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 Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων 

 

Ενότητα 1.1  -  Τι είναι έργο 

 

Έργο είναι μια ακολουθία μοναδικών, σύνθετων και αλληλοσχετιζόμενων δραστηριοτήτων 

που αποσκοπούν στην επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου σκοπού.  Όλες οι δραστηριότητες 

ενός έργου θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε περιορισμένο χρόνο και με περιορισμένο 

κόστος, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας.   

 

Δραστηριότητα είναι κάθε μοναδική και σύνθετη εργασία που αποσκοπεί σε συγκεκριμένο και 

μετρήσιμο αποτέλεσμα με βάση κάποιες προδιαγραφές και συνδέεται με χρόνο, κόστος και 

μέσα παραγωγής. 

 

Ακολουθία δραστηριοτήτων: Ένα έργο αποτελείται από ένα αριθμό δραστηριοτήτων οι οποίες 

πρέπει να εκτελεστούν με συγκεκριμένη σειρά.  Η σειρά με την οποία εκτελείται μια δραστηριότητα 

βασίζεται σε τεχνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς.  Αν ένα σύνολο δραστηριοτήτων δεν γίνεται ή 

δεν χρειάζεται να γίνει με κάποια σειρά, τότε αυτές οι δραστηριότητες δεν αποτελούν έργο. 

 

Μοναδικές δραστηριότητες:  Αφορά δραστηριότητες ενός έργου που δεν έχει συμβεί ποτέ το ίδιο 

στο παρελθόν και δεν πρόκειται να επαναληφθεί στο μέλλον.   

 

Σύνθετες δραστηριότητες: Συνήθως οι δραστηριότητες ενός έργου δεν είναι απλές, 

επαναλαμβανόμενες εργασίες αλλά απαιτούν εξειδίκευση, δημιουργικότητα και ορθή κρίση για την 

επιτυχημένη εκτέλεσή τους. 

 

Συγκεκριμένος σκοπός: Ένα έργο έχει πάντα ένα συγκεκριμένο σκοπό σε αντίθεση με ένα 

πρόγραμμα που μπορεί να έχει πολλούς.  Το πρόγραμμα είναι ένα σύνολο έργων τα οποία πρέπει 

να εκτελεστούν με συγκεκριμένη σειρά. 

 

Περιορισμένος χρόνος: Όλα τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε συγκεκριμένο 

προκαθορισμένο χρόνο. 
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Περιορισμένο κόστος: Όλα τα έργα έχουν περιορισμούς μέσων με τα οποία θα πρέπει να 

εκτελεστούν (άνθρωποι, μηχανήματα, υλικά κλπ) 

 

Ικανοποίηση προδιαγραφών: Το έργο πρέπει να ικανοποιεί κάποιες προδιαγραφές ποιότητας.   

 

Η διαφορά ανάμεσα σε ένα «πρόγραμμα» ένα «έργο» και ένα «υπό-έργο» μια 

«δραστηριότητα» και μια «εργασία». 

 

Το «πρόγραμμα» αποτελείται από πολλά αλληλοσχετιζόμενα έργα και αποσκοπεί στην εκπλήρωση 

πολλών στόχων.   

 

Το «έργο» έχει ένα συγκεκριμένο στόχο, συγκεκριμένο προϋπολογισμό, χρόνο υλοποίησης και 

προδιαγραφές.   

 

Το «υπό-έργο» είναι μέρος του έργου που εξυπηρετεί γεωγραφικές, λειτουργικές ή οργανωτικές 

ανάγκες και έχει όλα τα χαρακτηριστικά του «έργου». 

Η «δραστηριότητα» είναι το «δομικό υλικό» του έργου, αφού το έργο αναλύεται σε δραστηριότητες.   

Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του «έργου».  Ένα έργο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια μόνο 

δραστηριότητα ενός μεγαλύτερου έργου.    

Η «εργασία» αποτελεί την καθημερινή δουλειά ενός ανθρώπου που έχει στοιχεία 

επαναληπτικότητας και απλότητας στην εκτέλεσή της. 

Τα κυριότερα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την υλοποίηση ενός έργου 

 

- Υπέρβαση του προϋπολογισμού (οφείλεται σε κακό συντονισμό οργάνωση 
κλπ) 

- Υπέρβαση του χρόνου υλοποίησης (κακός συντονισμός, οργάνωση, διοίκηση) 

- Ελαττώματα του έργου (μη ικανοποίηση των προδιαγραφών) 

- Εργασιακά προβλήματα (μειωμένη παραγωγικότητα, έλλειψη συνεργασίας 
κλπ) 
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Ενότητα 1.2  -  Τι είναι διοίκηση 

 

Διοίκηση είναι η οργανωμένη διαδικασία που αποσκοπεί στην εκπλήρωση ενός ή 

περισσότερων στόχων.  Σε κάθε μορφή επιτυχημένης διοίκησης περιλαμβάνονται τέσσερις 

απαραίτητες δραστηριότητες:  

 

Καθορισμός σκοπού:  πρόκειται για το σαφή ορισμό του στόχου που πρέπει να επιτευχθεί.  Ο 

στόχος θα πρέπει να ορίζεται σε εφικτά και μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς τον χρόνο, το κόστος 

και την ποιότητα.  Η διοίκηση καλείται να «ισορροπήσει» αυτές τις παραμέτρους.   

 

Σχεδιασμός της πορείας:  ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την κατάτμηση του έργου σε 

δραστηριότητες, την περιγραφή της αλληλουχίας των δραστηριοτήτων αυτών, τον χρονικό 

προγραμματισμό και την κοστολόγησή τους. 

 

Οργάνωση: των προσπαθειών των ανθρώπων σε μια παραγωγική ομάδα.  Κατά την οργάνωση οι 

διάφορες εργασίες σχετίζονται με ανθρώπους και θέσεις ευθύνης και καθορίζεται ο τρόπος και η 

συχνότητα επικοινωνίας τους. 

 

Έλεγχος:  η μέτρηση του αποτελέσματος, η παρακίνηση, η καθοδήγηση και η διόρθωση των 

προσπαθειών για την επίτευξη του σκοπού. 

 

Τα παραπάνω βήματα αποτελούν μέρος της διοίκησης που έχει να κάνει με τη συσχέτιση της 

υπευθυνότητας με τον έλεγχο και ονομάζεται διοίκηση με βάση στόχους. 
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Υπάρχει και η διοίκηση με βάση τις εξαιρέσεις που σύμφωνα με αυτή, οι δραστηριότητες που δεν 

επιτυγχάνουν τους στόχους, εξετάζονται ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.  Με 

αυτό τον τρόπο επικεντρώνονται οι προσπάθειες σε εκείνες τις δραστηριότητες που έχουν 

πρόβλημα. 

 

 

 

 

 

Ενότητα 1.3  -  Τι είναι διοίκηση έργου 

Υπάρχει η Διοίκηση Έργου, η Διοίκηση Παραγωγής και η Διοίκηση Επεξεργασίας.  Μέσα στο ίδιο 

παραγωγικό αποτέλεσμα μπορεί να συναντάμε και τα τρία είδη διοίκησης.   Η ανάγκη διοίκησης 

έργου προήλθε από την ανάγκη υλοποίησης πολύπλοκων έργων όπου χρειαζόταν 

προγραμματισμός των διαφόρων εργασιών και χρονικός και οικονομικός έλεγχος.   

Η διοίκηση έργου μπορεί να οριστεί ως ο τρόπος δόμησης μιας σύνθετης παραγωγικής 

προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν οι μεταβλητές του χρόνου, του κόστους, των μέσων 

παραγωγής και της ψυχολογικής κατάστασης των εργαζομένων. 

Τι κάνει ο διευθυντής έργου 

- Εκτίμηση, προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο του απαιτούμενου κόστους, χρόνου και 
μέσω παραγωγής για την ολοκλήρωση του έργου 

- Δημιουργία πνεύματος «ομάδας» στα άτομα που συμμετέχουν στο έργο 

- Διαμεσολάβηση στη διοίκηση της εταιρείας, στον πελάτη και σε όποιο άλλο μέρος συμμετέχει 
στην υλοποίηση του έργου 

- Διαχείριση των αλλαγών 

Ενότητα 1.4  -  Κύκλος ζωής έργου 

 

Οι φάσεις από τις οποίες περνάει ένα έργο, λέγεται κύκλος ζωής του έργου και αποτελείται από 

τα παρακάτω στάδια:  

- Σύλληψη του έργου (περιγραφή προβλήματος ή δυνητικής ευκαιρίας που καταδεικνύει την 
αναγκαιότητα του έργου, περιγραφή έργου, σκοπό του έργου, εδικά κριτήρια επιτυχίας, 
τεχνολογίες κλπ) 

- Εκπόνηση του σχεδίου υλοποίησης του έργου (καθορίζεται ο σχεδιασμός των 
δραστηριοτήτων που θα απαιτηθούν και η αλληλουχία τους) 
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- Υλοποίηση του έργου  

- Παρακολούθηση και έλεγχος του έργου (διοίκηση της αλλαγής γιατί μπορεί να χρειαστεί να 
γίνουν αλλαγές) 

- Ολοκλήρωση του έργου (εκτέλεση τελικών δραστηριοτήτων) 

Ενότητα 1.5  -  Ιστορική Ανασκόπηση 

 

Η έννοια «διοίκηση έργου» προέρχεται από τις θεωρίες της διοίκησης που αναπτύχθηκαν τον 19ο 

αιώνα αλλά γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη τον 20ο όταν υπήρξε ανάγκη υλοποίησης σύνθετων έργων. 

 

 

Κεφάλαιο 2 – Οργάνωση για την Εκτέλεση Έργων 

Ενότητα 2.1  -  Οργάνωση κατά έργο 

Όλα τα άτομα εργάζονται αποκλειστικά για το έργο και έχουν μικρή σχέση με τον φορέα υλοποίησης.  

Αυτή η μορφή οργάνωσης είναι αποτελεσματική όσον αφορά το έργο αλλά είναι αντιοικονομική και 

στερεί τον φορέα υλοποίησης από την τεχνογνωσία που αναπτύσσεται κατά την εκτέλεση του έργου. 
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Ενότητα 2.2  -  Οργάνωση κατά λειτουργία 

 

Είναι η παραδοσιακότερη μορφή οργάνωσης, η οποία όμως παρουσιάζει μειονεκτήματα λόγω της 

μη ύπαρξης συνολικής ευθύνης για το έργο και γι΄ αυτό χρησιμοποιείται σπάνια. 
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Ενότητα 2.3  -  Οργάνωση τύπου πίνακα 

Αυτή δίνει έμφαση στη λειτουργία, στο έργο και ισορροπεί την έμφαση ανάμεσα στη λειτουργία και 

το έργο.  Η μορφή οργάνωσης τύπου πίνακα χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στα έργα λόγω των 

πλεονεκτημάτων που προσφέρει.   
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Ενότητα 2.4  -  Οργάνωση με βάση ομάδες έργου 

Είναι αντίστοιχες της οργάνωσης κατά έργο, με τη διαφορά ότι η απασχόλησή τους στο έργο είναι 

μερική.  Αυτή η μορφή οργάνωσης έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα και τα λιγότερα 

μειονεκτήματα σε σχέση με την υλοποίηση έργων. 
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Ενότητα 2.5  -  Η Διοίκηση Έργων στο Σύγχρονο 

Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

Η υλοποίηση έργων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά 

που θα πρέπει να ληφθούν υπόψην.  Λόγω του ότι τα έργα είναι σύνθετα θα πρέπει να γίνεται 

ανταλλαγή πληροφοριών για το έργο καθώς και επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.  

Τα έργα πρέπει να ολοκληρώνεται με το μικρότερο δυνατό κόστος και να υπάρχει πελατοκεντρισμός. 

Για να επιτευχθούν αυτά, η διοίκηση πρέπει να καθορίζει τις δραστηριότητες με βάση το παραδοτέο, 

να καθορίζει υπεύθυνο για κάθε δραστηριότητα για να διευκολύνεται η οργάνωση έργου με βάση 

τις ομάδες εργασίας ή κατά έργο.  Επίσης πρέπει να κατανοείται ο στόχος από το κάθε άτομο για 

να υπάρξει δέσμευση για την επίτευξή του.  Τέλος, η διοίκηση θα πρέπει να καθορίσει δικαιοδοσία 

για την παραλαβή του έργου αφού με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει ο υπεύθυνος κάθε 

δραστηριότητας. 
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 Κεφάλαιο 3 – Μέθοδοι Προγραμματισμού και Ελέγχου 

Έργων 

 

Ενότητα 3.1  -  Η φύση των μεθόδων προγραμματισμού και ελέγχου έργων 

 

Οι μέθοδοι προγραμματισμού και ελέγχου αποτελούν αφαιρετικές απεικονίσεις ή μοντελοποιήσεις 

του έργου.  Αποσκοπούν να βοηθήσουν το διευθυντή έργου να τεκμηριώσει και να οργανώσει τις 

σκέψεις του και να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που θα κληθούν να υλοποιήσουν το έργο ή 

να πιστοποιήσουν την πρόοδό του.  

Τι είναι οι μέθοδοι και εργαλεία προγραμματισμού και 

ελέγχου έργων και που οφείλονται οι ελλείψεις τους 

 

Τα εργαλεία προγραμματισμού και ελέγχου ενός έργου είναι μια αφαιρετική, συνοπτική 

αναπαράσταση της βασικής λογικής του έργου.  Δίνουν τις βασικές πληροφορίες και κατευθύνσεις 

αλλά παράλληλα έχουν και κάποιες ελλείψεις οι οποίες οφείλονται κυρίως στην πολυπλοκότητα του 

έργου.  Επίσης μπορεί να οφείλονται και στο γεγονός ότι οι μέθοδοι προγραμματισμού έχουν 

«μεγαλώσει» και δεν είναι πλέον τόσο σύγχρονες.  Παρόλα αυτά, οι μέθοδοι προγραμματισμού είναι 

απλές και αντιληπτές και εφαρμόσιμες στην πράξη. 

 

Ενότητα 3.2  - Ευθύγραμμα Γραφήματα 

Το ευθύγραμμο γράφημα απεικονίζει ένα έργο ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων, καθεμιά από τις 

οποίες παριστάνεται με ένα ευθύγραμμο τμήμα με μήκος ανάλογο της χρονικής διάρκειάς της.  Τα 

ευθύγραμμα γραφήματα διαφέρουν στον τρόπο που απεικονίζουν την προβλεπόμενη και την 

εκτελεσμένη εργασία ενός έργου κατά τη διεύθυνση του οριζόντιου άξονα.  Διακρίνονται σε τύπου Ι, 

ΙΙ και ΙΙΙ. Ευθύγραμμα γραφήματα τύπου Ι:  είναι από τα πιο συνηθισμένα.  Aπεικονίζουν γραμμικά 

τόσο την προβλεπόμενη όσο και την εκτελεσμένη εργασία.   Ευθύγραμμα γραφήματα τύπου ΙΙ: 

είναι καταρχήν όμοια με εκείνα του τύπου Ι.  Η διαφορά είναι ότι πάνω από το ευθύγραμμο τμήμα 

που αντιστοιχεί σε κάποια προγραμματισμένη δραστηριότητα και κάτω από εκείνο που αντιστοιχεί 

στην εκτελεσθείσα γράφεται το ποσοστό της εργασίας που έχει προγραμματιστεί ή έχει εκτελεστεί 

αντίστοιχα. Ευθύγραμμα γραφήματα τύπου ΙΙΙ: αυτά χρησιμοποιούν αναλογικά την κλίμακα του 

χρόνου για τον προγραμματισμό, όπως και οι προηγούμενοι τύποι Ι και ΙΙ.  Για να φανεί η πρόοδος 
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του έργου χρωματίζονται εναλλακτικά περιοχές του ευθύγραμμου γραφήματος ανά βασική μονάδα 

χρόνου (μέρα, εβδομάδα ή μήνα) ανάλογα με την πρόοδο του έργου. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ευθύγραμμων 

γραφημάτων 

 

Το σπουδαιότερο πλεονέκτημα είναι η απλότητά τους.  Επίσης λόγω της γενικότητάς τους δεν 

απαιτούν πολλή συντήρηση.  Όσον αφορά τα μειονεκτήματα τους θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν 

εφαρμόζονται εύκολα σε δύσκολα έργα με πολλές δραστηριότητες.  Η λογική του έργου κρύβεται 

πίσω από τα ευθύγραμμα τμήματα και είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς την αλληλεξάρτηση των 

διαφόρων δραστηριοτήτων.   

Ενότητα 3.3 – Καμπύλες Προόδου ή Καμπύλες S 

Οι καμπύλες προόδου γνωστές επίσης ως καμπύλες S, απεικονίζουν κάποιο αθροιστικό μέγεθος 

προόδου του έργου στον άξονα των τεταγμένων σε σχέση με τον χρόνο στον άξονα των τετμημένων. 

Το όνομά καμπύλη S προκύπτει από το όνομα της καμπύλης.  Στα περισσότερα έργα, οι εργασίες 

ξεκινούν αργά προχωρώντας με γρηγορότερους ρυθμούς μέχρι κάποια κορύφωση και κατόπιν οι 

ρυθμοί πέφτουν μέχρι το τέλος του έργου.   Παράδειγμα:  
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Ενότητα 3.4 – Πίνακες Προγραμματισμού (Matrix 

schedules) 

 

Οι πίνακες προγραμματισμού διαμορφώθηκαν στις ΗΠΑ για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο 

των ουρανοξυστών οι οποίο αποτελούνται από όμοιους ορόφους.  Η εφαρμογή της τεχνικής είναι 

σχετικά περιορισμένη αλλά είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μια απλή τεχνική μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματική για τεκμηρίωση και ως μέσο επικοινωνίας ενός έργου.  Οι πίνακες 

προγραμματισμού έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:  

 

- Είναι συνοπτικά σχέδια υλοποίησης και ελέγχου ενός έργου μεγέθους μόνο μιας σελίδας 

- Κάθε εμπλεκόμενος μπορεί αμέσως να δει τον ρόλο του στο έργο και τη σύνδεσή του με άλλους 
εμπλεκόμενους 

- Ο κύριος του έργου μπορεί να έχει αμέσως εικόνα για την εξέλιξη των εργασιών μιας 
συγκεκριμένης ειδικότητας σε όλους τους ορόφους. 
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Ενότητα 3.5 – Η μέθοδος του «Πολύχρωμου Σαμαριού» 

(“Ηorse Blanket”) 

 

Τα «πολύχρωμα σαμάρια» μπορούν να δώσουν μια γενική εικόνα ενός πολύπλοκου έργου όπως 

είναι π.χ. η κατασκευή ενός υπόγειου σιδηρόδρομου σε επίπεδο βασικών ημερομηνιών.  Έτσι, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση ενός έργου σε ψηλό διοικητικά επίπεδο, σε 

συνδυασμό με κάποια άλλη μέθοδο για τον καθημερινό προγραμματισμό και έλεγχο του έργου. 
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Ενότητα 3.6 – Γραμμές ισορροπίας (Lines of Balance) ή 

VPM (Vertical Production Model) 

H μέθοδος αυτή, γνωστή και ως «κατακόρυφο μοντέλο παραγωγής» προέρχεται από τα 

διαγράμματα ισορροπίας της βιομηχανικής παραγωγής.  Έχουν εφαρμογή κυρίως σε επαναληπτικά 

έργα, όπως είναι τα τούνελ, οι αγωγοί και γενικά σε έργα που μπορούν να εφαρμοστούν οι πίνακες 

προγραμματισμού. 

Πρόκειται για ένα γράφημα σε δύο άξονες.  Στον κατακόρυφο άξονα τοποθετείται η αθροιστική 

πρόοδος είτε ως ποσοστό εκτελεσμένου έργου είτε ως χιλιομετρική θέση, όροφος, τμήμα του έργου 

κλπ.  Στον οριζόντιο άξονα τοποθετείται ο χρόνος.  Οι κεκλιμένες γραμμές δείχνουν την πρόοδο του 

έργου ανά κατηγορία εργασίας ή ανά είδος συνεργείου.  Π.χ. 

 

Ενότητα 3.7 – Η μέθοδος GERT (Graphic Evaluation and 

Review Technique) 

 

Στη μέθοδο GERT οι δραστηριότητες παρίστανται με παραλληλόγραμμα, τα οποία συνδέονται 

μεταξύ τους με βέλη.  Το τέλος μιας δραστηριότητας και η αρχή της επόμενης αναπαρίσταται με έναν 

κόμβο (δύο ημικύκλια ή ένα ημικύκλιο και ένα τρίγωνο).  Σε κάθε κόμβο διακρίνουμε την «είσοδο» 

δηλ. το μέρος στο οποίο καταλήγει ένα βέλος από μια προηγούμενη δραστηριότητα, και την «έξοδο» 

δηλ. το μέρος από το οποίο ξεκινάει ένα βέλος για την επόμενη δραστηριότητα. 
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  Κεφάλαιο 4 – Μέθοδοι Δικτυωτής Ανάλυσης 

 

Ενότητα 4.1  -  Βασικές έννοιες δικτυωτής ανάλυσης 

 

Δικτυωτό γράφημα ή απλά δίκτυο είναι μια σχηματική απεικόνιση της αλληλουχίας των 

δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου.  Ένα δικτυωτό γράφημα 

αποτελείται από κλειστά σχήματα συνήθως κύκλους, ελλείψεις ή παραλληλόγραμμα που 

ονομάζονται κόμβοι και από ευθύγραμμα προσανατολισμένα τμήματα που συνδέουν τους κόμβους 

και ονομάζονται βέλη.  Σχεδιάζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά.   

 

Υπάρχουν 3 μέθοδοι δικτυωτής ανάλυσης:   

 

Μέθοδος κατά βέλος προσανατολισμένων δικτυωτών γραφημάτων (CPM) όπου τα βέλη 

συμβολίζουν δραστηριότητες και οι κόμβοι γεγονότα δηλ. χρονικές στιγμές έναρξης ή λήξης μιας 

δραστηριότητας 

 

 

Μέθοδος κατά κόμβο προσανατολισμένων δικτυωτών γραφημάτων (MPM ή PDM) όπου οι 

κόμβοι συμβολίζουν δραστηριότητες και τα βέλη σχέσεις αλληλουχίας μεταξύ των δραστηριοτήτων.   
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Μέθοδος δικτυωτών γραφημάτων με πιθανοτική θεώρηση των χρόνων (PERT) όπου τα βέλη 

συμβολίζουν δραστηριότητες και οι κόμβοι γεγονότα (όπως και στη μέθοδο CPM).  Η διάρκεια κάθε 

δραστηριότητας όμως, δεν είναι σταθερή αλλά εκφράζεται πιθανοτικά.  Έτσι μπορούμε να 

υπολογίσουμε την πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου σε συγκεκριμένο χρόνο.  Σχηματικά ένα 

δίκτυο PERT είναι το ίδιο με ένα δίκτυο CPM. 

 

Λόγω του ότι το έργο περιλαμβάνει δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένη σειρά, 

συμπερασματικά κάποιες δραστηριότητες πρέπει να γίνουν η μία μετά την άλλη ενώ κάποιες άλλες 

μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα.  Αυτές οι σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων από της οποίες κάποια 

«προηγείται» και κάποια «έπεται» ονομάζονται σχέσεις αλληλουχίας.  Π.χ. πρώτα κατασκευάζονται 

τα θεμέλια και μετά ο πρώτος όροφος. 

 

Στην περίπτωση των θεμελίων και του πρώτου ορόφου, η σχέση που οφείλεται στη φύση των 

πραγμάτων και δεν μπορεί να αλλάξει.  Αυτές τις σχέσεις αλληλουχίας τις ονομάζουμε αμετάβλητες 

ή μη αιρούμενες (hard dependencies). 

 

Υπάρχουν όμως αλληλουχίες που οφείλονται σε περιορισμούς των μέσων παραγωγής και αυτές 

ονομάζονται μεταβλητές ή αιρούμενες (soft dependencies). 

Δημοσιευση 
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Δικτυωτή ανάλυση (network analysis) είναι μια μέθοδος προγραμματισμού και ελέγχου έργων 

που βασίζεται στη χρήση δικτυωτών γραφημάτων.  Η δικτυωτή ανάλυση περιλαμβάνει τόσο μια 

γραφική απεικόνιση των σχέσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων που συνθέτουν ένα έργο, όσο και 

μια αλγεβρική διαδικασία ή οποία επισημαίνει τη σχετική χρονική σημασία κάθε δραστηριότητας 

μέσα στο έργο. 

 

Σκοπός της δικτυωτής ανάλυσης είναι η ολοκλήρωση του έργου μέσα στα διαθέσιμα όρια χρόνου 

και κόστους και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας.  

 

Η δικτυωτή ανάλυση επιτρέπει:  

 

- Τη σωστή προετοιμασία για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας του έργου 

- Την εκτίμηση του συνολικού χρόνου υλοποίησης του έργου 

- Τον εντοπισμό των δραστηριοτήτων από τις οποίες εξαρτάται η συνολική διάρκεια του έργου 

- Την πρόβλεψη των χρηματορροών του έργου 

- Την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των μέσων παραγωγής που χρησιμοποιούνται στο έργο 

- Τον προσδιορισμό των χρονικών και οικονομικών επιπτώσεων που θα έχει η καθυστέρηση 
κάποιων δραστηριοτήτων στο έργο 

- Την εκτίμηση του κόστους επιτάχυνσης/καθυστέρησης του έργου 

- Τον έλεγχο της χρονικής και οικονομικής πορείας υλοποίησης του έργου 
Η εφαρμογή της δικτυωτής ανάλυσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

1. Ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες 
2. Προσδιορισμός των σχέσεων αλληλουχίας μεταξύ των δραστηριοτήτων 
3. Προσδιορισμός της μεθόδου εκτέλεσης κάθε δραστηριότητας  
4. Εκτίμηση της χρονικής διάρκειας και του κόστους κάθε δραστηριότητα σε σχέση με τη 

μέθοδο εκτέλεσής της 
5. Σχεδίαση του δικτυωτού γραφήματος ανάλογα με τη μέθοδο δικτυωτής ανάλυσης που έχει 

επιλεγεί (CPM, MPM ή PERT) 
6. Επίλυση του δικτυωτού γραφήματος για τον προσδιορισμό της νωρίτερης και της 

βραδύτερης χρονικής στιγμής έναρξης και λήξης κάθε δραστηριότητας καθώς και της 
συνολικής διάρκειας του έργου 

7. Υπολογισμός των χρονικών περιθωρίων για τις δραστηριότητες και τα γεγονότα του έργου 
8. Κατασκευή πίνακα με όλα τα στοιχεία των δραστηριοτήτων 
9. Κατάρτιση του ευθύγραμμου γραφήματος του έργου 
10. Εκτίμηση του κόστους όλων των δραστηριοτήτων και κατασκευή της καμπύλης προόδου (ή 

της καμπύλης S) του κόστους του έργου. 
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Ενότητα 4.2 - Η μέθοδος των κατά βέλη 

προσανατολισμένων δικτυωτών γραφημάτων (CPM) 

4.2.1  Εισαγωγή 

Η μέθοδος CPM έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό της μέγιστης δυνατής μείωσης του χρόνου 

κατασκευής με το ελάχιστο δυνατό πρόσθετο κόστος.  Αναπαριστά ένα έργο με ένα δικτυωτό 

γράφημα όπου οι δραστηριότητες απεικονίζονται με βέλη και τα γεγονότα με κόμβους. 

4.2.2  Κανόνες σχεδιασμού 

Ο σχεδιασμός των δικτύων CPM βασίζεται σε έναν αριθμό κανόνων που θα πρέπει να 

ικανοποιούνται σε κάθε δίκτυο.  Οι κανόνες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:  

1. Μια δραστηριότητα ξεκινά μόνο όταν τελειώσουν όλες οι δραστηριότητες που προηγούνται. 
2. Το μήκος ενός βέλους δεν αντιστοιχεί σε κανένα φυσικό μέγεθος.  Ως εκ τούτου δεν μπορεί 

να εξαχθεί κανένα συμπέρασμα σχετικά με τη χρονική διάρκεια, το κόστος ή τα απαιτούμενα 
μέσα παραγωγής για τις δραστηριότητες. 

3. Δεν επιτρέπονται κλειστοί βρόχοι (loops) σε ένα δικτυωτό γράφημα. 
4. Μεταξύ δύο γεγονότων υπάρχει μόνο μία δραστηριότητα.   
5. Σε ένα δίκτυο υπάρχει μόνο ένα γεγονός αρχής (δηλ. γεγονός χωρίς προηγούμενο) και μόνο 

ένα γεγονός τέλους (δηλ. γεγονός χωρίς επόμενο).  Έτσι σε κάθε δίκτυο μπορούμε να 
διακρίνουμε πάντοτε τα μοναδικά γεγονότα αρχής και τέλους. 

6. Οι συμβολισμοί (ονοματολογία) των γεγονότων και των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι 
μοναδικοί σε ένα δικτυωτό γράφημα (βλέπε σχήμα) 

 

 

 

 

 

 

7.  Σε ένα δικτυωτό γράφημα επιτρέπεται η χρήση:  

- Τεχνητών δραστηριοτήτων (π.χ. ο χρόνος που απαιτείται για τη σκλήρυνση του 
σκυροδέματος στην πλάκα ενός ορόφου οικοδομής) 

- Ορόσημων δηλ. ημερομηνιών που πρέπει να τηρηθούν κατά την εκτέλεση του έργου 

- Πλασματικών δραστηριοτήτων δηλ. δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τη λογική του 
δικτύου αλλά δεν συνδέονται με χρόνο, κόστος και μέσα παραγωγής. 
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Επιμέλεια : Βίκυ Βάρδα 

Σελίδα 26 από 57 
  

 

 



 

Επιμέλεια : Βίκυ Βάρδα 

Σελίδα 27 από 57 
  

 



 

Επιμέλεια : Βίκυ Βάρδα 

Σελίδα 28 από 57 
  

 



 

Επιμέλεια : Βίκυ Βάρδα 

Σελίδα 29 από 57 
  

 



 

Επιμέλεια : Βίκυ Βάρδα 

Σελίδα 30 από 57 
  

 



 

Επιμέλεια : Βίκυ Βάρδα 

Σελίδα 31 από 57 
  



 

Επιμέλεια : Βίκυ Βάρδα 

Σελίδα 32 από 57 
  

 



 

Επιμέλεια : Βίκυ Βάρδα 

Σελίδα 33 από 57 
  

 

 



 

Επιμέλεια : Βίκυ Βάρδα 

Σελίδα 34 από 57 
  

 

 

4.2.3  Επίλυση δικτυωτού γραφήματος CPM 

 

Η  επίλυση του δικτυωτού γραφήματος προσδιορίζει τα χρονικά στοιχεία του έργου εκφρασμένα σε 

Χρονικές Μονάδες Προγραμματισμού.  Οι Χρονικές Μονάδες Προγραμματισμού μπορεί να είναι 

ώρες, μέρες εβδομάδες μήνες ή χρόνια.  Τα χρονικά στοιχεία του έργου είναι:  

 

- Συνολική διάρκεια 

- Το νωρίτερο που μπορεί να ξεκινήσει κάθε δραστηριότητα του έργου 

- Το αργότερο που μπορεί να ξεκινήσει κάθε δραστηριότητα έτσι ώστε να μην καθυστερήσει το 
έργο 

- Το νωρίτερο που μπορεί να τελειώσει μια δραστηριότητα του έργου 

- Το αργότερο που μπορεί να τελειώσει μια δραστηριότητα έτσι ώστε να μην καθυστερήσει το 
έργο 

- Το ολικό χρονικό περιθώριο κάθε γεγονότος του έργου δηλ. το μέγιστο διάστημα που μπορεί να 
καθυστερήσει η πραγματοποίηση του γεγονότος χωρίς να καθυστερήσει η εκτέλεση του έργου 

- Τα χρονικά περιθώρια κάθε δραστηριότητας του έργου 
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4.2.4  Χρονικά Περιθώρια 

 

Τα χρονικά περιθώρια των δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται ως περιθώρια χρονικής ασφάλειας 

για την εκτέλεση του έργου και για τον ορθολογικό προγραμματισμό των μέσω παραγωγής. 

 

Για τα δίκτυα CPM διακρίνουμε τα παρακάτω χρονικά περιθώρια:  

 

- Ολικό χρονικό περιθώριο γεγονότος – Το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να 
καθυστερήσει η πραγματοποίηση ενός γεγονότος χωρίς να καθυστερήσει η εκτέλεση του έργου 

- Ολικό χρονικό περιθώριο δραστηριότητας – Το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να 
καθυστερήσει η ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας χωρίς να καθυστερήσει η εκτέλεση του έργου 

- Ελεύθερο χρονικό περιθώριο δραστηριότητας – Το διάστημα που μπορεί να καθυστερήσει 
η ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας χωρίς να καθυστερήσει η έναρξη μιας επόμενης 
δραστηριότητας 

- Ανεξάρτητο χρονικό περιθώριο δραστηριότητας – Το χρονικό διάστημα που συγκεντρώνεται 
σε μια δραστηριότητα όταν όλες οι προηγούμενες δραστηριότητες τελειώσουν το αργότερο 
δυνατόν και όλες οι επόμενες αρχίσουν το ενωρίτερα δυνατόν. 

 

Ιδιότητες των χρονικών περιθωρίων 

 

- Για κάθε δραστηριότητα το ολικό χρονικό περιθώριο είναι πάντα μεγαλύτερο ή ίσο από 
το ελεύθερο χρονικό της περιθώριο, το οποίο με τη σειρά του είναι πάντα μεγαλύτερο ή 
ίσο από το ανεξάρτητο χρονικό της περιθώριο 

- Σε κάθε κόμβο i του δικτυωτού γραφήματος τουλάχιστον μια από τις δραστηριότητες 
που καταλήγουν στον κόμβο αυτό έχει συνολικό χρονικό περιθώριο ίσο με το μικρότερο 
συνολικό περιθώριο των δραστηριοτήτων που ξεκινούν από τον κόμβο i. 

- Ορίζουμε ως απλή ακολουθία δραστηριοτήτων εκείνη στην οποία οι δραστηριότητες 
είναι σε σειρά, η μια μετά την άλλη, χωρίς διακλαδώσεις στους κόμβους 

- Οι δραστηριότητες των οποίων το συνολικό χρονικό περιθώριο είναι ίσο με μηδέν 
ονομάζονται κρίσιμες.  Κρίσιμη διαδρομή είναι μια ακολουθία κρίσιμων 
δραστηριοτήτων από τον κόμβο αρχής του έργου ως τον κόμβο τέλους.  Καθυστέρηση 
κάποιας από τις κρίσιμες δραστηριότητες οδηγεί σε αντίστοιχη καθυστέρηση στο 
συνολικό έργο.  Σε κάθε δικτυωτό γράφημα υπάρχει τουλάχιστον μία (μπορεί να 
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υπάρχουν και πολλές) κρίσιμες διαδρομές.  Κάθε κρίσιμη διαδρομή τονίζεται 
σχεδιαστικά ώστε να είναι εμφανής.   

-  
 

 

4.2.5  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου 

CPM 

 

Πλεονεκτήματα 

 

1. Σαφής εποπτεία των αλληλουχιών στις δραστηριότητες του έργου 
2. Απλή μέθοδος επίλυσης 

 

Μειονεκτήματα 

 

1. Απεικόνιση μόνο απλών σχέσεων αλληλουχίας 
2. Γενικά απαιτείται πολύς χρόνος για την σύνταξη του δικτυωτού γραφήματος του έργου, 

ιδιαίτερα σε έργα με πολύπλοκες σχέσεις ακολουθίας 
3. Κάθε δραστηριότητα θεωρείται ότι έχει σταθερή χρονική διάρκεια με αποτέλεσμα κακή 

εκτίμηση της διάρκειας αυτής να έχει επιπτώσεις στο σύνολο του έργου. 
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Ενότητα 4.3 - Η μέθοδος των κατά κόμβους 

προσανατολισμένων δικτυωτών γραφημάτων (Μέθοδος 

MPM ή Μέθοδος PDM) 

 

 

Η μέθοδος ΜΡΜ αναπαριστά ένα έργο με ένα δικτυωτό γράφημα στο οποίο οι δραστηριότητες 

απεικονίζονται με κόμβους και οι σχέσεις αλληλουχίας τους με βέλη. 

 

Σχέσεις αλληλουχίας 

 

Α)  Σχέση Αρχής-Αρχής SS (Start to Start) 

 

 

Β)  Σχέση Αρχής-Τέλους SF (Start to Finish) 
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Γ)  Σχέση Τέλους – Αρχής FS (Finish to Start) 

 

 
 

Δ)  Σχέση Τέλους – Τέλους FF (Finish to Finish) 
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Δ)  Σύνθετες σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων 
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου ΜΡΜ 

 

Πλεονεκτήματα 

 

1. Σπάνια απαιτείται η χρήση πλασματικών δραστηριοτήτων (και πάλι μόνο για 
δραστηριότητες αρχής ή τέλους ενός έργου) 

2. Απαιτείται σχετικά λίγος χρόνος για τη σύνταξη του δικτυωτού γραφήματος ακόμα και όταν 
υπάρχουν πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων. 

3. Το γράφημα ΜΡΜ είναι σχετικά απλό με λίγους κόμβους και βέλη 
4. Δεν απαιτείται το «σπάσιμο» των δραστηριοτήτων σε μικρότερες για την απεικόνιση 

σχέσεων αλληλουχίας. 
5. Η μέθοδος υποστηρίζεται από τα περισσότερα ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα 

λογισμικού 
 

Μειονεκτήματα 

 

1. Δεν υπάρχει σαφής εποπτεία των αλληλουχιών στις δραστηριότητες του έργου λόγω των 
πολύπλοκων σχέσεων αλληλουχίας. 

2. Πολύπλοκη μέθοδος επίλυσης 
3. Κάθε δραστηριότητα θεωρείται ότι έχει σταθερή χρονική διάρκεια με αποτέλεσμα κακή 

εκτίμηση της διάρκειας αυτής να έχει επιπτώσεις στο σύνολο του έργου. 
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Ενότητα 4.4 - Η μέθοδος των δικτυωτών γραφημάτων με 

πιθανοτική θεώρηση των χρόνων (Μέθοδος PERT) 

 

Η μέθοδος PERT αναπαριστά ένα έργο με ένα δικτυωτό γράφημα όπου οι δραστηριότητες 

απεικονίζονται με βέλη και τα γεγονότα με κόμβους. 

4.4.2  Στοιχεία Πιθανοτήτων 

 

Πιθανότητα είναι το μέτρο της σχετικής βεβαιότητας να συμβεί ένα γεγονός.  H πιθανότητα παίρνει 

τιμές από το 0 (σίγουρα δεν θα συμβεί) μέχρι 1 (σίγουρα θα συμβεί). 

 

Δυο γεγονότα κ και λ λέμε ότι είναι ασυμβίβαστα αν και τα δυο δεν μπορούν να συμβούν στον ίδιο 

χρόνο(π.χ. να φέρουμε κορόνα και γράμματα στο ίδιο νόμισμα). 

 

Δυο γεγονότα κ και λ λέμε ότι είναι ανεξάρτητα αν η πιθανότητα εμφάνισης του κ  παραμένει η ίδια 

ανεξάρτητα από την εμφάνιση του λ. 

 

4.4.3  Πιθανοτική θεώρηση δικτυωτών γραφημάτων 

 

Στη μέθοδο PERT θεωρείται ότι η διάρκεια κάθε δραστηριότητα είναι μια συνεχής τυχαία μεταβλητή 

πιθανοτικά ανεξάρτητη από τη διάρκεια κάθε άϋλης δραστηριότητας και ακολουθεί τη β-κατανομή.  

Η παραδοχή αυτή δεν είναι ιδιαίτερα δεσμευτική μια και η β-κατανομή παρουσιάζει ποικιλία 

μορφών, ανάλογα με την επιλογή των παραμέτρων της α και β. 

Έτσι, για κάθε δραστηριότητα i, η διάρκειά της εκτιμάται με τρεις τιμές:  

 

Ai  - Αισιόδοξη διάρκεια:  όταν η πιθανότητα, κάτω από κανονικές συνθήκες η δραστηριότητα να 

έχει μικρότερη διάρκεια είναι 1 στις 20, δηλ. 5%.  
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Bi  - Απαισιόδοξη διάρκεια:  όταν η πιθανότητα, κάτω από κανονικές συνθήκες η δραστηριότητα να 

έχει μεγαλύτερη διάρκεια είναι 1 στις 20, δηλ. 5%. 

 

Mi    Κανονική διάρκεια:  είναι, κάτω από κανονικές συνθήκες, η πιο πιθανή διάρκεια της 

δραστηριότητας.   

Παράδειγμα:  
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4.4.4  Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της μεθόδου 

PERT 

 

Πλεονεκτήματα 

 

1. Η επίλυση του γραφήματος είναι σχετικά απλή 
2. Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού της επίδρασης της αβεβαιότητας στη χρονική 

εκτίμηση των δραστηριοτήτων 
3. Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού της πιθανότητας ολοκλήρωσης του έργου σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
4.  

Μειονεκτήματα 

 

1.  Η μέθοδος βασίζεται στη μέθοδο CPM και άρα δεν μπορούν να απεικονιστούν σύνθετες 
σχέσεις αλληλουχίας μεταξύ των δραστηριοτήτων του έργου. 

2. Γενικά, απαιτείται πολύς χρόνος για τη σύνταξη του δικτυωτού γραφήματος του έργου (όπως 
και στη μέθοδο CPM) ιδιαίτερα σε έργα με πολύπλοκες σχέσεις ακολουθίας. 

3. Η μέθοδος βασίζεται σε τρεις παραδοχές:  
a. Οι χρονικές διάρκειες των δραστηριοτήτων είναι στατιστικά ανεξάρτητες 
b. Οι χρονικές διάρκειες των δραστηριοτήτων ακολουθούν τη β-κατανομή 
c. Η κρίσιμη διαδρομή περιέχει πολλές δραστηριότητες (παραπάνω από τέσσερις) 

4. Η μέθοδος θεωρεί ότι μπορεί να προσδιορίσει τα χρονικά στοιχεία του έργου (και την 
κρίσιμη διαδρομή) με συμβατικό τρόπο, δηλ. χωρίς θεώρηση της κατανομής πιθανότητας 
της χρονικής διάρκειας κάθε δραστηριότητας. 
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  Κεφάλαιο 5 – Προγραμματισμός Χρήσης Μέσων 

Παραγωγής 

 

Ενότητα 5.1  -  Προγραμματισμός Μέσων με Περιορισμούς 

Χρόνου 

Οι σκοποί του προγραμματισμού μέσων στην περίπτωση που υπάρχουν περιορισμοί χρόνου είναι 

δύο:  

a) Να υπολογιστούν οι απαιτήσεις σε μέσα παραγωγής ώστε να προγραμματιστεί η διάθεσή 
τους την κατάλληλη στιγμή στην πορεία υλοποίησης του έργου. 

b) Να προγραμματιστεί χρονικά κάθε δραστηριότητα ώστε να υπάρχει ομαλοποιημένο 
διάγραμμα χρήσης των μέσων παραγωγής σε σχέση με το χρόνο. 

Οι σκοποί χρήσης ενός ομαλοποιημένου διαγράμματος μέσων είναι δύο:  

a) Na υλοποιήσουμε το έργο χρησιμοποιώντας σταθερό κατά το δυνατόν αριθμό μέσων. 
b) Να μειώσουμε τον συνολικό αριθμό των μέσων “n” στο ελάχιστο αναγκαίο. 
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Ενότητα 5.2  -  Προγραμματισμός Μέσων με Περιορισμούς Μέσων 

Με τον προγραμματισμό με περιορισμό μέσων  αποσκοπούμε στο να:  

a) Υπολογίσουμε τις απαιτήσεις σε μέσα παραγωγής ώστε να προγραμματιστεί η διάθεσή 
τους την κατάλληλη χρονική στιγμή 

b) Προγραμματιστεί χρονικά κάθε δραστηριότητα ώστε να υπάρχει ομαλοποιημένο διάγραμμα 
χρήσης των μέσων παραγωγής σε σχέση με το χρόνο. 

 

Βέβαια, δεν υπάρχει μέθοδος που δίνει εγγυημένα το βέλτιστο πρόγραμμα χρήσης των μέσων 

παραγωγής.  Υπάρχουν όμως ευρετικές μέθοδοι που δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα σε 

σύντομο χρόνο. 
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Κεφάλαιο 6 – Έλεγχος έργων 

 

Ενότητα 6.1  -  Στοιχεία ελέγχου έργων 

 

6.1.1  Η έννοια του ελέγχου των έργων 

 

Με τον όρο έλεγχο εννοούμε την επαναλαμβανόμενη διαδικασία σύμφωνα με την οποία μετράται η 

παράμετρος που θέλουμε να ελέγξουμε, συγκρίνεται με την επιθυμητή τιμή της και, αν βρεθεί ότι 

υπάρχει διαφορά, λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. 

 

Με τον όρο κύκλος ελέγχου δείχνουμε την επαναστατικότητα της διαδικασίας.  Ο έλεγxος είναι μια 

διαδικασία η οποία θα πρέπει να γίνεται συστηματικά, και θα πρέπει να παρέχει σαφή και σχετική 

πληροφόρηση και γρήγορα. 

  

Ταυτόχρονα με τον απολογιστικό έλεγχο γίνεται και πρόβλεψη για το τι θα συμβεί στο μέλλον.  Αυτός 

ο προβλεπτικός έλεγχος βοηθά τον διευθυντή έργου να επιλύσει προβλήματα προτού αυτά 

εμφανιστούν. Με τον τρόπο αυτό ο προβλεπτικός έλεγχος συμπληρώνει τον κλασσικό απολογιστικό 

έλεγχο. 

 

6.1.2  Σχόλια για την παρακολούθηση των έργων 

 

Τα στοιχεία που αφορούν την πρόοδο των δραστηριοτήτων θα πρέπει να πινακοποιούνται με 

συστηματικό τρόπο ώστε να είναι εύκολο με μια «ματιά» να πάρουμε πληροφορίες για την πρόοδο, 

κάθε δραστηριότητας.  Ο πίνακας προόδου μιας δραστηριότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

τα στοιχεία προγραμματισμού όσο και τα στοιχεία ελέγχου.  Οι δραστηριότητες του έργου θα πρέπει 

να έχουν καθοριστεί με βάση τα παραδοτέα.  Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε στη φάση ελέγχου να 

αντιστοιχίσουμε εσωτερικά χρονικά ορόσημα σε κάθε δραστηριότητα σε σχέση με τα παραδοτέα.  

Έτσι η πρόοδος της κάθε δραστηριότητας θα πρέπει να σχετίζεται με τα ορόσημα αυτά. 
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Ενότητα 6.2  -  Έλεγχος της οικονομικής προόδου ενός έργου 

 

Η οικονομική πρόοδος ενός έργου παρακολουθείται και ελέγχεται με τις καμπύλες προόδου ή 

Καμπύλες S.  Στον άξονα των τεταγμένων τοποθετούμε το κόστος του έργου και στον άξονα των 

τετμημένων τον χρόνο.   

 

Σχεδιάζοντας με συνεχή γραμμή το πραγματικό κόστος του έργου μέχρι την ημερομηνία ελέγχου 

και με διακεκομμένη το προγραμματισμένο, διακρίνουμε τα εξής μεγέθη:  

 

 

 



 

Επιμέλεια : Βίκυ Βάρδα 

Σελίδα 56 από 57 
  

 

 

Ενότητα 6.3  -  Έλεγχος της χρονικής προόδου ενός έργου 

 

Η χρονική πρόοδος ενός έργου εξετάζεται με βάση την καμπύλη οικονομικής προόδου του έργου.  

Πιο συγκεκριμένα, με την συνεχή γραμμή εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα η καμπύλη του 

προγραμματισμένου αθροιστικού κόστους του έργου, ενώ με διακεκομμένη γραμμή, η αθροιστική 

καμπύλη του προϋπολογισμένου κόσμους του εκτελεσμένου έργου. 
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