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Ανάθεση του Έργου

• Με το σύστημα της απ’ ευθείας προμήθειας υλικών και της 

κατασκευής του έργου με υπεργολάβους, η λεγόμενη 

‘Αυτεπιστασία’.

• Με το σύστημα της κατασκευής του έργου με την ανάθεση όλων 

των εργασιών σε έναν Γενικό Εργολάβο.











Η Διεύθυνση του Εργοταξίου
(Project Management)

• Διεύθυνση του έργου: ορίζεται η εν γένει διαχείριση, προγραμματι-

σμός, έλεγχος της ταμειακής ροής, τη διοίκηση και τη σωστή επικοι-

νωνία που θα συμβάλλουν στην έγκαιρη και επιτυχή αποπεράτωση 

ενός κτηριακού έργου.

• Διευθυντής του έργου (project manager).

• Προγραμματισμός του έργου

• Κατανομή των ευθυνών και αποσαφήνιση των ρόλων των 

εμπλεκομένων μερών.

• Τομείς ευθύνης της Διευθύνσεως του έργου:

α. Κατά την προετοιμασία του έργου

β. Με την έναρξη και υλοποίηση των κατασκευών

γ. Μετά την αποπεράτωση του έργου



Τομείς ευθύνης του Project Manager:

α. Προετοιμασία του έργου

1. Έλεγχος πληρότητος των μελετών, χρονοδιαγράμματος και 
συμβάσεων.

2. Συνεργασία με τον ιδιοκτήτη για λήψη αποφάσεων.

3. Σύνταξη των συμβάσεων

4. Οργάνωση του Γραφείου Διευθύνσεως

5. Παρακολούθηση εφαρμογής συμβάσεων

6. Καθοδήγηση και συντονισμός των φορέων της επιβλέψεως

7. Καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού και του διατιθέμενου 
εξοπλισμού

8. Καθορισμός των ευθυνών των στελεχών

9. Περιγραφή των διακαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 
εμπλεκομένων μερών

10. Διασηφήνιση του συστήματος γραπτής επικοινωνίας και των 
διαύλων μεταβίβασης πληροφοριών

11. Ασφάλιση του έργου



Έλεγχος της πληρότητος των μελετών



Επιλογή, οργάνωση και καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού



Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού





Συλλογική προσπάθεια







Τομείς ευθύνης του Project Manager:

β. Έναρξη και υλοποίηση του Έργου

1. Συνεχής επί τόπου επίβλεψη των εργασιών

2. Διαρκής ενημέρωση του ιδιοκτήτη για την πρόοδο του έργου και 
τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις

3. Έγκαιρη επισήμανση καθυστερήσεων και λήψη μέτρων για 
επαναφορά στο χρονοδιάγραμμα

4. Υποβολή μηνιαίων αναφορών προς τον ιδιοκτήτη

5. Έγκαιρη υποβολή προς τον ιδιοκτήτη των αιτιολογημένων 
τροποποιήσεων και πρόσθετων εργασιών

6. Έλεγχος της τήρησης των κανονισμών ασφαλείας 

7. Τήρηση πρακτικών των συσκέψεων

8. Έγκριση των ‘shop drawings’ και των συμπληρωματικών μελετών.

9. Τήρηση του αρχείου του έργου

10. Διευκρινίσεις και οδηγίες προς του κατασκευαστές

11. Έκδοση πιστοποιήσεων για πληρωμές

12. Οριστική παραλαβή των εργασιών και παράδοση του έργου



Τομείς ευθύνης του Project Manager:

γ. Μετά την αποπεράτωση εργασιών

1. Παράδοση στον ιδιοκτήτη φακέλλου με τα σχέδια ‘as built’

καθώς και τις εγγυήσεις που προβλέπονται από τις συμβάσεις.

2. Προσωρινή παραλαβή των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν 

μαζί με τον εγκατεστημένο εξοπλισμό. Έκθεση με τις εργασίες σε 

εκκρεμότητα.

3. Έλεγχος της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων και 

εντοπισμός προβλημάτων και παραλείψεων.

4. Διενέργεια της οριστικής παραλαβής του έργου.



Βασικές αρχές Διευθύνσεως Έργου



Βασικές αρχές Διευθύνσεως Έργου

• Σχεδιασμού και προγραμματισμού

- Καθορισμός οργανογράμματος

- Κατάρτιση σχεδίων λειτουργίας

- Χρονοδιάγραμμα και ροή δαπανών

• Οργανώσεως

- Οργανόγραμμα και ιεραρχία στελεχών

- Ανάθεση καθηκόντων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων

- Βαθμός αποκέντρωσης

- Διαίρεση του έργου σε υποέργα και σχέση μεταξύ τους

• Διευθύνσεως

- Καθοδήγηση των στελεχών

- Συντονισμός δραστηριοτήτων

- Διασφάλιση επικοινωνίας

- Αξιοποίση ανθρώπινου δυναμικού

- Ορισμός στόχων

- Λήψη αποφάσεων

• Ελέγχου 

- Καθορισμός συστημάτων αναφοράς

- Λήψη διορθωτικών μέτρων

- Έλεγχος στελεχών και προσωπικού

- Κίνητρα και αξιολογηση









ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

• Μελέτη των τοπικών συνθηκών

• Έλεγχος ύπαρξης εργατοτεχνικού προσωπικού

• Ύπαρξη τυχόν εργοταξιακών μηχανημάτων

• Εξασφάλιση έγκαιρης παραδόσεως όλων των 

απαιτούμενων υλικών (βλ. προβλήματα σε νησιά)

• Επάρκεια νερού, εργοταξιακού ηλεκτρικού ρεύματος 

και τηλεφώνου στο εργοτάξιο

• Ανάλυση και συσχέτιση των διαφόρων φάσεων του 

έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

αποπεράτωση των εργασιών



Σκοπός του Προγραμματισμού

• Να καθορίσει τις διάφορες αυτοτελείς εργασίες (tasks) 

και να διερευνήσει τις προτεραιότητες και την 

αλληλοσυσχέτισή τους

• Να προσδιορίσει τον απαιτούμενο χρόνο για την 

ολοκλήρωσή τους

• Να συντονίσει όλες τις δραστηριότητες και να 

απεικονίσει τις επί μέρους εργασίες και τις χρονικές 

σχέσεις μεταξύ τους, επισημαίνοντας τις κρίσιμες 

διαδρομές

• Να προσφέρει μια ολοκληρωμένη απεικόνιση των 

σχέσεων των επιμέρους εργασιών, συναρτήσει του 

χρόνου και του κόστους από της ενάρξεως των 

εργασιών και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.



Περί Προγραμματισμού ερωτήματα

• Γιατί πρέπει να προγραμματίζουμε;

• Τί πλεονεκτήματα έχει ο προγραμματισμός;

• Τί κέρδη έχουμε από τον προγραμματισμό;



Οργάνωση φορέα για τη 

διεύθυνση του έργου (Project management)

• Παρακολούθηση και έλεγχος

• Έγκαιρη ρύθμιση των προβλημάτων

• Έγκαιρη διαπίστωση και εντοπισμός των ατελειών και 

ελλείψεων των μελετών

• Έλεγχος και διαχείριση όλων των συμβάσεων

• Επισήμανση των καθυστερήσεων και λήψη μέτρων

• Έγκαιρη διαπίστωση των υπερβάσεων του κόστους

• Σύνταξη μηνιαίων αναφορών

Χρειάζεται ο φορέας; (αντίλογοι)

• Επιβάρυνση του προϋπολογισμού

• Περιορισμοί και πειθαρχία

• Προσθέτει πολύ υψηλά αμοιβόμενο προσωπικό

• Για να αποδώσει χρειάζεται πολύ αναλυτικές και ορθές μελέτες



Συντάσσοντας ένα οργανόγραμμα

• Παράμετροι:

• Τεχνικές

• Οικονομικές

• Χρόνου

• Υποδιαίρεση σε τομείς ευθύνης

• Προσδιρισμός διάρκειας

• Καθορισμός διάρκειας

• Αρμοδιότητες των στελεχών

• Κρίσιμες διαδρομές

• Έλεγχος δεδομένων



Σκοπός του Προγραμματισμού

• Να καθορίσει τις διάφορες αυτοτελείς εργασίες (tasks) 

και να διερευνήσει τις προτεραιότητες και την 

αλληλοσυσχέτισή τους

• Να προσδιορίσει τον απαιτούμενο χρόνο για την 

ολοκλήρωσή τους

• Να συντονίσει όλες τις δραστηριότητες και να 

απεικονίσει τις επί μέρους εργασίες και τις χρονικές 

σχέσεις μεταξύ τους, επισημαίνοντας τις κρίσιμες 

διαδρομές

• Να προσφέρει μια ολοκληρωμένη απεικόνιση των 

σχέσεων των επιμέρους εργασιών, συναρτήσει του 

χρόνου και του κόστους από της ενάρξεως των 

εργασιών και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.



Διάφορα άλλα ζητήματα σχετικά με τη 
Διεύθυνση Έργων:

• Προϋποθέσεις της επιτυχίας του 
Project Management

• Υπεραπασχόληση του Project 
Manager

• Βελτίωση της Διευθύνσεως έργου

• Κυκλοφορία των πληροφοριών

• Η εξέλιξη του προγραμματισμού



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΌΣ ΕΡΓΟΥ

• Να καθορίσει τις διάφορες αυτοτελείς εργασίες (tasks) και να 

διερευνήσει τις προτεραιότητες και την αλληλοσυσχέτισή τους

• Να προσδιορίσει τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωσή τους

• Να συντονίσει όλες τις δραστηριότητες και να απεικονίσει τις επί 

μέρους εργασίες και τις χρονικές σχέσεις μεταξύ τους, 

επισημαίνοντας τις κρίσιμες διαδρομές

• Να προσφέρει μια ολοκληρωμένη απεικόνιση των σχέσεων των 

επιμέρους εργασιών, συναρτήσει του χρόνου και του κόστους από 

της ενάρξεως των εργασιών και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.


