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Περίληψη 
 
 
Στόχος της Μεταπτυχιακής µου  ∆ιατριβής είναι  η υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού στη 
∆ιοίκηση Κατασκευών, µε σκοπό να κάνει την εκµάθηση και κυρίως την εξέταση ευκολότερη και 
αποδοτικότερη για τον κάθε εκπαιδευόµενο, που θέλει να αποκτήσει θεωρητική κατάρτιση στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου: 1. Προσπάθησα να 
συµπεριλάβω στη συγκεκριµένη εφαρµογή, σηµαντικά κεφάλαια της «∆ιοίκησης Κατασκευών», 
τα οποία έκρινα αναγκαία για τον εκπαιδευόµενο. 2. Σχεδίασα τη δοµή της συγκεκριµένης 
εφαρµογής και του περιβάλλοντος διεπαφής. 3. Επέλεξα το σύστηµα πλοήγησης της 
εφαρµογής. 4. Εφάρµοσα και επέλεξα το κατάλληλο Μοντέλο Ανάπτυξης για την υλοποίησή της 
5. Χρησιµοποίησα την Visual Basic και άλλα βοηθητικά προγράµµατα για την επίτευξη του 
στόχου. 6. Κατανόησα και έλαβα γνώση για το πως δουλεύουν τα αντίστοιχα προγράµµατα, 
που έχουν κατασκευαστεί στο παρελθόν από επώνυµους κατασκευαστές λογισµικού. 
 

 
The implementation of Educational Software for Construction Management 

Kostas S. Kitsios 

 

 
Abstract 
 

The purpose of my Master Dissertation is the implementation of Educational Software 

for Construction Management with a view to render easier and more efficient the 

learning and principally the examination for every student who wishes to acquire 

theoretical training on this special subject.For the achievement of the aforementioned 

purpose: 1. I tried to include in this application significant chapters of “Construction 

Management” witch I considered essential for the students. 2. I designed the structure of 

this application and the interface environment. 3. I chose the navigation system of this 

application. I chose and applied the appropriate Development Model for its application. 

5. I used Visual Basic and other auxiliary programs for the achievement of the purpose. 

6. I comprehended and took into consideration the way they work respective programs 

designed in the past by famous software designers.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η ανάγκη για διαχείριση πολύ µεγάλων και πολύπλοκων κατασκευών ανέδειξε ένα πολύ 
σηµαντικό κλάδο την ∆ιοίκηση Κατασκευών (Management in Construction). Γενικά τα 
µεγάλα έργα αποτελούν σήµερα ένα πεδίο γεµάτο προκλήσεις για τους ανθρώπους που τα 
διοικούν. Προκλήσεις: Όπως τα απαραίτητα κεφάλαια που διακινούνται, οι αυξηµένες 
απαιτήσεις σε ασφάλεια, η απαιτούµενη προστασία του περιβάλλοντος, η έλλειψη πόρων, ο 
περιορισµένος διαθέσιµος χρόνος, η ενοποίηση των αγορών, οι νοµοθετικές διατάξεις, ο 
ανταγωνισµός και άλλα.  

Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι η συστηµατική και ορθολογική χρήση της επιστήµης 
της ∆ιοίκησης Κατασκευών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία ενός έργου. 
Εποµένως, θεωρώ  πολύ σηµαντική και αναγκαία την εκπαίδευση στο συγκεκριµένο 
αντικείµενο. Μετά από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο διαδίκτυο δεν εντοπίσθηκε 
κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισµικό για την ∆ιοίκηση Κατασκευών. Προκειµένου να καλυφθεί 
αυτή η ανάγκη, αποφάσισα να σχεδιάσω και να υλοποιήσω λογισµικό που να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων.  

Με το λογισµικό αυτό, ο κάθε ενδιαφερόµενος αποκτά µια θεωρητική κατάρτιση του 
αντικειµένου, που θα τον βοηθήσει όχι µόνο επαγγελµατικά άλλα και στην αναζήτηση ενός 
διαφορετικού τρόπου σκέψης, οργάνωσης και διοίκησης, για την αντιµετώπιση των 
καθηµερινών προβληµάτων της ζωής.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕ∆ΙΟΥ 

1.1  Βασικές γνώσεις για το Εκπαιδευτικό Λογισµικό 

1.1.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, οι Νέες Τεχνολογίες  έχουν αναπτυχθεί εντυπωσιακά και έχουν 
εισχωρήσει δυναµικά σε κάθε πτυχή των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. Έχουν σχεδόν ταυτισθεί µε ό,τι χαρακτηρίζουµε ως ανάπτυξη. Με τη ραγδαία 
εξέλιξη και εξάπλωσή τους, έχουν εισβάλλει αναπόφευκτα και στο χώρο της εκπαίδευσης, 
προκαλώντας ταυτόχρονα και έντονες επιστηµονικές συζητήσεις στους κόλπους της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Κάθε χώρα που προσβλέπει στην ανάπτυξη (οικονοµική, τεχνολογική 
κ.λπ.) επενδύει στις νέες τεχνολογίες, τις εισαγάγει στην εκπαίδευση, ενισχύει την έρευνά τους, 
χρηµατοδοτεί τις εφαρµογές τους, προωθεί µε κάθε τρόπο ό,τι έχει σχέση µ' αυτές, ιδιαίτερα µε 
την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Η Πληροφορική έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται στην ελληνική εκπαίδευση εδώ και 
περίπου 15 χρόνια. Συστηµατικά όµως, άρχισε να χρησιµοποιείται τα τελευταία 10 χρόνια. 
Βοηθώντας τον εκπαιδευόµενο στην καλύτερη και ευκολότερη απόκτηση των γνώσεων. Οι 
εφαρµογές που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση είναι κυρίως οπτικοακουστικού χαρακτήρα, 
οι οποίες βοηθάνε τον εκπαιδευόµενο να κατανοήσει πιο εύκολα τις διάφορες έννοιες ενός 
µαθήµατος ενώ παράλληλα του κρατάνε αµείωτο το ενδιαφέρον αφού το µάθηµα γίνεται πιο 
ευχάριστο για αυτόν. Οι νέες τεχνολογίες δεν έχουν σαν στόχο τον παραγκωνισµό του 
εκπαιδευτικού (δεν θα το µπορούσαν άλλωστε), αλλά αντίθετα αποτελούν έναν απαραίτητο και 
πολύτιµο βοηθό. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το διαδίκτυο και γενικότερα οι Νέες Τεχνολογίες 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσα υποβοήθησης του εκπαιδευτικού έργου και ως µέσα 
ενίσχυσης της µάθησης µέσω λογισµικού εφαρµογών, το οποίο χαρακτηρίζεται ως 
«εκπαιδευτικό λογισµικό». 

Η χρήση του υπολογιστή, ως µέσου για τη διδασκαλία µαθηµάτων στη διαδικασία 
µάθησης έχει πλέον καθιερωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία ως µια ανάγκη που συνεχώς 
αποκτά όλο και περισσότερο έδαφος τόσο στους σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής, όσο και 
στους ίδιους τους εκπαιδευτές, αλλά και στους εκπαιδευόµενους. Η χρήση του υπολογιστή 
συνδέεται µε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού, που είναι ενταγµένο στο περιβάλλον 
µάθησης. Η διευκόλυνση της εκπαίδευσης µπορεί να επιτευχθεί, είτε χρησιµοποιώντας το 
εκπαιδευτικό λογισµικό ως µέσο διδασκαλίας από τον εκπαιδευτή, είτε ως αλληλοεπιδραστικό 
µέσο αυτοδιδασκαλίας από τον εκπαιδευόµενο. Από την άποψη αυτή µπορούµε να 
χαρακτηρίσουµε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού ως συµβολή στη βελτίωση της 
µάθησης, όχι µόνο σε ποσοτικό επίπεδο, αλλά και σε ποιοτικό, ενεργοποιώντας τον 
εκπαιδευόµενο και τον εκπαιδευτή, ώστε να αξιοποιήσει το δυναµικό τους. Αυτό σηµαίνει ότι ο 
χρήστης εκπαιδευτικού λογισµικού: α) εξερευνά και ανακαλύπτει και β) αποκτά δηµιουργική 
σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο που µαθαίνει. 

Κάποια λογισµικά υπηρετούν επικουρικά τους εκπαιδευτές, διευκολύνοντάς τους στο 
έργο τους. Άλλες φορές, ενισχύουν την προσπάθεια του εκπαιδευόµενου, παρέχοντας εργαλεία 
εξάσκησης, πηγές γνώσεις, κ.α. Επιπλέον, υπάρχει εκπαιδευτικό λογισµικό που χρησιµοποιείται 
στο συντονισµό  του εκπαιδευτικού έργου, τη συγκέντρωση και οργάνωση του εκπαιδευτικού 
υλικού, την κατάρτιση και τήρηση του προγράµµατος εκπαίδευσης και, γενικότερα, τη διοίκηση 
και λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισµού.  

Εκτός από το λογισµικό που τίθεται στην υπηρεσία του εκπαιδευτικού και του 
συστήµατος εκπαίδευσης, υπάρχει και εκπαιδευτικό λογισµικό προσαρµοσµένο στις 
ιδιαιτερότητες του εκπαιδευόµενου. Έτσι, αρκετά διαδεδοµένα είναι τα συστήµατα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν και εξελιγµένα συστήµατα 
αυτοεκπαίδευσης, είτε από απόσταση, είτε µε την αρωγή ενός εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικού 
οργανισµού. Στις προηγµένες χώρες υπάρχει λογισµικό που χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση 
από τα µέσα του προηγούµενου αιώνα. Αρχικά, το λογισµικό εξυπηρετούσε περισσότερο τη 
διδασκαλία µαθηµάτων σχετικά µε την τεχνολογία και την πληροφορική, αλλά σταδιακά άρχισαν 
να εµφανίζονται προγράµµατα για διάφορες άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Σήµερα, υπάρχει 
εξειδικευµένο εκπαιδευτικό λογισµικό για τη διδασκαλία αρκετών θεµατικών ενοτήτων. Τα 
∆υστυχώς, ελάχιστα από αυτά χρησιµοποιούνται στη χώρα µας, και πολύ λίγα είναι 
προσαρµοσµένα στην ελληνική γλώσσα και πραγµατικότητα. 
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1.1.2 Ορισµός Εκπαιδευτικού Λογισµικού   

Ως εκπαιδευτικό λογισµικό ορίζουµε το µέσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση της µάθησης χρησιµοποιώντας ως κύριο εργαλείο τον υπολογιστή 

Είναι το εξειδικευµένο λογισµικό, που µπορεί να υποστηρίξει διδακτικές και µαθησιακές 
δραστηριότητες, µέσα στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου προγράµµατος εκπαίδευσης. Αυτό που 
επιδιώκεται, είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ώστε να δηµιουργηθεί ένα πλούσιο και ελκυστικό 
εκπαιδευτικό περιβάλλον, που θα προκαλεί τον εκπαιδευόµενο να πειραµατίζεται, να δηµιουργεί 
και να µαθαίνει «κάνοντας». 

Για άλλους ως εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να χαρακτηριστεί οποιοδήποτε λογισµικό 
που µπορεί να βοηθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία, είτε ως εποπτικό µέσο διδασκαλίας από 
τον εκπαιδευτή, είτε και ως διδακτικό εργαλείο που λειτουργεί εξατοµικευµένα, στο επίπεδο του 
εκπαιδευόµενου.  

 

1.1.3 Βασικοί στόχοι του Εκπαιδευτικού Λογισµικού 

Οι βασικοί στόχοι του Εκπαιδευτικού Λογισµικού είναι:  

• Να βοηθήσει τον εκπαιδευόµενος να κατανοήσει καλύτερα τις διδασκόµενες έννοιες σε 
σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία.  

• Να ενεργοποιήσει  το ενδιαφέρον του εκπαιδευόµενου και να δραστηριοποιήσει τα 
κίνητρα µάθησης του.  

• Να αποτελέσει µια φιλικότερη, ελκυστικότερη και πιο πολύπλευρη παρουσίαση της 
διδακτέας ύλης,  

• Να συµβάλει στην βιωµατική προσέγγιση της γνώσης. 

• Να προσφέρει την δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να συµµετέχει ενεργά και να 
µαθαίνει µέσα από τις εµπειρίες του.  

• Να προκαλεί και να ενθαρρύνει την ενεργητική, τη συνεργατική, τη διερευνητική και τη 
δηµιουργική προσέγγιση της γνώσης.  

• Να συµβάλλει στη δηµιουργία νέων µορφών διδασκαλίας µέσα από τις οποίες οι 
εκπαιδευόµενοι να οδηγούνται σε υψηλότερα επίπεδα κατανόησης. 

 

1.1.4 Χαρακτηρστικά Εκπαιδευτικού Λογισικού 

Σύµφωνα µε τους ερευνητές, η εκπαιδευτική διαδικασία µε τη χρήση του εκπαιδευτικού 
λογισµικού µπορεί να καταστεί εξαιρετικά αποτελεσµατική για τον εκπαιδευόµενο. Η διδασκαλία 
µπορεί να γίνει: 

α) Αλληλεπιδραστική 

β) Οδηγούµενη από τον χρήστη 

γ) Εµπλουτισµένη 

δ) ∆ιαθεµατική και µε 

ε) ∆υνατότητα εξερεύνησης. 

Η διδασκαλία η οποία είναι οδηγούµενη από το χρήστη (user-driven), προϋποθέτει 
την ενεργητική συµµετοχή του σ’ αυτή.  Η εµπλουτισµένη (enriching) διδασκαλία παρέχει τη 
δυνατότητα µεταφοράς της πληροφορίας µε ποικίλους τρόπους (ήχο, εικόνα, γραφικά, κίνηση). 
Επίσης, παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορία που εµπλέκεται µε την 
ύλη του. Η διαθεµατικότητα ή διεπιστηµονικότητα (interdisciplinary learning) στη διδασκαλία 
δίνει τη δυνατότητα εξέτασης µιας έννοιας κάτω από πολλές οπτικές γωνίες από διάφορα 
επιστηµονικά πεδία, µε αποτέλεσµα τη βαθύτερη και πολύπλευρη κατανόησή της. Τέλος, η 
διδασκαλία η οποία παρέχει τη δυνατότητα εξερεύνησης (exploratory), δίνει στο χρήστη τη 
δυνατότητα εξερεύνησης διαφόρων θεµάτων, ώστε να εµπεδωθεί η νέα γνώση. 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό πρέπει επίσης, να παρέχει ανατροφοδότηση στο χρήστη 
ώστε να τον βοηθά να κατανοήσει την όποια γνωστική του πρόοδο. Τέλος, η δηµιουργία 
εκπαιδευτικού λογισµικού, µε το οποίο οι χρήστες αναπτύσσουν συνεργατικές 
δραστηριότητες τους δίνει τη δυνατότητα να εργάζονται ως οµάδα και ο καθένας να 
συνεισφέρει µε τις γνώσεις του. Η παραγόµενη γνώση, λόγω και της δηµιουργούµενης άµιλλας 
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είναι πιο σταθερή και παραµένει στη µακροπρόθεσµη µνήµη. Όπως και η συµβατική 
διδασκαλία, το εκπαιδευτικό λογισµικό το οποίο διαπερνάται από τις προηγούµενες 
παιδαγωγικές αρχές µπορεί να καταστεί εξαιρετικά αποτελεσµατικό για το χρήστη. 

 

1.1.5 Κατηγορίες του Εκπαιδευτικού Λογισµικού 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό, µε αργά και διστακτικά βήµατα, έχει ήδη εισβάλει, σε µικρό ποσοστό 
βέβαια, στην εκπαιδευτική διαδικασία όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, αφού πρώτα, πριν 
από µερικά χρόνια, έκανε την είσοδο του στην επαγγελµατική κατάρτιση.  

Το λογισµικό που χρησιµοποιείται στην εκπαίδευση µπορεί να διακριθεί σε : 

Α. Λογισµικό Γενικού Σκοπού. Χρησιµοποιείται είτε ως εργαλείο διδασκαλίας (µε την έννοια της 
χρήσης του στο πλαίσιο των εποπτικών µέσων) είτε ως αντικείµενο διδασκαλίας στο πλαίσιο 
µαθηµάτων όπως: Εισαγωγή στην Πληροφορική, Χρήση Η/Υ, Εφαρµογές Πληροφορικής. 

Β. Επαγγελµατικό Λογισµικό. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ικανοποιήσει ανάγκες του ευρύτερου 
επαγγελµατικού χώρου και το οποίο απευθύνεται πρωτίστως σε επαγγελµατίες. 

Γ. Εκπαιδευτικό Λογισµικό Τυπικής Μορφής. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ικανοποιήσει 
συγκεκριµένους παιδαγωγικούς, διδακτικούς και µαθησιακούς στόχους. Ακολουθεί 
συγκεκριµένες παιδαγωγικές αρχές και χρησιµοποιείται ως µέσο άµεσης υποβοήθησης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (CAI – Computer Assisted Instruction). 

Πρώτη κατηγορία: Το Λογισµικό γενικού σκοπού: περιλαµβάνει λογισµικό όπως το 
Word, το Excel, το Power Point, το Outlook και την Access. Το καθένα απ' αυτά δεν θεωρείται 
εκπαιδευτικό λογισµικό και µπορεί να βρει εφαρµογή σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Η 
γνώση της χρήσης αυτού του λογισµικού απαιτείται από την αγορά εργασίας.  

∆εύτερη κατηγορία: Το Επαγγελµατικό Λογισµικό. Περιλαµβάνει λογισµικό που 
απευθύνεται πρωτίστως σε επαγγελµατίες, και το οποίο, στο βαθµό που καλύπτει διδακτικούς 
στόχους της δευτεροβάθµιας τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µπορεί να αξιοποιηθεί στα 
σχολεία, αφού συµπληρωθεί µε κατάλληλο βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό προσαρµοσµένο στα 
αναλυτικά προγράµµατα σπουδών. Το επαγγελµατικό λογισµικό πρέπει να χρησιµοποιείται 
µόνο υποστηρικτικά, όπου κρίνεται απαραίτητο σε ειδικά τεχνολογικά µαθήµατα και µε µέτρο.  
Ο σκοπός και ο στόχος αυτού του λογισµικού δεν πρέπει να είναι απαραίτητα µόνο η εκµάθηση 
του εργαλείου αλλά η διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα του εκπαιδευόµενου, η κατανόηση της 
διδακτέας ύλης από µια διαφορετική οπτική και η υποβοήθηση της ενεργητικής προσέγγισης 
της µάθησης.  

Τρίτη κατηγορία: Το Εκπαιδευτικό Λογισµικό Τυπικής Μορφής. Ο Βασικός στόχος 
του από την εφαρµογή και χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι και θα πρέπει να είναι 
η µάθηση. Το εκπαιδευτικό λογισµικό υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και υλοποιεί 
συγκεκριµένη παιδαγωγική αντίληψη. Εντάσσεται στο συνολικό διδακτικό υλικό µιας 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και, εποµένως, πρέπει να είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο 
έτσι ώστε να διευκολύνει τη µάθηση. Εκπληρώνει συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και να 
χρησιµοποιείται είτε ως συµπληρωµατικό µέσο διδασκαλίας από τον εκπαιδευτή είτε ως 
υποστηρικτικό µέσο αυτοδιδασκαλίας από τον εκπαιδευόµενο. Αυτή η κατηγορία λογισµικού 
µπορεί να βρει εφαρµογή σε όλες της βαθµίδες εκπαίδευσης. 

Το Εκπαιδευτικό Λογισµικό Τυπικής Μορφής µπορεί να ταξινοµηθεί στις εξής 
κατηγορίες:  

I.Εξάσκησης – Εγκύµνασης (Drill and Practice) 

II.Εκπαίδευσης – Φροντιστηρίου (Tutorial) 

III.Προσοµοιώσεων (Simulations) 

IV.Εκπαιδευτικών παιχνιδιών (Educational computer games)  

V.Μοντελοποίησης (Modeling) 
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I. Εκπαιδευτικό Λογισµικό Εξάσκησης – Εγκύµνασης (Drill and Practice) 

Οι εφαρµογές του τύπου αυτού παρουσιάζουν σταδιακά ένα τµήµα διδακτέας ύλης και 
ακολούθως ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήµατα µε τυχαία σειρά αλλά µε διαβάθµιση στη 
δυσκολία. Συγκρατούν την επίδοση του χρήστη και τα λάθη του. Επιπλέον δίνουν παραδείγµατα 
και ανατροφοδότηση στα σηµεία στα οποία ο εκπαιδευόµενος εµφάνισε αδυναµία. Αν ο 
χρήστης δεν απαντήσει σε µια ερώτηση µετά από µερικές προσπάθειες, το λογισµικό 
παρουσιάζει την απάντηση µε την παράλληλη εµφάνιση κάποιας εξήγησης. Συνήθως το 
εκπαιδευτικό λογισµικό τύπου εξάσκησης – εκγύµνασης εµπεριέχεται σε άλλους τύπους 
λογισµικού ως µέρος αυτών. 

II. Εκπαιδευτικό Λογισµικό Εκπαίδευσης – Φροντιστηρίου (Tutorial) 

Η λειτουργία του λογισµικού του τύπου αυτού είναι εµπνευσµένη από το ρόλο του δασκάλου. 
Παρουσιάζει σταδιακά τµήµατα πληροφοριών προσαρµοσµένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και 
ικανότητες του χρήστη και του θέτει σχετικές ερωτήσεις. Αξιολογεί τις απαντήσεις του χρήστη, 
και προσφέρει ανατροφοδότηση µε διευκρινίσεις πριν δοθεί νέα πληροφορία. Η παρουσίαση 
της πληροφορίας γίνεται κατά ένα µη σειριακό τρόπο, µε διακριτά βήµατα ανάλογα µε τη 
συµπεριφορά του χρήστη. Κατά κανόνα επαναλαµβάνει τον κύκλο “πληροφορία – ερώτηση – 
ανάδραση”. 

Μετεξέλιξη του λογισµικού tutorial αποτελεί το Έµπειρο Εκπαιδευτικό Λογισµικό 

(Intelligent Tutoring System – ITS), το οποίο περιλαµβάνει µοντέλα µαθητή, δασκάλου και 
µοντέλα διδακτικών στρατηγικών. Είναι συνδεδεµένα µε το χώρο της Τεχνητής Νοηµοσύνης και 
της Γνωστικής Ψυχολογίας. Εµπεριέχουν σύνολα κανόνων µέσω των οποίων “µαθαίνουν” από 
το χρήστη και γίνονται περισσότερο ευέλικτα. Μπορούν να πάρουν αποφάσεις και να δοµήσουν 
το  εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα, όπως και να επιλέξουν την καταλληλότερη διδακτική µέθοδο 
ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσµατικά.  

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα οποία προσαρµόζονται στον τύπο του χρήστη και 
θεωρούνται ως τα πλέον κατάλληλα για εξατοµικευµένη µάθηση αποκαλούνται 
προσαρµοστικά συστήµατα (adaptive systems). (ιατηρούν µοντέλα χρηστών και µε βάση τις 
αντιδράσεις τους (π.χ. ενδιαφέρον σε συγκεκριµένα θέµατα) καθορίζουν ανάλογα το 
εκπαιδευτικό υλικό που θα προσφέρουν ή τις ερωτήσεις και τα προβλήµατα που θα 
παρουσιάσουν σ’ αυτούς. Πιο αποτελεσµατικά ακόµη, θεωρούνται τα προσαρµοζόµενα 
συστήµατα (adaptable systems), τα οποία προσαρµόζονται συνεχώς στο προφίλ των 
χρηστών, προσπαθώντας να ρυθµίσουν την παρουσίαση της πληροφορίας ώστε η εξέλιξη του 
προγράµµατος να ταιριάζει απόλυτα µε το µαθησιακό τύπο και τους ρυθµούς εργασίας τους. 

ΙΙΙ. Εκπαιδευτικό Λογισµικό Λύσης Προβληµάτων (Problem Solving) 

Τα προγράµµατα του τύπου αυτού, ζητούν από τους χρήστες να επιλύσουν ασκήσεις και 
προβλήµατα, στηριζόµενοι σε γνώσεις που έχει αποκτηθεί σε προηγούµενη φάση. Συνήθως 
εµπεριέχονται σε εφαρµογές άλλου τύπου, όπως π.χ. σε προσοµοιώσεις. Ευνοούν τη 
διερευνητική µάθηση και συνήθως, στοχεύουν στην ανάπτυξη αλγοριθµικής σκέψης. Το 
λογισµικό του τύπου αυτού, δίνει στο µαθητή τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ή να αναλύσει 
παραλλαγές του προβλήµατος µέσω αλλαγών των δεδοµένων του. H εφαρµογή του είναι 
κυρίως στα Μαθηµατικά και στις Φυσικές Επιστήµες. 

IV. Εκπαιδευτικό Λογισµικό Προσοµοιώσεων (Simulations) 

Η αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού λογισµικού προσοµοιώσεων ή εικονικών εργαστηρίων 
στηρίζεται στο γεγονός πως η παρατήρηση και ο πειραµατισµός ευνοούν την εξαγωγή 
συµπερασµάτων, τη δηµιουργία ορισµών, κανόνων όπως και την κατανόηση των φυσικών 
φαινοµένων. Όµως συχνά, τα φυσικά φαινόµενα εκδηλώνονται σε χρόνο που δεν είναι εύκολο 
να παρατηρηθούν. Επίσης, η εκδήλωσή τους συνοδεύεται από προβλήµατα επικινδυνότητας. 
Για το λόγο αυτό, µπορούν να µεταφερθούν στο εικονικό εργαστήριο µέσω των 
προσοµοιώσεων. 

Μέσω των προσοµοιώσεων, ο χρήστης µπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει την 
ολοκλήρωση ενός φαινοµένου, να µεταβάλλει τις παραµέτρους λειτουργίας και να µελετήσει σε 
βάθος την αλληλεπίδρασή τους. Μπορεί έτσι, να επιβεβαιώσει όσα ήδη γνωρίζει ή να 
ανακαλύψει την πλάνη που έχει γύρω από κάποια φαινόµενα. Οι προσοµοιώσεις και τα εικονικά 
εργαστήρια είναι εφαρµογές συγγενικές µε τα ανοικτά µαθησιακά περιβάλλοντα, τα οποία 
δίνουν τη δυνατότητα ισχυρής αλληλεπίδρασης µε το χρήστη και πειραµατισµού. 
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V. Εκπαιδευτικό Λογισµικό Μοντελοποίησης (Modeling) 

Με τη χρήση του µπορούν να γίνουν αναπαραστάσεις συστηµάτων ή διαδικασιών, δηλαδή να 
δηµιουργηθούν µοντέλα. Η µοντελοποίηση επιτρέπει την µεταβολή κάποιας ή κάποιων 
παραµέτρων που επιδρούν στο σύστηµα και την παρατήρηση της συµπεριφοράς του 
πληθυσµού. Αν κανείς παρατηρήσεις σήµερα εφαρµογές εκπαιδευτικού λογισµικού, είναι 
εύκολο να διαπιστώσει πως ενσωµατώνουν στοιχεία από όλες σχεδόν, τις προηγούµενες 
κατηγοριοποιήσεις. Έτσι, παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον και προσφέρουν µεγαλύτερο 
κίνητρο χρήσης. 

 

1.1.6 Σύνδεση του Εκπαιδευτικού Λογισµικού µε τον εκπαιδευτικό χώρο  και το 
εκπαιδευτικό έργο 

Για να συνδεθεί το εκπαιδευτικό λογισµικό µε τον εκπαιδευτικό χώρο και  το εκπαιδευτικό έργο 
θα πρέπει:  

• Να εκσυγχρονιστούν  τα προγράµµατα σπουδών, ώστε να προβλέπουν τη χρήση 
εκπαιδευτικού λογισµικού.. 

• Να συνδεθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισµικού µε                             
τα προγράµµατα σπουδών. 

• Να ενταχθεί το εκπαιδευτικό λογισµικό στο συνολικό εκπαιδευτικό σχεδιασµό. 
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1.2 ∆ιοίκηση Κατασκευών ως πεδίο Εκπαίδευσης 

1.2.1 ∆ιαχείριση Έργων στην Ελλάδα 

1.2.1.1 Εισαγωγή 

Η ∆ιαχείριση Έργων στην Ελλάδα ξεκίνησε να διδάσκεται ως ξεχωριστό µάθηµα στο Ε.Μ.Π. 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Το αντικείµενο του µαθήµατος περιελάµβανε τη 
µαθηµατική θεώρηση της διαχείρισης έργων, δηλαδή τις µεθόδους χρονικού και οικονοµικού 
προγραµµατισµού. Γεγονός που απεικόνιζε τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης. Επαγγελµατικά 
το αντικείµενο δεν προσέφερε αυτοτελείς ευκαιρίες απασχόλησης γεγονός, που παγίωσε και τις 
ακαδηµαϊκές αναζητήσεις, τόσο διδακτικά όσο και ερευνητικά. Το αντικείµενο συνεχίζει να 
διδάσκεται ανελλιπώς στο Ε.Μ.Π. αλλά και προοδευτικά σε πολλά άλλα Πανεπιστήµια και ΑΤΕΙ 
στην Ελλάδα. Σήµερα, υπάρχει ειδικός Τοµέας στο Ε.Μ.Π. (Τοµέας Προγραµµατισµού & 
∆ιαχείρισης Τεχνικών Έργων) αλλά και αυτοτελές Τµήµα στα ΑΤΕΙ Λάρισας µε την ονοµασία 
"∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Έργων" (http://dde.sdo.teilar.gr/).  

 

1.2.1.2 Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών  στα ΑΕΙ και στα ΑΤΕΙ 

1. Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, στη σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας το 
ΜΠΣ µε Τίτλο: "∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων " (http://www.eap.gr). 

2. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,  στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, το 
ΜΠΣ µε Τίτλο: "∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων " (http://cpm.civil.auth.gr/).. 

3. Στο Πανεπιστήµιο Πατρών, στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, το ΜΠΣ µε Τίτλο: 
"Συγκοινωνιών, ∆ιαχείρισης Έργων και Σχεδιασµού του Χώρου ". 

4. Στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, στη Σχολή Επιστηµών της ∆ιοίκησης, στο Τµήµα Μηχανικών 
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, το ΜΠΣ µε Τίτλο: "Οικονοµική και ∆ιοίκηση για Μηχανικούς".  

5. Στο ΑΤΕΙ Λάρισας του Τµήµατος της ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων , το ΜΠΣ µε 
Τίτλο: "∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Έργων και Προγραµµάτων". 

6. Στο ΑΤΕΙ του Πειραιά στο Τµήµα Πολιτικών ∆οµικών Έργων σε συνεργασία µε το 
Kingston University (U.K.) πραγµατοποιεί τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράµµατα µε τίτλο: 
"MSc in Management in Construction & MSc in Structural Design and Construction 
Management.". 

7. Στο ΑΤΕΙ του Πειραιά στο Γενικό Τµήµα Μαθηµατικών, σε συνεργασία µε το CITY 
UNIVERSITY of Seattle, Bellevue, Washington State, U.S.A.  πραγµατοποιεί τοΜΠΣ µε 
Τίτλο: "Master of Science in Project Managemen".  

 

1.2.1.3 Επαγγελµατικές Πιστοποιήσεις 

Α. Πιστοποίηση από το  Project Management Institute (PMI - http://www.pmi.org). Ο κάθε 
ενδιαφερόµενος µπορεί να επιλέξει πέντε διαφορετικές πιστοποιήσεις στη ∆ιοίκηση έργων 
(Project Management). Ο κάθε ενδιαφερόµενος επιλέγει την καταλληλότερη για αυτόν, ανάλογα 
µε το επαγγελµατικό και ακαδηµαϊκό του προφίλ αλλά και την επαγγελµατική του εξέλιξη, το 
career path που έχει διαµορφώσει. Αυτές είναι: 1. Η CAPM (Certified Associate in  Project 
Management). Θεωρείται η πιστοποίηση µε τα λιγότερα προαπαιτούµενα. Ο κάτοχος της 
πιστοποίησης CAPM δύναται να µετέχει απλά σε µία οµάδα έργου.2. Η PMP (Project 
Management Professional) Μια από τις πλέον αναγνωρισµένες πιστοποιήσεις στη διαχείριση 
έργων παγκοσµίως. Ο κάτοχος της πιστοποίησης PMP δύναται να ηγηθεί ενός έργου. Η ύλη 
της εξέτασης είναι κατά κύριο λόγο το PMBOK Guide καθώς και επιπλέον ύλη γενικών γνώσεων 
διαχείρισης έργων, διοίκησης γενικότερα και επαγγελµατικής δεοντολογίας και ηθικής. 3. Η 
PgMP (Program Management Professional) Η δυσκολότερη πιστοποίηση του PMI. Ο κάτοχός 
της, ως πιστοποιηµένος Program Manager, µετέχει στο στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης 
επιλέγοντας και παρακολουθώντας τα κατάλληλα έργα προς τους στόχους της. 4. Η PMI-RMP 
(PMI Risk Management Professional).  Είναι µια εξειδικευµένη πιστοποίηση επί θεµάτων 
διαχείρισης κινδύνου έργων. 5. PMI-SP (PMI Scheduling Professional) Είναι µια εξειδικευµένη 
πιστοποίηση επί θεµάτων χρονοδιαγραµµάτων. 
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              Β. Πιστοποίηση από το IPMA (International Project Management Association) 
(www.ipma.ch -www.pmgreece.gr. Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιαχειριστών Έργων) Το ΙPMA πιστοποιεί 
ικανότητες διαχειριστών έργων µε βάση το πρότυπο ICB (ΙPMA Competence Baseline). 
Αξιολογεί και πιστοποιεί σε 4 επίπεδα  τη γνώση και την εµπειρία στη ∆ιαχείριση Έργων. Kατά 
το IPMA, η επάρκεια στη διαχείριση έργου αναλύεται σε τρεις βασικούς τοµείς: 1. τον τεχνικό 
τοµέα: αφορά τις ενέργειες, γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για τη σύλληψη, έναρξη, 
υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου 2. τον τοµέα της συµπεριφοράς/προσωπικότητας: 
αφορά στοιχεία προσωπικότητας και επαγγελµατικής ηθικής και 3. τον τοµέα του Οργανωτικού 
Πλαισίου: αφορά θέµατα νοµοθεσίας, λογιστικά και χρηµατοοικονοµικά θέµατα, υγιεινή και 
ασφάλεια. 
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1.2.2 ∆ιαχείριση Έργων στο Εξωτερικό 

1.2.2.1 Εισαγωγή 

Οι ΗΠΑ, η ∆υτική Ευρώπη (κυρίως η Αγγλία, η Γαλλία και η Γερµανία), η Αυστραλία, η Νότιος 
Αφρική και οι χώρες της Άπω Ανατολής (Σιγκαπούρη, Κορέα, Χονγκ Κονγκ και Ιαπωνία) είναι οι 
πρώτες χώρες στις οποίες έγιναν συστηµατικές προσπάθειες στη ∆ιαχείριση Έργου. Οι 
Ανατολικές χώρες, που ήταν παραδοσιακά κατά της διαχείρισης (management), έχουν αλλάξει 
και παρουσιάζουν αξιόλογη και αξιοζήλευτη δραστηριότητα τα τελευταία είκοσι  - εικοσιπέντε 
χρόνια. Σχετικά παραδείγµατα περιλαµβάνουν τόσο στη γειτονική Σερβία, Κροατία και Σλοβενία, 
που µετέχουν σε πλήθος ερευνητικών προγραµµάτων και που εµφανίζονται ιδαίτερα 
δραστηρίες στην περιοχή αυτή, όσο και στη µακρινότερη Ρωσία που οργάνωσε το 17ο 
Παγκόσµιο Συνέδριο ∆ιαχείρισης Έργων στη Μόσχα τον Ιουνίο του 2002. Αναφορά για τις 
δραστηριότητές της στη διαχείριση έργων θα πρέπει να γίνει και για τη γειτονική µας Τουρκία και 
ιδιαίτερα το Istanbul Technical University, στο οποίο προσφέρονται µεταπτυχιακά τµήµατα 
(επιπέδου M.B.A.) µε διεθνή συµµετοχή και υψηλές απαιτήσεις.  

 

1.2.2.2 Φορείς που ασχολούνται µε τη ∆ιαχείριση Έργου στο Εξωτερικό 

 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ  

ASAPM AMERICAN SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF PROJECT 
MANAGEMENT 

APM ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT  

AIPM AUSTRALIAN INSTITUTE OF PROJECT MANAGEMENT  

CII CONSTRUCTION INDUSTRY INSTITUTE  

CSI CONSTRUCTION SPECIFICATIONS  INSTITUTE 

ICC INTERNATIONAL COST COUNCIL  

ICEC INTERNATIONAL COST  ENGINEERING COUNCIL 

IPMA INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION  

JPMF JAPAN  PROJECT MANAGEMENT FORUM  

PMF PROJECT  MANAGEMENT FORUM 

PMI PROJECT  MANAGEMENT INSTITUTE 

RICS ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS 

SAVE SAVE INTERNATIONAL - THE VALUE SOCIETY 

SCEA SOCIETY OF COST ESTIMATING AND ANALYSIS 
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1.2.2.3 Ερευνητικοί Φορείς που ασχολούνται µε τη ∆ιαχείριση Έργου στο Εξωτερικό 

 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  ΦΟΡΕΑΣ ΣΚΟΠΟΣ 

CIB International Council of 
Research and Innovation in 
Construction  

Ιδρύθηκε το 1953 µε σκοπό τη 
διευκόλυνση της διεθνούς 
συνεργασίας και την ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ κυβερνητικών 
ερευνητικών ινστιτούτων στον 
οικοδοµικό και τον κατασκευαστικό 
τοµέα.  

CICA Construction Industry Computing 
Association 

Αποσκοπεί στην αποτελεσµατική 
χρήση της πληροφορικής στις 
κατασκευές. 

CITE Construction Industry Trading 
Electronically 

 

 

Συνεργατική πρωτοβουλία 
ανταλλαγής ηλεκτρονικών 
πληροφοριών στην κατασκευαστική 
βιοµηχανία της Αγγλίας  

EAPPM European Association for 
Product and Process Modeling 
the Building Industry  

Οργάνωση τακτικών συνεδρίων στη 
µοντελοποίηση του οικοδοµικού και 
του κατασκευαστικού προϊόντοςκαι 
των αντίστοιχων διαδικασιών 

ECCREDI European Council for 
Construction Research, 
Development and Innovation 

Ιδρύθηκε το 1995 µε σκοπό τη 
συνεισφορά στην ανταγωνιστικότητα, 
ποιότητα, ασφάλεια και 
περιβαλλοντική προστασία της 
κατασκευαστικής βιοµηχανίας. 

ENBPI  European Network of Building 
Research Institutes 

Συνέργειες µεταξύ των ερευνητικών 
ινστιτούτων του ευρωπαϊκού χώρου  

VTT Τεχνικό Ερευνητικό Κέντρο 
Φινλανδίας 

Έρευνα και παροχή πληροφοριών 
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1.2.3 Εκπαιδευτικά λογισµικά για τη ∆ιοίκηση Κατασκευών  

Οι εξελίξεις στην παραγωγή συνθέτων και µεγάλων έργων κάνουν τα τελευταία χρόνια όλο και 
πιο αναγκαία την εκπαίδευση και την υποστήριξη σε εξελιγµένο λογισµικό  ∆ιοίκησης 
Κατασκευών που αφορά κυρίως τον Χρονικό και Οικονοµικό Προγραµµατισµό. Τα 
διαθέσιµα στην αγορά προγράµµατα σε συνδυασµό µε τα εκπαιδευτικά λογισµικά και τα ισχυρά 
ηλεκτρονικά εργαλεία παρέχουν σήµερα εκπληκτικές δυνατότητες στους χρήστες. Επιτρέπουν 
την εκπαίδευση, τη  διαχείριση και την παρακολούθηση έργων µε ακρίβεια, άνεση και ταχύτητα 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Project Management Educational Software 

(ProMES) 

ΣΤΟΧΟΣ/ΣΚΟΠΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εκπαιδευτικό λογισµικό σε όσους  

επιθυµούν να εκπαιδευτούν στην ∆ιοίκηση 

Έργων µε τα  εξής εργαλεία:  CPM, PERT, 

RACI και WBS 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Windows Me / NT / 2000 / XP / Vista / 

Windows 7 Windows Me / NT / 2000 / XP / 

Vista / Windows 7  

2. 128 MB RAM, 30MB free disk space 

128 MB RAM, 30MB ελεύθερο χώρο στο 

δίσκο  

ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΝΙΚΟΥ Είναι διαθέσιµο σε κάθε ενδιαφερόµενο για 

ακαδηµαϊκή χρήση 

ΧΡΗΣΙΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΓΙΑ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ: 

http://kkir.simor.ntua.gr/promes.asp 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MPMM  

Εκδότης: Method123 Ltd 

ΣΤΟΧΟΣ/ΣΚΟΠΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Έχει σχεδιαστεί για εκπαδευτικούς σκοπούς 

. Παρέχει µια ολοκληρωµένη µεθοδολογία 

για τη διαχείριση των µικρών 

έργων.∆ιδάσκει αρχές καθώς και τις 

πρακτικές της διαχείρισης έργου 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το µέγεθος του αρχείου 8408K   

ΧΡΗΣΙΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΧΡΗΣΙΜΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α: 

http://www.freedownloadscenter.com/Busin

ess/Project_Management/MPMM_Project_

Management_Educational.html 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

2.1 Εισαγωγή  

Στόχος της Μεταπτυχιακής µου  ∆ιατριβής είναι  η υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού στη 
∆ιοίκηση Κατασκευών, µε σκοπό να κάνει την εκµάθηση και κυρίως την εξέταση ευκολότερη και 
αποδοτικότερη για τον κάθε εκπαιδευόµενο, που θέλει να αποκτήσει θεωρητική κατάρτιση στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου: 1. Προσπάθησα να 
συµπεριλάβω στην συγκεκριµένη εφαρµογή, σηµαντικά κεφάλαια της «∆ιοίκησης Κατασκευών» 
τα οποία έκρινα αναγκαία για τον εκπαιδευόµενο. Επίσης, «συµπύκνωσα» την διδακτέα ύλη 
που πρέπει να µάθει ο εκπαιδευόµενος, αφαιρώντας πληροφορίες πολύ εξειδικευµένες οι 
οποίες ξεχνιούνται άµεσα και κάνουν την µάθηση δυσάρεστη. Σκοπός είναι η µάθηση να είναι 
χαρά για τον εκπαιδευόµενο και όχι αγγαρεία. 2. Σχεδίασα τη δοµή της συγκεκριµένης 
εφαρµογής και του περιβάλλοντος διεπαφής. 3. Επέλεξα το σύστηµα πλοήγησης της 
εφαρµογής. 4. Επέλεξα και εφάρµοσα το κατάλληλο Μοντέλο Ανάπτυξης για την υλοποίησή της 
5. Χρησιµοποίησα την Visual Basic και άλλα βοηθητικά προγράµµατα για την επίτευξη του 
στόχου. 6. Κατανόησα και έλαβα γνώση για το πως δουλεύουν τα αντίστοιχα προγράµµατα που 
έχουν κατασκευαστεί στο παρελθόν από επώνυµους κατασκευαστές λογισµικού. 

 

Η απόφαση µου για την υλοποίηση του συγκεκριµένου Εκπαιδευτικού Λογισµικού 
στηρίχθηκε: 

• Στην Εκπαιδευτική µου εµπειρία στην ∆/θµια Εκπαίδευση 13 Ετών. 

• Στην Επαγγελµατική µου εµπειρία στον τοµέα ∆ιοίκησης Κατασκευών. 

• Στις Βασικές και Μεταπτυχιακές µου Σπουδές. 

• Στην Γλώσσα Προγραµµατισµού Visual Basic. 

• Στην εµπειρία µου, από το λογισµικό TEST 2 BEST, που ειδικεύεται στην εξάσκηση 
δεξιοτήτων των επτά ενοτήτων Πιστοποίησης ECDL. 

 

2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά Εφαρµογής  

Το Εκπαιδευτικό Λογισµικό υλοποιήθηκε στην Γλώσσα Προγραµµατισµού Visual Basic Έκδοση 
6.0. Η Γλώσσα Προγραµµατισµού Visual Basic χρησιµοποιείται για προγραµµατισµό 
προσανατολισµένο σε αντικείµενα (object oriented programming). Οι παραγόµενες εφαρµογές 
δοµούνται µε σελίδες εικόνων οθόνης, τις “φόρµες” (forms), οι οποίες εµπλουτίζονται µε 
“αντικείµενα” (objects). Κάθε αντικείµενο περιέχει δεδοµένα και ένα σύνολο διεργασιών για το 
χειρισµό αυτών των δεδοµένων. (διατηρεί συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και µπορεί να 
αλληλεπιδράσει µε τα υπόλοιπα, ανάλογα µε τη συµπεριφορά του, η οποία ρυθµίζεται από τον 
προγραµµατιστή. Τα αντικείµενα (objects) του περιβάλλοντος εργασίας ‘εχουν ιδιότητες και 
συγκεκριµένους τρόπους συµπεριφοράς, λειτουργούν δηλαδή σαν αντικείµενα του φυσικού 
κόσµου. Ο προγραµµατιστής µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα αντικείµενο για να εκτελέσει κάποια 
εργασία (π.χ. να εκτελέσει ήχους, να ενσωµατώσει εικόνες, να προβάλλει βίντεο, να 
παρουσιάσει κείµενο µε κυλιόµενες µπάρες κλπ.), χωρίς να απαιτείται να το δηµιουργήσει 
προγραµµατιστικά ή να κατανοεί το µηχανισµό λειτουργίας του. Επίσης, για την µεταροπή των 
κειµένων σε µορφή .pdf  χρησιµοποίησα το πρόγραµµα Nitro PDF Converter 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

3.1 Σχεδιασµός  

3.1.1 Εισαγωγή 

Η σχεδίαση της εφαρµογής είναι µια διαδικασία που επηρεάζεται από µεγάλο αριθµό 
παραγόντων. Σχετίζεται άµεσα µε το προς παρουσίαση θέµα, µε τον εκπαιδευτικό στόχο, µε το 
γνωστικό επίπεδο των χρηστών και µε την ηλικία τους. Για τους χρήστες µικρής ηλικίας επειδή 
µπορούν εύκολα να αποπροσανατολιστούν (αν έχουν µεγάλο βαθµό ελευθερίας στον 
καθορισµό των παραµέτρων της εµφάνισης του περιεχοµένου και ιδιαίτερα στην πλοήγηση), 
είναι πιο κατάλληλο να επιλέξουµε ένα µοντέλο σχεδίασης µε περιορισµένο έλεγχο από το 
χρήστη. Αντίθετα, για χρήστες µεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο κατάλληλες σχεδιαστικές δοµές 
που εκµεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες των υπερµέσων (σχεδιασµός τύπου δικτύου ή 
σχεδιασµός τύπου λεωφόρου). Ο βαθµός ελευθερίας στις επιλογές του χρήστη τότε είναι 
µεγαλύτερος και το πρόγραµµα αποτελεσµατικότερο. 

Τα καλά οργανωµένα λογισµικά ευνοούν ανακαλυπτικές διδακτικές προσεγγίσεις σε 
περιβάλλον οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Ένα κατάλληλο και σωστά σχεδιασµένο 
εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να καταστεί εξαιρετικά αποτελεσµατικό για τον εκπαιδευόµενο 
στην διαδικασία της µάθησης. Για  να είναι  αποτελεσµατικό, θα πρέπει οι εκπαιδευτές αλλά και 
οι τεχνολογικοί στόχοι του να είναι εξαρχής σαφείς, καθορισµένοι και επιτυχηµένοι. 

 

3.1.2 Πλοήγηση  

Μιλώντας για πλοήγηση (navigation) εννοούµε τη διαδικασία εξερεύνησης του λογισµικού, 
προκειµένου να προσεγγίσουµε την πληροφορία.Το Σύστηµα Πλοήγησης που χρησιµοποιείται 
στο Εκπαιδευτικό Λογισµικό είναι η Πλοήγηση µέσω του χάρτη πλοήγησης στην εφαρµογή. Ο 
χάρτης πλοήγησης αποτελεί το κύριο σύστηµα πλοήγησης σε µια εφαρµογή. Πρόκειται για ένα 
ειδικό διάγραµµα ροής, στο οποίο εµφανίζεται συνοπτικά όλη η δοµή της εφαρµογής. Πρώτο 
στοιχείο του χάρτη πλοήγησης είναι η εισαγωγική εικόνα οθόνης, πάνω στην οποία υπάρχουν 
οι επιλογές εργασιών (menu). Από αυτή ξεκινούν διακλαδώσεις που οδηγούν στις εικόνες 
οθόνης που συνιστούν τις θεµατικές ενότητες της εφαρµογής. 

 

 

3.1.3 ∆όµηση της Εφαρµογής. 

 

Η ∆οµή της συγκεκριµένης εφαρµογής ως προς την ∆ιδακτική Ύλη  θα σχεδιαστεί µε βάση τον 
Γραµµικό σχεδιασµό µε άλµατα. Στην δοµή αυτή υπάρχει ένα κεντρικό σηµείο-κόµβος από το 
οποίο ο χρήστης µπορεί να ακολουθήσει διαδροµές της δικής του επιλογής. Ο χρήστης έχει µια 

σχετική ελευθερία στην πλοήγηση. Συνήθως, µπορεί να πάρει πληροφορίες από µία σελίδα και 
να τις εκµεταλλευτεί γνωστικά σε µια άλλη. Οι διαδροµές πλοήγησης που θα επιλέξει άρα και οι 
πληροφορίες που θα πάρει, συνδέονται µε το γνωστικό υπόβαθρο και τα ενδιαφέροντά του. 

 

 
Σχήµα 3.1 (α): Γραµµικού σχεδιασµού µε άλµατα  
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Η ∆οµή της συγκεκριµένης εφαρµογής ως προς τα «Τεστ Γνώσεων»  θα σχεδιαστεί µε 
βάση την ∆όµηση µε απλές σελίδες Στη δοµή αυτή το σύνολο των πληροφοριών 
παρουσιάζεται αυτόνοµο σε µία σελίδα – εικόνα οθόνης χωρίς ο µαθητής να έχει την 
δυνατότητα να κάνει συσχετισµούς και πλοήγηση σε άλλες περιοχές. Συνήθως να 
δηµιουργηθούν συνθήκες πρόσβασης σε όλες τις σελίδες, η “πλοήγηση” έχει ως βάση της µια 
κεντρική σελίδα – εικόνα οθόνης. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του κάθε φορά µία σελίδα 
περιεχοµένου. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουµε εκµετάλλευση τωνδυνατοτήτων των 
υπερµέσων και ο µόνος στόχος είναι η γνώση µέσα από τη δυνατότητα της ανάκλησης 
πληροφοριών. 
 

 
Σχήµα 3.1 (β): ∆όµηση µε απλές σελίδες 

 

3.1.4 Έλεγχος της Εφαρµογής από τον χρήστη 

Μια εκπαιδευτική εφαρµογή δεν είναι και δεν πρέπει να σχεδιάζεται ως ένα απλό µέσο 
εξερεύνησης και πρόσβασης σε πληροφορίες. Ένας καλός σχεδιασµός επιβάλλει τον δυναµικό 
έλεγχο της πληροφορίας από το χρήστη και την ουσιαστική αλληλεπίδρασή του µε το σύστηµα. 
Κατά τη σχεδίαση θα πρέπει να καθοριστεί ποιο θα είναι το είδος του ελέγχου που θα έχει ο 
χρήστης και σε τι βαθµό ο έλεγχος αυτός θα εξαρτάται από τον ίδιο αλλά και από τον 
εκπαιδευτή. Στην πράξη δεν έχει ερευνηθεί σε βάθος αν η ύπαρξη ελέγχου από τον χρήστη σε 
µια εκπαιδευτική εφαρµογή την καθιστά αποτελεσµατικότερη. Οι ερευνητές των Θεωριών της 
Συµπεριφοράς, υποστηρίζουν ωστόσο, πως η παροχή µεγάλου βαθµού ελευθερίας στον 
εκπαιδευόµενο-χρήστη δεν σηµαίνει πως θα τον βοηθήσει να αναπτυχθεί γνωστικά. Αντίθετα, οι 
ερευνητές των Θεωριών Οικοδόµησης της Γνώσης που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της 
µάθησης περισσότερο προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες κάθε ατόµου, υποστηρίζουν πως η 
παροχή µεγάλου βαθµού ελευθερίας αποτελεί βασικό παράγοντα για τη γνωστική ανάπτυξη. 

 

3.1.5 Επιλογή του κατάλληλου Μοντέλου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισµικού 

Η επιλογή του κατάλληλου µοντέλου ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισµικού είναι λογικό να µην 
περιλαµβάνει τα µοντέλα αυτόµατου προγραµµατισµού. Και αυτό γιατί η ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού λογισµικού είναι µια δηµιουργική διαδικασία και όχι µια αυτόµατη διαδικασία. 
Επιλέγουµε το σπειροειδές µοντέλου ανάπτυξης µε την βοήθεια του µοντέλου 
επαναχρησιµοποίησης λογισµικού. Το µοντέλο επαναχρησιµοποίησης λογισµικού δεν µπορεί 
να οδηγήσει σε ολοκληρωµένη ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού.  Στο σπειροειδές µοντέλο 
ανάπτυξης σε κάθε φάση ανάπτυξης υπάρχει µια άµεση εκτίµηση του ρίσκου. Καταρχήν σε 
αυτό καθορίζονται οι στόχοι, οι εναλλακτικές λύσεις και οι περιορισµοί τους και στη συνέχεια 
αξιολογούνται αυτές οι λύσεις και καθορίζονται στρατηγικές επίλυσης του ρίσκου εάν αυτό είναι 
µεγάλο. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να αναπτυχθεί το λογισµικό χωρίς να υπάρχει ο 
κίνδυνος της µη ολοκλήρωσης µιας φάση ανάπτυξής του και συγχρόνως µετά από κάθε φάση 
έχουµε ένα ενδιάµεσο πρωτότυπο που µπορεί σταδιακά να αξιολογείται. Μπορούµε να 
συµπεράνουµε ότι το σπειροειδές µοντέλο µπορεί να αποτελέσει βάση για την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού λογισµικού µε ορισµένες παραλλαγές οι οποίες εξειδικεύονται κάθε φορά 
ανάλογα µε το περιβάλλον ανάπτυξης και το συγκεκριµένο πρόβληµα 
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3.1.6 Σχεδίαση Περιβάλλον ∆ιεπαφής  

3.1.6.1 Εισαγωγή  

Η διεπαφή καθορίζει το όριο επικοινωνίας µεταξύ δύο οντοτήτων. Η διεπαφή µεταξύ ενός 
ανθρώπου και ενός υπολογιστή καλείται ενδιάµεσο µε τον χρήστη. ∆ηλαδή αυτό που ακριβώς, 
βλέπει ο χρήστης στην οθόνη, το οποίο παρεµβάλλεται µεταξύ του χρήστη και του µηχανισµού 
παρουσίασης του περιεχοµένου και της δοµής του λογισµικού.  Θα λέγαµε λοιπόν, πως το 
περιβάλλον διεπαφής είναι το µέσο που δίνει τη δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας 
µεταξύ του χρήστη και του συστήµατος (δηλαδή του λογισµικού µέσω του υλικού). Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι ο τρόπος µε τον οποίο ο χρήστης αντιλαµβάνεται όσα εµφανίζονται στο 
περιβάλλον διεπαφής επηρεάζεται από προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες. 

Η Σχεδίαση του Περιβάλλοντος ∆ιεπαφής παίζει σηµαντικότατο ρόλο στην επιτυχία ενός 
Εκπαιδευτικού Προγράµµατος. Κατά την Σχεδίαση του περιβάλλοντος διεπαφής έλαβα υπόψη 
µου δύο βασικούς παράγοντες: 1. τον χρόνο που απαιτείται προκειµένου ο χρήστης να 
εξοικειωθεί µε αυτό και 2. τον βαθµό της ευκολίας εφαρµογής του λογισµικού από τον 
εκπαιδευτή και µάλιστα µε την ελάχιστη δυνατή καθοδήγηση. Προσπάθησα, σύµφωνα µε την 
εµπειρία µου να δηµιουργήσω έναν ελκυστικό τρόπο παρουσίασης και ένα λειτουργικό 
περιβάλλον διεπαφής που θα λειτουργήσουν θετικά για τον χρήση.  

Ο χειρισµός της εφαρµογής είναι απλός και ο χρήστης δεν αφιερώνει χρόνο για να τον 
µάθει. Εργάζεται µε απλό τρόπο χωρίς να χρειάζεται να αποµνηµονεύει διαδικασίες και δεν 
αποπροσανατολίζεται ούτε απωθείται από την εφαρµογή. Μπορεί έτσι να επικεντρωθεί στο 
περιεχόµενο και στις προβαλλόµενες µέσω αυτού έννοιες. Προσπάθησα τις πληροφορίες που 
παρουσίασα σ’ αυτό το εκπαιδευτικό λογισµικό να τις οργανώσω κατάλληλα και όχι να τις 
τοποθετήσω άναρχα. Το περιβάλλον της εφαρµογής µου είναι ένα «λιτό» αλλά σοβαρό 
περιβάλλον.  Οι εργονόµοι λογισµικού είναι ειδικοί σε θέµατα ευχρηστίας λογισµικού, που 
ασχολούνται µε τον σχεδιασµό του περιβάλλοντος διεπαφής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτό να 
διαθέτει υψηλό βαθµό ευχρηστίας και να προάγει στην πράξη την αλληλεπίδραση χρήστη - 
εφαρµογής.  

 

3.1.6.2 ∆ιατήρηση συµβατότητας στη λειτουργία της εφαρµογής σε σχέση µε το 

 Λειτουργικό Σύστηµα 

Κατά τον Σχεδιασµό της εφαρµογής του Εκπαιδευτικού Λογιαµικού: 

1. Καταλαµβάνεται από το περιβάλλον διεπαφής όλη η επιφάνεια της οθόνης και 
καλύπτεται πλήρως η επιφάνεια εργασίας του λειτουργικού συστήµατος. 

2. Παρακάµπτεται πλήρως το λειτουργικό σύστηµα και τα εικονίδια χειριστήρια που αυτό 
διαθέτει. 

Τέτοιες πρακτικές θεωρούνται γενικά επιτυχηµένες, αφού προσδίδουν µια διαφορετική 
αίσθηση στο χρήστη, ξεπερνούν την αισθητική του περιβάλλοντος εργασίας του λειτουργικού 
συστήµατος, η οποία δεν είναι κατ’ ανάγκη η καλύτερη, του εξάπτουν τη φαντασία και τον 
προκαλούν να εξερευνήσει το νέο περιβάλλον. 

Έδωσα ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα χειριστήρια της εφαρµογής του Εκπαιδευτικού 
Λογισµικού µε τα τυπικά χειριστήρια του Λειτουργικού Συστήµατος να εφαρµόζονται µε τον ίδιον 
τρόπο, γαι να µην δηµιουργείται πρόβληµα και να µην οδηγείται ο χρήστης συνέχεια σε λάθη.  

 

3.1.6.3 Εργονοµία- Οργάνωση και Οµαδοποίηση Χειριστηρίων  

Προκειµένου ο χρήστης να εργαστεί µε την εφαρµογή θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα ειδικά 
σχεδιασµένα χειριστήριά της (αναδυόµενες λίστες µε επιλογές εργασιών, ράβδους κύλισης και 
εικονίδια). 

Η εργονοµία των χειριστηρίων µιας εφαρµογής σχετίζεται µε τρία θέµατα: µε τη µορφή, 
µε τη θέση και µε τον τρόπο λειτουργίας των χειριστηρίων. Στην συγκεριµένη εφαρµογή η 
µορφή των χειριστηρίων δεν µεταβάλλεται µεταξύ των τµηµάτων της εφαρµογής. Με 
αποτέλεσµα να µην δηµιουργείται σύγχυση στο χρήστη ή το λιγότερο άσκοπη επεξεργασία 
πληροφορίας για την αναγνώριση του κατάλληλου κάθε φορά χειριστηρίου προκειµένου να 
εκτελέσει µια λειτουργία. Έτσι, το ενδιαφέρον και η προσοχή του, µετατοπίζεται στον τρόπο 
χρήσης του περιβάλλοντος διεπαφής παρά στο περιεχόµενο της εφαρµογής. 
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Τα χειριστήρια της εκπαιδευτικής µου εφαρµογής είναι οµαδοποιηµένα (εκτός 
εξαιρέσεων) και τοποθετηµένα σε συγκεκριµένο σηµείο της οθόνης. Επίσης, είναι 
ευθυγραµµισµένα σε κοινό άξονα  Πρέπει να αναφερθεί ότι η οµαδοποίηση των χειριστηρίων, 
έγινε µε βάση τις λειτουργίες τους. Έτσι, µια οµάδα είναι τα χειριστήρια πλοήγησης (µετάβασης 
από σελίδα σε σελίδα, µετάβασης στην αρχική επιλογή εργασιών, έξοδος, κλπ.). Μια άλλη 
οµάδα είναι τα χειριστήρια των συνηθισµένων λειτουργιών του προγράµµατος (π.χ. αντιγραφή 
στην προσωρινή µνήµη, εκτύπωση, κλπ.). Μια τρίτη οµάδα µπορεί να περιλαµβάνει, 
ενδεχοµένως, τα χειριστήρια των ειδικών λειτουργιών που µπορεί να προσεγγίσει ο χρήστης 
ανάλογα µε το περιεχόµενο και το είδος της εφαρµογής. 

 

3.1.6.4 Εύκολη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του προγράµµατος 

Κατά τον Σχεδιασµό του περιβάλλοντος διεπαφής έδωσα ιδιαίτερη σηµασία στην ευκολία µε την 
οποία ο χρήστης µπορεί να εκτελέσει κάθε λειτουργία της εκπαιδευτικής εφαρµογής. Όλοι 
γνωρίζουµε ότι η πολυπλοκότητα στον εντοπισµό και η σε βάθος κίνηση – πλοήγηση για την 
εκτέλεση µιας λειτουργίας µπορεί να απωθήσει το χρήστη και να τον αποσπάσει από τον 
επιθυµητό στόχο. Για τον σκοπό αυτό καθόρισα ποιες λειτουργίες εκτελούνται σπάνια (π.χ. οι 
ρυθµίσεις εκτέλεσης της εφαρµογής) και ποιες συχνά (π.χ. η επιστροφή στην αρχική επιλογή 
εργασιών) και πως αυτές ο χρήστης θα τις προσεγγίσει εύκολα. Η πρόσβαση στα χειριστήρια 
των λειτουργιών που εκτελούνται συχνά, έγινε µέσα από κάθε εικόνα οθόνης του περιβάλλοντος 
διεπαφής και για να εκτελεστεί η επιθυµητή λειτουργία ένα πάτηµα του πλήκτρου του ποντικιού 
πρέπει να είναι αρκετό. Ενώ, η πρόσβαση στα χειριστήρια των λειτουργιών που εκτελούνται 
σπάνια οι κινήσεις είναι παραπάνω από µία.  

 
3.1.6.5  Παροχή πληροφοριών για τον τρόπο λειτουργίας της εκπαιδευτικής εφαρµογής 

και παροχή βοήθειας στο χρήστη 

Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισµικό, τα γραφικά περιβάλλοντα διεπαφής βοηθούν το χρήστη 
να καταλάβει περίπου τη χρησιµότητα και τη λειτουργία κάθε χειριστηρίου υπό την ευρεία 
έννοια. Όµως, όσο καλά σχεδιασµένα κι αν είναι τα χειριστήρια, όσο κι αν βοηθά το γραφικό 
περιβάλλον, η λειτουργία τους δεν είναι πάντα προφανής και αυτονόητη. Για το σκοπό αυτό, 
είναι χρήσιµο να παρέχεται πληροφόρηση για το τι εκτελεί κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος 
διεπαφής. 

Στο συγκεκριµένο Εκπαιδευτικό Λογισµικό ξεδιπλώνεται αρχείο βοήθειας 
ενσωµατωµένο στην εφαρµογή. Η γλώσσα γραφής της βοήθειας είναι απλή, σαφής και 
συµβαδίζει µε τις οδηγίες που δίνεται στην Λειτουργία  της Εφαρµογής (ή στο εγχειρίδιο) που 
συνοδεύει την εκπαιδευτική εφαρµογή .Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της βοήθειας 
γίνεται εύκολα και γρήγορα 

 

3.1.6.6 Στοιχεία που βοηθούν στην γρήγορη, εύκολη και αποτελεσµατική «επικοινωνία»  

 του χρήστη µε την εφαρµογή 

Στην συγκεκριµένη εφαρµογή, γίνεται χρήση διαφόρων στοιχείων τα οποία βοηθούν στην 
γρήγορη, εύκολη και αποτελεσµατική “επικοινωνία” του χρήστη – εκπαιδευόµενου µε την 
εφαρµογή.   

Τα στοιχεία αυτά είναι:  

1. Χρώµατα. Το χρώµα και οι χρωµατικοί συνδυασµοί στο εκπαιδευτικό λογισµικό, όπως 
άλλωστε και στην καθηµερινή µας ζωή, παίζουν σηµαντικό ρόλο. Στη συγκεκριµένη 
εφαρµογή χρησιµοποιήθηκε το Μαυρό και το Λευκό. Κατά τους ερευνητές κάθε χρώµα 
που προσλαµβάνεται από το ανθρώπινο µάτι, συνδέεται συνειρµικά µε συγκεκριµένες 
έννοιες και προκαλεί συγκεκριµένα συναισθήµατα. Το Μαυρό που χρησιµοποιήθηκε 
συνδέεται µε την δύναµη και την σοβαρότητα. Ενώ το Λευκό συνδέεται µε την 
καθαρότητα, ελαφρότητα και διαφάνεια.  

2. Κείµενο. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, αν συγκρίνουµε την ταχύτητα ανάγνωσης ενός 
κειµένου µε τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε ένα 
έντυπο, τότε θα διαπιστωθεί πως το έντυπο διαβάζεται κατά µέσο όρο 30% πιο 
γρήγορα. Η βελτίωση της αναγνωσιµότητας του κειµένου από την οθόνη του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή απαιτεί την υιοθέτηση ορισµένων κανόνων στην παρουσίασή 
του. Γι’ αυτό το λόγο και τους εφάρµοσα στην εφαρµογή µου. Χρησιµοποίησα: την 
Γραµµατοσειρά Arial και κατάλληλο µέγεθος που να προσδίδει ευκρίνει και 
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αναγνωσιµότητα. Χρήση κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων ή λέξεων. Χρήση 
διαστηµάτων, στηλοθετών, κουκκίδων, αρίθµησης. Χρήση γραµµοσκίασης, πλαισίων 
και πινάκων. Χρήση γραµµάτων, λέξεων ή φράσεων υπογραµµισµένων, µε έντονη 
γραφή, µε πλάγια γραφή. Χρήση χρωµάτων σε λέξεις ή φράσεις του κειµένου, όπου 
αυτό επιβάλλεται. ∆ιαχωρισµός παραγράφων ώστε να φαίνονται οι νοηµατικές αλλαγές 
στο περιεχόµενο. 

3. Περιεχόµενο της Εφαρµογής: Είναι πολύ σηµαντικό από πλευράς περιεχοµένου, µια 
εκπαιδευτική εφαρµογή να βοηθά το χρήστη ώστε οι προσλαµβανόµενες πληροφορίες 
να µπορούν να ενσωµατωθούν στις γνωστικές του δοµές. Γι’ αυτό το λόγο ο τρόπος 
πλοήγησης στην εφαρµογή και η  δόµηση του περιεχοµένου της εφαρµογής σχετίζεται 
µε τις γνωστικές (υπάρχουσες) δοµές του χρήστη και επίσης παρέχεται η δυνατότητα 
εµπλουτισµού και µεταβολής των γνωστικών δοµών του χρήστη ώστε να οικοδοµηθεί η 
νέα γνώση. Συγκεριµένα: Το περιεχόµενο στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό 
διαθέτει επιστηµονικότητα, πληρότητα και συνάφεια µε το θέµα του λογισµικού. Το ύφος 
της παρουσίασης του περιεχοµένου διατηρείται σταθερό σε όλη την εφαρµογή. Το 
περιεχόµενο πρέπει να παρουσιάζεται µε αµεροληψία. Οι έννοιες πρέπει να 
παρουσιάζονται µε σαφήνεια. Το περιεχόµενο παρουσιάζεται έτσι ώστε να συνδέει τις 
έννοιες που παρατίθενται µε καταστάσεις από την πραγµατικότητα και την εµπειρία του 
χρήστη. Το περιεχόµενο πρέπει να παρουσιάζεται µε γλώσσα κατανοητή. Το 
περιεχόµενο επικεντρώνεται στη βαθµίδα εκπαίδευσης και στο αναλυτικό πρόγραµµα, 
ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του χρήστη. Μέσα από το περιεχόµενο αναδεικνύονται 
τα κίνητρα χρήσης και εξερεύνησής του. Η αναζήτηση της πληροφορίας και η 
πρόσβαση σ’ αυτή γίνεται σύντοµα και εύκολα. 

4. Backgrounds. Τα Backgrounds που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση της 
εφαρµογής είναι σοβαρά και όχι χαρούµενα και έντονα. Αυτό έγινε για να µπορέσουµε 
να δώσουµε ένα σοβαρό ύφος στην εφαρµογή µας και για να δείξουµε ότι  
απευθυνόµαστε σε ένα µεγάλο και ώριµο ηλικιακά κοινό. 

5. Σχήµατα. Η χρήση σχηµάτων σε κάποια σηµεία του περιεχοµένου της διδακτικής ύλης 
της εφαρµογής ήταν επιβεβληµένη για την ευκολότερη κατανόηση άλλα και ανάδειξη 
κάποιων σηµαντικών στοιχείων. Επίσης, τα σχήµατα βοηθάνε στην καλύτερη 
αφοµοίωση των πληροφοριών του διδακτικού υλικού. 

6. Κουµπιά πλοήγησης (Buttons). Η εφαρµογή χρησιµοποιεί αρκετά κουµπιά τα οποία 
βοηθάνε στη πλοήγηση του χρήστη µέσα στην εφαρµογή. Τα συγκεκριµένα κουµπιά 
είναι µε ευανάγνωστα γράµµατα ώστε ο χρήστης – εκπαιδευόµενος να µπορεί άµεσα 
και µε ευκολία να επιλέγει αυτό που επιθυµεί. Λόγω του πλήθους των κουµπίων 
(buttons) που έχει η εφαρµογή τα κουµπία αυτά βρίσκονται σε συγκεκριµένη θέση. Αυτό 
είναι πολύ σηµαντικό για τον χρήστη και έχει ως αποτέλεσµα, να µπορεί να βρίκει 
άµεσα τα Buttons και να µην µπερδεύεται µε την χρήση της εφαρµογής, κάτι που θα τοα 
αποθάρρυνε από το να ασχοληθεί εκτενέστερα µε την συγκεκριµένη εφαρµογή. Γενικά 
θα πρέπει, τα εκπαιδευτικά λογισµικά να µην είναι πολύπλοκα ως προς τα µενού και 
υποµενού πλοήγησης που έχουνε. 

7. Εικόνες. Η χρήση σχηµάτων σε κάποια σηµεία του περιεχοµένου της διδακτικής ύλης 
της εφαρµογής,  , βοηθάνε τον χρήστη – εκπαιδευόµενο στην πιο εύκολη κατανόηση 
του περιεχοµένου της διδακτέας ύλης ενώ κάνουν και την ίδια την εφαρµογή πιο 
ελκυστική για τον µαθητή και λιγότερο βαρετή. Η χρήση των εικόνων είναι πολύ 
σηµαντική. Σε αυτές οφείλεται το µεγαλύτερο µέρος της επιτυχηµένης αφοµοίωσης της 
διδακτέας ύλης, αφού όπως λέει και µια κινέζικη παροιµία : ” Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες 
λέξεις.” 
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3.2 UML Σχεδιάγραµµα 

 

3.2.1 Εισαγωγή  

Η ενοποιηµένη γλώσσα σχεδιασµού (Unified Modeling Language - UML) είναι µια γραφική 
γλώσσα που έχει σαν σκοπό την οπτική παράσταση, τη διαµόρφωση προδιαγραφών και την 
τεκµηρίωση συστηµάτων που βασίζονται σε λογισµικό.  

 

3.2.2 Στόχος και ∆οµή της UML  

Η UML είναι µια πλήρης και πλούσια γλώσσα µε εξαιρετικά ευρύ πεδίο εφαρµογής.  

Στοχεύει στο σχεδιασµό αντικειµενοστρεφών συστηµάτων. Το σχέδιο είναι µια απλοποιηµένη 
παράσταση της πραγµατικότητας. Σχεδιάζουµε για να µπορέσουµε να καταλάβουµε το σύστηµα 
που αναπτύσσουµε. Έτσι δηµιουργώντας ένα σχέδιο επιτυγχάνουµε τέσσερις στόχους: 

1. Παριστάνουµε οπτικά το σύστηµα που έχουµε ή θέλουµε να κατασκευάσουµε. 
2. Προσδιορίζουµε τη δοµή και τη συµπεριφορά του συστήµατος. 
3. ∆ηµιουργούµε ένα πρότυπο για να βασίσουµε την κατασκευή του συστήµατος, 
4. τεκµηριώνουµε τις αποφάσεις που λάβαµε. 

 
Η UML περιλαµβάνει τρία βασικά στοιχεία: 

• Οντότητες 

• Σχέσεις 

• ∆ιαγράµµατα 

 

3.2.3 ∆ιαγράµµατα UML 

Η UML ορίζει τα παρακάτω διαγράµµατα: 

• ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης (use case diagram) 

• ∆ιαγράµµατα δοµής 

• ∆ιάγραµµα κλάσεων (class diagram) 

• ∆ιάγραµµα αντικειµένων (object diagram) 

• ∆ιαγράµµατα συµπεριφοράς 

• ∆ιάγραµµα καταστάσεων (statechart diagram) 

• ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων (activity diagram) 

• ∆ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης 

• ∆ιάγραµµα ακολουθίας (sequence diagram) 

• ∆ιάγραµµα συνεργασίας (collaboration diagram) 

• ∆ιαγράµµατα δοµής υλοποίησης 

• ∆ιάγραµµα εξαρτηµάτων (component diagram) 

• ∆ιάγραµµα ανάπτυξης (deployment diagram) 
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3.2.4 Σχεδιασµός και Συνοπτική περιγραφή των σηµαντικότερων ∆ιαγραµµάτων UML 
της εφαρµογής. 

 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, θα περιγράψουµε τα βασικά ∆ιαγράµµατα UML της εφαρµογής. Αυτά είναι: 
το ∆ιάγραµµα   Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagram), το ∆ιάγραµµα κλάσεων (Class 
Diagram) και το ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων (Activity Diagram). 

 
Το ∆ιάγραµµα Περιπτώσεων Χρήσης UML (UML Use Case Diagram) 

 

 
 

Σχήµα 3.2.1: ∆ιάγραµµα  Περιπτώσεων Χρήσης UML  (UML Use Case Diagram ) 
 
Στο ∆ιάγραµµα  Περιπτώσεων Χρήσης UML (UML Use Case Diagram), φαίνονται τα 
στοιχεία που µε βάση τους πίνακες (παράγραφος 3.3.2)  χρησιµοποιεί και λειτουργεί η 
συγκεκριµένη εφαρµογή.   

Στο Σχήµα 3.2.1 βλέπουµε δύο οντότητες: Α) την οντότητα Εξεταστής και Β) την 
οντότητα Εξεταζόµενος. 

Α) Η οντότητα Eξεταστής. Με την διαδικασία login εισέρχεται ο Εξεταστής στο διαχειριστικό 
σύστηµα. ∆ηµιουργεί test εξέτασης προς τους εξεταζόµενους. Με την διαδικασία ανάθεσης 
επιλέγει test και τον εξεταζόµενο που έχει καταχωρίσει στο αρχείο χρηστών και συγκεκριµένα 
τον χρήστη ή τους χρήστες. Ο εξεταστής έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει οποιοδήποτε 
test θελήσει και να επανατροφο-δοτήσει την ανάθεση. Επιπλέον έχει την δυνατότητα να επιλέξει 
αναφορές για στατιστικούς σκοπούς από την επίδοση του Εξεταζόµενου. 
Β) Η οντότητα Εξεταζόµενος.  Με την διαδικασία login εισέρχεται ο Εξεταζόµενος στο 
σύστηµα εξέτασης και επιλέγει ένα test, από την λίστα των test που του έχει αναθέσει ο 
Εξεταστής. 

Μετά το πέρας της όποιας εξέτασης το αποτέλεσµα ή τα αποτελέσµατα είναι διαθέσιµα 
στον εξεταστή για όποια χρήση. 
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Το ∆ιάγραµµα κλάσεων UML (UML Class Diagram) 

 

 
 

Σχήµα 3.2.2: ∆ιάγραµµα  κλάσεων UML (UML Class Diagram) 

Στο Σχήµα 3.2.2 βλέπουµε το ∆ιάγραµµα  κλάσεων (Class Diagram). Παρατηρούµε την 
αλληλεπίδραση µεταξύ των τάξεων  ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ – ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ και TEST, µε τα 
χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων ενεργειών ADD , UPDATE , ASSIGN και LOAD. 
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Το ∆ιάγραµµα ∆ραστηριοτήτων UML (UML Activity Diagram) 

 
Σχήµα 3.2.3: ∆ιάγραµµα ∆ραστηριοτήτων UML (UML Activity Diagram) 

 
 
 
Στο Σχήµα 3.2.3 βλέπουµε το ∆ιάγραµµα ∆ραστηριοτήτων UML (UML Activity Diagram). 
Παρατηρούµε το διάγραµµα δραστηριότητας  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ µε ΕΞΕΤΑΣΤΗ.  
Πιο συγκεκριµένα, ο ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ συνδέεται και επιλέγει TEST , αρχίζει η ΕΝΑΡΞΗ TEST 
και το αποτέλεσµα ή τα αποτελέσµατα των TEST είναι διαθέσιµα στον ΕΞΕΤΑΣΤΗ όπου µε την 
σειρά του αναζητά TEST ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ και ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ή 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ και αρχεία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ και ΆΛΛΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  
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3.3 Ανάλυση Εφαρµογής  

3.3.1 Ανάλυση Απαιτήσεων Εφαρµογής  

Α. ΕΦΑΡΜΟΦΗ  

1. Η εφαρµογή µας αποτελείται από τέσσερις Θεµατικές Ενότητες , οι οποίες είναι:  

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

• ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT) 

• ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  (MANAGEMENT IN CONSTRUCTION) 

• ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

2. Οι παραπάνω θεµατικές ενότητες περιέχουν τις δικές τους υποενότητες. 

3. Η ∆οµή της συγκεκριµένης εφαρµογής ως προς την ∆ιδακτική Ύλη  σχεδιάστηκε µε 
βάση τον Γραµµικό σχεδιασµό µε άλµατα. Στη ∆οµή αυτή υπάρχει ένα κεντρικό 
σηµείο-κόµβος από το οποίο ο χρήστης µπορεί να ακολουθήσει διαδροµές της δικής 
του επιλογής. Ο χρήστης έχει µια σχετική ελευθερία στην πλοήγηση του. 

4. ∆οµή της συγκεκριµένης εφαρµογής ως προς τα «Τεστ γνώσεων» σχεδιάστηκε µε βάση 
την  ∆όµηση µε απλές σελίδες. 

5. Η Εφαρµογή τρέχει σε Windows. 

6. Η πλοήγηση του χρήστη στην εφαρµογή είναι εύκολη, γιατί η σχεδίαση της διεπαφής 
της εφαρµογής έχει γίνει µε γνώµονα τη ευχρηστία και την εύκολη κατανόηση.  

 

Β. ΧΡΗΣΤΕΣ  

1. Η συγκεκριµένη εφαρµογή απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να αποκτήσουν θεωρητική 
κατάρτιση στη ∆ιοίκηση Κατασκευών.  

2. Οι χρήστες για να µπορούν να χρησιµοποιήσουνε την συγκεκριµένη εφαρµογή δεν 
χρειάζεται να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις Η/Υ. 

3. Οι χρήστες χρειάζονται username και password για να χρησιµοποιήσουνε την 
εφαρµογή 

 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ  

1. Η εφαρµογή υλοποιήθηκε µε την Γλώσσα Προγραµµατισµού Visual Basic 6.0.  

2. ∆εν χρειάζεται να γίνει ειδική εγκατάσταση της εφαρµογής στον υπολογιστή του χρήστη. 
Το µόνο που πρέπει να κάνει ο χρήστης, είναι να «τρέξει την αντιγράψει στον σκληρό 
του δίσκου και να την «τρέξει» από εκεί. 

3. Οι Ελάχιστες Απαιτήσεις που πρέπει να έχει το Σύστηµα για να τρέξει την εκτελέσιµη 
εφαρµογή είναι: Μνήµη 512ΜΒ RAM, Χωρητικότητα ελεύθερου δίσκου 50 ΜΒ 
τουλάχιστον και  Ταχύτητα επεξεργαστή τουλάχιστον 1.3 GHz 
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3.3.2 Πίνακες Β.∆. Εφαρµογής  

Τα παρακάτω είναι τα στοιχεία των πινάκων µε βάση τις οποίες λειτουργεί η εφαρµογή. 
 

1. Login 

Αυτός ο Πίνακας αφορά την αποθήκευση όλων των πληροφοριών των χρηστών τόσο του 
Εκπαιδευτή όσο και των Εκπαιδευοµένων:  

• Το πεδίο UserID είναι το πρωτεύον κλειδί. 

• Το πεδίο  First Name αποτελεί το Όνοµα εκπαιδευτή ή εκπαιδευοµένου 

• Το πεδίο  Last Name αποτελεί το Επώνυµο  εκπαιδευτή ή εκπαιδευοµένου 

• Το πεδίο  Password αποτελεί το κρυφό κλειδί εκπαιδευτή ή εκπαιδευοµένου 

• Το πεδίο Instructor είναι ενα Boolean Πεδίο (True / False). Αν True τότε είναι 
εκπαιδευόµενος αλλιώς αν False  είναι Εκπαιδευτής . 

 

Sno Field Name Data Type Constraints 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

User ID 

First Name 

Last Name 

Password 

Instructor 

Text(10) 

Text(20) 

Text(20) 

Text(10) 

Boolean 

Primary Key 

Not Null 

Not Null 

Not Null 

Not Null 

 

  Πίνακας 3.1: Login 

 

2.Test_Assign 

Αυτός ο πίνακας χρησιµοποιείται για να κρατήσει όλες τις πληροφορίες που εκχωρούνται οι 
εξετάσεις των Εκπαιδευοµένων.Έχει ένα σύνθετο κλειδί (περισσότερα από ένα πρωτεύον κλειδί 
της UserID, Test_Name και File_Path, UserID που αναφέρεται σε UserID του login πίνακα 
µε ένα προς πολλά σχέση. 

• E_date Πεδίο: Περιέχει την ηµεροµηνία λήξης της εξέτασης µε το εν λόγο λογισµικό. 

• Πεδίο Attempt: δείχνει την προσπάθεια εξέτασης του φοιτητή αν 
έχει επιχειρήσει η δοκιµή ή όχι. Αν True τότε το Score_p πεδίο έχει το ποσοστό 
που σηµείωσε και τα πεδίο A_date έχει την ηµεροµηνία κατά την 
οποία επιχειρήθηκε η εξέταση. 

 

Sno Field Name Data Type Constraints 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

User ID 

Test_Name 

File_Path 

Attempt 

Score_p 

E_date 

A_date 

Text(10) 

Text(50) 

Text(50) 

Boolean 

Integer 

Date 

Date 

Primary Key 

Primary Key 

Primary Key 

  

Not Null 

            Πίνακας 3.2: Test_Assign 
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3.[ChapterX]. Είναι το όνοµα του Πίνακα (ή όποιο όνοµα δώσει ο εκπαιδευτής), που 
αποθηκεύονται οι ερωτήσεις του κάθε κεφαλαίου ξεχωριστά. Πχ Ο Πίονακας Chapter1 αφορά 
τις ερωτήσεις του Κεφαλαίου 1 κλπ  Αυτός ο Πίνακας περιέχει: Όλες τις ερωτήσεις και τις 
απαντήσεις, καθώς επίσης και τη σωστή απάντηση. Το πεδίο Type περιέχει 
πληροφορίες σχετικά µε το είδος της ερώτησης: Πολλαπλής Επιλογής ή Αληθές / Ψευδές. 

 

Sno Field Name Data Type Constraints 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Q_ID 

Question 

Type 

OptA 

OptB 

OptC 

OptD 

Answer 

Integer 

Text(250) 

Text(1) 

Text(100) 

Text(100) 

Text(100) 

Text(100) 

Text(1) 

Primary Key 

Not Null 

Not Null 

Not Null 

Not Null 

  

Not Null 

              Πίνακας 3.3: ChapterX  

 

4. Test Paper  

Είναι πίνακας που περιέχει τα test εξάσκησης που βασίζονται σε µία Βάση Ερωτήσεων  
(CHAPTERX) του παρόντος πίνακα, που είναι δυναµικά δηµιουργηµένη µε ένα σύνολο 
ερωτήσεων ανά ενότητα ή κεφάλαιο εκπαιδευτικής ύλης. 

• Q_ID είναι το πρωτεύον κλειδί και αναφέρεται επίσης σε Q_ID του πίνακα CHAPTERX. 
Αυτό είναι ένα προς ένα σχέση. 

• Πεδίο Time είναι ο χρόνος σε δευτερόλεπτα που καταχωρείται για τη συγκεκριµένη 
ερώτηση. 

• P_mark είναι θετική σήµανση και N_mark είναι η αρνητική βαθµολογίας για την 
ερώτηση. ∆ηλαδή αν η ερώτηση που απαντήθηκε κατα την υποβολή της απάντησης 
είναι σωστή ή όχι 

 

Sno Field Name Data Type Constraints 

1. 

2. 

3. 

4. 

Q_ID 

Time 

P_mark 

N_mark 

Integer 

Integer 

Integer 

Integer 

Primary Key 

Not Null 

                          Πίνακας 3.4: Test Paper 
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5. All_Test 

Αυτός ο Πίνακας παίρνει µια εγγραφή κάθε φορά που δηµιουργούµε ένα έγγραφο Test. Έχει 
Test_Name την ονοµασία του  TEST και την Ηµεροµηνία δηµιουργίας του. Επίσης, έχει το 
UserID του δηµιουργού και το Ποσοστό Pass(PP). Το UserID αναφέρεται σε UserID του login 
πίνακα µε ένα προς πολλά σχέση. 

 

Sno Field Name Data Type Constraints 

1. 

2. 

3. 

4. 

Test_Name 

Date 

User_ID 

PP 

Text(50) 

Date 

Text(10) 

Integer 

Primary Key 

Not Null 

Foreign Key 

Not Null 

                           Πίνακας 3.5: All_Test 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

4.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - 1
η
 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

4.1.1 Εισαγωγή  

Τα τεχνικά έργα όλων σχεδόν των κατηγοριών είναι έργα υποδοµής, τα οποία συµβάλλουν 
αποφασιστικά στη ανάπτυξη µιας χώρας και στη βελτίωση της κοινωνικής στάθµης. Αυτός είναι  
ο λόγος, για τον οποίο οι κυβερνήσεις τοποθετούν στην κορυφή του οικονοµικού σχεδιασµού τα 
τεχνικά έργα, παράλληλα µε τις δαπάνες για την άµυνα της χώρας, την υγεία και την παιδεία. Η 
κατασκευή των τεχνικών έργων µέχρι σήµερα είχε µία νέα διάσταση, η οποία οφείλονταν στις 
συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες σε έργα  υποδοµής και στη µείωση των διατιθεµένων πόρων και 
των µέσων παραγωγής. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάγκη εκτελέσεως µεγαλύτερων 
έργων µε υψηλότερη τεχνολογία απ' ότι στο παρελθόν. Η νέα αυτή διάσταση απαιτούσε 
ιδιαίτερες δραστηριότητες και ικανότητες από τους Μηχανικούς.  

Τα κατασκευαστικά έργα παράγονται από τη διαµόρφωση του φυσικού εδάφους και την 
επεξεργασία και τοποθέτηση διαφόρων υλικών (σκυροδέµατος, τούβλων, ασφάλτου κ.λπ.) σε 
κατάλληλη διάταξη (π.χ. του σκυροδέµατος στις κολώνες, τα δοκάρια και τις πλάκες της 
οικοδοµής). Για την κατασκευή ενός  έργου απαιτούνται "Μέσα  παραγωγής" (Η εργασία 
ανθρώπων και µηχανών και η δαπάνη χρηµάτων και χρόνου). Η ποσότητα των "Μέσων 
παραγωγής" εξαρτάται κυρίως από το είδος και το µέγεθος του έργου. Σε κάθε περίπτωση, τα 
µέσα παραγωγής θα πρέπει να οργανωθούν και να συντονιστούν, ώστε να παραχθεί το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, µε το ελάχιστο δυνατό κόστος (Βασική οικονοµική αρχή).  

Οι στόχοι του έργου δεν περιορίζονται µόνο στον παράγοντα ποιότητα, αλλά 
διευρύνονται προς την κατεύθυνση της βελτιστοποιήσεως του κόστους και του χρόνου. Αυτό 
σηµαίνει, ότι  ο Μηχανικός καλείται να εκτελέσει το έργο στο ελάχιστο δυνατό κόστος, µέσα στον 
προγραµµατισµένο χρόνο και σύµφωνα µε τις ποιοτικές προδιαγραφές, οι οποίες εξασφαλίζουν 
την αντοχή, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της κατασκευής.  Η κατασκευή ενός τεχνικού 
έργου αντιµετωπίζει πολυπλοκότερα προβλήµατα, σε αντίθεση µε την βιοµηχανική παραγωγή, 
που αποσκοπεί στη µαζική παραγωγή ενός προϊόντος σε συγκεκριµένο χώρο και µε γνωστές 
συνθήκες.  

Η οργάνωση και ο συντονισµός των µέσων παραγωγής ενός τεχνικού έργου είναι µια 
δύσκολη εργασία, που εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το είδος, το µέγεθος του έργου και από 
τις τοπικές συνθήκες. Πριν την έναρξη του έργου, απαιτείται προγραµµατισµός των εργασιών, 
που πρόκειται να εκτελεστούν (∆ηλαδή η  µελέτη της αλληλουχίας των διαφόρων εργασιών, η 
απόφαση για τη µέθοδο κατασκευής που θα ακολουθηθεί  και ο χρονικός προγραµµατισµός των 
διαφόρων εργασιών και των αναγκαίων µέσων παραγωγής). Ενώ κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου απαιτείται παρακολούθηση των εργασιών και έλεγχος (∆ηλαδή σύγκριση των 
αποτελεσµάτων µε τον προγραµµατισµό και λήψη διορθωτικών µέτρων, αν χρειάζεται). 
Ταυτόχρονα, όλα τα έργα θα πρέπει να εκτελεστούν µε ασφάλεια, οικονοµικότητα και µε 
σεβασµό στους κανονισµούς, τους νόµους του Κράτους και το περιβάλλον. Για την επίτευξη 
όλων των παραπάνω, βασική είναι   η σηµασία της ∆ιοίκησης Κατασκευών. 

 

4.1.2 Ορισµός  

"Τεχνικά έργα" ονοµάζουµε τα οικοδοµικά, υδραυλικά, συγκοινωνιακά και άλλα έργα που 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση διαβίωσης, επικοινωνίας και εργασίας των ανθρώπων ή  στη 
µεταφορά και αποθήκευση αγαθών. Παραδείγµατα τεχνικών έργων  αποτελούν οι 
πολυκατοικίες, οι δρόµοι, τα λιµάνια, τα έργα ύδρευσης και τα αεροδρόµια. Τα τεχνικά έργα, 
που είναι της αρµοδιότητας του Πολιτικού Μηχανικού, ονοµάζονται και "κατασκευαστικά". 
Σαν κατασκευαστικό έργο, ανεξάρτητα από το µέγεθος του, µπορεί να θεωρηθεί η 
οποιαδήποτε νέα κατασκευή, παραγωγή ή επεξεργασία, ή η αντικατάσταση, ανακαίνιση ή 
αφαίρεση ενός υπάρχοντος έργου. [1]  
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4.1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των Έργων  

• Είναι µοναδικά. Αφού αποσκοπούν στην παραγωγή ενός µόνο προϊόντος κάθε φορά 
(π.χ. ενός σπιτιού, ενός δρόµου ή ενός λιµανιού που είναι µοναδικά, αφού δεν 
πρόκειται ποτέ  να ξανακατασκευαστούν ακριβώς τα ίδια κάτω από τις ίδιες συνθήκες).. 

• Εκτελούνται σε διαφορετικό χώρο κάθε φορά και αντιµετωπίζουν ποικίλες εδαφολογικές 
και κλιµατολογικές συνθήκες. 

• Περιλαµβάνουν τη σχεδίαση και κατασκευή των εγκαταστάσεων, που απαιτούνται  για 
την υλοποίηση του έργου (π.χ. γραφεία, αποθήκες, συνεργεία επισκευών, 
συγκροτήµατα παραγωγής υλικών κ.λπ.).  

• Χρησιµοποιούν, γενικά, διαφορετικό εξοπλισµό ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες και τη 
διαθεσιµότητα (π.χ. χρησιµοποιείται γενικά διαφορετικός τύπος µηχανήµατος για την 
εκσκαφή χαλαρών εδαφών και πέτρας, εκτός κι αν η διαθεσιµότητα εκσκαπτικών 
µηχανών επιβάλλει τη χρησιµοποίηση του ίδιου τύπου µηχανήµατος, µε αναπόφευκτη 
µείωση  της παραγωγικότητας). 

• Απαιτούν διαφορετικές µεθόδους εργασίας (δηλαδή διαφορετικό τρόπο εκτέλεσης της 
ίδιας της εργασίας) ανάλογα µε τις συνθήκες (π.χ. η σκυροδέτηση γίνεται µε έτοιµο - 
βιοµηχανικά παραγόµενο - σκυρόδεµα στις µεγάλες πόλεις και µε τη χρήση αντλίας 
σκυροδέµατος, ενώ αντίθετα γίνεται επί τόπου σκυρόδεµα - που αναµειγνύεται  µε 
µπετονιέρα - και χειρωνακτική µεταφορά στις θέσεις διάστρωσης στα µικρά νησιά). 

• Κατασκευάζονται από λιγότερο ειδικευµένο προσωπικό µια και απασχολούν συνήθως τοπικό 

εργατικό δυναµικό µε λιγότερη κατασκευαστική εµπειρία, από εκείνη του µόνιµου προσωπικού 

µιας βιοµηχανίας.  

 

4.1.4 Κοινά χαρακτηριστικά των Έργων [2] 

Ένα έργο µπορεί να έχει οµοιότητες µε ένα αντίστοιχο προηγούµενο ή να είναι τελείως 
διαφορετικό από αυτό αναφορικά µε τα ειδικά χαρακτηριστικά τους ή και την ικανοποίηση των 
ιδιαιτεροτήτων της αγοράς. Κατά συνέπεια, τα κατασκευαστικά έργα χαρακτηρίζονται από     
µια ποικιλία κλίµακας και πολυπλοκότητας αλλά, δεν παύουν να έχουν δύο κοινά 
χαρακτηριστικά:  

• Την επένδυση πόρων για ένα συγκεκριµένο σκοπό, και  

• Το ότι έχουν σαν συνέπεια την πρόκληση αλλαγών.  

 

4.1.5 Στόχοι των Κατασκευαστικών Έργων  

Οι στόχοι κάθε σύγχρονου κατασκευαστικού έργου είναι:  

• Η αύξηση της ποιότητας της κατασκευής. Η ποιότητα, αφορά τη συµµόρφωση µε τα 
πρότυπα των υλικών και των εργασιών που προβλέπονται στη σύµβαση της 
κατασκευής. 

• Η µείωση του κόστους. Το κόστος αφορά το σεβασµό στον προϋπολογισµό του έργου. 

• Η µείωση του χρόνου αποπεράτωσης της κατασκευής. Ο χρόνος αφορά την τήρηση 
των συµφωνηθέντων για την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης των εργασιών κατασκευής.  

Οι στόχοι αυτοί υπαγορεύονται απ΄τον συνεχώς αυξανόµενο όγκο των οικοδοµικών 
έργων, τη δυσκολία εξεύρεσης εργατικών χεριών, την απαίτηση βελτιωµένης ποιότητας 
κατασκευών,  την πίεση για µείωση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών και τελικά την ανάγκη 
περιορισµού του κόστους της κατασκευής. Οι µελετητές και γενικότερα ο τεχνικός κόσµος 
καλούνται µε την σειρά τους να ανταποκριθούν σ' συτές τις αυξηµένες και τις νέες απαιτήσεις. 
Οι στόχοι αυτοί είναι συνήθως αλληλοσυγκρουόµενοι. Ζητούµενο είναι η εύρεση της βέλτιστης 
λύσης µέσα σε δεδοµένο κοινωνικό περιβάλλον όπου πρέπει να ληφθούν υπόψη κι ένα πλήθος 
παραγόντων (π.χ. κοινά- αντίθετα συµφέροντα ιδιοκτητών και κατασκευαστών, κείµενη 
νοµοθεσία, προστασία περιβάλλοντος, υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων, κ.λ.π.). 

 

Όπως γίνεται κατανοητό, µόνο µε τη σωστή οργάνωση επιτυγχάνεται ο καθορισµένος 
σκοπός. ∆ηλαδή η αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας κατασκευής, µε παράλληλη 
µείωση  του κόστους και χρόνου εκτέλεσης.  
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4.1.6 Βασικό κριτήριο για την υλοποίηση ενός Έργου  

Επειδή ένα κατασκευαστικό έργο συνεπάγεται επένδυση πόρων για την παραγωγή προϊόντων 
ή υπηρεσιών, εξυπακούεται ότι θα έχει κάποιο κόστος. Οπότε, το βασικό κριτήριο για το εάν θα 
επενδυθούν χρήµατα, σε ένα προτεινόµενο έργο, είναι η απαίτηση ότι τα προϊόντα που  θα 
προσφερθούν ή οι υπηρεσίες που θα παραχθούν, να έχουν µεγαλύτερη αξία από το 
αναµενόµενο κόστος του έργου. Για να αξιοποιηθεί σωστά µια τέτοια επένδυση, το 
κατασκευαστικό έργο πρέπει να έχει µια καθορισµένη ηµεροµηνία αποπεράτωσης. Άρα, οι 
δράσεις ενός κατασκευαστικού έργου χαρακτηρίζονται από περιόδους έντονης κατασκευαστικής 
δραστηριότητας και άλλων ενεργειών  οι οποίες είναι σχετικά σύντοµες, σε σύγκριση µε την 
αναµενόµενη διάρκεια.  

 

4.1.7 Κατηγορίες Κατασκευαστικών Έργων [3]  

Είναι σχετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο , να κατηγοριοποιήσει κανείς τα διάφορα 
κατασκευαστικά έργα, γιατί χαρακτηρίζονται απο µια έντονη ποικιλία που ουσιαστικά αντανακλά 
το ευρύ φάσµα των κατασκευαστικών επιτευγµάτων. Παρόλα αυτά αναλύονται παρακάτω 
τέσσερις αυθαίρετες  κατηγορίες οι οποίες όµως είναι γενικά παραδεκτές, γιατί λίγο πολύ 
εκπροσωπούν τους τοµείς εξειδίκευσης, στους οποίους οµαδοποιούνται οι µελετητές και κατά 
κύριο λόγο οι κατασκευαστές.  

• Οικιστικά κατασκευαστικά έργα. Εδώ περιλαµβάνονται κατασκευές όπως 
µονοκατοικίες, πολυκατοικίες, βίλες, επαύλεις, εξοχικά και συγκροτήµατα 
πολυκατοικιών µε καταστήµατα. 

• Κτηριακά κατασκευαστικά έργα. Σε αυτή τη κατηγορία εµπίπτουν έργα όπως 
σχολεία, πανεπιστήµια, νοσοκοµεία, εκκλησιαστικοί ναοί, θέατρα, κυβερνητικές 
κτηριακές εγκαταστάσεις, εργοστάσια ελαφρών βιοµηχανιών, µεγάλες αποθήκες και 
υψηλά κτηριακά συγκροτήµατα γραφείων, εµπορικών επιχειρήσεων και καταστηµάτων. 

• Βαριά κατασκευαστικά έργα Παρόλο που εδώ αναφερόµαστε σε ένα περιορισµένο 
ποσοστό της αγοράς (γύρω στα 15%) αυτά είναι τα τυπικά έργα που ο περισσότερος 
κόσµος συνδέει άµεσα µε τις κατασκευαστικές δρστηριότητες. Και φυσικά εδώ 
συγκαταλέγονται  τα φράγµατα, οι σήραγγες, οι γέφυρες,  οι σιδηροδροµικές γραµµές, 
τα αεροδρόµια, τα έργα οδοποιΐας, τα λιµενικά έργα, τα ενεργειακά δίκτυα, τα δίκτυα 
επικοινωνιών, οι αγωγοί υγρών καυσίµων, φυσικού αερίου και τα συστήµατα συλλογής 
και επεξεργασίας λυµάτων. 

• Βιοµηχανικά κατασκευαστικά έργα. Εδώ το ποσοστό της αγοράς είναι ακόµη, 
µικρότερο, από την προηγούµενη κατηγορία, αλλά περιλαµβάνονται µερικά από τα πιο 
µεγάλα έργα και εµπλέκονται µερικές από τις µεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες. 
Τα έργα που αντιστοιχούν σε αυτή την κατηγορία είναι µεταξύ άλλων και διυλιστήρια 
πετρελαίου,  οι πετροχηµικές µονάδες, οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, οι 
εγκαταστάσεις µεταλλείων, τα χαλυβουργεία, τα εργοστάσια παραγωγής αλουµινίου και 
γενικά οι µονάδες βαριών βιοµηχανιών.  
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4.1.8 Αντικειµενικοί σκοποί του Έργου [4]  

Οι αντικειµενικοί σκοποί ενός κατασκευατικού έργου αφορούν το κόστος, το χρόνο και την 
ποιότητα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα  

 

Σχήµα 4.1.1 : Αντικειµενικοί σκοποί ενός κατασκευαστικού έργου 

 

Αυτές οι τρείς έννοιες είναι αλληλένδετες, παρόλο που συχνά έρχονται σε σύγκρουση 
γιατί  η σωστή ανάπτυξη και η ορθολογιστική οργάνωση των έργων απαιτεί:  

• Ελαχιστοποίηση του χρόνου, έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, έναρξη των εργασιών 
κατασκευής όσο το δυνατό νωρίτερα. 

• Ελαχιστοποίηση του κόστους, αµετάβλητος προϋπολογισµός. 

• Εξασφάλιση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.  

Για ορισµένα κατασκευαστικά έργα διαπιστώνονται συχνά και άλλοι παράγοντες που 
ελέγχουν  την εξέλιξη της προόδου, όπως για παράδειγµα:  

• Η διαχείριση και ο έλεγχος της επικινδυνότητας 

• Η εκπαίδευση των εµπλεκοµένων ατόµων  

• Η µηχανοποίηση συγκεκριµένων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.   

Είναι ευθύνη του Σύµβουλου ∆ιαχείρισης να κατατάξει, κατά σειρά σπουδαιότητας, 
όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες και να επιδιώξει την εφαρµογή στρατηγικών ενεργειών,  
που βελτιστοποιούν τη υλοποίηση των στόχων που συνδέονται άµεσα µε τους αντικειµενικούς 
σκοπούς του έργου.  

 

4.1.9 Παράγοντες που διαµορφώνουν ένα Έργο  

Οι Παράγοντες που διαµορφώνουν ένα Έργο είναι:  

• Το τεχνικό και επιστηµονικό δυναµικό  

• Τα µηχανικά µέσα και ο εξοπλισµός  

• Οι οικονοµικοί πόροι  

• Οι πρώτες ύλες 

Ο κατάλληλος συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων και η προσαρµογή τους στις 
απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες φέρνουν τα καλά αποτελέσµατα.  
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4.1.10 Στάδια του κύκλου ζωής του Κατασκευαστικού  Έργου  

Κάθε Κατασκευαστικό Έργο από την αρχική ιδέα κατασκευής µέχρι το τέλος της ζωής του 
περνά από τα παρακάτω στάδια:  

1. Το στάδιο της Προµελέτης - Σύλληψη της ιδέας του Έργου. 

Εξετάζονται από διάφορες σκοπιές (οικονοµική, τεχνική, λειτουργική):  

α. Η σκοπιµότητα του έργου  

β. Το εφικτό της κατασκευής του  

γ. Το κόστος - όφελος της επένδυσης  

2. Το στάδιο της Μελέτης και της Σχεδίασης του Έργου: Επιλέγονται οι τεχνικοί 
σύµβουλοι και οι µελετητές και εκπονείται η προµελέτη µε κατά προσέγγιση 
προϋπολογισµό, η κυρίως µελέτη µε ακριβή προϋπολογισµό.  

3. Το στάδιο της Οργάνωσης και της ∆ιοίκησης του Έργου. Περιλαµβάνει: την 
οικονοµική διαχείριση, τον χρονικό προγραµµατισµό, τον έλεγχο της ποιότητας, τον 
έλεγχο προόδου του έργου, τη ∆ιαχείριση µελετών, την ∆ιαχείριση Κατασκευών κ.ά. 

4. Το στάδιο της Κατασκευής (Πραγµατοποίησης) του Έργου. Επιλέγεται ο ανάδοχος             
της κατασκευής. Συντελείται η κατασκευή µε βάση την µελέτη και τις αντίστοιχες 
αναπροσαρµογές της. 

5. Το στάδιο της Αποδοχής (Παραλαβής) του Έργου: Έγινε σύµφωνα µε τους όρους 
που είχαν συµφωνηθεί µεταξύ του κυρίου του έργου (ιδιοκτήτη) και του αναδόχου 
(κατασκευαστή). 

6. Το στάδιο της Χρήσης του Έργου. Επισκευές και συντήρηση του έργου, σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής του.  

 

4.1.11 Κύκλος δραστηριοτήτων ενός Κατασκευαστικού Έργου [5] 

Κάθε Κατασκευαστικό Έργο ακολουθεί ένα κύκλο δραστηριοτήτων όπως, χαρακτηριστικά 
παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα  

 

Σχήµα 4.1.2: Κύκλος δραστηριοτήτων ενός κατασκευαστικού έργου 

 

Η χρονική διάρκεια της κάθε δραστηριότητας µεταβάλλεται από έργο σε έργο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι πιθανές παρεµβολές καθυστερήσεων µεταξύ 
των διαφόρων φάσεων. Το παραπάνω σχήµα δείχνει απλά τη διαδοχή των φάσεων χωρίς 
αναγκαστικά να υπονοεί ότι η κάθε φάση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί προτού ξεκινήσει η 
επόµενη, που σηµαίνει ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν επικαλύψεις.  
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4.1.12 Αλληλουχία των φάσεων ενός Έργου [6]  

Μπορεί να διακρίνει κανείς, έξι βασικές φάσεις που συµβάλλουν στην ανάπτυξη ενός 
Κατασκευαστικού Έργου, από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας µέχρι την πραγµατοποίηση των 
τελικών στόχων του Έργου:  

1. Το Λειτουργικό σχεδιασµό του Κατασκευαστικού Έργου. 

2. Το Γεωµετρικό σχεδιασµό και Κατασκευαστικό σχεδιασµό του Έργου. 

3. Τις Προµήθειες των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

4. Την Κατασκευή. 

5. Την Έναρξη και Εφαρµογή. 

6. Τη Λειτουργία και Χρήση. 

Το παρακάτω Σχήµα είναι ένα ευθύγραµµο γράφηµα (bar chart), που δείχνει µια τυπική 
χρονική αλληλουχία αυτών των φάσεων. Στην πραγµατικότητα ο βαθµός επικάλυψης µεταξύ 
των φάσεων, τόσο χρονικά όσο και διαδικαστικά, διαφέρει σηµαντικά από έργο σε έργο.  

 

 

Σχήµα 4.1.3: Ευθύγραµµο γράφηµα (bar chart) 
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1. Λειτουργικός σχεδιασµός του κατασκευαστικού έργου  

Αφορά στο πρώτο από τα τρία κύρια στάδια µελέτης ενός τεχνικού έργου, όπου αναλαµβάνεται 
ο ευρείας κλίµακας σχεδιασµός που προηγείται των άλλων δύο φάσεων της µελέτης και της 
οποιαδήποτε κατασκευαστικής δραστηριότητας. Στο στάδιο αυτό γίνεται η διερεύνηση των πιο 
ενδεδειγµένων εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες προσδιορίζονται µέσα στα πλαίσια του 
διαθέσιµου Γενικού Σχεδιασµού. Σε περίπτωση έλλειψης σαφούς πλαισίου, η διερεύνηση των 
λύσεων γίνεται µετά από συνεκτίµηση όλων των δεδοµένων και παραµέτρων, που έχουν σχέση 
µε το αντικείµενο της µελέτης , αλλά και των πιθανών δεσµεύσεων και προοπτικών. Με τη 
βοήθεια των απαραίτητων υποστηρικτικών µελετών εντοπίζονται οι πιο πρόσφορες λύσεις και 
τα καθοριστικά στοιχεία και κριτήρια, µε βάση τα οποία θα πρέπει να επιλεγεί η τεχνοοικονοµικά 
βέλτιστη λύση. Στοιχεία αυτής της φάσης, περιλαµβάνουν κυρίως εννοιολογικές αναλύσεις και 
τεχνοοικονοµικές µελέτες σκοπιµότητας. Μερικά από τα συνήθη ερωτήµατα που πρέπει να 
απαντηθούν είναι:  

• Θα υπάρξει επαρκής προσφορά κατάλληλου εντόπιου εργατικού δυναµικού;  

• Ποιο είναι το τωρινό και το προβλεπόµενο κόστος που σχετίζεται µε το εργατικό 
δυναµικό;  

• Σε τι βαθµό εξυπηρετούν οι µεταφορικοί οδοί, που συνδέουν τη θέση του έργου µε τις 
σχετικές αγορές και τις προσβάσεις στις απαραίτητες πρώτες ύλες;  

• Υπάρχουν επαρκείς πηγές ενέργειας (καύσιµα, ηλεκτρικό ρεύµα) και υδατίνων πόρων 
για να καλύψουν τις ανάγκες του έργου;  

• Ποιες θα είναι οι κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις των κατασκευαστικών 
δραστηριοτήτων του έργου στο τοπικό κοινωνικό σύνολο;  

• Οι δράσεις που σχετίζονται µε τις κατασκευαστικές ενέργειες του έργου, τι επιπτώσεις 
θα έχουν στο περιβάλλον;  

• Τι πιθανές αλληλοεπιδράσεις υπάρχουν µεταξύ όλων των θεµάτων, που απορρέουν 
από τα προαναφερθέντα ερωτήµατα;  

Ιδιαίτερη σηµασία και µεγάλη βαρύτητα πρέπει να δίνεται σε αυτό το πρώτο στάδιο 
διερεύνησης, ώστε να διασφαλίζεται η µονοσήµαντη επιλογή της προς εφαρµογή λύσης. Αυτό 
είναι εφικτό µόνο µέσω µιας ολοκληρωµένης διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης όλων των 
εναλλακτικών λύσεων, που θα διαθέτει τον απαραίτητο βαθµό εµβάθυνσης και ευρύτητα 
διερεύνησης, ώστε να αποκλείει το ενδεχόµενο διερεύνησης και άλλων λύσεων στα επόµενα 
δύο στάδια. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο λειτουργικός σχεδιασµός να βασίζεται σε µια 
αξιόπιστη και ολοκληρωµένη βάση αναφοράς, τόσο ως προς τα πλαίσια που καθορίζονται από 
τις µελέτες Γενικού Σχεδιασµού και τις προδιαγραφές της µελέτης, όσο και ως προς την 
πληρότητα των υποστηρικτικών µελετών αυτού του πρώτου σταδίου, στις οποίες 
περιλαµβάνονται η Προέγκριση  Χωροθέτησης, η Γεωλογική Μελέτη και η Μελέτη 
Σκοπιµότητας.  

 

2. Γεωµετρικός και κατασκευαστικός σχεδιασµός  

Τα δύο κύρια στάδια, που χαρακτηρίζουν αυτήν την φάση, είναι το στάδιο του γεωµετρικού 
σχεδιασµού και το στάδιο που αντιστοιχεί στον κατασκευαστικό σχεδιασµό του έργου. Αυτά τα 
δύο στάδια ανήκουν κατ’ εξοχήν στη σφαίρα δραστηριότητας των µελετητών µηχανικών 
(αρχιτέκτονες, τοπογράφοι µηχανικοί, γεωτεχνικοί µηχανικοί, πολιτικοί µηχανικοί, ηλεκτρολόγοι-
µηχανολόγοι µηχανικοί), παρόλο που όλο και περισσότερο υπεισέρχονται σε αυτό το χώρο και 
επαγγελµατίες που υποστηρίζουν τις ανάγκες του χρονικού προγραµµατισµού και γενικότερα 
της διαχείρισης έργων.  
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Α. Γεωµετρικός σχεδιασµός του έργου  

Στο στάδιο αυτό χωροθετείται επακριβώς το έργο και προσδιορίζονται οι βασικές γεωµετρικές 
του διαστάσεις και τα κύρια τεχνικά του χαρακτηριστικά. Αυτά προκύπτουν στα πλαίσια της 
µελετητικής διαδικασίας, µε στόχο τη βέλτιστη ανταπόκριση του σχεδιασµού στα Λειτουργικά 
Χαρακτηριστικά και τα Πρότυπα Σχεδιασµού και µε βάση τη λεπτοµερειακή επεξεργασία των 
δεδοµένων του προβλήµατος, που έχουν προκύψει από το πρώτο στάδιο (του Λειτουργικού 
Σχεδιασµού). Η εξειδίκευση των διαστάσεων και των τεχνικών στοιχείων του έργου επιτρέπει 
την ακριβέστερη εκτίµηση του κόστους υλοποίησης τους και το µέγεθος των επιπτώσεών του 
στο περιβάλλοντα χώρο. 

Κατά ένα µεγάλο ποσοστό αυτό το στάδιο αποτελεί τη λογική εξέλιξη του σταδίου, που 
αφορά στο Λειτουργικό Σχεδιασµό του έργου, γιατί εδώ καθορίζονται οι παράµετροι των 
προδιαγραφών και τυποποίησης καθώς και τα κριτήρια σχεδιασµού. Στο ξεκίνηµα αυτού του 
σταδίου συχνά διαµορφώνονται εναλλακτικές λύσεις, ώστε να υπάρξει ένα περιθώριο επιλογής, 
χρησιµοποιώντας κριτήρια που δεν περιορίζονται µόνο σε τεχνικοοικονοµικές αρχές.  

Στη συνέχεια, στο στάδιο αυτό, γίνεται µια σύγκριση των στοιχείων της προµελέτης µε 
τις βασικές διαστάσεις και παραµέτρους του έργου και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:  

• Αναφορές σε προϋπάρχουσες µελέτες. 

• Επιλογές της παρούσης µελέτης.  

• Σκοπό και λειτουργία του σχεδιαζόµενου έργου.  

• Ειδικά υποστηρικτικά κεφάλαια (π.χ. υδρολογία, γεωλογική µελέτη, αποτελέσµατα 
γεωτεχνικών ερευνών, σεισµικότητα). 

• Κεφάλαια υπολογισµών (στατικά, θεµελιώσεις) που καταλήγουν σε διαστασιολόγηση 
και στον προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών των υλικών,  που 
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή. 

• Κοστολόγηση και προϋπολογισµός του έργου, που βασίζεται σε λεπτοµερή 
προµέτρηση και αξιολόγηση των προµηθειών. 

• Χρονοδιάγραµµα του έργου.  

Σε αυτό το στάδιο υπάρχει µια σηµαντική συµµετοχή µηχανικών εξειδικευµένων σε θέµατα 
γεωτεχνικά, δοµοστατικά, υδραυλικά, λιµενικά κ.ά. 

 

Β. Κατασκευαστικός σχεδιασµός του έργου  

Στο στάδιο αυτό γίνεται η αναλυτική επεξεργασία και οι τεχνικοί υπολογισµοί και σχεδιασµοί  
που είναι απαραίτητοι, προκειµένου να περιγραφεί, µε κάθε λεπτοµέρεια, στα τεύχη και στα 
σχέδια της µελέτης, ο τρόπος κατασκευής του τεχνικού έργου. Ανάλογα µε το σύστηµα 
δηµοπράτησης ο κατασκευαστικός σχεδιασµός του έργου περιλαµβάνει. Το σύνολο των 
µελετών που απαιτούνται για την ολοκληρωµένη κατασκευή του έργου, είναι ένα πλέγµα 
µελετών  και τευχών δηµοπράτησης, στα οποία προδιαγράφεται µε ακρίβεια το είδος και η 
έκταση των πρόσθετων µελετών που θα πρέπει να εκπονηθούν , ώστε µετά και την έγκρισή 
τους να προσδιορίζεται επακριβώς το προς κατασκευή έργο.  

Ο κατασκευαστικός σχεδιασµός περιέχει λεπτοµερή έλεγχο υπολογισµών 
διαστασιολόγησης και κατασκευαστικών διαδικασιών. ∆ιαµορφώνει το χρονικό προγραµµατισµό 
όλων των δραστηριοτήτων υλοποίησης του έργου. Σε αυτό το στάδιο, υπεισέρχονται και οι 
διαδικασίες:  

1. Ο διαχωρισµός της κατασκευής  σε υποσύνολα για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της 
προόδου. 

2. Η ανάλυση της πληρότητας της µελέτης από άποψη ασφάλειας και κατασκευαστικού 
κόστους.  

3. Η αποτύπωση των κατασκευαστικών λεπτοµερειών, τόσο των επί µέρους στοιχείων του 
έργου, όσο και της ολοκληρωµένης κατασκευής. 

 

Οι ανωτέρω διαδικασίες συµβάλλουν στη συµµόρφωση µε κοινώς αποδεκτά πρότυπα 
ασφάλειας και επίδοσης, ενώ ταυτόχρονα αποδίδουν τα στοιχεία της µελέτης και του 
σχεδιασµού στη µορφή λεπτοµερών κατασκευαστικών σχεδίων και προδιαγραφών που 
διευκρινίζουν στον ανάδοχο το πώς ακριβώς θα κατασκευάσει το έργο επί τόπου. Στη 
προσπάθεια βελτίωσης της σύνθετης διαδικασίας,  που περιλαµβάνει το Σχεδιασµό, την 
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Κατασκευή, τη Μελέτη, τη ∆ηµοπράτηση και τη Λειτουργία των κατασκευαστικών έργων, 
συντάχθηκαν από τη «Μικτή Επιτροπή Καθοδήγησης για τα ∆ηµόσια Έργα» του ΥΠΕΚΑ 
(πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε) δύο εγκύκλιοι (37/1995 και 27/1997) που αφορούν στην εκπόνηση των 
µελετών δηµοσίων έργων για τα δύο βασικά συστήµατα δηµοπράτησης «συµπλήρωση 
τιµολογίου και έλεγχο οµαλότητας» και «µελέτη – κατασκευή».  

 

3. Προµήθειες προϊόντων και υπηρεσιών  

Οι προµήθειες αφορούν, αφενός στις δραστηριότητες που αντιµετωπίζει ο κατασκευαστής σαν 
συµβαλλόµενος µε υπεργολάβους για την παροχή υπηρεσιών, και αφετέρου στην εξεύρεση των 
υλικών και του εξοπλισµού που χρειάζονται για το έργο. Η παραδοσιακή διαδικασία που 
ακολουθείται στη φάση των προµηθειών τόσο των προϊόντων, όσο και των υπηρεσιών, είναι οι 
µειοδοτικοί διαγωνισµοί µε προσφορές. Αυτές οι διαδικασίες µπορούν να λάβουν χώρα, αφού 
έχει προχωρήσει αρκετά η φάση της µελέτης του έργου, ώστε να υπάρχει µια βάση αναφοράς 
για τις προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιηθούν.  

 

4. Κατασκευή   

Κατασκευή είναι εκείνη η διαδικασία υλοποίησης κατά τη διάρκεια της οποίας τα σχέδια και οι 
προδιαγραφές του µελετητή µετατρέπονται σε φυσικές κατασκευές και εγκαταστάσεις. 
Περιλαµβάνει την οργάνωση και το συντονισµό όλων των πόρων που εµπλέκονται στο έργο:  

• Εργατικό δυναµικό  

• Κατασκευαστικός εξοπλισµός  

• Μόνιµα και προσωρινά υλικά 

• Εφόδια αναγκαία  

• Χρήµατα  

• Κατασκευαστικές τεχνικές και µέθοδοι  

• Χρόνος 

Με σκοπό ώστε να ολοκληρωθεί το έργο µε ασφάλεια, εγκαίρως, εντός 
προϋπολογισµού και µε βάση τα πρότυπα της ποιότητας και των τεχνικών επιδόσεων, που έχει 
προδιαγράψει η µελέτη.  

 

5. Έναρξη και εφαρµογή  

Στις περισσότερες κατασκευές και εγκαταστάσεις που θεωρούνται σηµαντικές, από πλευράς 
µεγέθους ή / και πολυπλοκότητας, υπεισέρχεται η φάση της έναρξης και εφαρµογής. Εξάλλου, 
τόσο για τις απλές περιπτώσεις, όσο και για τις πολύπλοκες κατασκευές ο έλεγχος των επί 
µέρους στοιχείων γίνεται κυρίως, όταν το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρόλα αυτά, καθώς το 
έργο πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του, είναι απαραίτητο να υπάρχει διαβεβαίωση ότι, όλα 
τα επί µέρους στοιχεία της κατασκευής, συλλειτουργούν σαν ένα πλήρες σύστηµα. Συχνά, σε 
αυτή τη φάση υπεισέρχεται µια περίοδος εγγύησης κατά τη διάρκεια της οποίας τόσο ο 
µελετητής, όσο και ο κατασκευαστής µπορεί να κληθούν για την αντιµετώπιση πιθανών 
προβληµάτων. 

 

6. Λειτουργία και χρήση  

Η λειτουργική αξία του έργου θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις και την υλοποίηση των 
αντικειµενικών στόχων, που αναπτύχθηκαν στις προηγούµενες φάσεις. Οι εµπλεκόµενοι σε 
αυτή τη φάση µπορεί να είναι:  

• Οι ιδιοκτήτες κατοικιών που κάνουν µικροεπισκευές  

• Οι επαγγελµατίες που αναλαµβάνουν τη συντήρηση κτηρίων και εγκαταστάσεων  

• Τα συνεργεία δηµόσιων οργανισµών που είναι υπεύθυνα για τη συντήρηση έργων 
υποδοµής.  

• Οι εξειδικευµένοι µηχανικοί και τεχνίτες που συµβάλλουν στη λειτουργία των δικτύων 
σιδηροδρόµων ή µέτρο, φραγµάτων, εργοστασίων, διυλιστηρίων, µονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύµατος, µεταλλείων και άλλα. 
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4.1.13 Στοιχεία ενός Κατασκευαστικού Έργου που επηρεάζουν την εξέλιξη του, όσο και 
την προσδοκώµενη επιτυχία του [7] 

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός κατασκευαστικού έργου που επηρεάζουν τόσο την χρονική 
εξέλιξή του, όσο και την προσδοκώµενη επιτυχία του είναι: 1. Η Μελέτη Σκοπιµότητας, 2. Ο 
Σχεδιασµός, η Ανάπτυξη και η Έρευνα και 3. Η Υλοποίηση του Κατασκευαστικού Έργου.  

1.  Μελέτη σκοπιµότητας 

Η Μελέτη σκοπιµότητας αποσκοπεί στο να προβλέψει τη ζήτηση ή την αναγκαιότητα που 
υπάρχει για το κατασκευαστικό έργο, καθώς και το αναµενόµενο κόστος. Παράλληλα, 
εξετάζονται οι πιθανοί κίνδυνοι που µπορεί να επηρεάσουν το έργο και η αναµενόµενη διάρκειά 
του. Τα αποτελέσµατα της µελέτης σκοπιµότητας µπορεί να δείξουν ότι απαιτούνται καλλίτερες 
πληροφορίες ή ότι χρειάζεται να επαναληφθούν ορισµένες έρευνες, γιατί τα δεδοµένα πιθανώς 
να άλλαξαν από τότε που εξετάστηκαν τα χαρακτηριστικά του κατασκευαστικού έργου για 
πρώτη φορά. Το αποτέλεσµα της µελέτης σκοπιµότητας είναι πάντα πολύ συγκεκριµένο: ή θα 
εγκριθεί το προτεινόµενο έργο ή θα απορριφθεί.  

2. Σχεδιασµός, ανάπτυξη και έρευνα  

Οι αποφάσεις, που διαµορφώνονται στο στάδιο του σχεδιασµού καθορίζουν σχεδόν 
αποκλειστικά την ποιότητα και το κόστος και κατά συνέπεια την επιτυχία του έργου. Παρόλο 
που ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη έχουν  διαφορετικό αντικείµενο, µοιράζονται εντούτοις ένα 
κοινό στόχο: την επιτυχία των προτάσεων που χαρακτηρίζουν το κατασκευατικό έργο. Γι' αυτό 
διακρίνεται µια αµφίδροµη σχέση µεταξύ σχεδιασµού και ανάπτυξης (Σχήµα - Κύκλο των 
δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού έργου). Η έρευνα και η ανάλυση των παραγόντων που 
επηρεάζουν την εξέλιξη του κατασκευαστικού έργου αποτελούν δεδοµένα που λαµβάνονται 
υπόψη, τόσο κατά τη φάση της έναρξης, όσο και κατά το στάδιο της ανάπτυξης. 

3. Υλοποίηση του κατασκευαστικού έργου  

Αυτή η φάση διακρίνεται από µια εντατική αύξηση των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού 
έργου, ενώ  παράλληλα υπάρχει µια ποικιλία δράσεων, που συνδέονται µε τις κατασκευαστικές 
ενέργειες που έχουν αναλάβει, τόσο ο ανάδοχος του έργου όσο και οι υπεργολάβοι. Η πρόοδος 
των εργασιών στους διάφορους τοµείς, που υποστηρίζουν την υλοποίηση του κατασκευαστικού 
έργου, µπορεί να εξελίσσεται µε διαφορετικούς ρυθµούς στα επί µέρους στάδια. Κατά το στάδιο 
όµως της ολοκλήρωσης, που αντιστοιχεί στη φάση της δοκιµής και ελέγχου λειτουργίας (Βλέπε 
προηγούµενο Σχήµα), πρέπει η κατάληξη όλων των αντίστοιχων δραστηριοτήτων να είναι 
πλήρως εναρµονισµένη.  

 

4.1.14 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του Έργου [8]  

Η επιτυχία ενός κατασκευαστικού έργου, τόσο βραχυπρόθεσµα, όσο και µακροπρόθεσµα 
επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:  

1. Προσδιορισµός των στόχων  

Ένα από τα πιο σηµαντικά σηµεία που πρέπει κανείς να προσέξει , κατά την εφαρµογή των 
αρχών της διαχείρισης των κατασκευών, είναι να βεβαιωθεί ότι έχουν προσδιοριστεί , 
καθιερωθεί και κοινοποιηθεί (στους άµεσα ενδιαφερόµενους), µε κάθε ευκρίνεια, οι στόχοι του 
κατασκευαστικού έργου. 

2. Κίνδυνοι. 

Πρέπει να γίνεται µια εµπεριστατωµένη αξιολόγηση των ασαφειών, που διαπιστώνονται στη 
φάση του προσδιορισµού του αντικειµένου και των στόχων του κατασκευαστικού έργου. Εάν 
δεν  προσδιοριστούν τα πιθανά προβλήµατα και οι σχετικοί κίνδυνοι, δεν µπορεί να υπάρξει 
εγγύηση της επιτυχίας. 

3. Έγκαιρες αποφάσεις 

Αναλυτική ανασκόπηση κατασκευαστικών έργων, που έχουν στεφθεί µε επιτυχία, έχει αποδείξει   
το πόσο αξίζει ο έγκαιρος σχεδιασµός και η συλλογική έγκριση του προγραµµατισµού εκτέλεσης 
του έργου, που θα πρέπει να προηγηθεί των δαπανηρών επί τόπου εργασιών. 
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4. Προγραµµατισµός του κατασκευαστικού έργου 

Ανεπάρκεια προγραµµατισµού µπορεί να προκαλέσει την αποτυχία ενός κατασκευαστικού 
έργου λόγω έλλειψης κατάλληλης προετοιµασίας. 'Οµως, η µορφή και το σύνολο του 
απαιτούµενου προγραµµατισµού, πρέπει να ελέγχεται, ώστε να αποφεύγεται η πολύ 
λεπτοµέρεια που θα οδηγήσει στο αν είναι παρωχηµένος, οπότε και πιθανώς θα αγνοηθεί από 
τα εµπλεκόµενα άτοµα.  

5. Χρόνος και χρήµα  

Πρέπει πάντοτε να συνεξετάζονται τόσο ο χρονικός προγραµµατισµός της υλοποίησης των 
διαφόρων δραστηριοτήτων των κατασκευαστικών έργων, όσο και ο υπολογισµός του κόστους 
των πόρων που απαιτούνται.  

6. Έκτακτες και επείγουσες ανάγκες 

Μια δραστηριότητα ενός κατασκευαστικού έργου θεωρείται επείγουσα µόνο, εάν η αξία της 
ταχύτερης υλοποίησης της είναι µεγαλύτερη από το επιπλέον κόστος, που απαιτείται για την 
ταχεία εκτέλεσή της.  

7. Οµάδες έργου 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι όσοι εµπλέκονται σε 
ένα κατασκευαστικό έργο να αισθάνονται ότι είναι ενεργά µέλη της ίδιας οµάδας έργου και να 
συµµετάσχουν δεσµευτικά στις ενέργειες, που στοχεύουν στην επιτυχία του έργου. 

8. Εκπροσώπηση στις διαδικασίες αποφάσεων  

Τα συστήµατα, που βασίζονται στη συµµετοχή ανθρώπινων πόρων, δεν µπορούν να 
λειτουργήσουν µε επιτυχία, εάν οι υπεύθυνοι που λαµβάνουν τις διάφορες αποφάσεις, δεν 
ενηµερώνουν σωστά τα άτοµα, που θα υποστούν τις επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων.  

9. Επικοινωνίες  

Πολλά κατασκευαστικά έργα έχουν αποτύχει µόνο και µόνο επειδή δεν υπήρξε σωστή 
οργάνωση των επικοινωνιών. Ένα ορθολογιστικό σύστηµα επικοινωνιών απαιτεί να είναι σωστά 
προγραµµατισµένο και ανελλιπώς ελεγχόµενο, ειδάλλως είτε η πληροφορία φθάνει πολύ αργά, 
είτε αποστέλλεται σε λάθος παραλήπτη, και στην καλλίτερη περίπτωση καταλήγει να γίνεται 
αποδεκτή σαν µια απλή καταχώρηση. 

10. Ο υποστηρικτής και ο επικεφαλής  

Σε κάθε κατασκευαστικό έργο, ανεξάρτητα µεγέθους, διακρίνεται ένα άτοµο που αναλαµβάνει 
την υποστήριξη των αναγκών του έργου και συµβάλει στην επιτυχία του έργου. Εξυπακούεται 
λοιπόν, ότι ο γενικός έλεγχος των πόρων που χρειάζονται για την υλοποίηση του έργου, πρέπει 
να δοθεί σε αυτό το άτοµο, ώστε να µπορέσει όχι µόνο να αποφύγει αλλά και να διαχειριστεί τα 
όποια σχετικά προβλήµατα. Αυτό το συγκεκριµένο απαραίτητο άτοµο είναι ο Σύµβουλος 
∆ιαχείρισης (Project Manager) που ουσιαστικά είναι ο διευθυντής του έργου.  

 

11. Εξουσιοδότηση αρµοδιοτήτων 

Η έλλειψη εξουσιοδότησης αρµοδιοτήτων έχει συντελέσει στην αποτυχία πολλών 
κατασκευαστικών έργων. Ιδιαίτερα εκεί που οι αποφάσεις είχαν ληφθεί από άτοµα που δεν 
είχαν άµεση επαφή µε τα προβλήµατα του έργου. Από την άλλη πλευρά, αρκετά έργα έχουν 
επίσης αποτύχει, γιατί η εξουσιοδότηση αρµοδιοτήτων, για ορισµένες ευθύνες του έργου, 
δόθηκε σε άτοµα που δεν είχαν ούτε την ικανότητα ούτε την πείρα για να πάρουν τις αρµόδιες 
αποφάσεις. Η σωστή εξουσιοδότηση απαιτεί έναν έλεγχο, ότι αυτοί που θα εξουσιοδοτηθούν 
έχουν τα κατάλληλα προσόντα και στη συνέχεια χρειάζεται µια επαλήθευση, πόσο 
αποτελεσµατικά παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις.  

12. Αλλαγές υπευθυνοτήτων, στόχων και προγραµµατισµού 

Ορισµένες κρίσιµες εξελίξεις ενός κατασκευαστικού έργου και οι κατά συνέπεια αλλαγές του 
αρχικού προγραµµατισµού, θεωρούνται συχνά αναπόφευκτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
παρόλο που η αποφασιστικότητα θεωρείται σηµαντικό πλεονέκτηµα, ενίοτε η αδυναµία  της 
προσεκτικής εξέτασης των παραγόντων, που συµβάλλουν στη διαµόρφωση των εξελίξεων, 
µπορεί  να δηµιουργήσει µεγαλύτερα προβλήµατα. 
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13. Έλεγχος 

Εάν ο προγραµµατισµός ενός κατασκευαστικού έργου είναι επαρκής, τότε οι επεµβάσεις για 
αλλαγές και οι σχετικές ελεγκτικές ενέργειες είναι περιορισµένες. Όταν όµως οι συνθήκες 
αλλάζουν, ή τα εµπλεκόµενα άτοµα δεν γνωρίζουν ή δεν κατανοούν τον προγραµµατισµό και 
δεν τον αποδέχονται, τότε η ανάγκη ενός επεµβατικού ελέγχου, είναι απαραίτητη. Εδώ πρέπει 
να σηµειωθεί ότι ο έλεγχος ποτέ δεν είναι υποκατάστατο του προγραµµατισµού.  

14. Επεξηγήσεις αποφάσεων 

Η κάθε απόφαση, που παίρνεται αναφορικά µε τις δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση 
κατασκευών, αφενός οδηγεί σε µια άλλη απόφαση και αφετέρου βασίζεται σε µια απόφαση που 
είχε παρθεί προηγουµένως. Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό να υπάρχει πλήρης κατανόηση των 
λόγων, που έχουν οδηγήσει σε µια απόφαση, σε όλα τα διαχειριστικά επίπεδα και για όλα τα 
χρονικά στάδια, ώστε να υποστηριχθούν καθοδηγητικά οι αποφάσεις που πρόκειται να 
ακολουθήσουν.  

15. Προηγούµενη εµπειρία 

Όλα τα κατασκευαστικά έργα έχουν µεταξύ τους οµοιότητες καθώς και διαφορές. Η ικανότητα 
λοιπόν του να εφαρµόζεται µε αποδοτικό τρόπο η προηγούµενη εµπειρία, αφού προηγηθεί η 
κατάληλη σύγκριση, θεωρείται εξαιρετικό πλεονέκτηµα. 

16. Προσαρµογή σε εξωτερικές αλλαγές 

Καθώς ένα κατασκευαστικό έργο εξελίσσεται , οι συνθήκες αγοράς, οι επιθυµίες του πελάτη και 
άλλες περιστάσεις σχετικές µε το έργο, µπορεί να µεταβάλλονται ενώ παράλληλα, µπορεί να 
παρουσιαστούν και τεχνικά προβλήµατα. Γι' αυτό το λόγο οι Σύµβουλοι ∆ιαχείρισης πρέπει να 
έχουν την ικανότητα προσαρµογής σε αυτές τις αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να 
αποτρέπουν αλλαγές που µπορεί να αποφευχθούν.  

17. Εκπαίδευση  

Η διαχείριση κατασκευών απαιτεί, µεταξύ άλλων, αξυδέρκεια, σωστή κρίση, ενεργητικότητα και 
επιµονή. Η εκπαίδευση δεν µπορεί να δηµιουργήσει αυτές τις ικανότητες ούτε να τις 
αντικαταστήσει. Όµως, ένα καλό πρόγραµµα εκπαίδευσης µπορεί να βοηθήσει τα άτοµα στο να 
διδαχθούν τόσο από τη δική τους πείρα, όσο και από την εµπειρία των άλλων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                       Κώστας Σ. Κίτσιος 

Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού στη ∆ιοίκηση Κατασκευών  46 

4.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT) - 2
η
 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

 

4.2.1 Εισαγωγή  

Η ∆ιοίκηση Έργου µπορεί να χαρακτηρισθεί από µόνη της µία επιστήµη (science 
management). Το αντικείµενό της  εµπλέκεται σε θέµατα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπων 
και υλικών, λήψης αποφάσεων, επικοινωνίας εντός και εκτός της επιχείρησης, στρατηγικού 
σχεδιασµού, διαχείριση χρόνου, οικονοµικές αναλύσεις, ολική ποιότητα, διαχείριση κρίσεων.  

 

4.2.2 Ορισµός της ∆ιαχείρισης Έργου  

Η ∆ιαχείριση Έργου είναι  ο προγραµµατισµός, ο έλεγχος προόδου, η διοίκηση, η επικοινωνία 
και η ορθή σκέψη για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Σύµφωνα µε το PMI, η ∆ιοίκηση Έργων 
είναι "η εφαρµογή γνώσης, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών για την εκπόνηση 
δραστηριοτήτων µε στόχο να ικανοποιήσει ή να ξεπεράσει τις ανάγκες και προσδοκίες των 
συµµετεχόντων" (πελατών/οµάδων ενδιαφερόµενων). [9]  

   

4.2.3 Στόχος της  ∆ιαχείρισης Έργου 

Ο στόχος της είναι ευδιάκριτος: Η πιστή εφαρµογή των µελετών, σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές 
διατάξεις και τους ισχύοντες κανονισµούς, έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί το έργο σύµφωνα µε  
το προγραµµατισµένο κόστος και χρόνο και σε υψηλή στάθµη τεχνικής ποιότητας.  

 

4.2.4 Σκοπός της  ∆ιαχείρισης Έργου 

Σκοπός της ∆ιαχείρισης Έργου (Project Management) είναι: 1. Η εξασφάλιση αξιόπιστης 
επικοινωνίας µεταξύ των οµάδων παραγωγής, µε τον κύριο του έργου και τη διοίκηση του 
φορέα κατασκευών. 2. Η βελτίωση των συνθηκών παραγωγής του έργου. 3. Η  µεθόδευση  των 
φάσεων της κατασκευής του έργου και τι µέτρα θα ληφθούν σε κάθε περίπτωση και  4. Η 
παροχή οδηγιών για την άµεση και αποδοτική ενεργοποίηση των οµάδων εργασίας.    

 

4.2.5 Αντικείµενο της ∆ιαχείρισης Έργου  

Το αντικείµενό της περιλαµβάνει (χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σ' αυτό): τον οικονοµικό 
σχεδιασµό ενός έργου, την σύνταξη προσφοράς, την αναλυτική προµέτρηση των εργασιών, την 
σύνταξη του προϋπολογισµού, τον χρονικό προγραµµατισµό του έργου κ.λπ.  

 

4.2.6 Κυριότερες Γνωστικές Περιοχές στη ∆ιαχείριση Έργου  [10]  

Οι κυριότερες  Περιοχές (Τοµείς) της ∆ιοίκησης Έργου είναι:  

• Η ∆ιαχείριση Χρόνου  (Schedule Management) 

• Η Οικονοµική ∆ιαχείριση (Cost Management) 

• Η ∆ιαχείριση Ποιότητας (Quality Management) 

• Η ∆ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resource Management) 

• Η ∆ιαχείριση Κινδύνων (Risk Management) 

• Η ∆ιαχείριση Μελετών (Studies Management) 

• Η ∆ιαχείριση Κατασκευών (Management in Construction) 

Αυτές βρίσκουν όλες εφαρµογή παντού και  αποτελούν ένα χρήσιµο οδηγό για τον 
υπεύθυνο έργου. Κάθε τέτοια περιοχή γνώσης χαρακτηρίζεται από επιµέρους διαδικασίες οι 
οποίες µε τη σειρά τους περιγράφουν τα εισερχόµενα στοιχεία, που απαιτούν, τα εργαλεία και 
τις µεθόδους που χρησιµοποιούν για την ανάλυση τους και φυσικά τα εξαγόµενα αποτελέσµατα 
(παραδοτέα) τους. 
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4.2.6.1 ∆ιαχείριση Χρόνου (Schedule Management)  

Η ∆ιαχείριση Χρονοδιαγράµµατος (Schedule Management) (ή Έλεγχος 
Χρονοδιαγράµµατος - Schedule Control) είναι η διεργασία µέσω της οποίας παρακολουθείται 
η πραγµατική πρόοδος των δραστηριοτήτων και εργασιών και, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. 
Υλοποιούνται διορθωτικές ενέργειες για να επαναφέρουν τις εργασίες, τις δραστηριότητες ή και 
το συνολικό Έργο εντός του χρονοδιαγράµµατος. [11]  

 

4.2.6.2 ∆ιαχείριση Κόστους (Cost Management) 

Η ∆ιαχείριση Κόστους (Cost Management) (ή Έλεγχος Κόστους - Cost Control) είναι η 
διεργασία µέσω της οποίας παρακολουθείται το πραγµατικό κόστος έναντι του εκτιµηθέντος και, 
εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, υλοποιούνται διορθωτικές ενέργειες για τη διατήρηση του κόστους 
εντός του προϋπολογισµού.  [12]  

 

4.2.6.3 ∆ιαχείριση Ποιότητας (Quality Management) 

Η ∆ιαχείριση Ποιότητας (Quality Management) (ή Έλεγχος Ποιότητας - Quality Control) 
είναι η διεργασία µέσω της οποίας διασφαλίζεται και ελέγχεται η ποιότητα των παραδοτέων, µε 
χρήση των σχετικών τεχνικών και εφαρµογή του Σχεδίου Ποιότητας που εκπονήθηκε κατά την 
προηγούµενη φάση[13]. Είναι µια από τις κυριότερες ενότητες ∆ιαχειρίσεως Έργου, η οποία 
σχεδιάζεται για να διασφαλίσει την ανταπόκριση του έργου στις ποιοτικές προδιαγραφές. Για 
την καλύτερη εφαρµογή της συντάσσεται το Πρόγραµµα ∆ιασφαλίσεως Ποιότητας. [14]  

 

4.2.6.4 ∆ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resource Management) 

Η ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) είναι φυσικά µια 
ευρύτερη περιοχή, που τελευταία βρίσκει εφαρµογή σε κάθε τοµέα των επιχειρήσεων. Στην 
υλοποίηση των έργων είναι απαραίτητη η δηµιουργία των κατάλληλων διαδικασιών για τον 
οργανωτικό σχεδιασµό των οµάδων (οργανόγραµµα της οµάδας), τις περιγραφές των θέσεων 
και των καθηκόντων, την επάνδρωση τους (µέσω εσωτερικών µετακινήσεων, προσλήψεων, εξ. 
συνεργασιών), την αξιολόγηση αλλά και την παρακίνηση του προσωπικού µέσω συστήµατος 
επιβράβευσης και πριµοδότησης. [15]  

 

4.2.6.5 ∆ιαχείριση Κινδύνων (Risk Management)  

Η ∆ιαχείριση Κινδύνων (Risk Management) (ή Παρακολούθηση και Έλεγχος Κινδύνων) 
είναι η διεργασία µέσω της οποίας ελέγχονται οι κίνδυνοι που εντοπίσθηκαν κατά τις Φάσεις 
Έναρξης και Προγραµµατισµού, παρακολουθούνται οι υπολειµατικοί κίνδυνοι και εντοπίζονται 
νέοι, εξασφαλίζεται η εκτέλεση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Κινδύνων (προληπτικές ενέργειες και 
ενέργειες αντιµετώπισης κινδύνων) και αξιολογείται η αποτελεσµατικότητά τους στο µετριασµό 
των κινδύνων. [16]  

 

4.2.6.6 ∆ιαχείριση Μελετών (Studies Management) 

Η ∆ιαχείριση Μελετών (Studies Management) έχει σκοπό να εξασφαλίσει την σύνταξη 
µελετών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, οι οποίες να ανταποκρίνονται στους στόχους του 
έργου και στις επιθυµίες του Κυρίου του Έργου. Με την κατάλληλη µεθοδολογία διασφαλίζεται ο 
Κύριος του Έργου από περιττές µελλοντικές δαπάνες, οι οποίες είναι αποτέλεσµα ανεπαρκών ή 
ελαττωµατικών µελετών. Η µεθοδολογία βασίζεται στο συστηµατικό έλεγχο όλων  των 
παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν το έργο. Ο έλεγχος αναφέρεται στην τεχνολογία, στους 
υπολογισµούς, στην µέθοδο, στον προγραµµατισµό, στο κόστος κατασκευής και σε ό,τι άλλο 
αφορά στην ολοκλήρωση του έργου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Πρέπει να δίνεται έµφαση 
στην πληρότητα των µελετών από άποψη ασφάλειας και κόστους κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας. Ο έλεγχος των µελετών γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό του Συµβούλου 
∆ιαχείρισης (Project Manager) ή από εξωτερικούς ειδικούς επιστήµονες. [17]  
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4.2.6.7 ∆ιαχείριση Κατασκευών (Management in Construction) 

Η ∆ιαχείριση Κατασκευών (Management in Construction) αναφέρεται στην επίβλεψη του 
έργου σαν µία ολοκληρωµένη ενότητα διαχειρίσεως έργου. Κάθε τµήµα ενός έργου 
χαρακτηρίζεται από τα µέσα παραγωγής, τις απαιτούµενες ποσότητες υλικών και εργατοωρών 
ή µηχανοωρών και από τον συντονισµό όλων των υποσυστηµάτων για την πραγµατοποίηση 
του έργου στον επιθυµητό χρόνο, κόστος και ποιότητα. [18]  
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4.3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  (MANAGEMENT IN CONSTRUCTION) - 3
η
 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

4.3.1 Εισαγωγή [19] 

Οι σηµαντικότερες εξελίξεις που έχουν διαπιστωθεί στο κατασκευαστικό τοµέα είναι:  

• Το αυξανόµενο µέγεθος των έργων και των κατασκευαστικών εταιριών. 

• Η αύξηση της τεχνολογικής πολυπλοκότητας αυτών των κατασκευαστικών έργων. 

• Οι πιο πολύπλοκες αλληλεξαρτήσεις και παρεκλίσεις στις σχέσεις µεταξύ εταιριών και 
κυρίων των έργων. 

• Ο πολλαπλασιασµός των νοµοθετικών διατάξεων και απαιτήσεων, που επιβάλλονται  
από τους κυβερνητικούς φορείς.  

Σαν συνέπεια αυτών των εξελίξεων, οι σύγχρονες µέθοδοι διαχείρισης κατασκευών 
προωθούν την ενοποίηση των φάσεων της µελέτης, των προµηθειών και της κατασκευής σε µία 
ολοκληρωµένη φάση. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο, όχι µόνο να βελτιώνονται οι ικανότητες 
των µηχανικών έργων και των Σύµβουλων ∆ιαχείρισης αλλά και να έχουν στη διάθεσή τους τα 
κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης, που θα τους επιτρέψουν να βελτιστοποιήσουν το σχεδιασµό 
και τον έλεγχο των διαθέσιµων πόρων.  

 

4.3.2 Ορισµός της ∆ιαχείρισης Κατασκευαστικών Έργων [20]  

Η ∆ιαχείριση Κατασκευαστικών Έργων µπορεί να οριστεί σαν το σύνολο των ενεργειών  
που αναφέρονται:  

• Στον προγραµµατισµό, στην οργάνωση, στην παρακολούθηση και στον έλεγχο όλων  
των στοιχείων ενός κατασκευαστικού έργου. 

• Στη δραστηριοποίηση όλων των ατόµων που συµµετέχουν στην ασφαλή υλοποίηση 
των στόχων του κατασκευαστικού έργου, µέσα στα προκαθορισµένα χρονικά όρια, 
κόστος και ποιότητα. 

 

4.3.3 Στόχοι της ∆ιαχείρισης Κατασκευών [21]  

Η ∆ιαχείριση Κατασκευών έχει τους εξής στόχους:  

• Ανάπτυξη και εφαρµογή ενός αξιόπιστου συστήµατος παρακολούθησης των χρονικών 
και οικονοµικών µεγεθών του έργου. 

• Εγκατάσταση ενός αξιόπιστου συστήµατος κυκλοφορίας πληροφοριών για την 
υλοποίηση της συνεχούς παρακολούθησης του έργου και εφαρµογή διορθωτικών 
επεµβάσεων, όταν απαιτείται. 

• Παρακολούθηση θεµάτων ασφαλείας του έργου, των µηχανηµάτων και του 
προσωπικού. Την εφαρµογή των διαδικασιών ασφαλείας.  

• ∆ιαχείριση των οριακών µέσων παραγωγής για τη βελτιστοποίηση της 
παραγωγικότητας των οµάδων εργασίας. 

• Έγκαιρος προσδιορισµός των προβληµάτων και σύνταξη εισηγήσεων για τη λήψη 
διορθωτικών µέτρων  

 

4.3.4 Αναγκαίο αντικείµενο µελέτης η ∆ιαχείριση Κατασκευών  

Η ολοκληρωµένη διοίκηση τεχνικού έργου περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες σχετικά                         
µε  τον σχεδιασµό, την ποιότητα, το κόστος, το χρονικό προγραµµατισµό, την οργάνωση των 
εργασιών  της κατασκευής, τη λειτουργία και την συντήρησή του. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια είναι 
απαραίτητο να εξετάσουµε την ∆ιοίκηση Κατασκευών των τεχνικών έργων.  
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4.3.5 Αντικείµενο της ∆ιαχείρισης Κατασκευών  

Το αντικείµενο της περιλαµβάνει: την οργάνωση εργοταξίου, την επιλογή των συνεργείων, την 
παρακολούθηση των οικονοµικών µεγεθών, την κατανοµή των διαθέσιµων πόρων, την 
διαχείριση πρώτων υλών και του εξοπλισµού, την µέτρηση αποδόσεων ανθρώπων και 
µηχανηµάτων, τον έλεγχο ποιότητας και καταλληλότητας των υλικών, την σύνταξη 
επιµετρήσεων και λογαριασµών. 

 

4.3.6 Βασικές δραστηριότητες διαχείρισης [22]  

Κάθε επιτυχηµένη κατασκευαστική επιχείρηση προσπαθεί να εφαρµόζει τις τέσσερις βασικές 
δραστηριότητες διαχείρισης:  

• Τον προσδιορισµό των στόχων και των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. 

• Τον προγραµµατισµό που προκαθορίζει την κατεύθυνση δράσης που θα ακολουθηθεί  
για να επιτευχθούν οι επιδιωκόµενοι στόχοι. 

• Την οργάνωση που απαιτείται για να συνδυαστούν οι µεµονωµένες προσπάθειες των 
συµβούλων µηχανικών και των εργολάβων σε ένα ολοκληρωµένο και συγκροτηµένο 
αποτέλεσµα.  

• Τον έλεγχο που εφαρµόζεται µε την παρακολούθηση, την παρεµβατική επίδραση και 
την άµεση επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του 
έργου. 

 

4.3.6.1 Προσδιορισµός στόχων 

Ο προσδιορισµός στόχων περιλαµβάνει την καθιέρωση ρεαλιστικών και συγκεκριµένων 
σκοπών, οι οποίοι θα πρέπει να καθορίζουν εκ των προτέρων τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. 
Οι επιδιωκόµενοι στόχοι πρέπει να διατυπωθούν µε σαφείς και επιδεκτικούς όρους µετρήσεως, 
οι οποίοι να καλύπτουν τις απαιτήσεις κόστους, χρονοδιαγράµµατος, ποιότητας και απόδοσης. 
Θεωρείται επίσης σηµαντικό να γίνεται κάθε προσπάθεια, ώστε οι επιδιωκόµενοι στόχοι να 
χαρακτηρίζονται από µια λογική συνέπεια και να είναι πραγµατοποιήσιµοι. [23] 

 

4.3.6.2 Προγραµµατισµός  

Οι δραστηριότητες του προγραµµατισµού περιλαµβάνουν τη διαχείριση της προόδου                              
των εργασιών, την κοστολόγηση και τα χρονοδιαγράµµατα. Στα περισσότερα έργα αυτές οι 
δραστηριότητες είναι κατ' εξοχήν αλληλοεξαρτώµενες και συχνά εξελίσσονται σε φάσεις που δεν 
είναι εν σειρά, αλλά χαρακτηρίζονται από ένα βαθµό επικάλυψης. [24]  

 

4.3.6.3 Οργάνωση  

Ο όρος οργάνωση αναφέρεται στη σειρά ενεργειών, που υιοθετούν οι Σύµβουλοι ∆ιαχείρισης, 
για να συσχετίζουν συγκεκριµένα καθήκοντα, είτε µε άτοµα που τους αναλογεί η σχετική ευθύνη 
είτε µε αρµόδιους φορείς, είτε ακόµη και µε άλλες επιχειρήσεις , ώστε να στεφθεί µε επιτυχία 
κάθε προσπάθεια που συνδέεται µε την πρόοδο του υπό εκτέλεση έργου. Για να είναι 
αποτελεσµατική η οργάνωση ο Σύµβουλος ∆ιαχείρισης πρέπει να διαµορφώσει κατάλληλες 
εργασιακές σχέσεις µεταξύ µεµονωµένων ατόµων και οµάδων εργασιών, όπως επίσης και να 
ελαχιστοποιήσει τον αριθµό των βαθµίδων διαχείρισης, ώστε να περιοριστούν οι πιθανοί 
διαχωριστικοί φραγµοί µεταξύ των συστηµάτων διαχείρισης.[25] 

 

4.3.6.4 Έλεγχος  

Ο Έλεγχος απαιτεί επίγνωση της παρούσης κατάστασης αναφορικά µε το κόστος,                                      
το χρονοδιάγραµµα και την απόδοση της ποιότητας σε συνάρτηση µε τους στόχους του έργου. 
Ο Σύµβουλος ∆ιαχείρισης πρέπει να ασκεί ένα συστηµατικό έλεγχο για να διαπιστώνει πιθανές 
αποκλίσεις από το θεσπισµένο προγραµµατισµό του Έργου. Έγκαιρη διαπίστωση αυτών των 
παρεκτροπών, επιτρέπει την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών, που θα συµβάλλουν θετικά 
στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών, που συνδέονται µε τις προαναφερθείσες 
αποκλίσεις.[26] 
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4.3.7 Χρησιµότητα της ∆ιαχείρισης Κατασκευαστικών Έργων [27]  

Η ∆ιαχείριση Κατασκευαστικών Έργων χρησιµεύει:  

• Στην πρόβλεψη των αναγκών και των πιθανών κινδύνων.  

• Στη γνωστοποίηση του προγραµµατισµού και των προτεραιοτήτων στα εµπλεκόµενα 
άτοµα. 

• Στην έγκαιρη αντιµετώπιση των προβληµάτων. 

• Στην αξιολόγηση της προόδου και των γενικών κατευθύνσεων. 

• Στην αλλαγή του προγραµµατισµού, σε περίπτωση που αλλάξουν οι αρχικοί στόχοι. 

 

4.3.8 Εξέλιξη της ∆ιαχείρισης Κατασκευών [28] 

Οι επικρατούσες πρακτικές, που χαρακτηρίζουν τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, δέχονται 
συνήθως οικονοµικές πιέσεις από τρεις ξεχωριστές οµάδες:  

• Τους Κύριους των Έργων. Θέλουν να αποκοµίσουν την καλύτερη δυνατή αξία έναντι  
του κόστους, που έχουν επωµισθεί. 

• Τους κατασκευαστές (και τους υπεργολάβους) που από τη µια µεριά µειοδοτούν, όσο 
δυνατόν γίνεται πιο χαµηλά για να πάρουν το έργο και από την άλλη (στην περίπτωση 
που πάρουν το έργο) ψάχνουν να βρούνε τρόπους, να ελαττώσουν τη διαφορά µεταξύ 
της τιµής που έχουν προσφέρει και της τιµής που θα τους αποφέρει ένα αποδεκτό 
επιχειρηµατικό κέρδος. 

• Τους εργάτες και τους υπαλλήλους που αποσκοπούν σε επαρκείς µισθολογικές 
αποδοχές για να επιτύχουν ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης, ενώ παράλληλα 
αναζητούν τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών που αντιµετωπίζουν.  

Η διαρκώς αυξανόµενη παρουσία των έργων, που υλοποιούνται µε το σύστηµα 
δηµοπράτησης (Μελέτη - Κατασκευή) ήρθε και αυτή να προσθέσει και άλλες πιέσεις που 
επέβαλλαν την ανάγκη της ελάττωσης του χρόνου, που παρέρχεται από τη σύλληψη του 
σχεδιασµού µέχρι την παράδοση του έργου στον Κύριό του. Σαν αποτέλεσµα αυτών των 
πιέσεων, η εξέλιξη της διαχείρισης των κατασκευών συνεπάγεται ένα πιο αυστηρό έλεγχο τόσο 
του προγραµµατισµού, όσο και της υλοποίησης των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Αυτός 
ο έλεγχος επιτυγχάνεται  µε την εφαρµογή των σύγχρονων µεθόδων και τη χρήση λογισµικών 
εργαλείων παρακολούθησης των επί µέρους διαδικασιών, που υποστηρίζουν τη χρονική, 
οικονοµική και ποιοτική διαχείριση των σύνθετων και µεγάλων έργων.  
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4.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - 4
η
 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

4.4.1 Σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την σωστή εφαρµογή των 
σύγχρονων Μεθόδων ∆ιαχείρισης Κατασκευών.  [29]  

Η λειτουργία ενός Κατασκευαστικού Έργου διακρίνεται από µια µοναδικότητα, που 
υπογραµµίζεται από το γεγονός, ότι τόσο ο προγραµµατισµός του έργου, όσο και οι 
προδιαγραφές του θεωρούνται ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 
ορισµένες ευρείες κατηγορίες στόχων ή παραγόντων, που επηρεάζουν τις συµβατικές και 
οργανωτικές διευθετήσεις ενός έργου.  

Οι σηµαντικότεροι από τους παράγοντες που εξετάζονται είναι:  

• Ο προϋπολογισµός και η χρονική εξέλιξη του κατασκευαστικού έργου. 

• Οι διαγωνισµοί και οι αναθέσεις των έργων.  

• Οι επιτόπου συνθήκες.  

• Οι κατηγορίες των κατασκευαστικών έργων και η αντίστοιχη προσέγγιση.  

 

4.4.1.1 Προϋπολογισµός και Χρονική εξέλιξη του Κατασκευαστικού Έργου [30]  

Ο Κύριος (Ιδιοκτήτης) ενός Κατασκευαστικού Έργου πάντα ενδιαφέρεται να επιτύχει                             
το χαµηλότερο συνολικό κόστος για το έργο, παράλληλα µε την υψηλή απόδοση της επένδυσής 
του. Τα κονδύλια που απαιτούνται για ένα κατασκευαστικό έργο έχουν την εξής τυπική 
κατανοµή αναφορικά µε το κόστος:  

1. Αγορά ή απαλλοτρίωση εκτάσεων / ακινήτων  5% 

2. Αρχικός σχεδιασµός του έργου    3% 

3. Μελέτη       7% 

4. Κατασκευή      54%  

5. ∆ιαχείριση κατασκευής     6%  

6. Χρηµατοδότηση      20%  

7. Εσωτερικές δαπάνες του κυρίου του έργου  5%   

Όταν η µείωση του χρονικού διαστήµατος µεταξύ της φάσης µελέτης και της φάσης 
κατασκευής αποκτά ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία, τότε η υιοθέτηση της Μεθόδου της 
Κατασκευής µε συγχρονισµένες φάσεις αποτελεί την πιο ενδεδειγµένη λύση. Σε αντίθεση, η 
Μέθοδος της Κατασκευής µε ενιαία σύµβαση µε σταθερές τιµές ενδείκνυται, όταν υπάρχει 
αυστηρή απαίτηση, να διατηρηθεί το κόστος της κατασκευής στο επίπεδο που έχει 
προδιαγραφεί. Το παρακάτω Σχήµα, παρουσιάζει ενδεικτικά χρονοδιαγράµµατα των φάσεων 
δραστηριοτήτω των δύο προαναφερθόντων µεθόδων, επιτρέποντας έτσι την σύγκρισή τους.  

 

Σχήµα 4.4: Σύγκριση των χρονοδιαγραµµάτων έργων που έχουν γίνει ακολουθώντας (1) τη διαδικασία 
ενιαίας σύµβασης µε σταθερές τιµές και (2) τη διαδικασία κατασκευής µε συγρονισµένες φάσεις. 
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4.4.1.2 ∆ιαγωνισµοί και Αναθέσεις των Έργων [31]  

Σε περίπτωση που έχει υιοθετηθεί η Μέθοδος της Κατασκευής µε συγχρονισµένες φάσεις, τα 
πρώτα πακέτα διαγωνισµών πρέπει να είναι διαθέσιµα σύντοµα µετά την έναρξη των 
λεπτοµερών µελετών και θα πρέπει να προκηρύσσονται παράλληλα και σε συγχρονισµό  µε την 
πρόοδο των εργασιών λεπτοµερών µελετών.  

Σε αυτή τη φάση ο Κύριος του Έργου επιδιώκει:  

• Οριστικοποίηση των προκαταρκτικών καταλόγων των διαγωνιζοµένων ανά πακέτου 
έργου. 

• Προεπιλογή διαγωνιζοµένων κατασκευαστών µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής.  

• Ανακοίνωση του τελικού καταλόγου των προεπιλεγέντων κατασκευαστών, ανά πακέτο 
έργου. 

• Ετοιµασία πακέτων διαγωνισµών.  

• Προκήρυξη των διαγωνισµών.  

• Αξιολογήσεις των προσφορών και ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων. 

• Υπογραφή συµβάσεων µε τους αναδόχους κατασκευαστές.  

 

4.4.1.3 Επι τόπου συνθήκες [32]  

Η σωστή εφαρµογή των σύγχρονων µεθόδων διαχείρισης κατασκευών πρέπει πάντοτε να 
λαµβάνει υπόψη της τα τοπικά χαρακτηριστικά της θέσης του έργου.  

Ο κατασκευαστής πρέπει να προσέξει:  

• Τα υλικά. 

• Την εφαρµογή των κατασκευαστικών διαδικασιών, που θα ανταπεξέλθουν µε επάρκεια 
στις τοπικές καιρικές συνθήκες. 

• Το τοπικό εργατικό δυναµικό.  

∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία, ώστε να ελλατωθεί το κατασκευαστικό κόστος και να 
επισπευθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου. Επίσης, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
επί τόπου επίσκεψη που θα πρέπει να γίνει από ένα µικρό κλιµάκιο έµπειρων µηχανικών µε 
επικεφαλή, τον Σύµβουλο ∆ιαχείρισης  (Project Manager), που θα αναλλάβει το έργο, ώστε να 
επισκεφτούν και να έρθουν εγκαίρως σε επαφή µε τους εντόπιους παράγοντες, που θα έχουν 
την οποιαδήποτε ανάµιξη (έστω και έµµεση) µε το έργο.  

 

4.4.1.4 Κατηγορίες των Κατασκευαστικών Έργων και αντίστοιχη προσέγγιση 

Η κάθε µια από τις τέσσερις γενικές κατηγορίες των κατασκευαστικών έργων, έχει τις δικές της 
απαιτήσεις, που επηρεάζουν την επιλογή των κατασκευαστικών και οργανωτικών 
προσεγγίσεων. Ανεξάρτητα όµως µε τις ιδιαιτερότητες αυτών των κατηγοριών, το κοινό 
γνώρισµα, που τις διακρίνει για την επιτυχία ενός έργου, είναι η απαραίτητη ορθολογιστική 
εφαρµογή των σύγχρονων µεθόδων διαχείρισης έργων. Η αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής 
αυτών των µεθόδων θα εξαρτηθεί σε ένα µεγάλο βαθµό από τη σχετική πείρα, τις γνώσεις και 
τις ικανότητες που διαθέτει ο Κύριος του Έργου (Ιδιοκτήτης) ή ο Σύµβουλος Παρακολούθησης 
του έργου, αναφορικά µε τα τεχνικά και διαχειριστικά χαρακτηριστικά του υπό εκτέλεση έργου. 
[33] 
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4.4.2 Εφαρµογές και Απαιτήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ∆ιαχείρισης 
Κατασκευών  

4.4.2.1 Απαιτήσεις υλοποίησης [34]  

Η εφαρµογή του προγραµµατισµού περιλαµβάνει δύο εξίσου σηµαντικούς σκοπούς:  

• Να υλοποιηθεί το έργο εντός του προϋπολογισµού, που συνεπάγεται την ύπαρξη 
ελέγχου του κόστους των υλικών και του κόστους των δραστηριοτήτων. 

• Να ολοκληρωθεί το έργο όχι µόνο σύµφωνα µε την οριστική µελέτη αλλά και εγκαίρως. 

 

4.4.2.2 Απαιτήσεις προγραµµατισµού [35]  

Η επιτυχία της Εφαρµογής των Αρχών της ∆ιοίκησης και Οργάνωσης των Κατασκευών 
εξαρτάται σε ένα µεγάλο βαθµό από το σωστό Προγραµµατισµό. Ο Προγραµµατισµός του 
Έργου αποτελεί τη βάση των προδιαγραφών στην οποία στηρίζεται το σύστηµα ελέγχου του 
έργου και η οποία διαµορφώνει τα κριτήρια, που χρησιµοποιούνται στον έλεγχο των 
αποδόσεων των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.  

Ο Προγραµµατισµός που εφαρµόζεται από έναν Σύµβουλο ∆ιαχείρισης αποσκοπεί:  

• Στη ∆ιερεύνηση  

• Στην Ανάπτυξη προκαταρκτικού προγράµµατος  

• Στην Ανάπτυξη οριστικού προγράµµατος  

   

4.4.2.3 ∆ιερεύνηση [36]  

Συνήθως δεν δίνεται η πρέπουσα σηµασία σε αυτό το στάδιο. Όµως είναι µια σηµαντική φάση 
της διαδικασίας του σχεδιασµού κατά την οποία προσδιορίζονται τα βασικά δεδοµένα και οι 
πληροφορίες, που συµβάλλουν στην επιτυχία του έργου.  Κάθε έργο διακρίνεται από τις 
ιδιαιτερότητές του, που σχετίζονται µε τους γεωγραφικούς και οικονοµικούς παράγοντες  και  τις 
τοπικές συνθήκες.  

Η διερεύνηση αυτών των χαρακτηριστικών περιέχει:  

• Τους στόχους και τις απαιτήσεις του Κύριου του Έργου, που  αναφέρονται στις 
προτεραιότητες για την ολοκλήρωση συγκεκριµένων κατασκευαστικών φάσεων: Τα 
κριτήρια κοστολόγησης για τον έλεγχο του προϋπολογισµού , τις απαλλοτριώσεις,  
συγκεκριµένες κατασκευαστικές τεχνικές και στις ανάγκες που έχει ο Κύριος του Έργου. 

• Τους στόχους και τις απαιτήσεις του Μελετητή του Έργου: Η ανασκόπηση των 
κατασκευαστικών σχεδίων, η ανασκόπηση των σχεδιαστικών απαιτήσεων που 
αφορούν την ολοκλήρωση των επί µέρους κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, η 
διαµόρφωση των επαγγελµατικών σχέσεων που θα βελτιώσουν τις συνθήκες 
συνεργασίας µε τον κατασκευαστικό φορέα, και ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων που 
ευθύνεται  ο Μελετητής.  

• Την επί τόπου επίσκεψη της περιοχής του Έργου κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται η 
ανασκόπηση των τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων: Η αξιολόγηση των κλιµατικών 
συνθηκών , επαφή µε τις τοπικές αρχές της περιοχής του έργου, η έρευνα της 
διαθεσιµότητας και της καταλληλότητας του εργατικού δυναµικού.  
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4.4.2.4 Ανάπτυξη προκαταρκτικού προγράµµατος [37]  

Μετά την ικανοποίηση των στόχων της διερεύνησης αναφορικά µε τους στόχους και τις 
απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου και του Μελετητή καθώς και της αξιολόγησης των 
παραγόντων που αφορούν στη συγκεκριµένη περιοχή του έργου, είναι δυνατόν να αναπτυχθεί 
ένα αρχικό πρόγραµµα ενεργειών.  

Αυτό το πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:  

• Ανάπτυξη των κριτηρίων και των πορισµάτων από τις έρευνες, που έγιναν στη θέση  
του έργου και στη γύρω περιοχή.  

• Ανάπτυξη ενός προτεινόµενου "Σχεδίου Εργασίας" στο οποίο θα διευκρινίζονται µε 
λετποµέρειες η προσέγγιση του έργου:  

• Η ολοσχερή προσέγγιση. 

• Ο κατάλογος των προτεινοµένων πακέτων εργασίας.  

• Ο κατάλογος των προτεινοµένων υπεργολάβων για περαιτέρω αξιολόγηση. 

• Ο προκαταρκτικός προγραµµατισµός κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. 

• Η διαµόρφωση προκαταρκτικών ευθύγραµµων γραφηµάτων (Gantt bar  

charts) και προκαταρκτικών δικτυωτών γραφηµάτων µεθόδου κρίσιµης  

 διαδροµής (CPM). 

• Υποβολή µιας λεπτοµερούς εκτίµησης του κόστους της διαχείρισης του έργου (εάν δεν 
είχε ήδη παρουσιαστεί στην πρόταση που έγινε για την υλοποίηση του έργου). 

• Οριστικοποίηση του καταλόγου των ατόµων, που θα αποτελέσουν το ενεργό 
ανθρώπινο δυναµικό που θα εµπλακεί στο έργο.  

 

4.4.2.5 Ανάπτυξη οριστικού προγράµµατος [38] 

Μετά από µια αναθεώρηση των προκαταρκτικών προτάσεων µε τον Κύριο του Έργου και το 
Μελετητή , το Πρόγραµµα του Έργου συµπληρώνεται, οριστικοποιείται και κοινοποιείται σε 
όλους τους αρµόδιους εµπλεκόµενους που ελέγχουν κοµβικές θέσεις, ώστε να επιτευχθεί ο 
έλεγχος της προόδου και της εξέλιξης του έργου. 

Το οριστικό πρόγραµµα περιλαµβάνει:  

• Αναλυτική παρουσίαση του προγραµµατισµού των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων 
σε συνάρτηση µε τα διαµορφωµένα πακέτα εργασίας. 

• Κατάλογο των προτεινόµενων πακέτων εργασίας, όπου θα περιλαµβάνονται και οι 
λεπτοµερείς περιγραφές του περιεχόµενου του κάθε πακέτου. 

• Ολοκλήρωση και κοινοποίηση (στα εµπλεκόµενα άτοµα) του δικτυωτού γραφήµατος 
του συνολικού έργου. 

• ∆ιανοµή του εγχειριδίου διαδικασιών του έργου, στο οποίο, µεταξύ άλλων, θα 
διευκρινίζονται τα καθήκοντα και οι υπευθυνότητες των εµπλεκοµένων ατόµων. 
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4.4.3 ∆ραστηριότητες που προηγούνται της Φάσης Κατασκευής 

4.4.3.1 Εισαγωγή  

Ο προγραµµατισµός του έργου στοχεύει στο να διαµορφώσει συνθήκες εργασίας, οι οποίες θα 
επιτρέψουν την υλοποίηση των στόχων του έργου, ενώ αποτελεί ένα µέτρο σύγκρισης της 
σχετικής προόδου των επιµέρους κατσκευαστικών φάσεων. Η ιδιαίτερη βαρύτητα που πρέπει 
να δοθεί είναι η συλλογή πληροφοριών που  θεωρείται ανεκτίµητη. Ο Σύµβουλος ∆ιαχείρισης 
πρέπει κατ' αρχήν να έχει κατανοήσει πλήρως τους σκοπούς του µελετητή του έργου και των 
κατασκευαστικών διαδικασιών, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να διερευνήσει µε κάθε λεπτοµέρεια  
τις επί τόπου εργοταξιακές συνθήκες και τις εργασιακές ιδιαιτερότητες, που χαρακτηρίζουν τις 
τοπικές συνθήκες του έργου, ώστε να προγραµµατίσει σωστά τα προτεινόµενα πακέτα 
εργασιών όχι µόνο µε σωστή κοστολόγηση αλλά και µε πραγµατοποιήσιµους στόχους [39] 

 

4.4.3.2 Εργοταξιακές συνθήκες  

Προγράµµατα και προσφορές, που εφαρµόστηκαν µε επιτυχία σε µια συγκεκριµένη περιοχή, 
δεν σηµαίνει ότι κατ' ανάγκη θα έχουν την ίδια επιτυχία και σε µια άλλη θέση. Εξετάζονται οι 
πληροφορίες προτού ξεκινήσει η διαδικασία της διαµόρφωσης του προγράµµατος που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου. Η ∆ιαµόρφωση του Προγράµµατος πρέπει όχι µόνο 
να έχει νόηµα αλλά και να είναι ρεαλιστική σε σχέση µε τους υλοποιήσιµους στόχους. [40]  

 

4.4.3.3 Συνθήκες των θεµελιώσεων του έργου και των χωµατουργικών εργασιών [41] 

Λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των σχετικών γεωλογικών και γεωτεχνικών µελετών, οι 
χωµατουργικές εργασίες και γενικά οι εκσκαφές πρέπει να αξιολογηθούν ώστε να επιλεγούν 
προκαταρκτικά οι πιο κατάλληλες και πιο οικονοµικές µέθοδοι εκσκαφής (µε εκσκαφείς 
(shovels), µε προωθητές (bulldozers), µε χωµατοσυλλέκτες (scrapers), εξόρυξη µε εκρηκτικά). 
Επί πλέον, οι προτεινόµενες ποσότητες των όγκων των επιφανειακών εδαφικών σχηµατισµών 
πρέπει να αφαιρεθούν καθώς και των υποδεικνυόµενων δανειοθαλάµων να επιβεβαιωθούν µε 
επί τόπου αναγνωριστικές επισκέψεις.  

Σηµαντικές ενδείξεις είναι:  

• Η παρουσία βραχωδών σχηµατισµών στην επιφάνεια (εκεί που κανονικά έπρεπε να 
είχε µόνο γαιώδεις σχηµατισµούς) 

• Η παρουσία σηµαντικής συγκέντρωσης ή ροής νερού 

• Εµφανή φαινόµενα ολισθήσεων  

• Άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι υπάρχουν αποκλίσεις από τις 
γεωλογικές και τις γεωτεχνικές µελέτες.   

Οι ενδείξεις αυτές αποτελούν παρατηρήσεις που έχουν ιδιαίτερη συµβολή στην 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των δυσκολιών που κατά πάσα πιθανότητα αναµένεται να 
αντιµετωπιστούν στην φάση της κατασκευής. Εάν ο Σύµβουλος ∆ιαχείρισης δεν έχει πλήρη 
ενηµέρωση των αποκλίσεων που υπάρχουν από τις γεωλογικές και τις γεωτεχνικές µελέτες, δεν 
θα µπορέσει  να διαπραγµατευθεί µε επιτυχία τις οποιεσδήποτε αιτήσεις θεραπείας που θα 
προκύψουν στο µέλλον. 

 

4.4.3.4 Γενικός Προγραµµατισµός  

Με την επί τόπου επίσκεψη ο Σύµβουλος ∆ιαχείρισης θα έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει, τις 
οδικές προσβάσεις , τη µορφολογία της περιοχής του έργου και εκείνους τους εξωγενείς 
παράγοντες που µπορεί να έχουν κάποια επίδραση στην οµαλή έκβαση του έργου.  Οπότε, θα 
µπορεί να επιλέξει ή να εγκρίνει τις θέσεις των οποιωνδήποτε προσωρινών εγκαταστάσεων και 
προσωρινών χώρων αποθήκευσης. Να εξετάσει τις παροχές νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. 
Θα µπορέσει επίσης να ελέγξει σε τι βαθµό το εργοτάξιο, δηµιουργεί παρεµβολές στις τοπικές 
συνθήκες και να αξιολογήσει τα µέτρα διαφύλαξης και διασφάλισης που θα απαιτηθούν για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του έργου. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καλές προσωπικές σχέσεις 
και επαφές που θα πρέπει να καλλιεργήσει ο Σύµβουλος διαχείρισης µε τις τοπικές αρχές (σε 
επίπεδο κοινοτικό ή και δηµοτικό) και µε τους τοπικούς "παράγοντες", συµβάλουν πάντοτε 
θετικά στην επιτυχία του έργου. [42]  
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4.4.3.5 Εργασιακές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις τοπικές συνθήκες  

Εξίσου σηµαντική, σε σύγκριση µε τις επί τόπου επισκέψεις είναι και η αξιολόγηση των τοπικών 
ιδιορρυθµιών και του πλαισίου που ρυθµίζει τις σχέσεις (και όχι µόνο τις εργασιακές σχέσεις) µε 
τους ντόπιους.  Κάθε περιοχή έχει µια τάση να προβάλει µια ιδιαιτερότητα στον τρόπο µε τον 
οποίο το εργατικό της  δυναµικό εµπλέκεται σε έργα που εξελλισσονται στο γεωγραφικό της 
χώρο. Υπάρχουν περιοχές που κατά παράδοση αποτελούν πηγές εξειδικευµένου εργατικού 
δυναµικού, π.χ. λατόµοι από την Ήπειρο ή γεωτρυπανιστές από την Μάνδρα αττικής. Όµως 
υπάρχουν και περιοχές στις οποίες διαπιστώνεται πλήρης απουσία εργατών µιας 
συγκεκριµένης εξειδίκευσης. Εξίσου σηµαντικά είναι τα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν 
εάν ο κατασκευαστής δοκιµάσει να "εισαγάγει" εργατικό δυναµικό από άλλες περιοχές ή χώρες, 
όταν κατά την τοπική άποψη  οι ντόπιοι "κάνουν" γι αυτή τη δουλειά. [43] 

 

4.4.3.6 Κόστος εργατικών, παραγωγικότητα και διαθεσιµότητα  

Οι κατασκευαστές, στην προσπάθειά τους να ελαττώσουν το κόστος των εργατικών,  ανάλογα 
µε το µέγεθος της εταιρίας τους, απασχολούν σε ετήσια βάση ένα συγκεκριµένο αριθµό 
εργατών, ενώ παράλληλα, προσλαµβάνουν επιπλέον εργάτες για να αντεπεξέλθουν στις 
εποχιακές ή περιστασιακές αυξηµένες απαιτήσεις του έργου. Ο προσδιορισµός της 
παραγωγικότητας του εργατικού δυναµικού είναι µια σχετικά δύσκολη υπόθεση γιατί η 
παραγωγικότητα διαφέρει ανάλογα µε τον κατασκευαστή και ανάλογα µε την συγκεκριµένη 
ειδικότητα του εργατικού δυναµικού. Η παραγωγικότητα, είναι συνήθως συνάρτηση των 
διαχειριστικών ικανοτήτων που διαθέτει  ο κατασκευαστής, στον τρόπο µε τον οποίο "ελέγχει" 
τους ανθρώπινους πόρους. Ο πολύ χαλαρός τρόπος διαχείρισης και η έλλειψη εντατικής 
επιστασίας ελαττώνει την παραγωγικότητα, από την άλλη πλευρά, η υπερβολικά αυστηρή 
διαχείριση δηµιουργεί δυσανασχέτηση και αδιαφορία που πηγάζει από τον περιορισµό της 
πρωτοβουλίας και οδηγεί και αυτή σε ελάττωση της παραγωγικότητας. Η διαθεσιµότητα των 
απαραιτήτων ανθρώπινων πόρων είναι ένα εξίσου σηµαντικό πρόβληµα και συχνά η 
δυνατότητα εφαρµογής συλλογικών συµβάσεων δίνει λύση σε αυτό το πρόβληµα της επάρκειας 
εργατικού δυναµικού.[44]  
 

4.4.3.7 Εντόπιοι υπεργολάβοι  

Στο στάδιο που ο Σύµβουλος ∆ιαχείρισης αποφασίζει ποιους εργολάβους θα απευθυνθεί για να 
τους αξιολογήσει, είναι συνετό να διαµορφωθεί ένας κατάλογος αρκετά µεγάλος, ώστε να 
υπάρχει συναγωνισµός. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει φυσικά να δοθεί στο να προσεγγίζονται 
υπεργολάβοι που έχουν καλό όνοµα στην αγορά και µια σχετικά ηγετική θέση στον 
επαγγελµατικό χώρο. Κατά συνέπεια θα εµπλέκονται στη φάση της προεπιλογής εκείνοι οι 
υπεργολάβοι που διαθέτουν την κατάλληλη εµπειρία, ώστε τα κριτήρια αξιολόγησης να 
εστιαστούν κυρίως στον οικονοµικό παράγοντα. Στη φάση της αξιολόγησης των υπεργολάβων ο 
Σύµβουλος ∆ιαχείρισης πρέπει να λάβει υπόψην του τις εµπειρίες που έχουν οι υπεργολάβοι 
από άλλα έργα. Είναι συχνά χρήσιµο, να δίνεται η ευκαιρία στους υποψήφιους υπεργολάβους 
να παίρνουν στοιχεία και πληροφορίες,  που θα τους επιτρέψουν να σχηµατίσουν µια σφαιρική 
αντίληψη του έργου αντί να περιορίζονται µόνο σε εκείνο το τµήµα του έργου που τους αφορά. 
[45] 
 

4.4.3.7 Συνοπτικά χρονοδιαγράµµατα και προγραµµατισµός του έργου  

Σε αυτό το στάδιο µε τη βοήθεια συνοπτικών χρονοδιαγραµµάτων διαµορφώνονται οι τιµές του 
αρχικού προγραµµατισµού (target plan), ώστε αργότερα κατά τη φάση της κατασκευής (όταν θα 
γίνεται η συννεχής καταγραφή των πραγµατοποιηµένων τιµών της χρονικής και οικονοµικής 
προόδου) να είναι δυνατή η σύγκριση και η άµεση διόρθωση των τυχόν αποκλίσεων µε 
κατάλληλα διορθωτικά µέτρα. Επιπλέον, στη φάση αυτή του αρχικού προγραµµατισµού 
εξετάζονται οι χρονικές και οι χρηµατικές επιπτώσεις των διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων . Η 
βασική µέθοδος πάνω στην οποία στηρίζεται η διαχείριση του έργου, συµπεριλαµβανοµένου και 
του ποιοτικού ελέγχου και της διαχείρισης ποιότητας κατά ISO9000, είναι ο χρονικός 
προγραµµατισµός. Η µέθοδος αυτή δίνει τη δυνατότητα, πριν την έναρξη της φάσης της 
κατασκευής, να γίνει µε προσοµοίωση των διαδικασιών του έργου σε ένα αριθµητικό υπόδειγµα 
από το οποίο θα προκύψουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαχείριση του έργου. Οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σε αυτό το στάδιο του συνοπτικού προγραµµατισµού του έργου 
µεταξύ των άλλων είναι και τα χρονικά στοιχεία των δραστηριοτήτων , δηλαδή πότε αρχίζει και 
πότε τελειώνει µια δραστηριότητα και αν η δραστηριότητα έχει χρονικά περιθώρια 
καθυστέρησης. [46]  
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4.4.4 Εφαρµογή Μοντέλων Έργων τύπου "Β.Ο.Τ" και "TURNKEY"  

4.4.4.1 Έργα τύπου "Β.Ο.Τ." (Κατασκευή - Λειτουργία - Παραχώρηση)  

Οι διάφορες πηγές χρηµατοδότησης, που εισέρχονται από το δηµόσιο τοµέα, δεν είναι πλέον 
επαρκείς, για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που υπάρχουν για έργα υποδοµής σε πολλές 
αναπτυσσόµενες οικονοµίες, σε περιοχές όπως είναι η Ασία και η Ανατολική Ευρώπη. Ακόµη 
και σε ανεπτυγµένες χώρες, πολλές κυβερνήσεις είναι απρόθυµες να χρησιµοποιήσουν τις 
λογιστικές πηγές τους για να χρηµατοδοτήσουν έργα υποδοµής. Αυτή η έλλειψη από δηµόσια 
κεφάλαια , αλλά και άποψη ότι η κατασκευή και η λειτουργία κάποιας εγκατάστασης µπορεί να 
διαχειριστεί πιο αποτελεσµατικά από έναν ιδιωτικό φορέα , έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη του 
µοντέλου  των αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων συνήθως µε τη µορφή Β.Ο.Τ. (build - operate - 
transfer) ή Β.Ο.Ο.Τ. (build - own - operate - transfer) . Η ιδέα των Β.Ο.Τ. έργων επιτρέπει 
θεωρητικά στις κυβερνήσεις να αποκτήσουν την απαιτούµενη υποδοµή χωρίς να γίνεται χρήση 
δηµόσιων κεφαλαίων. Εδώ η κυβέρνηση δεν είναι υπεύθυνη για όποια επιπλέον 
κατασκευαστικά έξοδα προκύψουν. Σε αρκετές ανεπτυγµένες χώρες έχουν αρχίσει να 
αµφισβητούν , αν το µοντέλο της αυτοχρηµατοδότησης πραγµατικά παρουσιάζει σηµαντικά 
πλεονκτήµατα, σε σύγκριση µε τα πιο παραδοσιακά µοντέλα. Αυτή η τεχνική χρηµατοδότησης 
χρησιµοποιείται σε ένα αυξανόµενο αριθµό µεγάλων έργων υποδοµής σ' όλο τον κόσµο. [47]  

 

4.4.4.2 Οργάνωση των διαδικασιών της κατασκευής [48]  

Ο µηχανικός σύµβουλος παρακολούθησης, που εκπροσωπεί τα συµφέροντα του Έργου είναι 
υπεύθυνος για τις κατασκευαστικές δραστηριότητες και την παράταση χρόνου που µπορεί να 
δοθεί για την αποπεράτωση του έργου σύµφωνα µε τη σύµβαση. Ο ίδιος µηχανικός επιβλέπει 
επίσης τις δοκιµές και τις επιθεωρήσεις που γίνονται σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Οι 
δανειστές όµως, µπορεί να επιθυµούν, ο ορός αυτός να ανατίθεται σε έναν ανεξάρτητο 
µηχανικό ο οποίος προηγουµένως θα έχει τύχει της δικής τους έγκρισης. ∆εδοµένης της 
έλλειψης τεχνικής κατάρτισης που οι δανειστές µπορεί να επιθυµούν να διορίσουν έναν δεύτερο 
µηχανικό για την παρακολούθηση συστηµένο από τους ίδιους.  

Ο ρόλος του µηχανικού σε ένα έργο Β.Ο.Τ. θα είναι ξεχωριστός και διαφορετικός από 
το ρόλο του εκπροσώπου του Κύριου του Έργου. Πιο συγκεκριµένα, οι δανειστές θέλουν να 
ασκούν έλεγχο πάνω στην πρόοδο του έργου, στη διαχείριση της σύµβασης και στις αποφάσεις 
της εταιρείας του έργου, όταν αυτές σχετίζονται µε την αποπεράτωση και τη λειτουργία του. 
Αυτός ο έλεγχος αναµένεται να γίνεται από τον µηχανικό σύµβουλο παρακολούθησης, που θα 
διοριστεί από αυτούς τους ίδιους. Το πλαίσιο και το µέγεθος του ελέγχου που θα ασκεί ένα 
τέτοιο άτοµο ή κάποιος φορέας µπορεί να περιλαµβάνει τις χρονικές παρατάσεις, τις 
τροποποιήσεις, τις πληρωµές στον ανάδοχο και την έκδοση των πιστοποιητικών, ειδικά αυτών 
που αφορόυν τις δοκιµές στο υπό κατασκευή έργο. Οι δανειστές θέλουν επίσης να 
εξασφαλίσουν ότι αυτός ο µηχανικός σύµβουλος παρακολούθησης θα έχει τεράστια δύναµη για 
πρόσβαση και επιθεώρηση στο έργο, ώστε να προστατεύουν τα συµφέροντάς τους στο όλο 
έργο. Η σύµβαση λοιπόν θα πρέπει ξεκάθαρανα καθορίζει τους ρόλους ενός τέτοιου µηχανικού 
καθώς και του εκπροσώπου του Κυρίου του έργου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν τριβές και 
καθυστερήσεις, ειδικά όταν αυτές θα αφορούν το καθεστώς του ελέγχου και των δοκιµών στο 
έργο.  
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4.4.4.3 Ευθύνη για τη µελέτη του έργου  

Οι διεθνείς χρηµατοδοτικοί οργανισµοί που ενεργούν ως δανειστές στα έργα Β.Ο.Τ., έχουν 
γενικά µια απαίτηση, όσον αφορά την ευθύνη για τη µελέτη και την κατασκευή του έργου. 
Απαιτούν δηλαδή από τον ανάδοχο να αναλαµβάνει τον κίνδυνο για οποιοδήποτε λάθος ή 
ελάττωµα στη µελέτη συµπεριλαµβανοµένων και των λαθών ή των ελαττωµάτων που τυχόν 
γίνουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του Κυρίου του Έργου. Έτσι, µπορεί να ζητηθεί από 
τον ανάδοχο να αναλάβει την ευθύνη για όλα τα δεδοµένα στην τοποθεσία των έργων ακόµη 
και για τις συνθήκες του υπεδάφους. Προκειµένου να αποφευχθούν οι απαιτήσεις που 
προκύπτουν, αφού έχει ξεκινήσει το έργο, και που έχουν σχέση µε τις αλλαγές στο χρόνο 
κατασκευής και στις τιµολογήσεις. Οι δανειστές µπορούν να απαιτήσουν από τον ανάδοχο να 
παραδεχτεί ότι έχει µελετήσει το έργο από όλες τις απόψεις, προτού ξεκινήσει τις εργασίες του. 
Αυτό θα προσδώσει ιδιαίτερη σηµασία στη φάση της προσφοράς, απαιτώντας από τον 
ανάδοχο, να έχει κάνει την οποιαδήποτε αναγκαία επιθεώρηση και τις αναλύσεις για το 
εργοτάξιο, καθώς και να έχει εξακριβώσει τα οποιαδήποτε σχέδια και την ορθότητά τους, που 
θα έχει πάρει από κάποια αντίστοιχη εταιρεία. [49]  

   

4.4.4.4 Προβλήµατα επικινδυνότητας στα έργα τύπου "Β.Ο.Τ." [50]  

Τα κύρια στοιχεία που αναφέρονται στην επικινδυνότητα, που µπορεί να παρουσιαστούν στα 
έργα Β.Ο.Τ. είναι:  

• Το έργο µπορεί να µην ολοκληρωθεί εµπρόθεσµα ή / και εντός προϋπολογισµού.  

• Το έργο να µην λειτουργήσει, όπως αναµένεται. 

• Να υπάρξει πιθανότητα διακοπής ή αρνητικών αλλαγών στην οικονοµική ροή.  

• Η ανεξέλεγκτη επίδραση του πληθωρισµού.  

• Ζηµιές σε σχέση µε τον κατασκευαστικό εξοπλισµό.  

• Αρνητικές πολιτικές εξελίξεις.  

• Ανατρεπτικές εξελίξεις στην οικονοµία. 

 

4.4.4.5 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα [51]    

Πλεονεκτήµατα: Η πιθανότητα χρηµατοδότησης. Η αξιοπιστία (επειδή  οι δανειστές έχουν 
επενδύσει σε αυτό το έργο). Η αποδοτικότητα του κόστους κατασκευής. Η µεταφορά 
τεχνογνωσίας. Η εκµετάλλευση ιδιωτικών κεφαλαιών.  

Μειονεκτήµατα: Η µεταφορά της ευθύνης στον πελάτη (εάν ο Κύριος του Έργου προσφέρει 
υψηλό βαθµό υποστήριξης). Το τελικό κόστος για τον πελάτη µπορεί να είναι υψηλότερο σε 
σύγκριση µε τις συµβατικές µεθόδους χρηµατοδότησης. Οι αυστηροί όροι ελέγχου που 
επιβάλλουν οι δανειστές.  

 

4.4.5 Έργα τύπου "Turnkey" (Μελέτη - Κατασκευή - Θέση σε λειτουργία)  

Τα έργα τύπου  Turnkey θεωρούνται κατάλληλα για εκείνους τους πελάτες, οι οποίοι είτε 
αδυνατούν είτε θέλουν να αποφύγουν να εµπλακούν στις κατασκευαστικές φάσεις ενός έργου. 
Με αυτόν τον τρόπο η ευθύνη για την καλή κατασκευή µετατίθεται σε ένα µεγάλο µέρος της στον 
ανάδοχο. [52]   

 

4.4.5.1 Προδιαγραφές εκτέλεσης σύµβασης  

Οι προδιαγραφές εκτέλεσης σύµβασης αποτελούν τη βάση συµφωνίας µεταξύ του Κύριου του 
Έργου και του Αναδόχου. Με βάση αυτές τις προδιαγραφές ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τη 
µελέτη,  ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι του πελάτη. Σχεδόν τα µόνα στοιχεία που χρειάζονται 
στο στάδιο της προκήρυξης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι για έργα τύπου  Turnkey, είναι οι 
προδιαγραφές εκτέλεσης σύµβασης. [53]  
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4.4.5.2 Οικονοµικές επιλογές  

Οι επιλογές που υπάρχουν για ένα έργο τύπου  Turnkey διαµορώνονται συνήθως µε βάση τα 
κονδύλια που έχει στη διάθεσή του ο Κύριος του Έργου. Συχνά ο κύριος του έργου προτιµά να 
κάνει τις πληρωµές µε βάση την παραλαβή ολοκληρωµένων κατασκευαστικών φάσεων αντί του 
να πληρώνει µε βάση τις µηνιαίες πιστοποιηµένες παραλαβές. Όποια όµως και αν είναι η 
επιλογή του για τη µέθοδο πληρωµής, θεωρείται πάρα πολύ σηµαντικό να υπάρχει πλήρη 
διασύνδεση του χρονικού προγραµµατισµού των κατασκευαστικών φάσεων µε τις εγκρίσεις 
πληρωµών. [54]  

 

4.4.5.3 ∆ιαγωνισµοί έργων τύπου Turnkey 

Τα κριτήρια, που συνήθως χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του Έργου στη φάση του 
διαγωνισµού, πρέπει να επιτρέπουν την τεκµηρίωση της εµπειρίας του υποψηφίου αναδόχου µε 
βάση τις λεπτοµέρειες που αφορούν µια περιγραφή των συναφών έργων που έχει υλοποιήσει ο 
υποψήφιος ανάδοχος κατά τα τελευταία πέντε έτη. Τα στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνουν για 
κάθε έργο: πελάτη, αντικείµενο, χρόνο υλοποίησης, προϋπολογισµό και ποσοστό συµµετοχή 
(εάν ήταν κοινοπραξία). Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων υποβάλλεται συνήθως σε 
µορφή κατ' αποκοπή ποσού.[55]  

 

4.4.5.4 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα [56]  

Πλεονεκτήµατα: Η ιδιοκτησία και ο έλεγχος διατηρείται στα χέρια του πελάτη. Η ευθύνη για το 
έργο περιορίζεται σε ένα φορέα. Το έργο τίθεται σε λειτουργία ταχύτερα. Όταν η σύµβαση 
επεκτείνεται και πέραν της υποχρεώσης του αναδόχου να θέσει το έργο σε λειτουργία, τότε όλα 
τα προβλήµατα στα αρχικά στάδια της λειτουργίας επιλύονται από τον ανάδοχο.  

Μειονεκτήµατα: Το κόστος µπορεί να είναι υψηλότερο σε σύγκριση µε τις συµβατικές µεθόδους 
κατασκευής. ∆εν επιτρέπει επαρκή συµµετοχή και εξοικείωση του πελάτη µε το έργο. ∆εν 
επιτρέπει άµεσο έλεγχο του έργου από τον πελάτη. ∆εν υποθάλπει την µεταφορά 
τεχνογνωσίας.  

 

4.4.6 Σύγκριση µεταξύ  Έργων τύπου "Turnkey"και Έργων τύπου "Β.Ο.Τ."  [57] 

Τα έργα του τύπου "Με το κλειδί στο χέρι" (Μελέτη - Κατασκευή - Θέση σε 
λειτουργία)(Turnkey) χρησιµοποιούνται, όταν ο πελάτης απαιτεί να συναλλάσεται µόνο µε ένα 
φορέα  ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη µελέτη, την εξεύρεση των απαραιτήτων 
πόρων, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία. Με άλλα λόγια, το µόνο που θα έχει να κάνει ο 
Κύριος του έργου τη στιγµή της παραλαβής του έργου είναι " να βάλει το κλειδί στη πόρτα και 
να το γυρίσει" (turn a key in the door). Καθώς οι διάφοροι ανάδοχοι που ανελάµβαναν έργα 
του τύπου " µε το κλειδί στο χέρι" είχαν συχνά την ευκαιρία να επωµισθούν την ευθύνη της 
λειτουργίας και συντήρησης των έργων για αρκετά χρόνια µετά την παράδοση του έργου. 
Απόκτησαν µε το καιρό την απαραίτητη πείρα που τους επέτρεψε να αναλάβουν το ρόλο του 
αναδόχου σε αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα του τύπου "Κατασκευή - Λειτουργία - 
Παραχώρηση" (build - operate - transfer) . Ουσιαστικά, τα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα 
τύπου Β.Ο.Τ. υπήρξαν η αναµενόµενη εξέλιξη των έργων του τύπου " µε το κλειδί στο χέρι ".   

 

 
Φάση έργου  

Turnkey Β.Ο.Τ. 

Μελέτη σκοπιµότητας και 

βιωσιµότητας 
Κύριος Έργου 

Κύριος  Έργου / 

Ανάδοχος 

Μελέτη κατασκευής  Κύριος Έργου Ανάδοχος 

Κατασκευή Ανάδοχος Ανάδοχος 

Λειτουργία  Κύριος Έργου Ανάδοχος 

 

Πίνακας 4.1: Κατανοµή Ευθυνών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

5.1 Λειτουργικές Απαιτήσεις  

Α. Φόρτωση Εφαρµογής από Σκληρό ∆ίσκο 

Για να εγκατασταθεί το εκπαιδευτικό λογισµικό στον υπολογιστή σας: 

1. Τοποθετήστε το CD  Εγκατάστασης στον υπολογιστή σας. 

2. ∆ηµιουργήστε έναν φάκελο σε έναν από τους δύο δίσκους του υπολογιστή σας, µε το 
όνοµα MIS-TEST. 

3. Επιλέξτε όλα τα αρχεία από το CD Εγκατάστασης. 

4. Αντιγράψτε τα Αρχεία που επιλέξατε στον δίσκο της προτίµηση σας.  

5. Μετά το πέρας της αντιγραφής, δηµιουργήστε συντόµευση στην επιφάνεια εργασίας, 
κάνοντας δεξί κλικ στο όνοµα της εφαρµογής, µε όνοµα mic-test.exe και επιλέξτε 
αποστολή προς επιφάνεια εργασίας.  

6. ∆ιπλό κλικ στο εικονίδιο της συντόµευσης του εκτελέσιµου αρχείου µε όνοµα όνοµα 
mic-test.exe 

 

Β. Φόρτωση Εφαρµογής από Οπτικό ∆ίσκο 

Η Φόρτωση της Εφαρµογής από Οπτικό δίσκο δεν είναι εφικτή. Ο λόγος είναι ότι όλα τα 
δεδοµένα (Ερωτήσεις Κεφαλαίων – Τεστ –Αναθέσεις Τεστ – Χρήστες)  και οι πληροφορίες που 
λαµβάνονται κατά την εξέταση, καταχωρούνται στην εκάστοτε Βάση ∆εδοµένων του Σκληρού 
∆ίσκου και χρησιµοποιούνται όχι µόνο για ανάγνωση αλλά και για ενηµέρωση.  

 

5.2 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις  

Α. ΧΡΗΣΤΗΣ  

1. Ο χρήστης, µπορεί να συνδεθεί στο σύστηµα µε δύο τρόπους: Σαν Εκπαιδευτής ή σαν 
Εκπαιδευόµενος. 

2. ∆υνατότητα επιλογής θεµατικής ενότητας µε όποια σειρά θέλει ο χρήστης. 

 

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

1. Η Εφαρµογή έχει δηµιουργηθεί µε την Γλώσσα Προγραµµατισµού Visual Basic 6.0. 

2. Η Εφαρµογή είναι εκτελέσιµο Αρχείο. 

3. Η ∆οµή της συγκεκριµένης εφαρµογής ως προς την ∆ιδακτική Ύλη  σχεδιάστηκε µε 
βάση τον Γραµµικό σχεδιασµό µε άλµατα. Στη ∆οµή αυτή υπάρχει ένα κεντρικό σηµείο-
κόµβος από το οποίο ο χρήστης µπορεί να ακολουθήσει διαδροµές της δικής του επιλογής. 
Ο χρήστης έχει µια σχετική ελευθερία στην πλοήγηση του. 

4. Η ∆οµή της συγκεκριµένης εφαρµογής ως προς τα «Τεστ Γνώσεων» σχεδιάστηκε µε 
βάση την  ∆όµηση µε απλές σελίδες. Στη δοµή αυτή το σύνολο των πληροφοριών 
παρουσιάζεται αυτόνοµο σε µία σελίδα – εικόνα οθόνης χωρίς ο µαθητής να έχει την 
δυνατότητα να κάνει συσχετισµούς και πλοήγηση σε άλλες περιοχές. Συνήθως να 
δηµιουργηθούν συνθήκες πρόσβασης σε όλες τις σελίδες, η “πλοήγηση” έχει ως βάση της 
µια κεντρική σελίδα – εικόνα οθόνης. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του κάθε φορά µία σελίδα 
περιεχοµένου. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουµε εκµετάλλευση τωνδυνατοτήτων των 
υπερµέσων και ο µόνος στόχος είναι η γνώση µέσα από τη δυνατότητα της ανάκλησης 
πληροφοριών. 

5. Το περιβάλλον της εφαρµογής έχει σχεδιαστεί µε γνώµονα την εύκολη χρήση και 
πλόηγηση από τους χρήστες – εκπαιδευόµενους. 

6. Η εφαρµογή «τρέχει» σε περιβάλλον Windows. 
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Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ 

Οι Ελάχιστες Απαιτήσεις που πρέπει να έχει το Σύστηµα για να τρέξει την εκτελέσιµη εφαρµογή 
(.exe) είναι: Μνήµη 512ΜΒ RAM, Χωρητικότητα ελεύθερου δίσκου 50 ΜΒ τουλάχιστον και  
Ταχύτητα επεξεργαστή τουλάχιστον 1.3 GHz 

 

∆. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

∆υνατότητα «ανεβάσµατος» της εφαρµογής σε έναν server και εκπαίδευσης του χρήστη εξ’ 
αποστάσεως.  
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5.3 Λειτουργία Εφαρµογής  

5.3.1 Έναρξη Εφαρµογής 

Η πρώτη µορφή που εµφανίζεται είναι η µορφή LOGIN που ζητά: Το Όνοµα του Χρήστη και 
τον Κωδικό Πρόσβασης. 

 

 

 

 

             Εικόνα 5.1: Έναρξη Εφαρµογής  

 

 

Ο χρήστης, µπορεί να συνδεθεί στο σύστηµα µε δύο τρόπους: Σαν Εκπαιδευτής ή σαν 
Εκπαιδευόµενος. 

 
1. Σύνδεση στο σύστηµα σαν Εκπαιδευτής 

Για να συνδεθεί ο χρήστης στην εφαρµογή ως εκπαιδευτής πρέπει να πληκτρολογήσει τα 
παρακάτω στοιχεία: 

 

Όνοµα Χρήστη: SYSTEM 

Κωδ. Πρόσβασης: 123456 
 

2. Σύνδεση στο σύστηµα σαν Εκπαιδευόµενος 

Για να συνδεθεί ο χρήστης στην εφαρµογή ως εκπαιδευόµενος πρέπει να πληκτρολογήσει τα 
παρακάτω στοιχεία: 

 

Όνοµα Χρήστη: ssi 

Κωδ. Πρόσβασης 123456 
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5.3.2 ∆ιαχείριση Λογισµικού από τον Εκπαιδευτή 

• Ας υποθέσουµε ότι ο εκπαιδευτής έχει δηλώσει µια έγκυρη UserID και Password, (πχ 
Ον. Χρήστη: SYSTEM και Κωδ. Πρόσβασης:123456) για είσοδο. Τότε εµφανίζεται η 
παρακάτω Οθόνη εφαρµογής για την ∆ηµιουργία Test. 

 

 
Εικόνα 5.2: Οθόνη Εφαρµογής για την δηµιουργία Τεστ 
 

• Για να ανοίξετε ένα υπάρχον Αρχείο Βάσης Ερωτήσεων, κάντε τις παρακάτω ενέργειες: 
Από το Μενού Αρχείο > Άνοιγµα Β.∆. Ερωτήσεων. Στη συνέχεια φορτώνονται όλες οι 
ερωτήσεις που έχουν καταχωρηθεί στην βάση που ανοίξατε, στο αριστερό πλαίσιο 
λίστας της οθόνης εφαρµογής. 
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• Για να δηµιουργήσετε ένα Νέο Αρχείο Ερωτήσεων, χρησιµοποιήστε Αρχείο> Νέα  Β.∆. 
Ερωτήσεων. Στην συνέχεια θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη: 

 

 
Εικόνα 5.3: ∆ηµιουργία Νέας Β.∆ Ερωτήσεων 

 

 

∆ίνουµε το νέο όνοµα στην Β.∆ Ερωτήσεων (πχ CHAPTER2) και πατάµε Αποθήκευση. 

 

Αµέσως  µετά εµφανιζετε το παρακάτω πλαίσιο επιβεβαίωσης δηµιουργίας της  Β.∆ 
Ερωτήσεων και πατάµε ΟΚ 

 

 
            Εικόνα 5.4: Επιβεβαίωση δηµιουργίας  

         Β.∆. Ερωτήσεων 
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• Μετά την επιβεβαίωση της ∆ηµιουργίας Β.∆  Ερωτήσεων, εµφανίζεται η Φόρµα 
καταχώρησης ερωτήσεων που περιέχει τις ερωτήσεις και τις πιθανές απαντήσεις, 
την επιλογή της σωστής ερώτησης  καθώς επίσης και την επιλογή της ερώτησης αν 
είναι Πολ/πλής Επιλογής ( εµπεριέχει και Συµπλήρωσης Κενών ) ή Σωστού – 
Λάθους.  

 

 

 
         Εικόνα 5.5: Επεξεργασία Β.∆. Ερωτήσεων 

 

Στην οθόνη αυτή, µετά την συµπλήρωση των πεδίων µπορούµε να επιλέξουµε: 
∆ιαγραφή – Προσθήκη – Ενηµέρωση – Αποθήκευση Ερωτήσεων στην Βάση 
∆εδοµένων ( .Mdb ) MsAccess που δηµιουργήσαµε . 
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Μετά το πέρας των καταχωρήσεων  η οθόνη θα εµφανίζει την παρακάτω µορφή:   

 

 

Εικόνα 5.6: Οθόνη Εφαρµογής µετά το π’ερας καταχωρήσεων των Ερωτήσεων 

 

• ∆ηµιουργία Νέου Test Αξιολόγησης και Ερωτήσεων 

Για να ορίσει ο Εκπαιδευτής Test Αξιολόγησης πρέπει να επιλέξει από το Μενού 
Αρχείο> Νέο Test Αξιολόγησης και στη συνέχεια να δώσει όνοµα στο Test (Μεγ. 50 
χαρακτήρες) και να πατήσει το κουµπί  ΟΚ 

 

 
Εικόνα 5.7: ∆ηµιουργία Νέου Test Αξιολόγησης και Ερωτήσεων 

 

Έτσι µε αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η επιλογή Aνάθεση Ερωτήσεων στο Test.   

Το Έντυπο ∆ηµιουργίας Test έχει επιλογές αριθµού για τη δηµιουργία του test δοκιµής. 

 

Επιλέγοντας από αριστερά τις ερωτήσεις µία προς µία επιλέγουµε Aνάθεση 
Ερωτήσεων στο Test . Η κάθε ερώτηση µεταφέρετε στο δεξιό πλαίσιο της οθόνης 
Ανάθεσης ερωτήσεων στο Test αξιολόγησης που ορίσαµε πρίν. 
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• ∆ηµιουργία δοκιµαστικού εντύπου. 

Πηγαίνετε στο Αρχείο> Νέο βιβλίο Test, οµοίως o Εκπαιδευτής µπορεί να ανοίξει ένα 
υπάρχον αρχείο Test > Άνοιγµα test . 

 

• Ρυθµίσεις χρόνου. 

Οι Εκπαιδευτές µπορούν να επιλέξουν είτε Απεριόριστο ή Περιορισµένο χρονικό 
διάστηµα για να απαντηθούν οι συγκεκριµένες ερωτήσεις. 

Για το περιορισµένο χρονικό διάστηµα πρέπει ο Εκπαιδευτής να δώσει τον 
αριθµό των δευτερολέπτων που πρέπει να να απαντηθούν οι συγκεκριµένες ερωτήσεις. 
Επίσης, µπορεί να δώσει διαφορετικό χρόνο ( δευτερόλεπτα) για διαφορετικές 
ερωτήσεις. 

 

• Ρυθµίσεις Μονάδων. 

Θετική τιµή της βαθµολογίας που θα δοθεί για µια σωστή απάντηση. 
Αρνητική τιµή της βαθµολογίας που θα αφαιρεθεί για µια λανθασµένη απάντηση 
(προαιρετικό). 
 

• Ορισµός % Επιτυχίας. 

Χρησιµοποιώντας τη γραµµή κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω µπορεί κανείς να 
προσδιορίσει το ποσοστό όπου ο εκπαιδευόµενος πρέπει να πετύχει για να περάσει 
την συγκεκριµένη αξιολόγηση. Μόλις το Test δηµιουργηθεί, ο Εκπαιδευτής πρέπει να 
κάνει Ανάθεση του Test στον Εκπαιδευόµενο.  

 

• Εκχώρηση Test. 

Επιλέξτε ένα φοιτητή από το πλαίσιο λίστας στην αριστερή πλευρά και στη συνέχεια 
κάνοντας κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση κουµπί ελέγχου θα εκχωρήσει το τεστ για τον 
συγκεκριµένο Εκπαιδευόµενο. 

 

• Ηµεροµηνία Λήξης. 

Κάθε test έχει εκχωρηθεί µε µια ηµεροµηνία λήξης, Ηµεροµηνία Λήξης του Test είναι η 
προθεσµία εντός της οποίας ο εκπαιδευόµενος πρέπει να προσπαθήσει να απαντήσει 
στην δοκιµασία (εξέταση). Οι εκπαιδευτές µπορούν να δηµιουργήσουν νέες Συνδέσεις 
για εκπαιδευόµενους χρησιµοποιώντας το UserID του διαχειριστή. 
 

• Νέος εκπαιδευόµενος Login 

 

 
      Εικόνα 5.8: Είσοδος Νέου Εκπαιδευόµενου 

 

Για να προσθέσει ο ∆ιαχειριστής (Εκπαιδευτής) στο σύστηµα έναν νέο Εκπαιδευόµενο 
πρέπει στην παραπάνω οθόνη εφαρµογής να καταχωρηθούν τα πεδία: Όνοµα, 
Επίθετο, Ον. Χρήστη και Κωδ. Πρόσβασης. Στην συνέχει πατάει το κουµπί 
∆ηµ.Λογαριασµού.   



Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή                                                                                                                       Κώστας Σ. Κίτσιος 

Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού στη ∆ιοίκηση Κατασκευών  69 

 

• Επεξεργασία – Αλλαγή Κωδικού πρόσβασης Εκπαιδευοµένου. 

 

 

              Εικόνα 5.9: Επεξεργασία – Αλλαγή Κωδικού πρόσβασης Εκπαιδευοµένου 

 
Ένας εκπαιδευτής µπορεί να αλλάξει τον κωδικό του κάθε εκπαιδευόµενου  από το 
µενού Είσοδος > Επεξεργασία Εκπαιδευοµένου, αλλά δεν µπορεί να επεξεργαστεί τις 
άλλες πληροφορίες, όπως το username του εκπαιδευόµενου. 
 

• ∆ηµιουργία Νέου Εκπαιδευτή 

 

 

           Εικόνα 5.10: ∆ηµιουργία Νέου Εκπαιδευτή 

 

 

Οµοίως ο Νέος Εκπαιδευτής µπορεί επίσης να δηµιουργηθεί από το µενού Είσοδος > 
Νέος εκπαιδευτής συµπληρώνοντας στα σχετικά πεδία το Όνοµα – Επίθετο του  , το 
USER ID και τον Κωδ. Πρόσβασης . 
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• Επεξεργασία – Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης Εκπαιδευτή. 

 

 

         Εικόνα 5.11: Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης Εκπαιδευτή 

 

Ένας εκπαιδευτής µπορεί να αλλάξει τον κωδικό του ως εξής: Από το Μενού Είσοδος > 
Επεξεργασία Εκπαιδευτή, αλλά δεν µπορεί να επεξεργαστεί τις άλλες πληροφορίες, 
όπως το USER ID  του Εκπαιδευτή. Μόνο ο τρέχων εκπαιδευτής µπορεί να αλλάξει τον 
κωδικό του δηλ. αυτός που µπήκε στο σύστηµα ως εκπαιδευτής. 
 
 

5.3.3 Σύνδεση Εκπαιδευόµενου 

 

 
Εικόνα 5.12: Σύνδεση Εκπαιδευόµενου 

 
Αν ο χρήστης συνδεθεί στο σύστηµα ως εκπαιδευόµενος (USER ID  εκπαιδευόµενου), τότε όλα 
τα τεστ που του έχουν ανατεθεί θα εµφανιστούν  στο σύνθετο πλαίσιο. Στη συνέχεια, αν επιλέξει 
το όνοµα του Test και κάνοντκλικ στο κουµπί Έναρξη Test, τότε ο εκπαιδευόµενος µπορεί να  

ξεκινήσει την εξάσκηση. 
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Η µορφή Test δίνει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την συγκεκριµένη εξέταση (δοκιµασία) του 
εκπαιδευόµενου. 

 

 
Εικόνα 5.13: Τεστ Αξιολόγησης 

 

• Το κάθε ερώτηµα εµφανίζεται στο πλαίσιο κειµένου. Στη συνέχεια δίνονται τέσσερις 
πιθανές Απαντήσεις (Α εώς ∆) του ερωτήµατος, που έχει θέσει ο Εκπαιδευτής. Τα 
ερωτήµατα µπορεί να είναι: Πολλαπλής Επιλογής,  Συµπλήρωσης Κενών και Σωστού – 
Λάθους. Σε  περίπτωση που η ερώτηση είναι Σωστού – Λάθους υπάρχει ανάλογη 
επιλογή. Σ΄ αυτήν την περίπτωση δίνονται δύο Απαντήσεις (Α και Β). 

Αναφέρουµε ότι στην οθόνη αξιολόγησης αναγράφετε στο πάνω µέρος: Η 
Ηµεροµηνία της αξιολόγησης, το Ονοµα του Τεστ, το Ονοµα του χρήστη , ο Χρόνος των 
ερωτήσεων, οι Τρέχων µονάδες, το Σύνολο των ερωτήσεων, οι Μονάδες τους και ο 
Συνολικός χρόνος του Τεστ. Ο εκπαιδευόµενος πρέπει να απαντήσει επιλέγοντας το 
κουµπί Υποβολή και Επόµενη Ερώτηση και να του εµφανιστεί ή επόµενη ερώτηση που 
του έχει ανατεθεί στο testανάθεσης. 

Αν ο εκπαιδευόµενος αποτύχει να απαντήσει στην ερώτηση κατά τον δεδοµένο 
χρονο πού έχει ορίσει ο εκπαιδευτής τότε έρχεται η επόµενη ερώτηση αυτόµατα, µε 
αποτέλεσµα να µην πάρει καµία µονάδα αξιολόγησης για την συγκεκριµένη ερώτηση 
αξιολόγησης . 
 

• Μπορεί  ο Εκπαιδευόµενος να επιλέξει Άγνωστη. ∆ηλαδή, µπορεί να µην γνωρίζει την 
Πιθανή Απάντηση.  Τότε η βαθµολόγηση θα είναι αρνητική. 

 

• Η µαταίωση της δοκιµασίας (εξέτασης)  επιτυγχάνετε ως εξής: Ο εκπαιδευόµενος 
µπορεί να πατήσει το κουµπί Έξοδος Test για να διακοπεί εξέταση. 
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5.3.4 Εκθέσεις / Αναφορές 

 

Οι εκθέσεις συνοψίζουν πληροφορίες σε µια µορφή που προορίζονται για υψηλότερα 
διευθυντικά επίπεδα για να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων. 

 
Η τρέχουσα εφαρµογή δηµιουργεί συνολικά τρεις εκθέσεις: 

1. Έκθεση εκπαιδευοµένων. 
2. Έκθεση εκπαιδευτών. 
3. Έκθεση Τεστ. 

 

 
Εικόνα 5.14: Έκθεση εκπαιδευοµένου (Αναφορά Προόδου Εκπαιδευοµένου) 

 
1. Έκθεση εκπαιδευοµένων. 

Αυτή η έκθεση δίνει πάνω από όλα την επίδοση του φοιτητή, πόσες δοκιµές έκανε απόπειρα, 
την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποίησε τη δοκιµή, ποιο είναι το ποσοστό που 
σηµείωσε στο καθένα και, τέλος, τη µέση βαθµολογία του. Η παρούσα έκθεση µπορεί να 
παραχθεί από τον ∆ηµιουργό Αναφοράς Ελέγχου ως εξής: Μενού Αναφορά > Έκθεση 
εκπαιδευοµένων 
 

2. Έκθεση εκπαιδευτών 

Η παρούσα έκθεση παρέχει λεπτοµερή στοιχεία του συγκεκριµένου εκπαιδευτή, τον συνολικό 
αριθµό των δοκιµασιών (εξετάσεων)  που δηµιούργησε, την µέση βαθµολογία του 

εκπαιδευόµενου σε κάθε δοκιµασία (εξέταση).  

Η παρούσα έκθεση µπορεί να παραχθεί από τον ∆ηµιουργό Αναφοράς ελέγχου ως εξής:  

Μενού Αναφορά> Έκθεση Εκπαιδευτών. 

 

3. Έκθεση Τεστ 

Η παρούσα έκθεση δίνει τις λεπτοµέρειες µιας συγκεκριµένης δοκιµασίας (εξέτασης), τον 
συνολικό αριθµό των εκπαιδευοµένων  που εξετάστηκαν στο τεστ και τη µέση βαθµολογία του 
κάθε εκπαιδευόµενου. Η παρούσα έκθεση µπορεί να παραχθεί από τον ∆ηµιουργό Αναφοράς 
Ελέγχου ως εξής: Μενού Αναφορά> Έκθεση ∆οκιµών 
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5.3.5 ∆ιδακτική Ύλη  

Για να ενηµερωθεί ο εκπαιδευόµενος για την σχετική ∆ιαδακτική Ύλη που τον αφορά και που θα 
εξεταστεί,  πρέπει να επιλέξει από το Μενού Ύλη> το Κεφαλαίο που επιθυµεί να διαβάσει για να 
εξεταστεί στη συνέχεια µε επιτυχία.  

 

 
Εικόνα 5.15: ∆ιδακτική Ύλη  

 

Στη συνέχεια θα του εµφανιστεί το αντίστοιχο κεφάλαιο σε µορφή αρχείου .pdf.                                   
Ο Εκπαιδευόµενος θα µπορεί να διαβάσει το Κεφάλαιο που τον ενδοαφέρει από την Οθόνη του 
Υπολογιστή του . Στη συνέχεια ο εκπαιδευόµενος θα επικοινωνήσει µε τον εκπαιδευτή του για 
να τον καθοδηγήσει σχετικά µε την συγκεκριµένη ύλη. Ο Εκπαιδευτής θα του εκτυπώσει το 
αντίστοιχο κεφάλαιο που τον ενδιαφέρει.  Ο εκπαιδευτής εστη συνέχεια πρέπει να ορίσει την 
ηµεροµηνία εξέτασης του εκπαιδευοµένου για την συγκεκριµένη ύλη.  
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5.3.6 Σχετικές πληροφορίες για την κατασκευή του Προγράµµατος  

Για να πληροφορηθεί ο χρήστης σχετικά µε την κατασκευή του Προγράµµατος, πρέπει να 
επιλέξει από το Μενού Σχετικά> Σχετικά µε το πρόγραµµα. 

 

Στη συνέχεια θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη  

 

 
            Εικόνα 5.16: Πληροφορίες σχετικά για την κατασκευή του Προγράµµατος  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό  µπορεί να αποτελέσει τη δοµή βάση της οποίας θα 
αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά λογισµικά που θα αναφέρονται στην ανάλυση 
της διοίκησης έργων, της οργάνωσης κατασκευών και της σχεδίασης τους. 

Η συγκεκριµένη εφαρµογή µπορεί να εξελιχτεί από ένα εκπαιδευτικό λογισµικό τύπου 
εξάσκησης σε µια σύνθετη πολυµεσική εφαρµογή καθώς και σε µια πλατφόρµα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (συγχρονισµένη και ασύγχρονη). Σ’ αυτήν την πλατφόρµα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, θα µπορεί ο κάθε εκπαιδευόµενος να έχει πρόσβαση σε αυτή από οποίο σηµείο 
και αν βρίσκεται και όποια ώρα θέλει. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την χρήση ενός server όπου 
θα ανεβάσω µια ιστοσελίδα η οποία θα έχει δηµιουργηθεί µε σκοπό να “φιλοξενήσει” την 
συγκεκριµένη εφαρµογή η οποία θα συνδέεται µε µια βάση δεδοµένων και θα µπορεί να 
τροφοδοτείται από αυτήν µε διάφορα δεδοµένα. Ο χρήστης θα µπορεί να µπαίνει στην 
συγκεκριµένη σελίδα, να κάνει εγγραφή και να του δίνονται διάφορα δικαιώµατα τα οποία θα τον 
βοηθούν στο να χρησιµοποιήσει την συγκεκριµένη εφαρµογή από απόσταση. 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για την υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και σηµαντικό σύµµαχο στο δύσκολο έργο του εκπαιδευτικού. Η 
γνώση δεν µεταδίδεται µε απρόσωπα µέσα και γι΄ αυτό τον λόγο ο εκπαιδευτής ήταν και θα 
παραµείνει αναντικατάστατη πηγή έµπνευσης, ζωντανό παράδειγµα για τους εκπαιδευόµενους 
και καµιά τεχνολογία δεν µπορεί να το αλλάξει αυτό. Το εκπαιδευτικό λογισµικό δεν µπορεί και 
ούτε πρέπει να αποτελέσει αυτοσκοπό, ούτε να έχει ως παρενέργεια την «αφαίµαξη» της 
Παιδείας. 

Συµπέρασµα, η Εκπαίδευση και η ∆ιοίκηση Κατασκευών, χωρίς πληροφορική, δηλαδή 
χωρίς συνεχή  η περιοδική κίνηση αντικειµενικών πληροφοριών (εντολών, αναφορών, 
εκθέσεων προόδου) δεν υπάρχει. Αυτό σηµαίνει, ότι το πρωταρχικό καθήκον κάθε διεύθυνσης 
εκπαίδευσης  είναι η εγκατάσταση ενός αξιόπιστου Εκπαιδευτικού Λογισµικού ∆ιοίκησης 
κατασκευών µέσα στιας αίθουσες διδασκαλίας.  
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