοδος που συχνά χρησιμοποιείται σε αυτήν την περίπτωση ονομάζεται 

παράλληλη γιατί εξετάζει παράλληλα (και όχι με την σειρά όπως στην σειριακή μέθοδο 

Σχεδίαση του διαγράμματος χρήσης των μέσων παραγωγής σε σχέση με τον  

χρόνο   { σύμφωνα και με την σειρά κατάταξης που αναφέραμε τρίτο  
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που αναφέραμε πριν) όλες τις δραστηριότητες του έργου για να αποφασίσει σε ποια (ή 

σε ποιες) θα διαθέσει τα περιορισμένα μέσα παραγωγής. Η απόφαση αυτή βασίζεται 

σε κάποιους κανόνες επιλογής:  

  

❖ Σε μια χρονική στιγμή που υπάρχουν αδιάθετα μέσα παραγωγής επιλέγουμε από τις 

δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν (βλέπε σχέσεις αλληλουχίας) εκείνη 

με το μικρότερο αργότερο χρόνο έναρξης (min LS). Αν υπάρχουν πολλές τέτοιες 

δραστηριότητες, επιλέγω αυτή με την μικρότερη χρονική διάρκεια. Αν και πάλι δεν 

μπορώ να ‘’ξεχωρίσω’’ μια, επιλέγω εκείνη που απαιτεί τα περισσότερα μέσα 

παραγωγής έτσι ώστε να την ‘’ξεκινήσω’’.  Δραστηριότητα που έχει ξεκινήσει δεν 

επιτρέπεται να διακοπεί  

❖ Τα μέσα παραγωγής δεν πρέπει να παραμένουν αδιάθετα, αν υπάρχει κάποια 

δραστηριότητα η οποία ‘’επιτρέπεται’’ να ξεκινήσει  

❖ Καμία δραστηριότητα δεν μπορεί να ξεκινήσει με μέρος μόνο των μέσων παραγωγής 

που απαιτεί.   

  

  

Τα βήματα που ακολουθούμε στις ασκήσεις αυτού του τύπου (παράλληλος ευρετικός 

αλγόριθμος) είναι:  

  

 Επίλυση του δικτυωτού γραφήματος   

 Δημιουργία πίνακα δραστηριοτήτων. Κατατάσσουμε τις δραστηριότητες 

σύμφωνα με το πρώτο αστεράκι των κανόνων επιλογής που αναφέραμε πιο πάνω.   

 

στιγμή ολοκλήρωσης μιας δραστηριότητας (άρα και απελευθέρωσης μέσων) βρίσκω 

τις δραστηριότητες που μπορούν να ξεκινήσουν με βάση τις σχέσεις αλληλουχίας και 

βάση των κανόνων επιλογής που αναφέραμε στην μέθοδο αυτή. Συνεχίζω μέχρι να 

τοποθετηθούν όλες οι δραστηριότητες στο διάγραμμα.   

   

  Σχεδίαση του διαγράμματος χρήσης των μέσων παραγωγής σε σχέση με τον  

χρόνο .  Την χρονική στιγμή έναρξης του έργου και σε κάθε άλλη χρο νική  
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

 

Α) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

• ACWP ➔ πραγματικό αθροιστικό κόστος μέχρι την ημερομηνία ελέγχου 

• BCWP ➔ προϋπολογισμένο κόστος για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 

μέχρι την ημερομηνία ελέγχου 

• ΡΒ ➔ προϋπολογισμός έργου 

Δείκτες: 

• Διαφορά κόστους:   CV=BCWP-ACWP    , όπου αν CV<0 υπέρβαση κόστους  

• Εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης: ECAC1=PB-CV 

• Εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης: ECAC2=ΡΒ (ACWP/BCWP) 

• Δείκτης κόστους ή παραγωγικότητας: CPI=BCWP/ACWP 

• Εκτίμηση υπολειπόμενου κόστους για ολοκλήρωση έργου: CTC=ECAC-ACWP 

B) ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ 

• BCWP ➔ προϋπολογισμένο κόστος για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 

μέχρι την ημερομηνία ελέγχου 

• BCWS ➔ προϋπολογισμένο κόστος εργασιών που είχαν προγραμματιστεί μέχρι την 

ημερομηνία ελέγχου 

Δείκτες: 

• SV=BCWP-BCWS , όπου αν SV<0 χρονική καθυστέρηση 

• Δείκτης προγραμματισμού για πρόβλεψη συνολικού χρόνου υλοποίησης 

SPI=BCWP/BCWS 

• Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου: ΤΤC=(T/SPI)-t 
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ΑΣΚΗΣΗ 1 
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ΑΣΚΗΣΗ 2 

 

Για  ένα  έργο  κατασκευής  δρόμου  έχει  γίνει  σε  επίπεδο  σχεδιασμού  η  ακόλουθη 

κατανομή στις αναμενόμενες 5 ημέρες υλοποίησής του: 

 

Στο  τέλος  της  4ης ημέρας  πραγματοποιήθηκε  έλεγχος  στο  έργο  κατά  τον  οποίο 

διαπιστώθηκε  ότι  είχαν  κατασκευαστεί  συνολικά  4  km δρόμου  με  κόστος  5.000 

χρηματικές μονάδες.  Εάν  για  κάθε  Km κατασκευής  δρόμου  το  κόστος  έχει 

προϋπολογιστεί σε 1.000€ ποια η νέα εκτίμηση για το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου 
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ΑΣΚΗΣΗ 3 
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ΑΣΚΗΣΗ 4 
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ΑΣΚΗΣΗ 5 

Μετά την επίλυση του δικτυωτού γραφήματος ενός έργου 10 δραστηριοτήτων, 

υπολογίζεται, εκτός των άλλων, το ολικό περιθώριο κάθε μίας από αυτές. Παράλληλα, 

υπολογίζεται το κόστος επιτάχυνσης κάθε δραστηριότητας. Τα στοιχεία αυτά του έργου 

παρουσιάζονται στον Πίνακα . 

 

Δραστηριότητες 

Χρόνος 

ολοκλήρωσης 

(ημέρες) 

Ολικό περιθώριο 

(ημέρες) 

Κόστος 

επιτάχυνσης 

(χιλιάδες € / 

ημέρα) 

Α 3 3 4 

Β 8 0 5 

Γ 5 7 7 

Δ 13 0 9 

Ε 9 7 4 

ΣΤ 15 3 3 

Ζ 17 4 2 

Η 9 3 1 

Θ 6 4 6 

Ι 12 0 8 

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 33 ημέρες. Ποια ή ποιες δραστηριότητες θα 

επιλέγατε να επιταχύνετε ώστε να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή μείωση της διάρκειας 

του έργου με την ελάχιστη δυνατή αύξηση του κόστους; Ποιες συνθήκες πρέπει να 

ικανοποιούνται; 
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ΑΣΚΗΣΗ 6 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 7 
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ΑΣΚΗΣΗ  8 

  

 


