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Περίληψη
O τρόπος παραγωγής των τεχνικών έργων έχει διαφοροποιηθεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) και των ιδιαίτερων διαχειριστικών τους
απαιτήσεων, όσο και λόγω των έργων που κατασκευάζονται μέσω
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Επιπρόσθετα,
στη διεθνοποιημένη σημερινή οικονομία, οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο για την αναζήτηση έργων,
τόσο στο εσωτερικό της χώρας που δραστηριοποιούνται, όσο και
πέρα από αυτή. Οι μεταβολές στο σύστημα παραγωγής των έργων
και η ανάγκη επίτευξης ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο
τείνουν να διαφοροποιήσουν την παραδοσιακή οργάνωση της διοίκησης ενός τεχνικού έργου που απαρτίζεται από εκπροσώπους του
Κυρίου του Έργου, εργολάβους, συμβούλους, μελετητές κ.τ.λ. Στην
παρούσα εργασία διερευνώνται οι αναγκαίες διαφοροποιήσεις στη
διοίκηση των τεχνικών έργων όπως τις αντιλαμβάνονται εκείνοι που
συμμετέχουν στην παραγωγή τους. Η διερεύνηση αυτή γίνεται μέσω
της συλλογής ερωτηματολογίων από σχετικούς φορείς στην Ελλάδα
και την Αγγλία. Δοθέντος ότι η Αγγλία είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ
που κατέγραψε επίσημα την αναγκαιότητα οργανωτικών αλλαγών
στην κατασκευαστική της βιομηχανία από το 1976 και έκτοτε ερευνά
συνεχώς την περιοχή αυτή, η συγκριτική θεώρηση αποκαλύπτει και
το επίπεδο ωριμότητας της Ελλάδας στο συγκεκριμένο θέμα. Από
την ανάλυση των απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν διαφαίνεται ότι
ο παραδοσιακός τρόπος οργάνωσης των έργων έχει ακόμα ισχυρά
ερείσματα (ίσως λόγω κανονιστικού πλαισίου, αλλά και συσσωρευμένης σχετικής εμπειρίας) περισσότερο στη χώρα μας και λιγότερο
στην Αγγλία. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι η
δημιουργία περισσότερο επίπεδων (λιγότερο ιεραρχικών), συνεργατικών (λιγότερο ανταγωνιστικών) δομών διοίκησης τεχνικών έργων
κερδίζει έδαφος και αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διοίκηση των τεχνικών έργων βασίζεται στην ομαδική
εργασία και τη συστηματική προσπάθεια μηχανικών διαφορετικών ειδικοτήτων που εργάζονται σε διαφορετικούς φορείς (Κύριο του Έργου (ΚτΕ), φορέα κατασκευής, ανάδοχο
εργολάβο, συμβούλους, μελετητές κ.τ.λ.) και έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα. Η κατασκευή του έργου, σύμφωνα με
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τις προδιαγραφές και εντός του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος αποτελεί στόχο της διοίκησης
έργου. Οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων στη διοίκηση
ενός έργου θα πρέπει να ρυθμίζονται και να οριοθετούνται
σαφώς από ένα επαρκές κανονιστικό πλαίσιο [1].
Συμπληρωματικά αυτού του ρυθμιστικού-κανονιστικού
πλαισίου, όμως, θα πρέπει να βρεθεί και ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης τεχνικών θεμάτων που παρουσιάζονται κατά την κατασκευή του έργου, για τα οποία
απαιτείται συγκεκριμένη (και ορισμένες φορές υψηλή)
τεχνογνωσία. Για λόγους αύξησης της παραγωγικότητας, οικονομίας πόρων, αλλά και αντιμετώπισης ελλείψεων εξειδικευμένου προσωπικού, τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα
και μεγαλύτερη χρήση «ομάδων διοίκησης έργου». Σε αυτές κάποιες δεξιότητες γίνονται διαθέσιμες τοπικά στη θέση
παραγωγής του έργου, ενώ κάποιες άλλες παρέχονται ταυτόχρονα σε πολλά έργα από απόσταση [2]. Η ανάπτυξη των
ευρυζωνικών δικτύων και της πληροφορικής διευκολύνουν
σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή, ωστόσο είναι αναγκαία
και η μελέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των
ομάδων διοίκησης έργου, τόσο για την αποτελεσματικότερη
υλοποίηση των τεχνικών έργων, όσο και για την εύρυθμη
λειτουργία των κεντρικών γραφείων των συμμετεχόντων
φορέων [3,4].
Η μελέτη της σημασίας των ομάδων έργου στην κατασκευαστική βιομηχανία έχει απασχολήσει διεθνείς ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς, όπως το CiB [5], αλλά και
σχετικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα [6,7]. Όμως
η διερεύνηση του ρόλου των ομάδων έργου σε σχέση με
τις οργανωτικές δομές και αλλαγές των κατασκευαστικών
φορέων περιορίζεται κυρίως σε βιβλιογραφικές μελέτες [8].
Από τις ακαδημαϊκές έρευνες πεδίου με χρήση ερωτηματολογίου, οι σχετικές έρευνες εξετάζουν τις ομάδες έργου μεταξύ άλλων παραγόντων επιτυχίας (Critical Success Factors)
του έργου και διακρίνονται είτε σε εθνικού επιπέδου έρευνες
[9,10], είτε σε συγκρίσεις μεταξύ δύο [11] ή τριών χωρών
[12]. Συνολικές συγκριτικές μελέτες της κατασκευαστικής
βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι εύκολα προσβάσιμες [13].
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Η διερεύνηση των τρεχουσών αντιλήψεων πάνω στη
χρήση ομάδων διοίκησης τεχνικών έργων αποτελεί το
αντικείμενο της εργασίας αυτής. Η σχετική έρευνα διήρκεσε περισσότερο από ένα χρόνο και έγινε μέσω συλλογής
ερωτηματολογίων από εμπλεκόμενους φορείς (εκπροσώπους του ΚτΕ, εργολάβους, συμβούλους, μελετητές)
στην Ελλάδα και την Αγγλία. Στόχος της έρευνας ήταν η
διατύπωση συγκεκριμένων συμπερασμάτων σχετικά με τη
σύσταση και λειτουργία των ομάδων αυτών. Περαιτέρω, οι
Ελληνικές αντιλήψεις για το θέμα συγκρίθηκαν με εκείνες
μιας περισσότερο ώριμης χώρας στο αντικείμενο αυτό και
πιο συγκεκριμένα της Αγγλίας στην οποία από το 1976 (και
την αναφορά Wood [14]) έχει επισημανθεί η αναγκαιότητα
οργανωτικών καινοτομιών στη διοίκηση τεχνικών έργων ως
παράγοντας βελτίωσης της παραγωγικότητας της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Οι θέσεις αυτές επαναδιατυπώθηκαν
στις πιο πρόσφατες αναφορές των Latham, Egan και OGC
[15,16,17] που καθορίζουν την πολιτική και τις προοπτικές
ανάπτυξης της Αγγλικής κατασκευαστικής βιομηχανίας.
Έτσι, η σύγκριση με την Αγγλία εμβαθύνει τη γνώση μας
πάνω στη χρήση των ομάδων διοίκησης τεχνικών έργων και
αποκαλύπτει σε κάποιο βαθμό και τις αναμενόμενες εξελίξεις στη χώρα μας στο άμεσο μέλλον.

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η οργανωτική δομή διοίκησης ενός τεχνικού έργου θα
πρέπει να ικανοποιεί τόσο τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες
του έργου, όσο και των εμπλεκομένων σε αυτό φορέων και
ατόμων μέσα στο γενικότερο επιχειρηματικό πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας [18] (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Παράγοντες καθορισμού της δομής ενός φορέα υλοποίησης (προσαρμοσμένο από [18]).
Figure 1: Factors affecting the organisational structure (adapted
from [18]).

Έτσι, παράγοντες όπως το σε ισχύ νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και
παραγωγής των τεχνικών έργων, η διαθέσιμη τεχνολογία, η
στρατηγική, το μέγεθος, το ανθρώπινο δυναμικό και η τεχνογνωσία των εμπλεκομένων φορέων επηρεάζουν καθοριστικά
το σχεδιασμό της οργανωτικής τους μορφής [19, 20, 21, 22].
Οι συνηθέστερες οργανωτικές μορφές που χρησιμοποιούνται είναι: η οργάνωση κατά λειτουργία, η οργάνωση
κατά έργο και η οργάνωση τύπου πίνακα [3, 22].
Η οργάνωση κατά λειτουργία αποτελεί μορφή οργάνωσης σε ιεραρχικά επίπεδα στην οποία οι διάφορες λειτουργίες εκτελούνται από διαφορετικές οργανωτικές μονάδες
(μελετών, κατασκευών κ.τ.λ). Αν και εξυπηρετεί την αποδοτικότερη χρήση των μέσων παραγωγής λόγω εξειδίκευσης
καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο κάθε οργανωτικής μονάδας, θεωρείται άκαμπτη και ότι δεν διευκολύνει
τις ιδιαίτερες ανάγκες κατασκευής των έργων [23].
Η οργάνωση κατά έργο δίνει περισσότερο βάρος στο
έργο που πρέπει να εκτελεστεί εξασφαλίζοντάς του ανεξάρτητες (ανά έργο) οργανωτικές μονάδες (μελετών, κατασκευών κ.τ.λ). Δεν μπορεί, όμως, πάντα να εξασφαλίζει έγκαιρα
αξιόλογο ειδικευμένο προσωπικό και όταν το κάνει, δεν
διασφαλίζει την απαιτούμενη συνέχεια στην απασχόλησή
του μετά την ολοκλήρωση του έργου με αποτέλεσμα να εμφανίζονται δυσλειτουργίες κατά τις τελευταίες φάσεις υλοποίησής του όταν το προσωπικό αναζητά νέα εργασία [24].
Η οργάνωση τύπου πίνακα συνδυάζει κάθετα την οργάνωση κατά λειτουργία και οριζόντια την οργάνωση κατά έργο (γι’
αυτό αναφέρεται και ως οργάνωση τύπου μήτρας στη βιβλιογραφία). Αποτελεί σήμερα τη συνηθέστερη μορφή οργάνωσης
τεχνικών επιχειρήσεων [25]. Η οργάνωση αυτή συνδυάζει τα
πλεονεκτήματα των δύο προηγούμενων μορφών χωρίς, όμως,
τα περισσότερα ελαττώματά τους [26]. Παρουσιάζει, επίσης,
δυνατότητες σημαντικής προσαρμογής ανάλογα με τις συνθήκες και έτσι συναντάται σε παραλλαγές από πίνακα με έμφαση
στη λειτουργία που τείνει προς την οργάνωση κατά λειτουργία
μέχρι πίνακα με έμφαση στο έργο που τείνει στην οργάνωση
κατά έργο. Η ενδιάμεση ανάμεσα στις δύο προηγούμενες μορφές ονομάζεται ισορροπημένος πίνακας.
Πέρα από τις τρεις παραπάνω μορφές οργάνωσης (κατά
λειτουργία, κατά έργο και τύπου πίνακα) τα τελευταία
χρόνια η κατασκευαστική βιομηχανία προσανατολίζεται
σε περισσότερο ευέλικτες δομές [17,19,20,22,27,28] που
βασίζονται στη δημιουργία ομάδων διοίκησης έργου είτε με
μέλη του ίδιου φορέα (τυπικές ομάδες έργου), είτε με μέλη
διαφορετικών φορέων (δικτυακές ομάδες έργου).
Οι τυπικές ομάδες έργου (ή απλά ομάδες έργου) απαρτίζονται από μέλη του ίδιου φορέα όπου τα άτομα μετέχουν στην
ομάδα συνήθως με μερική απασχόληση, για καθορισμένο
χρόνο και για συγκεκριμένο στόχο, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο
τους ανήκουν στην τυπική οργανωτική δομή του φορέα τους.
Οι δικτυακές ομάδες έργου (ή η οργάνωση σε μορφή δικτύου) αποτελούνται από άτομα που ανήκουν σε διαφορετικούς
φορείς (ΚτΕ, κατασκευαστή, μελετητή, προμηθευτή κ.τ.λ)
αλλά συνεργάζονται μεταξύ τους ισότιμα και μη ανταγωνιστι-
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κά για την αποτελεσματικότερη παραγωγή του έργου [1].
Οι ομάδες διοίκησης τεχνικών έργων μπορεί να ανήκουν
είτε στις τυπικές ομάδες έργου (συνήθως για ιδιωτικά έργα
σχετικά μικρού προϋπολογισμού), είτε στις δικτυακές ομάδες έργου (για μεγάλα ιδιωτικά έργα με πολλούς συμμετέχοντες φορείς ή σε δημόσια έργα).
Οι νεότερες αυτές μορφές οργάνωσης παρουσιάζουν,
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, διακριτά πλεονεκτήματα.
Έτσι, με την οργάνωση σε (τυπικές) ομάδες έργου βελτιώνεται η απόδοση και επιτυγχάνεται η παραγωγή νέας
γνώσης. Στην οργάνωση σε μορφή δικτύου διευκολύνεται
η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων, η διάχυση της
τεχνογνωσίας και η αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων,
αφού σε αυτήν χρησιμοποιούνται οι συνολικές δεξιότητες
όλων των συμμετεχόντων φορέων.
Οι ομάδες διοίκησης τεχνικών έργων και πιο συγκεκριμένα οι επικρατούσες αντιλήψεις για τη σύσταση και
λειτουργία τους θα διερευνηθούν περαιτέρω στα παρακάτω.
Αυτό θα γίνει με βάση τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους,
όπως προέκυψαν από βιβλιογραφική έρευνα και επιβεβαιώθηκαν μέσω συνεντεύξεων από στελέχη κατασκευαστικών
φορέων. Θα ασχοληθούμε διεξοδικότερα με το θέμα αυτό
στην επόμενη παράγραφο.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Στο πλαίσιο της έρευνας και με βάση τη σχετική βιβλιογραφία [15,16,17,22,27,29,30,31], διατυπώθηκαν επτά
(7) κύρια χαρακτηριστικά μιας ομάδας διοίκησης τεχνικού
έργου που περιγράφουν τη σύσταση και τη λειτουργία της
ως ανεξάρτητης οργανωτικής δομής. Τα χαρακτηριστικά
αυτά είναι:
1. Χρησιμοποιούμενη δομή: δείχνει τον τρόπο στελέχωσης της ομάδας (που εξαρτάται από το πλήθος των μελών
τους και το εύρος των καλυπτόμενων δεξιοτήτων) και
λειτουργίας της (που εξαρτάται από τις διαδρομές των
πληροφοριών και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων).
2. Ύφος διοίκησης: εκφράζει την κατανομή εξουσίας
μεταξύ των μελών της ομάδας (βαθμός υπευθυνότητας,
αλλά και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών από τα
μέλη της ομάδας) και τον απολυταρχικό ή συμμετοχικό
τρόπο παροχής εντολών, κατευθύνσεων και οδηγιών.
3. Σαφήνεια στόχων: σχετίζεται με τη σαφή οριοθέτηση
των στόχων για τα μέλη της ομάδας υλοποίησης του έργου και των αντίστοιχων παραδοτέων τους καθώς και με
τον εφαρμοζόμενο τρόπο εσωτερικής παρακολούθησης
και ελέγχου της ομάδας.
4. Δυνατότητες τροποποίησης της σύμβασης: σχετίζεται
με το βαθμό εξουσιοδότησης της ομάδας να διαχειρίζεται τη σύμβαση μεταβάλλοντας το αντικείμενο, προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα, απρόβλεπτα κ.τ.λ ανάλογα με
τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζονται στο έργο.

83

5. Μέθοδος αντιμετώπισης διενέξεων: αφορά στον
τρόπο αντιμετώπισης τυχόν διαφορών αντιλήψεων μεταξύ των μελών της ομάδας ή/και του εξωτερικού τους
περιβάλλοντος.
6. Σύστημα κινήτρων: αφορά στην ηθική και υλική αναγνώριση της συμβολής της ομάδας στην κατασκευή του
έργου και το βαθμό ανταπόκρισης της αναγνώρισης αυτής στις επιθυμίες και προσδοκίες των μελών της.
7. Παροχή υποστήριξης: δείχνει το βαθμό υποστήριξης
της ομάδας μέσω υλικών και άϋλων μέσων για την επίτευξη των στόχων της.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εξειδικεύονται περαιτέρω
μέσω της σύγκρισής τους με τον τυπικό τρόπο διοίκησης τεχνικών έργων, που παρουσιάζεται συνοπτικά στο Σχήμα 2. Η
σύγκριση έγινε μέσω πέντε (5) συνεντεύξεων με στελέχη κατασκευαστικών φορέων στην Αγγλία, τα οποία διέθεταν εμπειρία στη σύσταση και λειτουργία ομάδων διοίκησης τεχνικών
έργων και είναι σύμφωνη με τη σχετική βιβλιογραφία.
Από την ανάλυση του Σχήματος 2 προκύπτει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη διοίκηση τεχνικών έργων
μεταξύ της τυπικής οργάνωσης και των ομάδων.
Έτσι, στη διοίκηση μέσω ομάδων παρουσιάζονται περισσότερο επίπεδες ιεραρχικές δομές, μεγαλύτερη συν-ευθύνη
όλων των μελών της ομάδας και συμμετοχικός τρόπος, τόσο
λήψης αποφάσεων, όσο και επίλυσης των διενέξεων.
Από την άλλη μεριά, από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι
η διοίκηση μέσω ομάδων, για να λειτουργήσει σωστά, προϋποθέτει την επιλογή ατόμων παρεμφερούς τεχνικού επιπέδου και εμπειρίας, όπου τα νεότερα – λιγότερο έμπειρα μέλη
μαθητεύουν δίπλα σε ένα έμπειρο μέλος της ομάδας, προτού
γίνουν αποδεκτά και αναλάβουν το ρόλο τους στην ομάδα.
Από την άποψη αυτή η διοίκηση μέσω ομάδων διευκολύνει
την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της.
Η κυριότερη διαφορά, όμως, ανάμεσα στους δύο τρόπους οργάνωσης είναι το γεγονός ότι στις ομάδες διοίκησης
τεχνικών έργων γίνεται συστηματική προσπάθεια για την
ουσιαστική αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν
στην κατασκευή ενός τεχνικού έργου και την ικανοποίηση
των στόχων του έργου σε βάρος της προσκόλλησης σε τύπους και διαδικασίες που αποσκοπούν στον καταλογισμό ευθυνών και την επίλυση διενέξεων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα
μέρη. Αυτό αποτελεί μια καινούργια και ενδιαφέρουσα αντίληψη των πραγμάτων, η οποία, όμως, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της, ιδιαίτερα στην εκτέλεση δημόσιων ή
συγχρηματοδοτούμενων έργων με πολλούς συμμετέχοντες
φορείς. Στην περίπτωση αυτή, λόγω του μεγάλου αριθμού
των επαφών που αναπτύσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων και των συνεπακόλουθων διαφορών που ενδέχεται να
προκύψουν, η τυπικότερη διοίκηση του έργου φαίνεται να
διασφαλίζει περισσότερο την απρόσκοπτη υλοποίησή του.
Η προσπάθεια ουσιαστικής αντιμετώπισης των θεμάτων,
που παρουσιάζονται από την ομάδα διοίκησης τεχνικών έργων, αποτέλεσε και το κύριο κίνητρο περαιτέρω εμπειρικής
διερεύνησης της οργάνωσης και λειτουργίας τους, που περιγράφεται στα επόμενα.

84

Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2007 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3

�������� ������ ���������
����������
��������������

������ �������� �����

�������� ����� ����
������

���������������� ����

��������� ���� - �����
������� ��������� (>2)

������� ���� - ����
������� ��������� (�2)

���� ���������

������������  �
������������ ������� ���
����� ��������� ��� ���� ���
���������

�����������  �� ���� ���
������ �������������� ��
���������� ��� ����������
��� ���������

�������� ������

������ �������������
���� ������������ �������

����������
������������� ����
������� ��� ����
����������� / ��������

����������� ������������
��� ��������

����������� �������������
 ���� ����������� ���
����������� �������
���������� ��� �����

����������� ����������� 
���������� ������ ���
����� ��������� ����������
��� �����

������� �������������
��� ���������

������ �� ������� ���
�������� ���������
��������

������ �� �������� 
���������� ��� ����� ���
������

������� ��������

������ ��� �������
������������ �������

������ ��� ������� ���
������� ���� �������� ���
������

������ �����������

����������� ������������
 ���� ����������� ���
����������� �������
���������� ��� �����

����������� ���������� 
��������� ������ ��� �����
��������� ���������� ���
�����

Σχήμα 2: Σύγκριση του τυπικού τρόπου διοίκησης των τεχνικών έργων και της διοίκησής τους μέσω ομάδων
Figure 2: Comparison between the typical construction management approach and the team-based management structure

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4.1 Περιγραφή και περιορισμοί της έρευνας
Μετά την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και των αρχικών συνεντεύξεων με στελέχη κατασκευαστικών φορέων είχαν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως,
προσδιοριστεί επτά (7) βασικά χαρακτηριστικά των ομάδων
διοίκησης τεχνικών έργων και είχαν συγκριθεί με τους παραδοσιακότερους τρόπους οργάνωσης, που παρουσιάστηκαν
στην παράγραφο 2.

To αποτέλεσμα της φάσης αυτής συνοψίζεται στο Σχήμα
2. Πόσο κοντά, όμως, βρίσκονται οι προκύπτουσες αντιλήψεις (Σχήμα 2) με εκείνες της κατασκευαστικής βιομηχανίας
σήμερα; Ακόμη, τι διαφορές και τι ομοιότητες παρατηρούνται ανάμεσα στην Αγγλία που θεωρείται πιο «ώριμη» στην
οργάνωση ομάδων διοίκησης τεχνικών έργων από την Ελλάδα;
Το ερευνητικό αυτό πρόβλημα, παρά τη σημασία του,
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να απαντηθεί από μια κατακερματισμένη κατασκευαστική βιομηχανία με πλήθος επιχειρήσεων
διαφορετικών προσανατολισμών, δυνατοτήτων και ενδιαφερόντων, που δεν διακρίνεται για τη σύγκλιση των απόψεων
της ούτε για την ανταπόκρισή της στη συμπλήρωση ερευνών μέσω ερωτηματολογίων.
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Έτσι, επιχειρήθηκε η κατ΄αρχήν καταγραφή των απόψεων ενδεικτικών κατασκευαστικών φορέων (εκπροσώπων
του ΚτΕ, εργολάβων, μελετητών, συμβούλων), που επιλέχθηκαν με βάση τη στρωματοποιημένη δειγματοληψία
[32]. Για κάθε «στρώμα» αναζητήθηκαν αντιπροσωπευτικοί
φορείς που να κατασκευάζουν μεγάλα έργα, στα οποία θεωρήθηκε ότι η χρήση των ομάδων διοίκησης έργων έχει τη
μεγαλύτερη εφαρμογή (π.χ. εργολάβους μέλη του ΣΤΕΑΤ ή
μελετητές ανώτερης τάξης για την Ελλάδα και ανάλογου
μεγέθους φορείς για την Αγγλία).
Στο δείγμα που επιλέχθηκε έγινε τηλεφωνική και γραπτή
ενημέρωση για την έρευνα και τους σκοπούς της και δόθηκαν διαβεβαιώσεις εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση μη
εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, ο φορέας αντικαστάθηκε από κάποιον άλλο κατά το δυνατό ισοδύναμο. Με
τον τρόπο αυτό προσδιορίστηκε το δείγμα από 13 διαφορετικούς φορείς, επτά (7) στην Ελλάδα (τρεις (3) εκπρόσωποι
του ΚτΕ, δύο (2) εταιρείες συμβούλων - μελετητών και δύο
(2) εργοληπτικές επιχειρήσεις) και έξι (6) την Αγγλία (δύο
(2) εκπρόσωποι του ΚτΕ, δύο (2) εταιρείες συμβούλων – μελετητών και δύο (2) εργοληπτικές επιχειρήσεις). Από αυτούς
συλλέχθηκαν συνολικά εξήντα οκτώ (68) ερωτηματολόγια,
τριάντα πέντε (35) στην Ελλάδα και τριάντα τρία (33) στην
Αγγλία.
Το δείγμα δεν είναι ιδιαίτερα ευρύ, αλλά κρίθηκε ως
ικανοποιητικό για τους σκοπούς της έρευνας αυτής δοθέντων, τόσο των περιορισμών της μη χρηματοδοτούμενης
Ακαδημαϊκής έρευνας, όσο και του επιπέδου φιλοδοξίας
της, που αποσκοπεί στην κατ’ αρχήν διερεύνηση του αντικειμένου για τη διατύπωση αρχικών συμπερασμάτων και
κατευθύνσεων.
4.2 Σχεδιασμός του ερωτηματολογίου
Παράλληλα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τον
προσδιορισμό των φορέων που θα συμμετείχαν στην έρευνα
αναπτύχθηκε ένα κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο
για την καταγραφή των αντιλήψεων των συμμετεχόντων
φορέων. Η δομή του προσδιορίστηκε με γνώμονες την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών, αλλά και την ευκολότερη
κατανόηση και τη διευκόλυνση συμπλήρωσής του από τους
συμμετέχοντες. Πριν από την αποστολή του ερωτηματολογίου προηγήθηκε δοκιμαστική έρευνα στα σημεία επαφής
(άτομα) κάθε φορέα ώστε να διατυπωθούν απόψεις και να
υποδειχθούν τυχόν ασάφειες, παραλείψεις, διορθώσεις και
συμπληρώσεις. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη χρησιμοποιούμενη ορολογία, αφού δεν υπάρχει λεξικογραφική ταύτιση
των όρων και των εννοιών της διοίκησης τεχνικών έργων
ανάμεσα στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.
Στη συνέχεια, με βάση τις απόψεις των ατόμων επαφής
κάθε φορέα, διαμορφώθηκε το τελικό ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από τέσσερα (4) μέρη και δέκα έξι (16) συνολικά
ερωτήσεις. Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου
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με επιλογή μίας ή περισσοτέρων απαντήσεων από τέσσερις
(4) ως επτά (7) επιλογές ανά ερώτηση, βαθμολογημένων στην
κλίμακα Likert. Υπάρχουν, επίσης, και ερωτήσεις ανοικτού
τύπου στις οποίες ο ερωτώμενος μπορεί να αναπτύξει ελεύθερα τις ιδέες, προβληματισμούς και επιφυλάξεις του. Πιο
συγκεκριμένα, η δομή του ερωτηματολογίου έχει ως εξής:
Στο πρώτο μέρος γίνονται γενικές ερωτήσεις σχετικά με
τα προσωπικά στοιχεία, τις σπουδές, την προϋπηρεσία και
τη θέση του ερωτώμενου στη διοίκηση ενός τεχνικού έργου.
Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με τον φορέα προέλευσης
του ερωτώμενου χρησιμοποιήθηκαν για την περαιτέρω
κατανόηση των απαντήσεών του και την αναζήτηση τυχόν
διευκρινήσεων σε περίπτωση που κάτι τέτοιο θα ήταν αναγκαίο κατά την κρίση της ερευνητικής ομάδας.
Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται διεξοδικά καθένα από τα
επτά (7) χαρακτηριστικά των ομάδων διοίκησης τεχνικών
έργων όπως παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 3 παραπάνω
με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στο μέρος αυτό διατυπώνονται
συνολικά δώδεκα (12) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.
Στο τρίτο μέρος διατυπώνονται οι απόψεις των ερωτηθέντων για τον ρόλο των ομάδων διοίκησης έργου και την
αλληλεπίδρασή τους με τον φορέα προέλευσης κατά την
υλοποίηση του έργου. Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις (4) ερωτήσεις με τέσσερις (4) επιλογές η κάθε μία.
Τέλος, στο τέταρτο μέρος δίνεται η δυνατότητα διατύπωσης γενικότερων σχολίων και παρατηρήσεων με ερωτήσεις
ανοικτού τύπου (π.χ. «Διατυπώστε τις απόψεις σας για ...»).
Το μέρος αυτό χρησιμοποιήθηκε για την καλύτερη κατανόηση των απαντήσεων του τρίτου μέρους αλλά και για τη
διατύπωση γενικότερων απόψεων για το θέμα που τυχόν δεν
είχαν καλυφθεί με τις ερωτήσεις των προηγούμενων μερών.
Ο συνολικός χρόνος που χρειάστηκε για την απάντηση του ερωτηματολογίου δεν ξεπέρασε κατά μέσο όρο τα
είκοσι (20) λεπτά ενώ λόγω της επίπονης διαδικασίας που
ακολουθήθηκε για το σχεδιασμό του, ζητήθηκαν (όπως αναμενόταν) ελάχιστες διευκρινήσεις από τους συμμετέχοντες
σχετικά με τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Το ερωτηματολόγιο
δεν επισυνάπτεται για λόγους οικονομίας χώρου.
4.3 Στοιχεία για τις απαντήσεις που συλλέχθηκαν
Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε έξι (6) σχετικούς φορείς της Αγγλίας. Συνολικά στάλθηκαν εκατό εβδομήντα
οκτώ (178) ερωτηματολόγια και επιστράφηκαν συμπληρωμένα τριάντα τρία (33), δηλ. ποσοστό 18,5%. Το ποσοστό
κρίνεται ως ικανοποιητικό για τέτοιου είδους έρευνες στην
Αγγλία.
Επίσης, το ερωτηματολόγιο μεταφρασμένο στα Ελληνικά στάλθηκε σε επτά (7) σχετικούς φορείς στην Ελλάδα.
Συνολικά στάλθηκαν διακόσια (200) ερωτηματολόγια και
παραλήφθηκαν συμπληρωμένα τριάντα πέντε (35), δηλ.
ποσοστό 17,5%. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ως ιδιαίτερα
υψηλό για τα Ελληνικά δεδομένα, τουλάχιστον σύμφωνα
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Το κύριο μέρος της έρευνας αφορά στην ανάλυση του
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� ����������
���������� ��� ������
���������
�����
επηρεάζει
την αποτελεσματικότητά
της, αφού
καθορίζει
τον
���������
���οποίο
������������������
���, ���� ���������
τρόπο
με τον
οι συμμετέχοντες οργανώνονται
σε ένα
��� �����
�� ���
�����
�������������
������������συ��
ενιαίο
σύνολο.
Από
τις ��
απαντήσεις
που συλλέχθηκαν
���
���
����������
���
�����������
���
������
������.
μπεραίνεται ότι η διαδικασία αυτή είναι ένας συμβιβασμός
������������� ��� � ���������� ���� ����� ����
μεταξύ του επιθυμητού και του εφικτού τόσο σε σχέση με τις
����������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������� ����
γενικότερες επιχειρηματικές συνήθειες όσο και σε σχέση με
�� ����� �� ��� ����������� ��������������� ��������� ���
τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου.
��� �� ����� �� ��� ���������� �������� ��� �����.
Πιο
���� Αγγλία
������ οι
�� περισσότερες
������������ ομάδες
������
��� συγκεκριμένα,
������������, στην
συγκροτούνται
από
ανθρώπινο
δυναμικό
που είναι
διαθέσι������������� ��� ��������� ��������
���
�����
μο
τοπικά (46%)
4).
���������
������(Σχήμα
(46%) (�����
4).

5.1.1 Πλήθος μελών ομάδας

5.1. ���������������� ����
5.1.1. ������ ����� ������
��� τις
���
������� με
�� το
�� πλήθος
������ των
��� μελών
����� της
��� ομάδας,
������, από
Σχετικά
���������� ��������� ��� ��� ������������ ����� �
απαντήσεις συνάγεται ότι τις περισσότερες φορές ο χρησι����������������� ������� ����� ���������� �������
μοποιούμενος
μελών
������� ��αριθμός
�� ������
���κυμαίνεται
����� ���ανάμεσα
������, στα
��� έξι
���
��� ��� (6) ��� �� ���� (10) ����� (����� 3).
(6)
και
τα
δέκα
(10)
άτομα
(Σχήμα
3).
���������� ��������� ��� ��� ������������ ����� �
�� ������� ��� ������ ������������� ������� �� ��
�����������������
�������αυξομειώνεται
����� ����������
�������
Το μέγεθος
ομάδας
ανάλογα
με τη
����
��� ���της�������
��� �����. ������,
������
��� ���
(6)
���
�� ����
(10)
�����
(�����
3). παράγοντας
φύση
και
τις
ανάγκες
του
έργου.
Γενικά,
κύριος
���������� ���������� ��� ������� ��� ����� ���
�� �������
������
������� �� ��
καθορισμού
του ���
αριθμού
των�������������
μελών της
� �������������
���ομάδας
����� αποτελεί
��� ��� η�
������ ��������
���� ��� ���του�������
���
�����.
������, του.
������
πολυπλοκότητα
έργου
και
όχι
ο
προϋπολογισμός
�������������� ���.
���������� ���������� ��� ������� ��� ����� ���
������ �������� � ������������� ��� ����� ��� ��� �
�������������� ���.
15%
������
1-5
17%

15%

1-5

17%

6-10

������
������

������

51%

37%

> 10

51%

32%
10%

20%

37%
30%
40%
32%

5.1.2. ��������� ��� ������

54%

[1]

30%

������
������

40%

[2]

24%
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[3]

46%
0%

10%
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40%

50%
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[1] ������ ��������� ��� ��������� ��������� ��������
[2] ������ ��� �� ������ ��������� ��������� ������
[3] �� ������ ��������� ��������� ������
����� 4:
4: Διαδικασία
���������� συγκρότησης
����������� μελών
����� ομάδων
������ έργων.
�����.
Σχήμα
Figure 4: Process for the selection of project team members.
Figure 4: Process for the selection of project team members.
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50%
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3:
μελών
της
διοίκησης
έργων.
����� 0%
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�������
�����20%
��� ομάδας
������
���������
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Figure 3: Number of project team members.

60%

����������� ��� ���� ������� ������ ��������������
�����
3: �������
����� ������
��� ������
��������������
�����. ����� ����
�
�������
��������
���������
Figure 3: Number of project team members.
(8) ������ ���� ������������� ��� ������� ������������.
���������� ������ ������ ��������� �������� ����� ��
������
��
��������������
���
������������

Αντίθετα
�������� στην
���� Ελλάδα
������ συνηθίζεται
����������� οι
�� ομάδες
������ διοίκησης
���������
����� να
��συγκροτούνται
�������������κατά
����
�����
��� ������
έργων
κύριο
λόγο����
από μόνιμο
προ���������
���������
��������
� �� ���������
σωπικό
διαθέσιμο
κεντρικά
(54%)(54%)
ή σε μικρότερο
βαθμό
�����
��� ������
�� ������
���������
���������
από
μόνιμο
και μη ���
μόνιμο
προσωπικό
διαθέσιμο
τοπικά
������ Η (40%).
� ����� προσωπικού
������������διαθέσιμου
����������
(40%).
χρήση αποκλειστικά
το����������
������
����������
�� �������(6%).
����������� (6%).
πικά
επιλέγεται
σε σπάνιες
περιπτώσεις
�� ������� ����� ��������� �� ����� ��� �����������
������ ��� ��� ����� (�� �� ������ �������� ��
������������ ������ �������� ������� ��� ������� ��� ��
���� �������� ��� ����� ����������), ���� ���������
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Το γεγονός αυτός οφείλεται εν μέρει στα διαφορετικά
μεγέθη των δύο χωρών (με τη Μεγάλη Βρετανία να καταλαμβάνει
έκταση
διπλάσια
εκείνης
της Ελλάδας
και να
������������
������
��������
�������
��� �������
���έχει
��
πληθυσμό
έξι φορές
μεγαλύτερο),
αλλά οφείλεται
επίσης
���� ��������
��� �����
����������),
���� ���������
και
σε διαφορετικές
αντιλήψεις����������
σχετικά με �������
τη σημαντικό������
��� �� ������������
�� ��
τητα
επιτυχούς προϋπηρεσίας
στον ίδιο φορέα
κριτηρίου
�������������
��������� ������������
����ως����
�����
ανάληψης
υπευθυνότητας
διαδικασία υλοποίησης
ενός
�� ���������
�������� στη
�������������
��� ����������
����������
����με�����.
�������
��� ������,
����
έργου.
Σύμφωνα
την έρευνα,
στην�� Ελλάδα
αποδίδεται
������
����������
��������
��������
���
��������
����.
αυξημένη βαρύτητα στο κριτήριο αυτό.
�� κάθε
���� περίπτωση,
���������, συμπέρασμα
���������� της
��� έρευνας
������� είναι
����� ότι
���
Σε
�
���������
���
������
���������
�����
��
���������
η στελέχωση της ομάδας διοίκησης έργου με προσωπικό
������� με��
�����������
��������
������������
���
γίνεται
διαφορετικά
κριτήρια
εντοπιότητας
και προηγού������������
������������
����
������
���
���
������.
μενης προϋπηρεσίας στην Ελλάδα και την Αγγλία.

5.1.3. ����� ����������� ��� ������
5.1.3 Εύρος ειδικοτήτων της ομάδας

���� ����� ���� ����������� ��� ������������� ���
�� ������������
����των������
������� της
���
������,
Όσον αφορά
στις ειδικότητες
συμμετεχόντων
�����������
��� �������������
������
ομάδας,
τα αποτελέσματα
στην Αγγλία
έδειξαν(���������,
ότι προ������������).
��������
����
���
�������������,
έρχονται
από διαφορετικούς
τομείς
(μηχανικοί,
οικονο���������
�������������Κυρίαρχο
� «������������
�����»
(project
μολόγοι,
ηλεκτρονικοί).
ρόλο στη
στελέχωση
manager) �� �������
34%.
διαδραματίζει
ο «διαχειριστής
έργου» (project manager)
��������,34%.
���� ������ � ����������� ���������� ���
σε ποσοστό
�����
��� ������
���������
����� ����� ���������
Αντίθετα,
στην Ελλάδα
η συντριπτική
πλειοψηφία(97%)
των
����
���
�����,(97%)
��
�����������
�������
��
��
���
μελών της ομάδας διοίκησης έργου είναι μηχανικοί
���������� � «������������ �����» (project manager) ���
με ειδικότητες ανάλογα με τη φύση του έργου, ενώ απου��� � ������� ���������� ��� ����� ������������ ��
σιάζει ο «διαχειριστής έργου» (project manager) μια και η
����������� ����� �������������� ����������� ��� ����
σχετική ειδικότητα δεν είναι κατοχυρωμένη ως διαφορετικό
���.
πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης στη χώρα μας.
5.1.4. ���������� ��� ������  ���������� �����
���������
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5.1.5 Λειτουργία της ομάδας – Παρακολούθηση & Έλεγχος

Η
� παρακολούθηση
������������� και
��� ο� έλεγχος
������� της
��� ομάδας
������ διοίκησης
���������
έργου
����� διαφοροποιείται
��������������� σημαντικά
��������� ανάμεσα
������� στην
���� Ελλάδα
������
και
��� την
��� Αγγλία.
������. Όπως
���� φαίνεται
�������� στο
��� Σχήμα
����� 5, στην
���� Αγγλία
������
επιλέγεται
���������� κατά
���� τεκμήριο
�������� η� περιοδική
��������� ενημέρωση
��������� από
��� τον
���
υπεύθυνο
ομάδας������
(52%). Συμπληρωματικά,
οργανώνο�������� της���
(52%). ��������������,
���
�������� (�����������)
������������
νται
επισκέψεις ����������
εργασίας (συναντήσεις)
από ανώτερα στε�������
�������
���
���������
��������
����
����
���
λέχη των κεντρικών γραφείων στον τόπο του έργου. Μόνο
�����.
����
���
15%
���
�����������
�������
�������
στο 15% των περιπτώσεων υπάρχει τυπικός τρόπος αναφο������
��� �����
���������
�����
ρών
από ��������
την ομάδα ���
διοίκησης
του έργου
προς τα���
κεντρικά
����
��
��������
�������
���
�������������
������.
γραφεία των συμμετεχόντων φορέων.
����
�� πράγματα
�������� είναι
����� γενικά
������ αντίθετα
�������� στην
���� Ελλάδα,
������, όπου
Τα
����
�����������
���
�����������
�����������
��
στην πλειονότητα των περιπτώσεων επιλέγονται οι επισκέ����������
��������
���
�������
�������
����
����
ψεις εργασίας από ανώτερα στελέχη στον τόπο υλοποίησης
����������
��� και
�����
(45%)
��� �αναφορών
������ προόδου
�������
του
έργου (45%)
η τυπική
υποβολή
��������
�������
(37%).
�
���������
���
���
(37%). Η ενημέρωση από τον υπεύθυνο της ομάδας επιλέγε�������� ��� ������ ���������� ����� ��� 18% ���
ται μόλις στο 18% των περιπτώσεων και κυρίως σε ιδιωτικά
����������� ��� ������ �� �������� ���� ���� �
έργα όπου ο υπεύθυνος της ομάδας είναι ανώτερο στέλεχος
��������� ��� ������ ����� ������� �������� ��� ��� �
του ΚτΕ ή του εκπροσώπου του.
��� ���������� ���.
Η
� διαφοροποίηση
������������� αυτή
���� στον
���� τρόπο
����� παρακολούθησης
��������������
και
ελέγχου
της
ομάδας
διοίκησης
��� ������� ��� ������ ��������� του
��� τεχνικού
�������� έργου
�����
οφείλεται
σε
διαφορετικές
αντιλήψεις
μεταξύ
��������� �� ������������ ���������� ������ της
��� Ελλάδας
�������
και
��� της
��� Αγγλίας.
�������. Γενικά,
������, υπάρχει
������� μια
��� αυξημένη
�������� αντίληψη
��������
γραφειοκρατικής
αντιμετώπισης
και
τήρησης
��������������� ������������� ��� ������� της
��� τυπικής
�������
διαδικασίας
Αυτό,
σε κάποιο
βαθμό �����
οφεί����������� στην
����Ελλάδα.
������.
����,
�� ������
λεται
στο
έντονα
τυπικό
νομικό
πλαίσιο
που
διέπει
��������� ��� ������ ������ ������ ������� ��� ������ την
���
κατασκευή
των δημοσίων
ή και των�συγχρηματο��������� κυρίως
������
��� ��������
��� ���
δοτούμενων
από την ΕΕ τεχνικών
Αντίθετα,�����.
στην
��������������������
��� ��� έργων.
�� ��������
Αγγλία
υπάρχει
περισσότερη
μεταβίβαση
εξουσιών
και
��������, ���� ������ ������� ����������� ����������
�������� ��� στην
�����������
εμπιστοσύνη
ομάδα. ���� �����.

5.1.4 Λειτουργία της ομάδας – Διαδικασία λήψης αποφάσεων

� ���������� ����� ��������� �������� ������
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί βασικό κρι�������� ����������� ��� ������ ��������� �����. ���, �
τήριο λειτουργίας της ομάδας διοίκησης έργου. Εδώ, η
���������� (60%), ���� ���� ������, ��� ��� ����
πλειοψηφία (60%), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Αγγλία
������ ���������� �� ���������� ����� ��������� ���
περιγράφει
λήψης αποφάσεων
από����
την ομάδα
��� �����τη��διαδικασία
��� �����������
����������
�����
ως
μια
συμμετοχική
διαδικασία
στην
οποία
ενεργό
������ ���� �������������� �� ���� ��� ������. ρόλο διαδραματίζουν
τα μέλη
της ομάδας.
����������,
���������
���� ��� ���� ���������
Ταυτόχρονα,
σημαντικό
ρόλο στη
λήψη αποφάσεων
����� �� ���������� ������
�����������
�������
έχουν
το
γενικότερο
νομικό
–
κανονιστικό
πλαίσιο
εκτέλε��������� ��� ����� ��� � ������� ��� �����.
������,
��
σης
των έργων
και η�����
σύμβαση
του��������������
έργου. Γενικά, οι
ομάδες
����
������
���������
�����
���
διοίκησης
έργου έχουν
από τους
�������������
������εξουσιοδοτηθεί
�� �����������
�� συμμετέχο���� ���
ντες
φορείς
να
υλοποιήσουν
το
έργο
και
απολαμβάνουν
της
������������ ��� ������������ ����.
εμπιστοσύνης
τους.
���� �� �������� ��� ��� �����, ����, �� �������
συμφωνία�������
επί των αρχών,
όμως, οι
���Παρά
�� τη
��������
����������
��εντολές
49% από
���
���������
��� ������
���������
�����των
����
������,
τα
κεντρικά γραφεία
επηρεάζουν
το 49%
αποφάσεων
������
��� 27%
���� ������.
�� Ελλάδα,
������� ����
���
των
ομάδων
διοίκησης
έργων στην
έναντι�������
του 27%
� �������
��������
����� ότι
����
�������������
στην
Αγγλία.��Το
γεγονός�������
αυτό δείχνει
η σύνδεση
με κε���� ������
���πολύ
����σημαντικότερη
������.
ντρικά
γραφεία���
είναι
στην Ελλάδα από
ότι στην Αγγλία.
5.1.5. ���������� ��� ������  ������������� &
�������
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[1] ��������� ��� ��� �������� ��� ������
[2] ����������� ���� ���� ��� �����
[3] ������ ���������� �������������� & �������
����� 5: ������������� & ������� ������ ���������.
Σχήμα 5: Παρακολούθηση & έλεγχος ομάδων διοίκησης.
Figure 5: Monitoring & controlling of project teams.
Figure 5: Monitoring & controlling of project teams.

� ����� ����������� �������� ��� ����������� ������
�������������� ��� ������� ���� ������ ��������� ���
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Η κύρια αιτιολόγηση επιλογής του τυπικότερου τρόπου
παρακολούθησης και ελέγχου στην Ελλάδα συνδέεται και με
τον κίνδυνο κατάχρησης εξουσίας (στη λήψη αποφάσεων)
και οικονομικής κακοδιαχείρισης. Παρά τις διαφορετικές
αντιλήψεις και επιλογές στην Αγγλία, όμως, δεν βρέθηκαν
αποδείξεις κατώτερης διαχείρισης των έργων από τις ομάδες
διοίκησής τους. Κατά ένα μέρος το θέμα εξηγείται από τη
χρήση στην Αγγλία πιστοποιημένων διαχειριστών έργων
(project managers), μηχανικών (chartered engineers) και ορκωτών λογιστών (chartered accountants). Περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, παρά τη σημασία του, όμως, δεν κρίθηκε
ότι εμπίπτει στους σκοπούς της παρούσας έρευνας.
5.2 Ύφος Διοίκησης
Ο υπεύθυνος της ομάδας στην Ελλάδα είναι ο κύριος
εντολέας της ομάδας με τα υπόλοιπα μέλη της να αναφέρονται και να παίρνουν οδηγίες από αυτόν (63%). Στην Αγγλία
η προσέγγιση είναι διαφορετική μια και ο ρόλος του υπεύθυνου της ομάδας είναι περισσότερο συντονιστικός (70%). Τα
σχετικά αποτελέσματα συνοψίζονται στο Σχήμα 6.
Στο
���ύφος
����της
���διοίκησης
���������καταγράφεται,
������������,έτσι,
����,σημαντική
���������
διαφοροποίηση
μεταξύ
Ελλάδας
και
Αγγλίας.
��� χώρα
����
������������� ������ ������� ��� �������. Στη
μας
υπάρχει
σαφής
καταλογισμός
ευθύνης
και
ανάθεσης
��� ������� ����� ������������ ������� ��� ��������
��� ����
���Αγγλία
���������
������������,
���������
εξουσίας.
Στην
ακολουθείται
ένα
περισσότερο
��������.
����
������
������������
�������,
�����������
����
�������������
������
�������
���
�������.
αποκεντρωμένο
μοντέλο
με
μεγαλύτερες
σχέσεις
εμπιστο������������� ������� �� ��������������
�������
���
�������
�����
������������
�������
���
��������
σύνης
και
κατανομής
ευθυνών
ανάμεσα
στα
μέλη
της
������������ ��� ��������� ������� ������� ���ομά����
��������.
������������
���
δας.
τον����
τρόπο
αυτό�����
καταδεικνύεται
ότι η�����������
οργάνωση
��� Με
������.
��������
���
���� ��������������
��� �
�������������
�� �������������
�������
τύπου
δικτύου
είναι�������
σε περισσότερο
πρώιμο
στάδιο
στην
��������
�����
�������
�����
�����������
������
������������
���
���������
�������
�������
���
Ελλάδα
σε
σχέση
με
την
Αγγλία,
γεγονός
που
επιβεβαιώνε������ ���� ������ �� ����� �� ��� ������, �����������
���
���
�� ���
��� ���
�����
���� ��������������
��� �
��������������
�����������
������������
ται
και������.
από προηγούμενα
αποτελέσματα
σχετικών
ερευνών
��������
����� [6,
�������
��������
34]. ����� �� ����������� ������
[6,
34]. �������
������ ���� ������ �� ����� �� ��� ������, ������� ���
�������������� ��� ��� ����������� ������������
�������� ������� [6, 34].
[1]

[1]

3%

Στο συγκεκριμένο θέμα εμφανίζεται ταύτιση μεταξύ
Ελλάδας και Αγγλίας, αφού η οριοθέτηση των στόχων και
παραδοτέων της ομάδας γίνεται από τον ΚτΕ σε ποσοστό
51% στην Ελλάδα και 61% στην Αγγλία. Το αποτέλεσμα
αυτό δείχνει ότι η κατασκευαστική βιομηχανία γίνεται
περισσότερο «πελατοκεντρική» με ουσιαστικό στόχο την
ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών του «πελάτη»
και λιγότερη προσκόλληση στους τύπους. Επίσης, αποκαλύπτεται η ιδιομορφία των τεχνικών έργων ως «προϊόντων»,
αφού κάθε ένα από αυτά είναι μοναδικό.
Ο εσωτερικός έλεγχος της ομάδας είναι και στις δύο
χώρες συμμετοχικός και βασισμένος στις σχέσεις και τη
δυναμική της ομάδας. Συνήθως, άτυποι έλεγχοι της προόδου
των εργασιών της ομάδας γίνονται κατά τη διάρκεια συναντήσεων εργασίας.
5.4 Δυνατότητες τροποποίησης της σύμβασης
Οι δυνατότητες
τροποποίησης
της�����������
σύμβασης για
την
(�����
7). ���� ������,
�� 61% ���
�������
αντιμετώπιση
των
ιδιαίτερων
συνθηκών
του
έργου
διαφο������� ��������� ������� �� �� ������� ��� ���
ροποιούνται
σημαντικά
στην ��������,
Ελλάδα και����
την ������
Αγγλία (Σχήμα
�������������
�� 60%
��� �����.
(�����
7).
����
������,
��
61%
���
�����������
�������
7).
Στην
Αγγλία,
το
61%
των
περιπτώσεων
υπάρχει
σχετική
������� ��� � ����� ��������� ��� ����� ����
�����
�������
���������
�� και
��
�������
��� ����
αυτονομία
ανάλογα
το μέγεθος
την
πολυπλοκότητα
���������
��� ���με�������
������������
�������
����������
�������������
�� ότι
60%η
��� �����.
του
έργου.���
Αντίθετα,
στην ��������,
Ελλάδα
το����
60%������
δηλώνει
�������
���������
��������
���
�������������
�������
���
�
�����
���������
���
�����
����
�����
ομάδα
διοίκησης
του
έργου
έχει
μικρή
αυτονομία
και
για
������.
��������� ���αλλαγές
��� ������������
�������των
����������
�
οποιεσδήποτε
απαιτείται η έγκριση
κεντρικών
������� ���
��������� ��������
γραφείων
των συμμετεχόντων
φορέων.��� �������������
60%
������.
[1]
24%

60%

[1]

24%

[2]

[2]

3%
28%

34%
42%

������
63%
������

34%

[2]

42%

[3]

������
������

30%
10%

20%

30%
40%
30%

50%

60%

63%

70%

[1] 0%
��������
�������
���� ���
10% ���
20%
30% ���
40%
50% ������
60%
70%
[2] ������ �������� ��� ������� ��� ���� ��� ������
[3] ��������
������ �������
������ ���
��������
��������
��� ������
[1]
��� �������
��� ������
[2] ������ �������� ��� ������� ��� ���� ��� ������

�����
��������
�������
����
�����
���������
�����.
[3] ������
�������
������
����
��������
���
������
Σχήμα
6:6:Κατανομή
ευθυνών
στην
ομάδα
διοίκησης
έργου.
Figure6:6:Responsibility
Responsibilityallocation
allocationwithin
withinthe
theproject
projectteam.
team.
Figure
����� 6: �������� ������� ���� ����� ��������� �����.
5.3. ��������
������allocation within the project team.
Figure
6: Responsibility

5.3. �������� ������
��� ������������ ���� ����������� ������� ������
������� ��� �������, ���� � ���������� ��� ������ ���

[3]

[3] 0%

31%
61%

28%

[2]

[3] 0%

5.3 Σαφήνεια στόχων

31%

������
2������

9%
15%
9%
10% 15%
20%

30%

������

40%
50%
2������

61%

60%

70%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
[1]0%�����
���������
 ����������
�������
��� 70%
����
������������� ������ (�������� �������)
[2] ������� ���������  ��������� ��������
[1] ����� ���������  ���������� ������� ��� ����
��������� ��� ���� ������������� ������
������������� ������ (�������� �������)
[3] ������� ���������  ���� �� ���������
[2] ������� ���������  ��������� ��������
����������� ��� ��� ����� ��������� ��� �����
��������� ��� ���� ������������� ������
[3] ������� ���������  ���� �� ���������
����� 7: ��������� ��� ������ ��������� ��� �����.
����������� ��� ��� ����� ��������� ��� �����
Figure 7: Autonomy of the project management team.

Σχήμα 7: Αυτονομία της ομάδας διοίκησης του έργου.
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Η διαφοροποίηση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες, αφού ο αριθμός των επαφών
μεταξύ των συμμετεχόντων για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων αυξάνεται. Από την άλλη μεριά διασφαλίζεται η
διαφάνεια και μειώνονται οι πιθανότητες κακοδιαχείρισης.
Επιπρόσθετα, η αύξηση των επαφών μεταξύ των συμμετεχόντων έχει ως συνέπεια τη μείωση της παραγωγικότητας
του έργου, αφού οι σχέσεις με τρίτους φορείς (εξωτερικούς
συνεργάτες, υπεργολάβους και προμηθευτές) καθορίζονται
μέσω του κεντρικού φορέα και όχι απευθείας με την ομάδα.

των κεντρικών γραφείων κ.τ.λ. Η ιεραρχία δεν αποκλείει τη
δημιουργία οριζόντιων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των
ομάδων (στο 88% των περιπτώσεων στην Ελλάδα και στο
69% των περιπτώσεων στην Αγγλία) για την έγκαιρη παροχή
πληροφοριών που συμβάλλουν στην ταχύτερη απόκριση και
βελτίωση της παραγωγικότητας.
Γενικότερα, οι ιδιαίτερες δυσκολίες του κατανεμημένου
επιχειρησιακού περιβάλλοντος φαίνεται να αναγνωρίζονται
και στις δύο χώρες και τα κατάλληλα μέτρα υποστήριξης να
παρέχονται στον ανώτερο δυνατό βαθμό.

5.5 Μέθοδος αντιμετώπισης διενέξεων

5.8 Εκτιμήσεις για τη σημασία των ομάδων διοίκησης
τεχνικών έργων

Οι διενέξεις επηρεάζουν τη λειτουργία της ομάδας, αλλά
και την ποιότητα του παραγόμενου έργου. Στην πλειοψηφία
των περιπτώσεων (76% στην Αγγλία και 63% στην Ελλάδα), οι διενέξεις επιλύονται συναινετικά μέσω διαλόγου και
αμοιβαίων υποχωρήσεων. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η
συνεκτικότητα της ομάδας και το καλό εργασιακό κλίμα.
5.6 Σύστημα κινήτρων
Το κυριότερο κίνητρο για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων (71% στην Ελλάδα και 73% στην Αγγλία) είναι η ισχυρή επιθυμία για επιτυχία, δημιουργία και καινοτομία καθώς
και για καλλιέργεια κλίματος «υγιούς ανταγωνισμού» μέσα
στην ομάδα που συμβάλλει στην επιτυχία του έργου. Επιβεβαιώνεται, έτσι, η «θεωρία παρακίνησης του Herzberg»
[31], σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι έχουν μία έμφυτη
επιθυμία να επιτύχουν. Τα κίνητρα μπορεί να μην σχετίζονται άμεσα με υλικές απολαβές αλλά να είναι συνάρτηση
προσωπικών φιλοδοξιών, της αίσθησης επιτυχίας και της
αναγνώρισης από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
5.7 Παροχή υποστήριξης
Η επαρκής υποστήριξη της ομάδας επηρεάζει την απόδοσή της. Η παροχή υποστήριξης γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις από τους κεντρικούς φορείς που συμμετέχουν στο
έργο μέσω του υπευθύνου της ομάδας για λόγους καλύτερου
συντονισμού. Έτσι, στο 84% των περιπτώσεων στην Ελλάδα
και στο 61% των περιπτώσεων στην Αγγλία, οι ερωτηθέντες
δήλωσαν ότι παρέχονται όλα τα αναγκαία μέσα για την επιτυχή λειτουργία της ομάδας έργου. Στα μέσα περιλαμβάνονται υπολογιστές και λογισμικό, επικοινωνίες (ευρωζωνικά
δίκτυα), τεχνογνωσία και δυνατότητες πρόσβασης σε βάσεις
δεδομένων, σε σύστημα διαχείρισης πληροφοριακών ροών
(π.χ. σε σύστημα διαχείρισης εγγράφων), παροχή διασύνδεσης με τις κατάλληλες οργανωτικές μονάδες και άτομα

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται οι απόψεις των
ερωτηθέντων σχετικά με τις ομάδες διοίκησης τεχνικών έργων και τη σχέση τους με την οργανωτική δομή του φορέα
προέλευσης. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στο Σχήμα 8.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (77% στην Ελλάδα και
54% στην Αγγλία) θεωρεί ότι η δημιουργία των ομάδων διοίκησης έργων δεν προϋποθέτει αλλαγές στην οργανωτική
δομή των κεντρικών φορέων των εμπλεκομένων.
Περαιτέρω, το 71% στην Ελλάδα και το 36% στην
Αγγλία θεωρεί ότι οι τρέχουσες οργανωτικές δομές των
κεντρικών φορέων εξυπηρετούν ικανοποιητικά τη σύσταση
και λειτουργία των ομάδων.
Στο θέμα της επαρκούς εξουσιοδότησης της ομάδας διοίκησης του έργου προκύπτει ότι αυτή θεωρείται ικανοποιητική στο 51% των περιπτώσεων στην Ελλάδα και στο 64%
των περιπτώσεων στην Αγγλία.
Τέλος, θετική άποψη για το ρόλο των ομάδων διοίκησης
έργων εκφράζουν το 86% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα
και το 94% των ερωτηθέντων στην Αγγλία.
Από τις απαντήσεις αυτές προκύπτει ότι στην Αγγλία
έχουν προχωρήσει σε οργανωτικές καινοτομίες και συγκεκριμένα έχουν δημιουργηθεί λιγότερο ιεραρχικές και περισσότερο συνεργατικές δομές που είναι αναγκαίες για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των ομάδων διοίκησης έργων. Αυτό
οφείλεται στην εκτεταμένη χρήση των ομάδων διοίκησης
για σειρά ετών στη χώρα αυτή.
Στην Ελλάδα οι ομάδες διοίκησης τεχνικών έργων χρησιμοποιούνται μόνο τα τελευταία χρόνια και κατά συνέπεια
το γεγονός ότι μόλις 23% αναγνωρίζουν την ανάγκη οργανωτικών αλλαγών και 71% δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις
τρέχουσες οργανωτικές δομές οφείλεται, κατά τη γνώμη της
ερευνητικής ομάδας, στην περιορισμένη σε έκταση και χρόνο
χρήση των ομάδων διοίκησης τεχνικών έργων στη χώρα μας.
Η συγκριτική θεώρηση, όμως, υπονοεί ότι καθώς η Ελλάδα
θα αποκτά το επίπεδο ωριμότητας της Αγγλίας στη χρήση των
ομάδων έργου, θα γίνονται σαφέστερες οι οργανωτικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ομάδων. Η ανάλυση της δομής αντίστοιχων Αγγλικών
φορέων μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή.
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60%

26%

ευκρινήσεων στο τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου,
φαίνεται ότι υπάρχει η τάση εξουσιοδότησης της ομάδας

ειδικότητας του διαχειριστή – διευθυντή έργων (project
manager) στη χώρα μας, που αποτελεί αναντικατάστατη
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στελέχωση των ομάδων διοίκησης έργων στην Αγγλία. Οι
λόγοι που έχουν καθυστερήσει αντίστοιχες προσπάθειες στη
χώρα μας, κατά τη γνώμη της ερευνητικής ομάδας, μπορούν
να αποτελέσουν πεδίο μελλοντικής περαιτέρω έρευνας.
Τέλος, η έρευνα έδειξε την αποδοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των κατασκευαστικών φορέων (> 85%) στη χρήση
των ομάδων διοίκησης τεχνικών έργων, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που τους αποδίδεται, αλλά και την αναμενόμενη θετική συμβολή τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κατασκευαστικής βιομηχανίας γενικότερα.
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Abstract
The construction project delivery system in Greece has diversified
significantly in recent years, due to the special managerial requirements of the Community Support Framework (CSF) co-funded
projects and the use of PPP/PFI initiatives which have questioned
the traditional project stakeholder roles. Furthermore, construction companies compete at the international level for obtaining
work both within and beyond their home countries’ boundaries.
The different project production system and the necessity for
competitiveness at the international level challenge the traditional
project management practices currently employed. In this paper we
investigate the changes required in the management of construction
projects as perceived by project stakeholders (clients, contractors,
consultants, designers, etc.). The research is based on a questionnaire survey performed among relevant organisations in Greece
and in England. Since 1976, England is the first E.U. country to officially report the need for organisational changes in the construction industry in order to achieve competitiveness,, and has been
researching the field ever since. As such, the comparative survey
also benchmarks the relevant maturity level in Greece. The results
show that traditional project management structures are still dominant more in Greece (possibly because of the regulatory framework
and the accumulated relevant experience) and less in England, but
the development of flatter (less hierarchical), cooperative (less
competitive) project management structures is increasingly gaining acceptance and is expected to evolve into a strong competitive
advantage in the near future.

1. INTRODUCTION
Construction relies heavily on teamwork to accomplish
the diverse and demanding tasks required for project delivery.
Each of the team members is affiliated to one of the project
stakeholders (client, consultant, designer, contractor, etc.)
and thus represents different and sometimes contradicting
interests in the project realisation process.
To regulate project stakeholder relations, stringent
regulatory frameworks may be necessary. In recent years,
however, due to shortages of specialised staff and the
Submitted: Aug. 8. 2007 Accepted: Nov. 20. 2007
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demand for increased productivity, a different approach
has been utilised. According to this approach, project
management teams [1] representing project stakeholders
are formed and empowered to make all required decisions
for the benefit of the project as a whole, based more upon
specific knowledge and experience and less on contractual
arrangements and stipulations. In this paper we investigate
current perceptions of the use of such project management
teams. The study, which lasted for over a year, comprised a
questionnaire survey performed among project stakeholders
in Greece and in England. England has perceived the need
for organisational innovations in construction management
as a driver for improving performance since the Wood report
in 1976 [14], and has continued such research ever since
[15,16,17]. As such, it has been used as a benchmark for
relevant perceptions as recorded in Greece.

2. TYPICAL ORGANISATIONAL
STRUCTURES FOR CONSTRUCTION
PROJECTS
Three organisational models have been primarily applied
in the construction industry: the functional model, the project
model and the matrix model [3,19,20,21,22]. The functional
model allows for the efficient use of resources but is sometimes
considered too rigid and inflexible to serve project production
purposes and requirements [14]. On the other hand, the project
model focuses too much on the project itself to provide
security for continuity of core organisation’s operations [24].
Therefore, the matrix organisation was developed to integrate
most of the advantages of the two previous models [25,26].
Furthermore, matrix organisation is adaptable to specific
circumstances and requirements, as it can be designed to lean
more towards the functional or the project model.
However, the need for increased construction productivity
has necessitated the critical re-thinking and re-configuration
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of existing project organisational structures. Hence,
the team based project management structure has been
proposed [17,19,20,22,27,28]. Teams are further classified
as simple teams, when their members originate from the
same organisation, or network teams, when their members
represent some or all of the project stakeholders. According
to the relevant literature [15,16,17,22,27,29,30,31], project
management teams offer distinct advantages to the project
realisation process, but what are the current industry
perceptions regarding their formation and operation? That is
the problem addressed in this research.

3. PROJECT MANAGEMENT TEAMS
Based on the relevant literature [15,16,17,22,27,29,30,31
], the research proposed a set of seven (7) attributes in terms
of which the formation and operation of project management
teams could be analysed. These attributes are:
* Adopted structure: it is the way teams are formed and
operated. The former is expressed by their size and skill
diversity whereas the latter is a function of the decision
making culture within the team.
* Leadership style: it expresses the decentralisation of
authority within the team.
* Goals setting: it is related to the way of setting the team’s
objectives and monitoring the team’s effectiveness.
* Contract management: is the degree to which team
members are authorised to alter the project’s contractual
arrangements contingent on the project’s particular
conditions.
* Conflict resolution: the power clashes that possibly
occur because of diversity in the team members’
perception and the approach adopted for resolving such
conflict situations are part of this category.
* Team Rewards and Motivation: it examines the team
reward system in place and explores the way in which
team contribution is acknowledged.
* Team support: it expresses the commitment of the
organisation towards the effective operation of the team
by providing tangible and intangible resources.
The aforementioned characteristics are further investigated
by comparing them to the typical way of managing
construction projects (as illustrated in Figure 2). The main
difference between the typical project organisation and its
team-based counterpart is that in the latter there is a tendency
to address project issues based on knowledge and experience
rather than on contractual arrangements and stipulations.

4. RESEARCH METHODOLOGY
This study investigates the perceived changing role of the
various actors within their respective project environments
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in Greece and England. The selection of the participating
organisations was based on stratified sampling [32]. Each
“stratum” comprised of representative organisations (clients,
consultants, designers, contractors etc). Thirteen (13) such
organisations were selected; seven (7) of then were based in
Greece and six (6) in England.
Following the selection of the participating organisations,
a quantitative approach, based on data collected through
postal questionnaires was adopted. The questionnaire
comprised four (4) sections and sixteen (16) questions.
Each section contained closed-ended questions of two types:
checklists and Likert scales. For each question the options
offered varied from four (4) to seven (7) choices. Openended questions allowed participants to explain their views.
In England, 178 questionnaires were disseminated
among the selected organisations, of which 33 were
returned, resulting in a response rate of 18.5%. In Greece,
200 questionnaires were distributed and 35 were returned
(response rate 17.5%). It should be noted that such a response
rate is particularly satisfying given the Greek experience in
relevant surveys. The data collected, in total sixty eight (68)
questionnaires from Greece and England, were analysed
with SPSS® and the correlation between Greek and English
responses was checked through appropriate research
hypotheses and Pearson correlation tests [33].

5. RESEARCH FINDINGS
The results of the investigation were derived from a
quantitative analysis of the second and third sections of
the questionnaire, which contain close-ended questions, as
well as a qualitative analysis of the fourth section, which
comprised open-ended questions. The research findings are
briefly presented in the next paragraphs:
Adopted structure: A significant portion of the project
management teams are medium in size (6-10 people),
depending more on the complexities of the construction
project rather than its budget. Moreover, Greek organisations
prefer to use company resources to build up the teams (54%),
whereas their English counterparts are in favour of using a
locally available work force (46%). This denotes the difference
in the way that responsibility is allocated in the two countries.
In addition, the profile of the respondents in England revealed
that many staff play a variety of roles in the teams; however,
that of the project manager dominates (34%). In Greece, on
the other hand, engineers seem to be the dominant profession
within the project team (97%). The “project manager” is
not mentioned as this specialty has not yet been established
as a separate professional discipline. However, a consensus
emerged regarding the decision-making process, where 60%
in both countries describe an open decision-making process
in which all team members actively participate. Finally, the
unpopularity of the formal channels of communication for
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efficiency monitoring in England (52% declared that the team
leader reports progress) comes in contrast with the increased
number of people favouring them in Greece (45% and 37%
describe a formal monitoring process). This forms a paradox,
which is partially explained by the fact the Greek organisations
are reluctant to delegate authority to teams due to the fear of
financial mismanagement and power abuse.
Leadership style: Although a significant portion of
teams in England have adopted a “mutual accountability”
culture, where the team leader acts more as a coordinator
(70%), there is still a considerable section in Greece
that leans towards the authoritarian approach of placing
accountability solely on the head of the team (63%). The
network structure is probably in a premature stage in Greece
compared to England, and this finding corroborates previous
research in this respect [6,34].
Goal setting: The findings of the research on objectives
and goal setting are essentially the same for the two countries.
The client’s dominant position in affecting the team’s goals
is justified by the recent trend in the construction industry to
become more client-oriented and deliver projects that suit
client needs and expectations (51% and 61% in Greece and
England, respectively).
Contract management: In England 61% of responders
claim that the team’s authority to change the contractual
arrangement is contingent on the situation, whereas in Greece
around 60% declare there should be no such autonomy
whatsoever without prior approval from the organisation. On
the one hand, the Greek paradigm achieves transparency and
minimises the chances of financial mismanagement; on the
other hand, it can be detrimental to the project’s productivity,
due to the increased number of interfaces that have to be
transcended
Conflict resolution: The approach of the majority
towards a more humanistic, flexible stance to conflict
resolution through consensus is generally acknowledged
in the literature to support teambuilding and contribute to
preserving team cohesiveness (76% and 63% in England and
Greece, respectively).
Team rewards and Motivation: The large number of
responses in favour of work motivation as the result of a
willingness to create and innovate (71% in Greece and 73%
in England) verifies Herzberg’s motivation-hygiene theory
[31], according to which people have a natural desire to
achieve which can be realised through a non-authoritative,

non-scientific management approach.
Team support: Construction organisations seem to
adopt a pluralistic strategic approach to supporting project
management teams, as claimed by 84% and 61% of the
respondents in Greece and England, respectively, providing
both tangible and intangible resources.
In general, project management teams are perceived
as beneficial by 86% of the Greek and 94% of the English
participants. Moreover, in Greece no significant changes
in the organisational structure are deemed necessary to
accommodate the operation of project management teams
(77%). Such an attitude can be probably explained by the
fact that project management teams in Greece have been
used for a relatively short time period, thus making it
difficult for organisations to comprehend the magnitude of
the changes needed (in contrast to England).

6. CONCLUSIONS
The study has provided insight into project management
teams. In view of the changes in the construction industry
during recent years (CSFs, PPP/PFI, projects in the Balkans
and the Middle East), Greek construction organisations seem
to be aware of and relatively prepared for the use of project
management teams. The network structure seems to provide
the largest growth potential in Greece. This is corroborated
by the declared reluctance of some organisations to delegate
authority to the team. Furthermore, the preference for staff in
key positions based on experience in the same organisation
denotes the importance of “tried and proven” personnel
for Greek construction organisations. The globalisation
of the construction market combined with professional
certification schemes are expected to lead Greece towards
the British paradigm, where construction projects are
managed primarily by locally available staff. The team
building process has confirmed the lack of professional
“project managers” in Greece, who are perceived as an
irreplaceable resource in England.
In conclusion, the study has demonstrated the beneficial
role of project management teams as perceived by relevant
organisations (>85%) and denotes their anticipated
contribution towards improving construction industry’s
performance.
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