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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
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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 
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• Δείκτης προγραμματισμού για πρόβλεψη συνολικού χρόνου υλοποίησης 

SPI=BCWP/BCWS 

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

 

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 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : 

 

ACWP= 5.000€ 

BCWP= 4 km x1000€/km= 4000€ 

ΒCWS= 6 km x1000€/km= 6.000€ 

SPI= BCWP/ BCWS= 4.000 / 6.000 = 0,67 

Τ = Προϋπολογισμένη διάρκεια έργου = 5 μέρες και  

t=ημέρα ελέγχου = 4  

Εκτιμώμενος υπολειπόμενος χρόνος: TTC= (T/ SPI) – t= (5/0,67) –4 = 3,5 ημέρες 

Εκτιμώμενος συνολικός χρόνος την ημέρα ελέγχου (4η) = 4 + 3,5 = 7,5 ημέρες  
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ΑΣΚΗΣΗ 4 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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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; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Β. Από τα στοιχεία για το ολικό περιθώριο των δραστηριοτήτων στον Πίνακα 4 της εκφώνησης 

και την επισήμανση ότι η διάρκεια του έργου είναι 33 ημέρες προκύπτει ότι η κρίσιμη διαδρομή 

του έργου είναι η Β-Δ-Ι, η οποία είναι και η μοναδική. Για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 

μείωση της διάρκειας του έργου με την ελάχιστη δυνατή αύξηση του κόστους, πρέπει να 

εφαρμοστεί ο αλγόριθμος επιτάχυνσης που περιγράφεται στην υποενότητα 3.4.2 του Τόμου Β1. 

Έτσι: 

1. Οι μη κρίσιμες δραστηριότητες του έργου είναι οι Α,Γ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ. Το μικρότερο ολικό 

περιθώριο αυτών είναι το minΔΤο=3 ημέρες. 

2. Η κρίσιμη δραστηριότητα με το μικρότερο κόστος επιτάχυνσης (5,000 € ανά ημέρα) είναι η 

Β. Μειώνεται ο χρόνος εκτέλεσης της Β κατά 3 ημέρες. 
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3. Υπολογίζεται το συνολικό κόστος επιτάχυνσης (15,000 €). Οι νέες διάρκειες μεταφέρονται 

στο δίκτυο. 

4. Επιλύεται και πάλι το δίκτυο, προσδιορίζεται η νέα κρίσιμη διαδρομή και το νέο minΔΤο. 

5. Αν εμφανιστεί μία κρίσιμη διαδρομή όπου όλες οι δραστηριότητες της εκτελούνται με την 

ελάχιστη διάρκεια τους, έχει επιτευχθεί ο μικρότερος δυνατός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου 

με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αν όχι, η διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

Η βασική συνθήκη που πρέπει να ικανοποιείται είναι η μη παραβίαση των σχέσεων 

αλληλουχίας των δραστηριοτήτων.      

  

ΑΣΚΗΣΗ 6 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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ΑΣΚΗΣΗ  8 
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 για τον 

υπολογισμό των δεικτών  CPI και SPI απαιτείται ο προσδιορισμός του κόστους κάθε κατηγορίας με τη χρήση των 

ανάλογων σχέσεων, αλλά και με βάση τα δεδομένα του έργου κατασκευής δρόμου. Βασικό στοιχείο για τον 

υπολογισμό αποτελεί η ημέρα ελέγχου, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η 8η.  

ACWP πραγματικό αθροιστικό κόστος του έργου μέχρι 

την ημερομηνία ελέγχου 

ACWP = 8000€ 

BCWP προϋπολογισμένο κόστος για τις 

πραγματοποιημένες δραστηριότητες 

=10km*500€/km=5000€ 

BCWS προϋπολογισμένο κόστος τις σχεδιασμένες για 

πραγματοποίηση δραστηριότητες 

12km*500€/km=6000€ 
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CPI BCWP/ACWP 5000/8000=0.625 <1   

SPI BCWP/BCWS 5000/6000=0.833 <1 

Συνεπώς, εφόσον ο δείκτης CPI<1, το έργο παρουσιάζει έως την 8η ημέρα, δηλαδή την ημέρα 

ελέγχου, υπέρβαση κόστους.  Εφόσον ο δείκτης SPI είναι μικρότερος από τη μονάδα έχουμε 

και υπέρβαση χρόνου. 

 Υπολογισμός Εκτιμώμενου Χρόνου Ολοκλήρωσης Έργου 
 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η διάρκεια έχει προϋπολογιστεί σε δέκα ημέρες (T=10), ενώ ο 

έλεγχος πραγματοποιείται την 8η ημέρα (t=8) . Η σχέση που δίνει τον εκτιμώμενο χρόνος που 

υπολείπεται για την ολοκλήρωση του έργου είναι TTC=(T/SPI)-t = (10/0.833)-8 = 4 ημέρες. 

Συνεπώς το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 12 ημέρες, δηλαδή τέσσερις μέρες μετά τον 

έλεγχο. 

 Εκτίμηση Συνολικού Κόστους Έργου 
 

Με την προυπόθεση ότι για τα 10 αρχικά χιλιόμετρα χρειάστηκαν 8.000 ευρώ, για τα 

εναπομείναντα επτά χιλιόμετρα θα χρειαστούν  7x500=3.500 ευρώ. Με βάση τις σχέσεις που 

συνδέουν τα απαιτούμενα μεγέθη έχουμε εκτιμώμενο κόστος ECAC1=PB-CV (1) και η 

διαφορά κόστους CV=BCWP-ACWP (2) 

(1) ➔ 5.000-3.000= -3.000 

(2) ➔ 8500-(-3000)=11.500 ευρώ 

Συνεπώς το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται στα 11.500 ευρώ. 

4.  Υλοποίηση Έργου με Περιορισμό Μέσων 
 

Με βάση τον ακόλουθο πίνακα χρονικών στοιχείων καλούμαστε να αποφανθούμε αν είναι 

εφικτή η υλοποίησή του με βάση τον περιορισμό ότι μπορούν να απασχοληθούν το πολύ 6 
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συνεργεία. Για να εξεταστεί το συγκεκριμένο ζήτημα απαιτείται η κατασκευή των σχετικών 

διαγραμμάτων Gantt και χρήσης μέσων. 

 

Κριτήριο για την κατάταξη των δραστηριοτήτων αποτελεί ο ενωρίτερος χρόνος έναρξής τους, 

τους οποίους κατατάσσουμε σε αύξουσα σειρά. Τα υπόλοιπα στοιχεία παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 ES T ΔΤ0 Συνεργεία 

Α 0 3 0 2 

Β 0 2 4 3 

Γ 3 3 0 3 

Ε 3 5 2 2 

Ζ 3 2 5 3 

Δ 6 4 0 4 

Η 10 2 0 2 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ 

 

Από τα ανωτέρω διαγράμματα φαίνεται να παρουσιάζεται πρόβλημα στην κάλυψη των 

αναγκών για συνεργεία τις ημέρες 4 και 5. Προκειμένου να επιλυθεί αυτό θα πρέπει να 

εξετάσουμε κατά πόσο είναι εφικτή η μετακίνηση κάποιας δραστηριότητας από αυτές που 

έχουν μη μηδενικό ολικό χρονικό περιθώριο.  

Έστω ότι μετακινούμε κατά 5 μέρες (όσο και το ΔΤο της) τη δραστηριότητα Ζ, η οποία θα 

περατώνεται την δέκατη και όχι την πέμπτη μέρα. Φαίνεται ότι το πρόβλημα παραμένει αφού 

την ένατη και δέκατη μέρα χρειάζονται για την ολοκλήρωσή της επτά συνεργεία, δηλαδή δεν 

επαρκούν τα διαθέσιμα επτά. 
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Το πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίζεται επιτυχώς με μετακίνηση της Ε κατά δύο μέρες, 

δηλαδή όσο και το ΔΤοΕ, οι δραστηριότητες ολοκληρώνονται με τα διαθέσιμα έξι συνεργεία 

και δεν επέρχεται καθυστέρηση του έργου, το οποίο περατώνεται σε 12 ημέρες. Μετά την 

ανωτέρω εξομάλυνση προκύπτουν τα ακόλουθα νέα διαγράμματα : 

 


