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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση Έργων (project management) είναι η τέχνη και η
επιστήµη µετατροπής ενός οράµατος σε πραγµατικότητα – µιας αφηρηµένης ιδέας σε κάτι χειροπιαστό και συγκεκριµένο. Εφαρµόζεται σε πολυµελείς οµάδες
που εργάζονται για την επίτευξη του σκοπού του έργου, οι οποίες έχουν ανάγκη
επικοινωνίας αλλά και συντονισµού µέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας όπου
οι αλλαγές αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Επιπρόσθετα, η ∆ιοίκηση
– ∆ιαχείριση Έργων γίνεται µέσα σε ένα γενικότερο οικονοµικό, κοινωνικό, νοµοθετικό, φορολογικό και πολιτισµικό σύστηµα µε το οποίο αλληλεπιδρά. Μέσα
σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, η ∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση Έργων στοχεύει στην
έγκαιρη, ποιοτική και οικονοµική ολοκλήρωση του έργου µε σεβασµό στον ανθρώπινο παράγοντα (εργαζόµενο στο έργο ή µελλοντικό χρήστη) και το περιβάλλον. Η ∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση Έργων αφορά την ικανοποίηση των αναγκών των
συµµετεχόντων στο έργο (µε τη µορφή προδιαγραφών, ορίων προϋπολογισµού,
χρονικών προθεσµιών, ατοµικών και συλλογικών φιλοδοξιών, λογιστικών προτύπων, πληροφοριακών συστηµάτων κ.λπ.).
Ακούγεται σύνθετο, αλλά είναι ακόµα δυσκολότερο στην πράξη. Ίσως γι’ αυτό η ∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση Έργων θεωρείται ενδιαφέρουσα και δηµιουργική
προσπάθεια. Ίσως, ακόµα, γι’ αυτό ασχολούνται τόσοι πολλοί άνθρωποι µε αυτήν, είτε επαγγελµατικά, είτε επιστηµονικά. Προϋποθέτει απλή λογική, γνώσεις
αλλά και ευρύτερες ικανότητες πρακτικής εφαρµογής µέσα σε ένα σύνθετο περιβάλλον υλοποίησης των έργων. Βεβαίως χρειάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες. Αλλά χρειάζεται και αντίστοιχη εµπειρία. Μόνο οι γνώσεις ή µόνη η εµπειρία
δεν αρκούν. Πολλά έργα θα είχαν καλύτερη εξέλιξη αν αυτή η απλή αρχή γινόταν
περισσότερο κατανοητή.
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας ολοκληρώνει τις εκπαιδευτικές ανάγκες
της Θεµατικής Ενότητας ∆ΕΟ 40 «∆ιοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισµών»
σύµφωνα µε τις διατυπωµένες ανάγκες σπουδαστών και διδασκόντων της αντίστοιχης Θεµατικής Ενότητας. Βασίζεται σε ένα προηγούµενο βιβλίο µου (∆ιοίκηση Έργων, Εκδόσεις Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, Πάτρα 2002, ISBN
960-538-425-6) µε το οποίο θα πρέπει να είστε ήδη εξοικειωµένοι.
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελείται από τρία κεφάλαια:
• Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται µε τις βασικές έννοιες του κόστους των έργων,
τη δοµική κατάτµηση του έργου σε επίπεδα ελέγχου για την ανάλυση του κόστους, τη σύνταξη του προϋπολογισµού του έργου και τη συσχέτισή του µε το
χρόνο υλοποίησης του έργου. Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου παρουσιάζονται ορισµένα βασικά θέµατα σχετικά µε τις συµβάσεις των έργων.
• Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά η προέλευση, οι τεχνολογίες
και οι συνηθέστεροι τύποι πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης έργων.
Παρουσιάζεται, ακόµα, µία απλή αλλά ολοκληρωµένη εφαρµογή επεξεργασίας ενός έργου µε τη χρήση λογισµικού.
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• Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο επιλύονται ορισµένες ασκήσεις χρονικού προγραµµατισµού που θα σας βοηθήσουν να εµβαθύνετε σε θέµατα που έχετε ήδη µελετήσει (όπως η επίλυση των δικτυωτών γραφηµάτων MPM και η εξισορρόπηση των πόρων (levelling)), αλλά και να κατανοήσετε κάποια πρόσθετα αντικείµενα (όπως η µέθοδος της παραχθείσας αξίας (earned value method) και η
επιτάχυνση του προγράµµατος εκτέλεσης ενός έργου µε την ελάχιστη δυνατή
αύξηση του κόστους).
Σε κάθε περίπτωση, το βιβλίο αυτό (όπως και το προηγούµενο) αφορά τις βασικές γνώσεις που θα πρέπει να έχετε για τη ∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση Έργων. Θα
πρέπει να συµπληρώσετε τις γνώσεις σας και µε άλλα τεχνικά θέµατα (νοµοθεσία, χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά) και µε τη µελέτη του «ανθρώπινου παράγοντα» (ηγεσία, επαγγελµατική ηθική, παρακίνηση, µεταφορά αρµοδιοτήτων, αυτοέλεγχος, ικανότητα διαπραγµατεύσεων, αποτελεσµατικότητα κ.λπ.) προτού
εφαρµόσετε τις γνώσεις σας στην πράξη. Κι όταν φτάσετε στην πράξη θα πρέπει
να αποκτήσετε την αναγκαία εµπειρία, όχι από την απλή λογική επεξεργασία των
θεµάτων που παρουσιάζονται (γεγονός πολύ συνηθισµένο αλλά, ίσως, όχι επαρκές στο µέλλον) αλλά µέσω της εφαρµογής της επιστηµονικής ∆ιοίκησης – ∆ιαχείρισης Έργων. Εύχοµαι να βρείτε γρήγορα το δρόµο για την επαγγελµατική πιστοποίηση των σχετικών προσόντων σας µε βάση τα οριζόµενα στο εκκολαπτόµενο Ελληνικό πρότυπο ∆ιοίκησης – ∆ιαχείρισης Έργων (ΕΛΟΤ 1429) και τις προσπάθειες του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιαχειριστών Έργων (www.edde.gr).
Καλή µελέτη και καλή σταδιοδροµία!
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