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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ Β ΚΑΙ Β1 ΤΗΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΕΟ40- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

Κεφάλαιο  Τίτλος Τόμου ΔΕΟ 40  

Τόμος Β- Διοίκηση Έργων   

Κεφ. 1  1. Δώστε τον ορισμό του έργου. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ έργου, 

υποέργου, προγράμματος, δραστηριότητας και εργασίας; Δώστε 

παραδείγματα. Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β 

(Π. Παντουβάκης), στην ενότητα 1.1, Σελ. 17-20.  

 
 

• Ως έργο ορίζεται μια ακολουθία μοναδικών, σύνθετων και αλληλοσυσχετιζόμενων 

δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου σκοπού. 

Όλες οι δραστηριότητες ενός έργου θα ολοκληρωθούν μέσα σε περιορισμένο 

χρόνο και με περιορισμένο κόστος, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές ποιότητας. 

• Ένα έργο πάντα ένα συγκεκριμένο σκοπό, σε αντίθεση με το «πρόγραμμα» που 

μπορεί να έχει πολλούς. 

• Πρόγραμμα είναι ένα σύνολο έργων τα οποία πρέπει να εκτελεστούν με 

συγκεκριμένη σειρά. 

• Ένα έργο μπορεί να διαιρεθεί σε πολλά υπό – έργα ανάλογα με τις οργανωτικές 

ανάγκες ή τη γεωγραφική χωροθέτηση. Καθένα από τα υπό- έργα είναι ένα έργο. 

• Δραστηριότητα είναι κάθε μοναδική και σύνθετη εργασία που αποσκοπεί σε 

συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα με βάση κάποιες προδιαγραφές χρόνου, 

κόστους και μέσων. 

 

• Η εργασία είναι η καθημερινή δουλειά ενός ανθρώπου που έχει στοιχεία 

επαναληπτικότητας και απλότητας στην εκτέλεση της. 

 

Παράδειγμα έργου = κατασκευή γέφυρας 

Παράδειγμα δραστηριότητας = πρόσληψη εργατών  

Παράδειγμα υποέργου = χρηματοδότηση έργου, εκπαίδευση προσωπικού 

 

Η απλούστερη μορφή έργου είναι μια διακριτή  ενέργεια με καθορισμένους χρονικούς, 
χρηματικούς, ποιοτικούς και άλλους στόχους. Όλα τα έργα αποτελούνται από μία 
ακολουθία παρόμοιων φάσεων και έχουν ένα καθορισμένο σημείο αρχής και τέλους. Οι 
στόχοι ενός έργου μπορούν να καθοριστούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους όπως 
π.χ. με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. 
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Κεφ. 1  2. Περιγράψτε τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου.  

Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π. 

Παντουβάκης), στην ενότητα 1.4, Σελ. 26-27.  

 
 
 
Κάθε έργο ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια, που αφορούν τα εξής: 

1) Σύλληψη του έργου, δηλαδή περιγραφή της αναγκαιότητας για το έργο, 
περιγραφή του έργου, του σκοπού υλοποίησης του, τα κριτήρια για την επιτυχία 
του και τους πόρους που απαιτούνται. 

2) Εκπόνηση σχεδίου υλοποίησης, δηλαδή σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και της 
αλληλουχίας τους. 

3) Υλοποίηση έργου 
4) Παρακολούθηση – έλεγχος 
5) Ολοκλήρωση του έργου 

Μετά τη φάση της ολοκλήρωσης ακολουθεί η συντήρηση και λειτουργία του έργου. 
 
 

Κεφ. 2  3. Οργάνωση τύπου πίνακα και οργάνωση με βάση ομάδες έργου. Δώστε τον 

ορισμό κάθε οργάνωσης και συγκρίνετε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

τους.  

Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π. 

Παντουβάκης),  στην ενότητα 2.3, Σελ. 43-45 και στην ενότητα 2.4, Σελ. 46-47. 

Η σύγκριση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων μπορεί να γίνει με ένα 

συγκριτικό πίνακα που τα κύρια σημεία του θα σχολιαστούν κριτικά.  

 
Η οργάνωση τύπου πίνακα είναι η πιο συνηθισμένη μορφή οργάνωσης για την εκτέλεση 
ενός έργου. Σε αυτόν τον τύπο τα έργα διατηρούν την ταυτότητα τους και διευκολύνεται 
η απόδοση ευθύνης. 



4  

  

 
Η οργάνωση με βάση τις ομάδες έργου είναι μία υβριδική μορφή της οργάνωσης κατά 
έργο με τη διαφορά ότι συμμετέχουν ομάδες εργασίες που δεν είναι πλήρους, αλλά 
μερικής απασχόλησης 
 

 



5  

  

 
 

Κεφ. 3  4. Ευθύγραμμο Γράφημα. Σύντομη περιγραφή. Για ποια έργα είναι κατάλληλη 

αυτή η τεχνική; Δώστε ένα παράδειγμα.  

Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π. 

Παντουβάκης), στην ενότητα 3.2, Σελ. 63-69.  

 
 
Το ευθύγραμμο γράφημα απεικονίζει ένα έργο ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων, κάθε μία 
από τις οποίες παριστάνεται με ένα ευθύγραμμο τμήμα με μήκος ανάλογο της χρονικής 
της διάρκειας. Τα ευθύγραμμα τμήματα τοποθετούνται παράλληλα στον ορίζοντα άξονα 
(=χρόνος) με σημείο έναρξης – ΑΡΧΗ- τη χρονική στιγμή έναρξης της δραστηριότητας. 
 
Η μέθοδος των ευθύγραμμων τμημάτων αποτελεί πολύτιμο βοήθημα προγραμματισμού 
και ελέγχου απλών έργων με σειριακή δομή, δηλαδή έργο με δραστηριότητες που 
γίνονται η μία μετά την άλλη – στη σειρά. 
Χρησιμοποιούνται ευρέως για τον προγραμματισμό διάθεσης των μέσων παραγωγής. 
 
 

Κεφ. 4  5. Τι καλείται δικτυωτό γράφημα και τι δικτυωτή ανάλυση ; Ποιος ο σκοπός 

της δικτυωτής ανάλυσης και ποια στάδια περιλαμβάνει η εφαρμογή της ;  

Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π.  

Παντουβάκης),στην ενότητα 4.1, Σελ. 101-105. 

 
Δικτυωτό γράφημα ή δίκτυο ονομάζεται η σχηματική απεικόνηση της αλληλουχίας των 

δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου. Κάθε δίκτυο 
αποτελείται από κλειστά σχήματα – κύκλους ή παραλληλόγραμμα που λέγονται 
ΚΟΜΒΟΙ  και από ευθύγραμμα τμήματα που συνδέουν του κόμβους και 
ονομάζονται ΒΕΛΗ. 

 
Κάθε δίκτυο σχεδιάζεται (ξεκινάει) από αριστερά προς τα δεξιά. 
 
Δικτυωτή ανάλυση είναι μία μέθοδος προγραμματισμού και ελέγχου έργων που 

βασίζεται στη χρήση δικτυωτών γραφημάτων. Περιλαμβάνει μία γραφική 
απεικόνηση των σχέσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων που συνθέτουν ένα έργο, 
όσο και μία αλγεβρική διαδικασία που δείχνει τη σχετική χρονική σημασία 
(προηγείται – έπεται) κάθε δραστηριότητας. 

Σκοπός της δικτυωτής ανάλυσης είναι η ολοκλήρωση του έργου μέσα στα διαθέσιμα 
όρια χρόνου και κόστους και στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας. 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΩΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 
1) Προετοιμασία για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας 
2) Εκτίμηση συνολικού χρόνου υλοποίησης του έργου 
3) Εντοπισμός των δραστηριοτήτων που είναι κρίσιμες, δηλαδή αυτές που 

επηρεάζουν τη συνολική διάρκεια του έργου 
4) Πρόβλεψη κόστους και χρηματοροών 
5) Αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των μέσων παραγωγής (επιτάχυνση 

σμίκρυνση) 
6) Καθορισμός επιπτώσεων από καθυστερήσεις δραστηριοτήτων 
7) Εκτίμηση κόστους επιτάχυνσης  
8) Έλεγχος χρονικής και οικονομικής πλευράς έργου 
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Στάδια Δικτυωτής Ανάλυσης 

 
1) Ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες 
2) Προσδιορισμός σχέσεων αλληλουχίας 
3) Προσδιορισμός μεθόδου εκμετάλλευσης 
4) Εκτίμηση της χρονικής διάρκειας και του κόστους κάθε δραστηριότητας 
5) Σχεδίαση του δικτύου  ανάλογα με τη μέθοδο δικτυωτής ανάλυσης (CPM, MPM, 

PERT) 
6) Επίλυση του δικτύου για τον προσδιορισμό της νωρίτερης και της βραδύτερης 

χρονικής στιγμή (ΕS, LS) 
7) Υπολογισμός χρονικών περιθωρίων (ΔΤο,ΔΤF) 
8) Κατασκευή πίνακα με όλα τα στοιχεία των δραστηριοτήτων  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Κεφ. 4  6. Τι εκφράζουν το ολικό χρονικό περιθώριο και το ελεύθερο χρονικό περιθώριο 

μιας δραστηριότητας ; Ποια είναι η διαφορά του ολικού χρονικού περιθωρίου 

γεγονότος και του ολικού χρονικού περιθωρίου δραστηριότητας;  

Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π.  

Παντουβάκης),ενότητα 4.2.4, Σελ. 135-136.   

 

- 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 

 

- Ολικό χρονικό περιθώριο γεγονότος – Το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να 
καθυστερήσει η πραγματοποίηση ενός γεγονότος χωρίς να καθυστερήσει η εκτέλεση του 
έργου 
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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 υπάρχουν και πολλές) κρίσιμες διαδρομές.  Κάθε κρίσιμη διαδρομή 
τονίζεται σχεδιαστικά ώστε να είναι εμφανής.   

 
 

Κεφ. 4  7. Με ποιον τρόπο συμμετέχουν στην επίλυση ενός δικτύου CPM οι πλασματικές 

δραστηριότητες;  

 Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π.  

Παντουβάκης), ενότητα 4.2, Σελ. 129 (παράγραφος 1).  

 
Πλασματική ονομάζεται μία δραστηριότητα όταν δεν έχει χρόνο (χρονική διάρκεια Τ=0) και 
κόστος C=0  και σχεδιάζεται με διακεκομμένη γραμμή. 
Κατά την επίλυση του δικτυωτού γραφήματος CPM η πλασματική συμμετέχει όπως και οι 
υπόλοιπες δραστηριότητες στον υπολογισμό των χρονικών στοιχείων του έργου (και στον 
ομόρροπο και στον αντίρροπο υπολογισμό). 
 
 

Κεφ. 4  8. Ποια τα πλεονεκτήματα της μεθόδου ΜPM έναντι της μεθόδου CPM ; Η 

απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π.  

Παντουβάκης),ενότητα 4.3.6, Σελ. 158.    

 
 
Τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου MPM είναι ότι: 
 

1) Σπάνια χρησιμοποιούνται πλασματικές 
2) Απαιτείται σχετικά λίγος χρόνος για τον σχεδιασμό του γραφήματος 
3) έχει λίγους κόμβους και βέλη, άρα είναι απλό 
4) δεν απαιτείται το «σπάσιμο» των δραστηριοτήτων όπως συμβαίνει συχνά στο CPM 
5) υποστηρίζεται από λογισμικό 

 
 

Κεφ. 4  9. Ποια είναι η φιλοσοφία της μεθόδου PERT και τι πρόσθετοι υπολογισμοί 

μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της χρήσης της, σε σχέση με τις μεθόδους 

CPM και MPM;  

Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π. Παντουβάκης), ενότητα 4.4.1, 
Σελ. 159 (παράγραφοι 3 και 4).  
 



8  

  

Η μέθοδος PERT αναπαριστά ένα έργο με ένα δικτυωτό γράφημα όπου οι δραστηριότητες 
απεικονίζονται με βέλη και τα γεγονότα με κόμβους. 
Στην PERT η χρονική διάρκεια κάθε δραστηριότητας υπολογίζεται πιθανοτικά έτσι ώστε να 
είναι δυνατός ο υπολογογισμός της πιθανότητας να τελειώσει το έργο σε κάποιο χρονικό 
διάστημα ή τη συνολική διάρκεια του έργου για την οποία υπάρχει βεβαιότητα. 
 
 

Κεφ. 4  10. Σε ποιες επιμέρους τιμές εκτιμάται η διάρκεια ενός δραστηριότητας στη μέθοδο 

PERT ;  

Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π. Παντουβάκης), 

ενότητα 4.4.3, Σελ. 172.    

 
 
Με τη μέθοδο PERT για κάθε δραστηριότητα  i  με διάρκεια μία συνεχή Τi που ακολουθεί την 
κατανομή ΒΗΤΑ, i=1,….,n μπορεί να εκτιμηθεί: 
Α) η αισιόδοξη διάρκεια της ai: P (Ti<ai)=0.05 
Β) η απαισιόδοξη διάρκεια bi: P (Ti<bi)=0.05 
Γ) την κανονική διάρκεια mi= επικρατούσα τιμή της κατανομής βήτα 

Κεφ. 5  11. Ποιες  περιπτώσεις διακρίνουμε στον προγραμματισμό των μέσων 

παραγωγής ;  

Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π. Παντουβάκης), 

κεφάλαιο 5, Σελ. 202.    

 
 
Στον προγραμματισμό χρήσης των μέσων παραγωγής διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: 
 
Α) προγραμματισμός μέσων με περιορισμούς χρόνου όπου τα μέσα παραγωγής υπάρχουν σε 
αφθονία αλλά η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν  μπορεί να επιμηκυνθεί. 
 
Β) προγραμματισμός με περιορισμούς διαθεσιμότητας μέσων. Τα μέσα παραγωγής είναι 
περιορισμένα αλλά ο χρόνος του έργου μπορεί να επιμηκυνθεί. 
 
 

Κεφ. 5  12. Περιγράψτε συνοπτικά τα βήματα των ευρετικών μεθόδων για: α) τον 

προγραμματισμό μέσων παραγωγής με περιορισμούς χρόνου και β) τον 

προγραμματισμό με περιορισμούς μέσων.   

Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π. Παντουβάκης), 

ενότητες: α) 5.1, Σελ. 203-210, β) 5.2, Σελ. 212-214  

 
 
Α)   
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Β)   
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Κεφ. 5  13. Ποιες είναι οι ανάγκες που εξυπηρετεί ένα ομαλοποιημένο διάγραμμα χρήσης 

μέσων/πόρων;   

Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π. Παντουβάκης), 

κεφάλαιο 5, Σελ. 204.    

 
H ανάγκη για ένα ομαλοποιημένο διάγραμμα της χρήσης μέσων προκύπτει από το γεγονός ότι 
υπάρχει κόστος διάθεσης (ή κόστος κινητοποίησης) ενός μέσου σε ένα έργο και κόστος 
απομάκρυνσης ενός μέσου από ένα έργο. 
Οι σκοποί που εξυπηρετεί ένα ομαλοποιημένο διάγραμμα είναι δύο: 

1) να υλοποιηθεί το έργο με σταθερό αριθμό μέσων  
2) να μειωθεί ο συνολικός αριθμός των μέσων στο ελάχιστο 

 

Κεφ. 6   

 14. Με ποιους τρόπους μπορούμε να αντλήσουμε αξιόπιστα στοιχεία για να 

παρακολουθήσουμε την πραγματική εξέλιξη ενός έργου;  

Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π. Παντουβάκης), 

κεφάλαιο 6, Σελ. 227-228.    

 
Ο διευθυντής έρχου χρειάζεται να έχει πληροφορίες μόνο για εκείνα τα στοιχεία που θα τον 
βοηθήσουν να πάρει αποφάσεις σχετικά με το έργο, όχι όλες τις λεπτομέρειες γι’ αυτό. 
Προκειμένου να έχει αξιόπιστη παρακολούθηση για το έργο απαιτείται να:  

• γίνεται πινακοποίηση των δραστηριοτήτων με συστηματικό τρόπο με στοιχεία για τον 
χρόνο, την πρόοδο και τα οικονομικά του έργου 

• οι δραστηριότητες θα πρέπει να καθορίζονται με βάση τα παραδοτέα 
 

 

Κεφ. 6  15. Περιγράψτε τα βήματα του ελέγχου της οικονομικής προόδου ενός έργου.   

Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π. Παντουβάκης), 

ενότητα 6.2, Σελ. 230-231.  

Προκειμένου να ελεγχθεί η οικονομική πρόοδος ενός έργου υπολογίζονται τα ακόλουθα μεγέθη: 
ACWP – Actual Cost of Work Performed = πραγματικό αθροιστικό κόστος τους έργου μέχρι 
την ημερομηνία ελέγχου. 
 
BCWP – Budgeted Cost of Work Performed = προϋπολογισμένο κόστος του έργου για τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία ελέγχου  
 
ΡΒ = ο προϋπολογισμός του έργου 
 
CV = διαφορά κόστους 
               𝐂𝐕 =  𝐁𝐂𝐖𝐏 –  𝐀𝐂𝐖𝐏   
 
ECAC1 = εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης 
               𝐄𝐂𝐀𝐂𝟏 =  𝐏𝐁 –  𝐂𝐔  
 
ECAC2 = εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης 

              𝐄𝐂𝐀𝐂𝟐 =  𝚩𝚸 ∗
𝑨𝑪𝑾𝑷

𝑩𝑪𝑾𝑷
 

CPI = δείκτης κόστους 

            𝐂𝐏𝐈 =
𝑩𝑪𝑾𝑷

𝑨𝑪𝑾𝑷
 

 
Αν CPI < 1 υπάρχει υπέρβαση κόστους 
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Κεφ. 6  16. Ποια είναι τα βασικά μεγέθη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο 

της χρονικής προόδου ενός έργου; Εξηγήστε τον τρόπο υπολογισμού τους και 

τις πληροφορίες που παρέχει καθένα από αυτά.  

Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Διοίκηση  Έργων, Τόμος Β (Π. Παντουβάκης),ενότητα 6.3,  
Σελ. 232-233 και αφορά τα μεγέθη SV, SPI και TTC.  
 
Για τον έλεγχο της χρονικής προόδου ενός έργου χρειάζονται:  
 
BCWP = το προϋπολογισμένο κόστος του έργου για τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία ελέγχου  
 
BCWS = το προϋπολογισμένο κόστος των εργασιών που είχαν προγραμματιστεί μέχρι την 
ημερομηνία ελέγχου  
 
SV = διαφορά χρόνου 
         𝐒𝐕 =  𝐁𝐂𝐖𝐏 –  𝐀𝐂𝐖𝐏   

 
SPI = δείκτης χρόνου 

            𝑺𝐏𝐈 =
𝑩𝑪𝑾𝑷

𝑩𝑪𝑾𝑺
 

            

           𝑻𝑻𝑪 =
𝑻

𝑺𝑷𝑰
− 𝒕 

 

  

Τόμος Β1 – Ειδικά θέματα διοίκησης έργων 
  

Κεφ. 1  17. Τι είναι κόστος έργου, άμεσο κόστος, έμμεσο κόστος, σταθερό κόστος και 

κόστος χρήσης; Πόσο ακριβείς μπορούμε να είμαστε στην εκτίμηση του κόστους 

πριν την ολοκλήρωση του και με ποιους τρόπους μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια 

εκτίμησης του κόστους;  Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Ειδικά Θέματα 

Διοίκησης Έργων, Τόμος Β1 (Π. Παντουβάκης), ενότητα 1.1, Σελ.15-16 και ενότητα 

1.2, Σελ. 17-19.  

 

⎯ Κόστος έργου είναι το σύνολο των οικονομικών μέσων που διατίθεται για την υλοποίηση 
του έργου  

⎯ Άμεσο κόστος είναι εκείνο που απαιτείται για την υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών 
και αναλύεται σε κόστος προσωπικού, μηχανημάτων, υλικών και υπεργολάβων 

⎯ Έμμεσο κόστος είναι εκείνο που αφορά τον τόπο παραγωγής του έργου, το έργο στο 
σύνολο του και την επιχείρηση που έχει αναλάβει το έργο 

 
Το άμεσο κόστος διακρίνεται περαιτέρω σε σταθερό κόστος και σε κόστος χρήσης 
 
Σταθερό κόστος είναι το πάγιο κόστος δυνατότητας χρήσης του μέσου παραγωγής, το 

οποίο είναι ανεξάρτητο από την παραγωγή του μέσου. 
 
Το κόστος χρήσης είναι ανάλογο της χρήσης του μέσου και εκφράζεται ανά μονάδα 

παραγωγής 
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Κεφ. 1  18. Αναφέρατε πιθανές συμβατικές αστοχίες που μπορούν να προκύψουν σε ένα 

έργο και αναλύστε τους παράγοντες στους οποίους μπορεί να οφείλονται.  

Η απάντηση βρίσκεται στο Βιβλίο Ειδικά Θέματα Διοίκησης Έργων, Τόμος Β1 (Π. Παντουβάκης), 
στην ενότητα 1.6.3, Σελ. 33-34.  
 
 
Οι συμβατικές αστοχίες αφορούν τις περιπτώσεις που ένα έργο δεν κάλυψε στον σκοπό του, 
όταν αυτό υπερβαίνει το διαθέσιμο προϋπολογισμό, όταν καθυστερεί να παραδοθεί και όταν 
εμφανίζει ελαττώματα. 
Οι συμβατικές αστοχίες μπορεί να οφείλονται σε μια σειρά παραγόντων: 
α) ανεπαρκής μελέτη του έργου και του σχεδιασμού της διαδικασίας υλοποίησης του 
β) ανεπαρκείς προδιαγραφές σχεδιασμού 
γ) ανεπαρκής αξιολόγηση των προσφερόμενων λύσεων από τους προμηθευτές  
δ) ανεπαρκής διαχείριση των αλλαγών    
ε) ανεπαρκής διαχείριση τεχνολογικών εξελίξεων  
στ) ανεπαρκής διαχείριση απρόβλεπτων καταστάσεων 
 
 
 

  


