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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Ένας από τους τοµείς που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανάπτυξη, κυρίως τα τελευταία 
χρόνια είναι η ∆ιοίκηση Έργων. Ουσιαστικά πρόκειται για µία επιστήµη η οποία έχει ως στόχο 
την υλοποίηση µιας σειράς από δραστηριότητες που απαρτίζουν στο σύνολό τους το έργο. 
 
Η ∆ιοίκηση Έργων έχει επεκταθεί σε όλους τους επιχειρησιακούς κλάδους και οι επιχειρήσεις, 
που ενασχολούνται µε την υλοποίηση έργων, εντρυφούν σε αυτή καθώς στις µέρες µας 
διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο όχι µόνο για στην ανάπτυξή τους αλλά και για τη 
βιωσιµότητα τους στα πλαίσια ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Συνεπώς, οι 
επιχειρήσεις, µέσω της αναζήτησης µπορούν να εντοπίσουν πληροφορίες αλλά και θεωρίες που 
έχουν συσταθεί και να τις χρησιµοποιήσουν ως οδηγούς προκειµένου να ανταποκριθούν 
επιτυχώς  στις προκλήσεις  που συναντούν. 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ∆ιοίκηση Έργων στον κλάδο της Πληροφορικής, οποίος 
συνεχίζει να σηµειώνει αλµατώδη ανάπτυξη και γενικά παρατηρείται η τάση να 
µηχανογραφούνται όλα τα στοιχεία για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, γεγονός που 
συµβάλλει στην καλύτερη οργάνωσή τους. Οι πελάτες, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για 
το δηµόσιο είτε για ιδιώτες, επισυνάπτουν συµβάσεις έργων µε τις ανάδοχες επιχειρήσεις, οι 
οποίες αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν κάποια εφαρµογή λογισµικού µε βάση τις απαιτήσεις και 
τις προδιαγραφές που καθορίζει ο πελάτης. 
 
Το έργο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του περνά από διάφορες φάσεις: την έναρξη, το 
σχεδιασµό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο και τέλος τον τερµατισµό. Η κάθε 
φάση περιλαµβάνει διαφορετικές εργασίες και έχει διαφορετικό στόχο αλλά πάντα η 
προηγούµενη τροφοδοτεί την επόµενη. Συνήθως δεν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς τα όρια 
µεταξύ των φάσεων ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που η επόµενη φάση ξεκινά πριν την περάτωση 
της προηγούµενης. 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου, καταλυτικός είναι ο ρόλος του υπεύθυνου του 
έργου, του ατόµου δηλαδή του αναλαµβάνει να τη διαχειριστεί. Εκείνος είναι επιφορτισµένος µε 
το καθήκον της παρακολούθησης της πορείας του έργου, του συντονισµού της οµάδας που το 
υλοποιεί  και της λήψης αποφάσεων σε συνεννόηση πάντα µε την ανώτερη διοίκηση. 
 
Στη χώρα µας, η ∆ιοίκηση Έργων Πληροφορικής βρίσκεται ακόµα σε εµβρυακό στάδιο και 
λίγες είναι οι θεωρίες που εφαρµόζονται στην πράξη. Ως εκ τούτου, πολλά µειονεκτήµατα 
σηµειώνονται που οδηγούν σε προβληµατικές καταστάσεις και επιδέχονται βελτίωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Αντικείµενο µελέτης της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η παρουσίαση των 
κυριότερων θεωριών που σχετίζονται µε τη ∆ιοίκηση Έργων δίνοντας µεγαλύτερη έµφαση στη 
∆ιοίκηση Έργων Πληροφορικής αλλά και η περιγραφή του τι γίνεται στην πράξη στην Ελλάδα.  
 
Πιο αναλυτικά, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία εισαγωγή στη ∆ιοίκηση Έργων. Αρχικά 
ορίζεται η έννοια του έργου ενώ στη συνέχεια προσεγγίζεται η έννοια της διοίκησης έργων ενώ 
παράλληλα παρουσιάζονται οι στόχοι και τα πλεονεκτήµατά της. Προκειµένου να µπορέσει να 
υλοποιηθεί κάποιο έργο θα πρέπει να συσταθεί µία οµάδα, η οµάδα έργου της οποίας ηγείται ο 
υπεύθυνος του έργου. Κατά την υλοποίηση έργων σχεδόν πάντοτε προκύπτουν ζητήµατα για τα 
οποία πρέπει να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Συνεπώς, σκόπιµο κρίνεται να αναλυθεί η 
λήψη αποφάσεων ως µία διοικητική λειτουργία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες 
µεταβλητές που µπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία ή και στην αποτυχία εάν τα αρµόδια 
άτοµα δεν τις χειριστούν ορθά, ενώ παράλληλα αναλύονται οι φάσεις από τις οποίες διέρχεται το 
έργο από την εκκίνησή του µέχρι και το πέρας του. Τέλος, παρατίθενται µε περαιτέρω 
διευκρινίσεις οι έννοιες του χρονικού προγραµµατισµού, των απαιτήσεων του έργου σε πόρους, 
της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης της ποιότητας. Οι έννοιες αυτές διαδραµατίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην πορεία του έργου καθώς από αυτές εξαρτάται η έγκαιρη παράδοση στον 
πελάτη αυτού ακριβώς που ζήτησε. 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο οι ίδιες έννοιες παρουσιάζονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες 
αναφερόµενες σε έργα πληροφορικής. Για κάθε επί µέρους έννοια, παρατίθενται και 
µεθοδολογίες, δείκτες ή τεχνικές που προτείνονται προκειµένου η θεωρία να µπορέσει να έχει 
πρακτική εφαρµογή. 
 
Το τέταρτο κεφάλαιο διαπραγµατεύεται αποκλειστικά στην ποιότητα της ∆ιοίκησης Έργων 
Πληροφορικής και αυτό γιατί αποτελεί πολύ σηµαντικό κοµµάτι της προκειµένου να 
διασφαλίζεται πως το τελικό παραδοτέο λογισµικού δεν αποκλίνει από τις προσδοκίες του 
πελάτη. Αποσαφηνίζονται τόσο η έννοια της ποιότητας του προϊόντος όσο και της ποιότητας 
των διαδικασιών ενώ ακόµη παρουσιάζονται συστήµατα, εργαλεία και κριτήρια ποιότητας. 
 
Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύονται οι δύο σηµαντικότερες µεθοδολογίες διαχείρισης έργων, 
CMMI και PRINCE2. Για την κάθε µία περιγράφεται ο πλαίσιο το οποίο ορίζει και τον τρόπο 
που προσεγγίζει τη ∆ιοίκηση Έργων καθώς και τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά της. 
 
Τέλος, το έκτο κεφάλαιο περιλαµβάνει µία αναφορά στο τι συµβαίνει στην πράξη στην Ελλάδα, 
στο µέγεθος της απόκλισης από τη θεωρία αλλά και στα κυριότερα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται. Για το κάθε πρόβληµα προτείνεται και τρόπος για την επίλυσή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

2.1.1. Ορισµός του Έργου 
 
 
Ως έργο ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών που πραγµατοποιούνται για 
ορισµένο χρονικό διάστηµα προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ένα µοναδικό προϊόν, υπηρεσία ή 
γενικότερα κάποιο αποτέλεσµα. 
 
Από τον παραπάνω ορισµό γίνεται εµφανές πως το κάθε έργο έχει πεπερασµένη χρονική 
διάρκεια. Έχει δηλαδή συγκεκριµένη αρχή και τέλος. Αρχίζει µε τη σύλληψη της ιδέας και 
ολοκληρώνεται όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι του ή όταν καθίσταται σαφές πως οι στόχοι του 
έργου δεν είναι εφικτό να επιτευχθούν ή όταν η ύπαρξη του έργου δε χρήζει ανάγκης οπότε και 
το έργο τερµατίζεται. Αξιοσηµείωτο είναι πως η ανάπτυξη ενός έργου γίνεται σταδιακά και 
συνεχίζεται βαθµιαία. Η διάρκεια ενός έργου µπορεί να είναι λίγες εβδοµάδες έως και µερικά 
χρόνια, αλλά το αποτέλεσµα που προκύπτει από την ολοκλήρωσή του (συνήθως κάποιο προϊόν 
ή υπηρεσία), διαρκεί ως επί το πλείστον για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τις περισσότερες φορές 
τα έργα είναι κατασκευαστικά, αρχιτεκτονικά, σχεδιασµού δικτυού υπολογιστών, 
τηλεπικοινωνιακά ή ανάπτυξης λογισµικού (software). 
 
Το αποτέλεσµα των έργων συνήθως περιλαµβάνει προϊόντα ή υπηρεσίες. Τα προϊόντα που 
παράγονται είναι συγκεκριµένης ποσότητας και είναι δυνατό να αποτελούν είτε τελικά προϊόντα 
είτε συνιστώντα µέρη κάποιου άλλου. Οι υπηρεσίες που παρέχονται βοηθούν την παραγωγή και 
τη διανοµή µιας επιχείρησης. Αποτέλεσµα ενός έργου µπορεί να είναι και κάποιο έγγραφο 
τεκµηρίωσης. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσµα ενός έργου, το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό 
του είναι η µοναδικότητά του. Ακόµα και στις περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερα έργα µπορεί 
να φαίνονται όµοια κάτι τέτοιο δεν ισχύει, εφόσον σίγουρα υπάρχουν διαφορετικοί παράγοντες 
που τα επηρεάζουν όπως π.χ. οι ανάγκες και οι απαιτήσεις που καλύπτουν και η τοποθεσία ή το 
πεδίο εφαρµογής του. (Project Management Institute, 2004, pp.5) 
 
Γενικά, το κάθε έργο: 

• ∆ιαθέτει καθορισµένη ηµεροµηνία έναρξης και περάτωσης  
• ∆ιαθέτει καθορισµένο φυσικό αντικείµενο, προκαθορισµένο κονδύλι, συγκεκριµένα 

παραδοτέα και διάθεση πόρων. 
• Είναι µία εργασία καινούρια και µοναδική. 
• ∆εν είναι απλώς µία εργασία λειτουργίας ή συντήρησης. 
• Αναλόγως του µεγέθους του, απαιτείται κατάλληλη διαχείριση της πολυπλοκότητας και 

της κρισιµότητας. (Μπάφας, Α., 2007, σελ.11)  
 
Η επιτυχία ενός έργου καθορίζεται από το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του. Όσο 
συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά µε το τι πρέπει να επιτευχθεί, ίσως χρειαστεί να 
επανακαθοριστούν οι στόχοι. Όταν τίθεται ένας στόχος πρέπει να είναι: 

• Συγκεκριµένος 
• Μετρήσιµος 
• Στοχευµένος σε δράσεις 
• Ρεαλιστικός 
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• Χρονικά περιορισµένος (Harvard Business School, 2007, pp.33,36) 
 

2.1.2. Κατανόηση της ∆ιοίκησης Έργων 
 
 
∆ιοίκηση Έργων (Project Management) είναι η επιστήµη που έχει ως πρωταρχική πρόκληση να 
επιτύχει τους στόχους του έργου λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που σχετίζονται µε το 
πεδίο, την ποιότητα, το χρόνο και το διαθέσιµο κεφάλαιο. Επιπλέον, βοηθά στην απαραίτητη 
βελτιστοποίηση του καταµερισµού των πόρων, στοχεύοντας στο επιθυµητό αποτέλεσµα, ενώ 
παράλληλα, παρέχει εργαλεία και τεχνικές που οδηγούν σε καλύτερη οργάνωση των εργασιών 
και συντονισµό των περιορισµών. 
 
Οι περιορισµοί µε βάση τους οποίους πρέπει να υλοποιούνται τα έργα, αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία ως «Το Τρίγωνο της ∆ιοίκησης Έργων» (“Project Management Triangle”) και 
πρόκειται για τις µεταβλητές: εύρος (scope), χρόνος (time) και κόστος (cost). Ο περιορισµός του 
εύρους αναφέρεται στο τι ακριβώς πρέπει να γίνει ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό τελικό 
αποτέλεσµα του έργου, ο περιορισµός του χρόνου στο χρονικό διάστηµα που διατίθεται 
προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο, ενώ ο περιορισµός του κόστους στο κονδύλι που 
χορηγείται για την ολοκλήρωση του έργου. Η ονοµασία τρίγωνο οφείλεται στο ότι εάν αλλάξει 
µία µεταβλητή, τότε τουλάχιστον άλλη µία θα αλλάξει γεγονός που σηµαίνει πως οι περιορισµοί 
είναι ανταγωνιστικοί µεταξύ τους. Μία άλλη µεταβλητή που δηµιουργείται και καθορίζεται από 
τις προαναφερθείσες είναι η ποιότητα (quality). 
 

 
 

Εικόνα2-1: Το Τρίγωνο της ∆ιοίκησης Έργων (Wikipedia, 2009) 
 
Ο χρόνος που απαιτείται για να έρθουν εις πέρας τα παραδοτέα εξαρτάται από µία σειρά 
παραγόντων όπως η φύση των εργασιών που θα πρέπει να εκτελεστούν αλλά και η 
διαθεσιµότητα των πόρων. Γενικά υπάρχουν διάφορες τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την 
εκτίµηση του χρόνου όπως η ∆οµική Ανάλυση Έργου (WBS), η οποία θα παρουσιαστεί σε 
επόµενη ενότητα. 
 
Το κόστος που απαιτείται για την περάτωση ενός έργου εξαρτάται από διάφορες µεταβλητές 
όπως: το κόστος των πρώτων υλών, τους µισθούς, το κόστος των υλικών, τις εγκαταστάσεις, τον 
εξοπλισµό, την αναπροσαρµογή του κόστους, το άµεσο κόστος και το κέρδος. Όµως για τον 
ακριβή υπολογισµό του κόστους του έργου, εκτός από το σταθερό και µεταβλητό κόστος είναι 
απαραίτητο να εκτιµηθούν και οι δεξιότητες και η παραγωγικότητα των εργαζοµένων. 
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Το εύρος περιλαµβάνει συγκεκριµένες απαιτήσεις προκειµένου να επιτευχθεί το τελικό 
αποτέλεσµα. Ουσιαστικά παρέχει έναν ορισµό του τι πρέπει να πραγµατοποιεί το έργο που 
υλοποιείται και ποιο ακριβώς πρέπει να είναι το τελικό του αποτέλεσµα. Ένα πολύ σηµαντικό 
στοιχείο είναι η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Ο χρόνος που διατίθεται για την ολοκλήρωση 
ενός έργου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα του παραδοτέου. Ιδιαίτερα σε 
µεγάλα έργα, το επίπεδο της ποιότητας µπορεί να έχει επίπτωση στο χρόνο και στο κόστος που 
πρέπει να διατεθεί και αντιστρόφως. Συνεπώς είναι κρίσιµο για ένα επιτυχηµένο έργο να 
βρίσκεται η χρυσή τοµή που θα επιτρέπει να διασφαλίζουµε το καλύτερο δυνατό επίπεδο 
ποιότητας µε βάση το χρόνο και το κεφάλαιο που µπορούµε να διαθέσουµε ή αντιστρόφως, για 
να επιτύχουµε το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας να χρησιµοποιηθεί ο λιγότερος δυνατόν χρόνος 
και το µικρότερο δυνατόν κεφάλαιο. (Wikipedia, 2009) 
 
Σύµφωνα µε µία άλλη προσέγγιση της ∆ιοίκησης Έργων οι τρεις περιορισµοί είναι τα 
οικονοµικά, ο χρόνος και οι ανθρώπινοι πόροι. Η µεταξύ τους εξάρτηση είναι εµφανής: αν 
θελήσουµε να ολοκληρώσουµε ένα έργο σε συντοµότερο χρόνο, τότε θα πρέπει να 
απασχολήσουµε περισσότερο εργατικό δυναµικό το οποίο θα οδηγήσει στην αύξηση του 
κόστους του έργου. (Wikipedia, 2009) 
 

2.1.2.1. Οι στόχοι της ∆ιοίκησης Έργων 
 
 
Η διαχείριση κάθε έργου θέτει πολλαπλούς στόχους, η βαρύτητα των οποίων εξαρτάται από το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Οι σπουδαιότεροι στόχοι σε ένα έργο µε καθορισµένα παραδοτέα 
είναι: 

• Η ελαχιστοποίηση της διάρκειας του έργου: Πρόκειται για κανονικό µέτρο απόδοσης. 
∆ηλαδή, όταν συγκρίνονται δύο χρονοδιαγράµµατα για ένα έργο, θεωρείται καλύτερο 
αυτό µε το µικρότερο χρόνο ολοκλήρωσης εφόσον όλοι οι άλλοι µετρήσιµοι στόχοι του 
έργου παραµένουν στο ίδιο επίπεδο. 

• Η µεγιστοποίηση της καθαρής παρούσας αξίας (Κ.Π.Α.): Όταν σηµαντικά επίπεδα 
χρηµατικών ροών παρουσιάζονται στο έργο µε τη µορφή εξόδων για την ολοκλήρωση 
του έργου, τότε το κριτήριο της Κ.Π.Α. είναι το καταλληλότερο για τη µέτρηση της 
απόδοσης του έργου. 

• Η βελτιστοποίηση της ποιότητας: Πρόκειται για το σηµαντικότερο στόχο για τους 
υπευθύνους έργων. 

(Υψηλάντης, Π. Γ. et al., 2005, σελ.21-22) 
 
Επιπλέον, η ∆ιοίκηση Έργων καλείται να αντιµετωπίζει µε αποτελεσµατικότητα τα κυριότερα 
προβλήµατα που εµφανίζονται στην πορεία εκτέλεσης ενός έργου και τα οποία είναι: 

• Η υπέρβαση του κόστους: Μπορεί να οφείλεται σε απροβλέπτους παράγοντες (π.χ. 
φυσικές καταστροφές, αρνητικές εξελίξεις στην οικονοµία) ή σε κακό σχεδιασµό, σε 
ελλιπή έλεγχο και ανεπαρκή διοίκηση και οδηγεί σε µείωση των κερδών της επιχείρησης 
που το υλοποιεί ή σπατάλη οικονοµικών πόρων από µέρους του φορέα που το 
χρηµατοδοτεί. 

• Η υπέρβαση του χρόνου: Μπορεί να οφείλεται σε ανεξέλεγκτες αιτίες (π.χ. καιρικές 
συνθήκες, φυσικές καταστροφές, απεργίες), σε ανεπαρκή µελέτη των πραγµατικών 
απαιτήσεων κάθε επί µέρους δραστηριότητας σε χρόνο, σε ανεπαρκή χρηµατοδότηση και 
σε κακή οργάνωση της εταιρείας που το έχει αναλάβει. 
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• Τα εργασιακά προβλήµατα: Πρόκειται για προβλήµατα προσωπικού τα οποία επηρεάζουν 
αρνητικά την εξέλιξη του έργου αφού µειώνεται η παραγωγικότητα της εργασίας (π.χ. 
αποχωρήσεις προσωπικού, έλλειψη καλού εργασιακού κλίµατος, κλιµάκωση απαιτήσεων 
και αντιθέσεων µεταξύ διοίκησης και εργαζοµένων). 

(Πολύζος, Σ., 2004, σελ.37-38) 
 

2.1.2.2. Βασικές λειτουργίες της ∆ιοίκησης Έργων 
 
 
Η διοίκηση έργων περιλαµβάνει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες: 

• Ο σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός: Πρόκειται για το σχεδιασµό και προγραµµατισµό 
της πορείας του έργου, η οποία θα ακολουθηθεί για την επίτευξη του τελικού σκοπού και 
περιλαµβάνει: 
- Τη διατύπωση προβλέψεων ως προς τη µελλοντική συµπεριφορά όλων των 

µεταβλητών που επιδρούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης. 
- Την καθιέρωση των στόχων και των προτεραιοτήτων του έργου καθώς και των 

εργασιών και δραστηριοτήτων µε τις οποίες θα επιτευχθούν. 
- Τον καθορισµό της αλληλουχίας των δραστηριοτήτων, τη χρονική διάρκειά τους, την 

κατανοµή των πόρων και την κατάρτιση του προϋπολογισµού. 
• Η οργάνωση και ο συντονισµός: Πρόκειται για τη δηµιουργία οργανωτικής υποδοµής και 

περιλαµβάνει: 
- Τον καταµερισµό του έργου σε επί µέρους δραστηριότητες. 
- Την οµαδοποίηση των δραστηριοτήτων σε τµήµατα ή τοµείς. 
- Τη στελέχωση των τµηµάτων µε κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό. 
- Την εκχώρηση της αναγκαίας εξουσίας στους υπευθύνους των τµηµάτων ώστε να 

είναι σε θέση να εκτελέσουν αποδοτικά την αποστολή τους. 
• Ο έλεγχος: Πρόκειται για τον υπολογισµό των αποκλίσεων µεταξύ των αρχικών 

προβλέψεων στην ποιοτική και ποσοτική εξέλιξη των επί µέρους δραστηριοτήτων. Ο 
έλεγχος ασκείται σε τρία επίπεδα: 
- Αποτροπή των αποκλίσεων στο χρονικό προγραµµατισµό και κατανοµή των πόρων. 
- Παρακολούθηση των πραγµατικών δεδοµένων και της εξέλιξης των ενεργειών στην 

κατεύθυνση ικανοποίησης των προβλεπόµενων βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων στόχων. 

- Βελτίωση του υπάρχοντος σχεδιασµού µε τον προγραµµατισµό στη βάση των 
πραγµατικών συνθηκών του έργου. Είναι πιθανόν να απαιτηθεί εκ νέου 
προγραµµατισµός, ανακατανοµή πόρων και µεταβολή των αρχικά προσδιορισµένων 
στόχων. 

• Η διεύθυνση και η καθοδήγηση: Πρόκειται για τη δυσκολότερη δραστηριότητα του 
υπευθύνου έργου αφού έχει αντικείµενο τον άνθρωπο ως εργαζόµενο. Η συµπεριφορά 
των εργαζοµένων είναι δύσκολο να σταθµιστεί και να καθοριστεί και πολύ περισσότερο 
να επηρεαστεί προς µία ορισµένη κατεύθυνση. 

(Πολύζος, Σ., 2004, σελ.39-41) 
 

2.1.2.3. Οι Γνωστικές Περιοχές της ∆ιοίκησης Έργων 
 
 
Σύµφωνα µε το PMBOK Guide, η ∆ιοίκηση Έργων περιλαµβάνει 44 διαδικασίες (Project 
Management Processes) που µπορούν να οµαδοποιηθούν σε 9 κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές 
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αποτελούν τις Γνωστικές Περιοχές της ∆ιοίκησης Έργων (Project Management Knowledge 
Areas) και παρουσιάζονται στην Εικόνα2-2 που ακολουθεί. 
 

 

Εικόνα2-2: Οι Γνωστικές Περιοχές της ∆ιοίκησης Έργων και οι αντίστοιχες ∆ιαδικασίες 

(Project Management Institute, 2004, pp.11) 
 
Οι Γνωστικές Περιοχές της ∆ιοίκησης Έργων είναι οι ακόλουθες: 

• ∆ιοίκηση Ολοκλήρωσης Έργου: Περιλαµβάνει τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες που 
ενοποιούν τα διάφορα στοιχεία της ∆ιοίκησης Έργων. 

• ∆ιοίκηση Εύρους Έργου: Περιλαµβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση πως στο έργο έχουν συµπεριληφθεί όλες οι εργασίες που χρειάζονται και 
µόνο εκείνες που χρειάζονται για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 
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• ∆ιοίκηση Χρόνου Έργου: Περιλαµβάνει τα διαδικασίες που σχετίζονται µε τη χρονική 
ολοκλήρωση του έργου. 

• ∆ιοίκηση Κόστους Έργου: Περιγράφει τις διαδικασίες που σχετίζονται µε το σχεδιασµό, 
την εκτίµηση και τον προϋπολογισµό του κόστους ώστε το έργο να ολοκληρωθεί στα 
πλαίσια του ποσού που έχει εγκριθεί προς χορήγηση. 

• ∆ιοίκηση Ποιότητας Έργου: Περιγράφει τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την 
διασφάλιση πως το έργο θα ικανοποιεί τους στόχους για τους οποίους υλοποιείται. 

• ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Έργου: Περιλαµβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για 
την οργάνωση και τη διοίκηση της οµάδας του έργου. 

• ∆ιοίκηση Επικοινωνίας Έργου: Περιλαµβάνει τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την 
έγκαιρη και κατάλληλη δηµιουργία, συλλογή, διάδοση, αποθήκευση και διάθεση των 
πληροφοριών για το έργο. 

• ∆ιοίκηση Κινδύνου Έργου: Περιλαµβάνει τις διαδικασίες που σχετίζονται µε τη 
διεξαγωγή διαχείρισης κινδύνου σε ένα έργο. 

• ∆ιοίκηση Προµηθειών Έργου: Περιγράφει τις διαδικασίες µε τις οποίες γίνεται η αγορά ή 
η απόκτηση προϊόντων, υπηρεσιών ή αποτελεσµάτων, καθώς και τις διαδικασίες 
διαχείρισης συµβολαίων.  

(Project Management Institute, 2004, pp.9-10) 
 

2.1.3. Τα Πλεονεκτήµατα της ∆ιοίκησης Έργων 
 
 
Τα πλεονεκτήµατα της ∆ιοίκησης Έργων περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που 
σχετίζονται µε την αρµονική σχέση µεταξύ διοίκησης, πελάτη και εργαζοµένου. Για την 
ακρίβεια, είναι η εφαρµογή της γνώσης, των δεξιοτήτων, των εργαλείων και των τεχνικών που 
τελικώς θα ικανοποιήσουν ή θα υπερβούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφεροµένων 
µερών οποιουδήποτε έργου. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δέκα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα. 

1. Βελτιωµένη αποδοτικότητα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες: Η ∆ιοίκηση Έργων παρέχει 
ένα οδηγό που εύκολα µπορεί να ακολουθηθεί και να οδηγήσει στην ολοκλήρωση του 
έργου. Γνωρίζοντας τα προβλήµατα που πρέπει να αποφευχθούν, οι εργασίες γίνονται 
καλύτερα και ευκολότερα και δε διαρκούν πολύ. 

2. Βελτιωµένη/αυξηµένη/ενισχυµένη ικανοποίηση πελατών: Όταν το έργο ολοκληρώνεται 
µέσα στο χρόνο και µε το κόστος που έχει προκαθοριστεί ο πελάτης µένει 
ικανοποιηµένος. Ένας ικανοποιηµένος πελάτης επανέρχεται. Η σωστή ∆ιοίκηση Έργων 
παρέχει εργαλεία που επιφέρουν συνέχεια στη σχέση πελάτη/επιχείρησης. 

3. Βελτιωµένη αποτελεσµατικότητα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες: Υπάρχει 
επαναληπτικότητα των στρατηγικών της ∆ιοίκησης Έργων. ∆ηλαδή, η στρατηγική που 
χρησιµοποιήθηκε µε αποτέλεσµα την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου, είναι βέβαιο πως 
θα χρησιµοποιηθεί περισσότερες φορές. 

4. Βελτιωµένη επέκταση και ανάπτυξη της οµάδας: Τα θετικά αποτελέσµατα δεν αποπνέουν 
µόνο σεβασµό προς τη διοίκηση, αλλά εµπνέουν την οµάδα να συνεχίσει να αναζητά 
τρόπους ώστε να αποδίδει. 

5. Μεγαλύτερη παγίωση και ανταγωνιστική θέση: Πρόκειται για ένα πλεονέκτηµα εντός του 
χώρου εργασίας αλλά και έξω από αυτόν. Οι θετικές φήµες διαδίδονται και δεν υπάρχει 
τίποτα καλύτερο που να εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό µερίδιο αγοράς. 

6. Ευκαιρίες επέκτασης υπηρεσιών: Ένας µεγάλος βαθµός επιτυχίας οδηγεί σε περισσότερες 
πιθανότητες επιτυχίας στην ενασχόληση µε επιπλέον αντικείµενα. 
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7. Καλύτερη ευελιξία: Η ∆ιοίκηση Έργων επιτρέπει ευελιξία. Προσδιορίζεται η επιθυµητή 
στρατηγική για την πραγµατοποίηση του έργου αλλά στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα 
να γίνουν αλλαγές αν ανακαλυφθεί κάποιος βελτιωµένος τρόπος. 

8. Αυξηµένη εκτίµηση κινδύνου: Όταν ξεκινά η εφαρµογή µίας στρατηγικής εµφανίζονται οι 
δυνητικοί κίνδυνοι. Η ∆ιοίκηση Έργων παρέχει προειδοποίηση τη σωστή στιγµή, πριν 
ξεκινήσουν οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου. 

9. Αυξηµένη ποιότητα: Προκύπτει ως αποτέλεσµα της αποτελεσµατικότητας. 
10. Αυξηµένη ποσότητα: Προκύπτει ως αποτέλεσµα της αποδοτικότητας.  

(Gary, July 2008) 
 

2.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

2.2.1. Ο Υπεύθυνος του Έργου (Project Manager) 
 
 
Ως υπεύθυνος του έργου επιλέγεται από την ανώτερη διοίκηση κάποιο άτοµο που είναι 
ειδικευµένο στον τοµέα της ∆ιοίκησης Έργων και καθίσταται υπεύθυνο για το σχεδιασµό, την 
εκτέλεση και την ολοκλήρωση όποιου έργου του ανατίθεται. Είναι ο επικεφαλής της οµάδας 
έργου, δηλαδή των ατόµων που ασχολούνται µε την υλοποίηση του έργου, ενώ παράλληλα 
υιοθετεί µία στρατηγική κατάλληλη για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Πολλές φορές είναι 
ο αντιπρόσωπος ενός πελάτη και πρέπει να προσδιορίσει και να ικανοποιήσει τις ακριβείς 
ανάγκες του. Σηµαντική είναι η εναρµόνιση µε τις εσωτερικές διαδικασίες του οργανισµού µε 
τον οποίο επισυνάπτεται συµφωνία, αλλά και η διατήρηση επαφής µε τους εκπροσώπους που 
έχουν οριστεί προκειµένου να διασφαλίζεται πως µπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που 
αφορούν το κόστος, το χρόνο, την ποιότητα αλλά και την ικανοποίηση των πελατών. 
(Wikipedia, 2009) 
 
Ο υπεύθυνος του έργου οραµατίζεται το έργο ολοκληρωµένο και διαθέτει την ικανότητα να 
κάνει αυτό το όραµα πράξη. Σπάνια συµµετέχει ο ίδιος στις καθηµερινές ενέργειες του έργου 
που διοικεί. Η εργασία του περιλαµβάνει τον αρχικό σχεδιασµό και στη συνέχεια την 
παρακολούθηση της προόδου του έργου και τον συντονισµό των στελεχών που συµµετέχουν, 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της αποτυχίας. (Στάµκος, Κ., 2008) 
 

2.2.1.1. Καθήκοντα και αρµοδιότητες του υπεύθυνου του έργου 
 
 
Μέγιστης σηµασίας καθήκοντά του είναι η δηµιουργία ξεκάθαρων και εφικτών στόχων για το 
έργο και η σύνθεση των απαιτήσεων του έργου. Ένα ακόµη σηµαντικό καθήκον του υπευθύνου 
του έργου είναι η διαχείριση κινδύνου η οποία θα αναλυθεί εκτενώς στη συνέχεια. Η επιτυχής 
έκβαση ενός έργου επηρεάζεται από τον κίνδυνο ο οποίος οφείλεται στην αβεβαιότητα. Ο 
επιτυχηµένος υπεύθυνος έργου επικεντρώνεται στο σκοπό του επιδιώκοντας παράλληλα 
σηµαντική µείωση του κινδύνου, συχνά υιοθετώντας µία πολιτική ανοιχτής επικοινωνίας που 
εξασφαλίζει πως όλοι όσοι συµµετέχουν στην εκπόνηση ενός έργου µπορούν να εκφράσουν τη 
γνώµη τους. (Wikipedia, 2009) 
 
Έχοντας υπό την ευθύνη του τη διοικητική αλλά και την οικονοµική διαχείριση του έργου για 
την επιτυχή ολοκλήρωσή του µπορούν να αναφερθούν οι αρµοδιότητές του: 



   MBA – TQM: Ελένη Αργύρη 

   9  

• Αρµοδιότητες σε διεργασίες και διαδικασίες: 
- ∆ιαχείριση και συντονισµός του γενικού σχεδίου των εργασιών για την επιβεβαίωση 

επίτευξης των στόχων του έργου εµπρόθεσµα και εντός προϋπολογισµού 
- Εντοπισµός, παρακολούθηση και επίλυση θεµάτων του έργου 
- Αποτελεσµατική επικοινωνία των πληροφοριών του έργου σε όλους τους 

εµπλεκόµενους 
- Εντοπισµός, διαχείριση και αποτροπή των κινδύνων του έργου 
- Επιβεβαίωση ότι τα αποτελέσµατα ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την ποιότητα.  
- Ενεργή και αποτελεσµατική διαχείριση του φυσικού αντικειµένου του έργου ώστε 

µόνο αυτά που συµφωνήθηκαν να παράγονται, εκτός εάν έχει υπάρξει έγκριση 
τροποποίησης 

- Προσδιορισµός και απόκτηση µετρήσεων για να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης 
της προόδου του έργου και εξακρίβωσης εάν τα παραδοτέα ικανοποιούν τους 
στόχους που έχουν τεθεί 

• Αρµοδιότητες στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων: 
- ∆εξιότητες γενικής διαχείρισης ώστε να τεθούν σε λειτουργία και να ακολουθούνται 

οι απαιτούµενες διεργασίες και διαδικασίες παραγωγής του έργου από ολόκληρη την 
οµάδα του έργου 

- Ηγετικές ικανότητες για να υπάρχει θετικότητα και ανταπόκριση από την οµάδα του 
έργου 

- Να θέτει στα µέλη της οµάδας λογικές, καθαρές προσδοκίες που προκαλούν το 
ενδιαφέρον 

- Να κρατά τα µέλη της οµάδας υπεύθυνα για τις αρµοδιότητές τους 
- ∆εξιότητες στην δηµιουργία οµαδικού πνεύµατος 
- Ικανότητα να παρακινεί και να εµψυχώνει 
- Θετικό λόγο και γραφή στην επικοινωνία 
- Ενεργός ακροατής 
- Να προσφέρει εποικοδοµητικό σχολιασµό στις επιδόσεις των µελών της οµάδας  

(Μπάφας, Α., 2007, σελ.15-16) 
 

2.2.1.2. Απαραίτητες δεξιότητες των υπευθύνων των έργων 
 
 
Αν και η ευφυΐα και οι γνώσεις του υπεύθυνου του έργου είναι πολύ χρήσιµες, η προσφορά του 
εξαρτάται κυρίως από το πώς θα καταφέρει να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά του προς όφελος 
του έργου µέσω των άλλων ατόµων. Ο ρόλος του είναι να ενισχύσει την αξία των άλλων 
εργαζοµένων µε οποιοδήποτε δυνατό τρόπο και γι’ αυτό είναι σηµαντικό να κατανοούνται οι 
σχέσεις. Η εύρεση του τρόπου αποτελεί πρόκληση καθώς δεν υπάρχει κάποιος τυποποιηµένος 
και εξαρτάται από τον κάθε εργαζόµενο και από τις προσδοκίες για τους ρόλους που του έχουν 
ανατεθεί. Συνεπώς, γίνεται κατανοητό πως η επιτυχία ενός υπευθύνου έργου κρίνεται σε 
µεγαλύτερο βαθµό από τη σχέση του µε τους υφισταµένους του. (Berkun, S., April 2005, 
pp.178) 
 
Ο υπεύθυνος ενός έργου οφείλει κατά κύριο λόγο να είναι ηγέτης. Πρέπει να µπορεί να µιλά στο 
συναίσθηµα µε θετικό λόγο που να εκφράζει πεποίθηση, εγκυρότητα, δέσµευση, επιθυµία, 
καλοσύνη, εµπιστοσύνη, προσδοκία, ειλικρίνεια, αποφασιστικότητα, σπουδαιότητα και 
αναγνώριση. Με αυτόν τον τρόπο οι εµπλεκόµενοι πράττουν µε γνώση, ενδιαφέρον, ικανότητα, 
φροντίδα, έρευνα, προσπάθεια και µάθηση και τελικά επιτυγχάνονται αρµονικές συνεργασίες 
που οδηγούν στο επιθυµητό αποτέλεσµα. (Μπάφας, Α., 2007, σελ.15)Τότε, χωρίς να ασκεί πίεση 
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στους άλλους, µπορεί να τους πείθει να κάνουν πράξη όσα επιθυµεί. Όσο καλύτερος είναι ένας 
ηγέτης, τόσο ευρύτερη είναι η σειρά εργαλείων που χρησιµοποιεί και τόσο περισσότερο µπορεί 
να επιβάλλεται. Εάν κάποια µέθοδος δε λειτουργεί, τότε θα πρέπει να δοκιµασθεί κάποια άλλη 
εναλλακτική, αλλά και να ακουσθεί η άποψη των άλλων ατόµων της οµάδας που είναι πιθανόν 
να δώσουν λύση. Ο υπεύθυνος έργου που θέλει να εισπράττει την καλύτερη απόδοση των 
υπαλλήλων του πρέπει: 

• Να ακολουθεί συµβουλές: Πρέπει να ακούει και να λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις των 
υπαλλήλων. Ιδιαίτερα για αιτήµατα που σχετίζονται µε τις ανάγκες τους, έχει σηµασία να 
δείχνει ενδιαφέρον. 

• Να έχει απαιτήσεις δύσκολες να υλοποιηθούν αλλά να προκαλούν και το 
ενδιαφέρον(challenging): Έχει σηµασία πώς θα ζητήσει να επιτευχθεί κάτι. ∆εν πρέπει 
να είναι απλά µία απαίτηση αλλά να επιδιώκει την παρακίνησή τους.  

• Να εµπνέει: Μόνο όταν δείχνει πως ειλικρινά πιστεύει σε κάτι µπορεί να επηρεάσει και 
τους άλλους θετικά. 

• Να εξαλείφει τα εµπόδια: Πρέπει να αναζητά και να επιλύει τα προβλήµατα που 
επιβραδύνουν τις εργασίες της οµάδας. 

• Να υπενθυµίζει τους ρόλους: Σε περιπτώσεις όπου επικρατεί σύγχυση, θα πρέπει να 
διευκρινίζει και να υπενθυµίζει ρόλους και αρµοδιότητες. 

• Να υπενθυµίζει τους στόχους του έργου: Όταν τα άτοµα, λόγω των περιορισµένων 
καθηκόντων τους, δε µπορούν να αξιολογήσουν τι είναι σηµαντικό, θα πρέπει να 
υπενθυµίζεται ο σκοπός του έργου. 

• Να διδάσκει: Πρέπει να γνωστοποιεί δεξιότητες και να παρέχει συµβουλές. Τότε τα 
άτοµα είναι πιθανό να µπορούν να διεκπεραιώνουν περισσότερα καθήκοντα ταχύτερα 
και να βελτιώνουν την ποιότητα των εργασιών τους. 

• Να ζητά: Συχνά είναι χρήσιµο να ζητά από τους υπαλλήλους την καλύτερη δυνατή 
εργασία τους ή να αποδώσουν το καλύτερο δυνατό. 

(Berkun, S., April 2005, pp.181-183) 
 

2.2.2. Η Οµάδα Έργου (Project Team) 
 
 
Η οµάδα έργου περιλαµβάνει όλα τα άτοµα που απασχολούνται σε αυτό και συνεργάζονται για 
την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Ο υπεύθυνος του έργου στηρίζεται στην οµάδα έργου καθώς από 
αυτήν εξαρτάται κατά το µεγαλύτερο βαθµό η επιτυχία ενός έργου. Προκειµένου να υπάρξει µία 
οµαλή συνεργασία είναι απαραίτητο να επικρατήσει σεβασµός µεταξύ του υπευθύνου έργου και 
της οµάδας έργου και σε καµία περίπτωση να µη σηµειώνονται αντιπαραθέσεις. Εξάλλου τα 
άτοµα που απαρτίζουν την οµάδα έργου είναι επαγγελµατίες που ενδιαφέρονται να κάνουν 
σωστά τη δουλειά τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί. (Luckey, T. et al., 
2006, pp.39-40) 
 
Αν και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των ατόµων που θα απαρτίσουν την 
οµάδα έργου, συχνά οι ηγέτες των έργων δεν έχουν πολλές επιλογές. Οι υποψήφιοι µπορούν είτε 
να έχουν τα απαραίτητα προσόντα είτε να είναι κατάλληλοι για µία θέση εργασίας χωρίς το ένα 
να προϋποθέτει απαραιτήτως το άλλο. Η διαθεσιµότητα των προσόντων κρίνεται από το 
βιογραφικό σηµείωµα κάποιου, αν δηλαδή έχει την επιθυµητή κατάρτιση και προϋπηρεσία, ενώ 
η καταλληλότητα κρίνεται από το αν τελικά το άτοµο µπορεί να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις 
απαιτήσεις της θέσης που αναλαµβάνει. (Hughes, B. et al., 2005, pp.215) 
 



   MBA – TQM: Ελένη Αργύρη 

   11  

Βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσµατική λειτουργία µιας οµάδας έργου είναι η ύπαρξη 
ενός κοινού στόχου, οποίος περιλαµβάνει και τους ατοµικούς στόχους των µελών, και η 
ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων για την προώθηση του εν λόγω στόχου. Μόνο εάν η οµάδα 
έχει έναν ενιαίο στόχο ως ολότητα και οι ατοµικοί στόχοι εντάσσονται µέσα σε αυτόν το 
γενικότερο στόχο, δηµιουργείται αµοιβαία ωφέλεια οµάδας και ατόµων. Η οµάδα πρέπει να 
αξιοποιεί το διαθέσιµο µηχανισµό ανάδρασης προκειµένου να απορρίπτει ή να τροποποιεί τον 
εκάστοτε στόχο ώστε να ικανοποιείται η προαναφερθείσα συνθήκη ταύτισης στόχων. Για να 
προχωρήσει στην υλοποίηση των στόχων της, η οµάδα έργου πρέπει να προωθεί τις 
συνεργατικές σχέσεις και να αποκλείει τις όποιες ανταγωνιστικές ή εκµεταλλευτικές σχέσεις 
µεταξύ των µελών της. (Κιουντούζης, Ε., 1999, σελ.262) 
 

2.2.2.1. Στελέχωση της Οµάδας Έργου 
 
 
Η προσέγγιση που ακολουθείται για την επιστράτευση ατόµων για την οµάδα έργου µε µικρές 
πιθανές διαφοροποιήσεις, παρουσιάζεται παρακάτω: 

• ∆ηµιουργία περιγραφής της εργασίας: Οι απαιτήσεις µίας θέσης εργασίας πρέπει να 
τεκµηριώνονται και να γίνονται αποδεκτές. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επίσηµες 
απαιτήσεις που θα καταγραφούν σε επίσηµο έγγραφο, χρειάζονται νοµικές συµβουλές. 

• ∆ηµιουργία προφίλ εργαζόµενου: Χρησιµοποιώντας την περιγραφή της θέσης, 
δηµιουργείται το προφίλ του ατόµου που θα απασχοληθεί σε αυτήν και περιλαµβάνει τα 
προσόντα, την εκπαίδευση και την προϋπηρεσία. 

• Άντληση υποψηφίων: Τυπικά τοποθετείται αγγελία είτε εντός του οργανισµού είτε στον 
τύπο. Η δηµοσίευση πρέπει να γίνεται σε τέτοια µέσα ώστε να είναι πιθανό να τη δουν οι 
δυνητικοί ενδιαφερόµενοι. Στη δηµοσίευση πρέπει να παρέχονται αρκετές πληροφορίες 
σχετικά µε τη θέση. 

• Εξέταση βιογραφικών σηµειωµάτων: Γίνεται σύγκριση των βιογραφικών µε το προφίλ 
του εργαζοµένου. 

• Συνεντεύξεις: Πρόκειται για µέθοδο επιλογής και πρόσληψης και µπορεί να περιλαµβάνει 
συζήτηση, τεστ φυσικών δεξιοτήτων, προσωπικότητας και εξέταση δείγµατος 
προηγούµενης εργασίας.  

• Άλλες διαδικασίες: Πρόκειται για επιπλέον διαδικασίες που ίσως να χρειάζονται, όπως 
είναι οι ιατρικές εξετάσεις. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.216) 
 
Αφού καθοριστούν τα άτοµα που θα αποτελέσουν την οµάδα έργου, είναι σηµαντικό να 
κατανοηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τα στάδια ανάπτυξης της οµάδας και συνεπώς και 
την αποτελεσµατική λειτουργία της και την πρόοδο του έργου. 

• Η δοµή και η συνοχή της 
• Το µέγεθός της 
• Τα χαρακτηριστικά των µελών της 
• Οι κανόνες λειτουργίας της 
• Ο στόχος της οµάδας 
• Το περιβάλλον της 
• Οι ρόλοι των µελών 
• Η ηγεσία της 

Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα σηµαντικά τόσο για την επιβίωση όσο και την 
αποτελεσµατικότητα της οµάδας. (Κιουντούζης, Ε., 1999, σελ.250) 
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2.2.2.2. Μέθοδοι βελτίωσης της παρακίνησης της Οµάδας Έργου 
 
 
Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα των ατόµων της οµάδας έργου πρέπει να 
δοθούν κίνητρα ώστε να νιώθουν πως η εργασία τους στον οργανισµό τούς προσφέρει 
ικανοποίηση. Υπάρχουν συγκεκριµένες µέθοδοι για τη βελτίωση της παρακίνησης: 

• Θέσπιση συγκεκριµένων στόχων: Οι στόχοι πρέπει να είναι απαιτητικοί αλλά και 
αποδεκτοί από τους υπαλλήλους. Το δεύτερο σκέλος επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή 
τους κατά τη θέσπισή τους. 

• Παροχή ανάδρασης: ∆εν αρκεί µόνο να τεθούν οι στόχοι αλλά το προσωπικό πρέπει να 
παρέχει ανάδραση σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώνεται προς την επίτευξή τους. 

• Σχεδιασµός εργασιών: Τα καθήκοντα των εργασιών µπορούν να αλλάζουν ώστε να 
γίνονται περισσότερο ενδιαφέροντα και να δίνεται στους υπαλλήλους η αίσθηση της 
υπευθυνότητας. Η βελτίωση του σχεδιασµού των εργασιών επιτυγχάνεται µε την 
επέκταση και των εµπλουτισµό των καθηκόντων. 
- Επέκταση καθηκόντων: Το εύρος της εργασίας αυξάνεται ώστε οι υπάλληλοι να 

ενασχολούνται µε µεγαλύτερη γκάµα δραστηριοτήτων. Είναι ακριβώς το αντίθετο 
της αύξησης της ειδίκευσης. Για παράδειγµα, σε έναν προγραµµατιστή που 
ασχολείται µε τη συντήρηση προγραµµάτων, µπορεί να δοθεί η ευθύνη και του 
προσδιορισµού των διορθώσεων παράλληλα µε την διεκπεραίωσή τους. 

- Εµπλουτισµός καθηκόντων: Η εργασία αλλάζει έτσι ώστε ο υπάλληλος να εκτελεί 
καθήκοντα που ανήκουν σε ένα υψηλότερο, διοικητικό επίπεδο. Για παράδειγµα, σε 
έναν προγραµµατιστή που ενασχολείται µε τη συντήρηση προγραµµάτων, µπορεί να 
δοθεί η δικαιοδοσία να αποδέχεται αιτήµατα για διορθώσεις χωρίς να απαιτείται η 
έγκριση κάποιου διευθυντικού στελέχους. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.221) 
 

2.3. Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΩΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
 
Αναπόσπαστο κοµµάτι της ∆ιοίκησης Έργων είναι η λήψη αποφάσεων. Σε κάθε φάση του έργου 
είναι απαραίτητο να λαµβάνονται αποφάσεις για κάθε προκύπτον θέµα. Αυτές οι επιλογές έχουν 
διαρκή επίδραση και γι’ αυτό το λόγο, όσο σηµαντικότερες είναι τόσο περισσότερος χρόνος 
απαιτείται µέχρι την τελική απόφαση. Τα κριτήρια που πρέπει να χρησιµοποιούνται είναι τα 
ακόλουθα: 

• Προσδιορισµός του ακριβούς προβλήµατος που βρίσκεται στο επίκεντρο της λήψης 
απόφασης 

• Προσδιορισµός του χρονικού διαστήµατος και της κλίµακας που θα επηρεάσει η 
απόφαση το έργο  

• Προσδιορισµός της επίδρασης και του κόστους µίας λαθεµένης απόφασης καθώς και των 
αποφάσεων που θα επηρεαστούν 

• Προσδιορισµός του περιθωρίου ευκαιριών 
• Εντοπισµός τυχόν παλαιότερων ίδιου είδους αποφάσεων 
• Προσδιορισµός του κατάλληλου ατόµου για τη λήψη της απόφασης 
• Προσδιορισµός των ατόµων των οποίων απαιτείται η έγκριση της απόφασης και εκείνων 

των οποίων απαιτείται η ανάδραση πριν την τελική απόφαση 
(Berkun, S., April 2005, pp.151-153) 
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Κάποιες φορές τυγχάνει να έχουν ληφθεί αποφάσεις, οι οποίες φαίνονται κατάλληλες δεδοµένου 
των διαθέσιµων πληροφοριών κατά τη λήψη, που όµως δεν επιφέρουν τα αναµενόµενα και 
επιθυµητά αποτελέσµατα. Αυτό δε σηµαίνει ότι η απόφαση δεν ήταν σωστή καθώς είναι 
σύνηθες να συµβαίνουν γεγονότα πέρα από τον έλεγχο του υπευθύνου του έργου, της οµάδας 
έργου αλλά και του οργανισµού. Είναι αδύνατον να προβλεφθούν όλα τα συµβάντα αλλά ακόµη 
κι αν προβλεφθούν δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν όλες οι επιπτώσεις τους. (Berkun, S., April 
2005, pp.165) Συνεπώς, σηµασία έχει κυρίως η προσέγγιση της λήψης αποφάσεων που 
ακολουθείται, και όχι πάντοτε η ποιότητα των αποτελεσµάτων των αποφάσεων. Και αυτό γιατί η 
κάθε απόφαση λαµβάνεται υπό αβεβαιότητα και πάντα γίνεται προσπάθεια εκτίµησης της 
εµφάνισης ενός αποτελέσµατος. Η αναµενόµενη αξία µίας επιλογής γίνεται από το ακόλουθο 
γινόµενο:  

ΑΑ = Π x Κ 
Όπου:  ΑΑ = η αναµενόµενη αξία της επιλογής 

Π = η πιθανότητα εµφάνισης ενός αποτελέσµατος 
Κ = το κόστος από την εµφάνιση ενός αποτελέσµατος 

(Lewis, J. P., 2008, pp.204) 
 
Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υπεύθυνοι για την τύχη του. Όµως, επειδή δεν εξαρτάται 
αποκλειστικά από αυτούς η έκβαση των πραγµάτων, δεν πρέπει να κατηγορούνται για µία καλή 
απόφαση που στη συνέχεια επιφέρει αρνητικές συνέπειες. Είναι σηµαντικό να λαµβάνεται 
υπόψη πως η κάθε απόφαση λαµβάνεται συγκεκριµένη χρονική στιγµή µε συγκεκριµένα 
δεδοµένα διαθέσιµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο υπεύθυνος και η οµάδα έργου, δηλαδή ο κάθε 
εµπλεκόµενος στο έργο, πρέπει να εντοπίζουν πώς δέσµευσαν δεδοµένα και γνώση που αρχικά 
δεν κατάφεραν και να το εφαρµόζουν σε επόµενες επιλογές. (Berkun, S., April 2005, pp.165) 
 
Στόχος είναι τα άτοµα να µη νιώθουν ενοχές για αποφάσεις που δεν έφεραν τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα. Αντιθέτως θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αφιερώνουν χρόνο για την 
ανασκόπηση και την επαναξιολόγηση του τι συνέβη ώστε να κερδίσουν γνώση. Κατά την 
ανασκόπηση πρέπει να εξετάζεται: 

• Αν η απόφαση επίλυσε το κυριότερο ζήτηµα 
• Αν υπήρχε λογική ή πληροφόρηση που η χρήση της θα ξεκαθάριζε γρηγορότερα τις 

διαθέσιµες επιλογές 
• Αν το όραµα, οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις βοήθησαν στη λήψη της απόφασης 
• Αν η απόφαση βοήθησε στην πρόοδο του έργου 
• Αν πήραν την απόφαση οι κατάλληλοι άνθρωποι 
• Αν η απόφαση εµπόδισε ή προκάλεσε την εµφάνιση προβληµάτων 
• Αν οι κίνδυνοι που είχαν προσδιοριστεί ήταν οι σωστοί 
• Αν δόθηκε αρκετή εξουσία ώστε να γίνουν οι σωστές ενέργειες 
• Αν και πώς µπορεί να εφαρµοστεί σε άλλο τµήµα του έργου η γνώση που αποκτήθηκε 

από τη λήψη της απόφασης 
(Berkun, S., April 2005, pp.165-167) 
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2.4. ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
 

2.4.1. Καθορισµός της Επιτυχίας ενός Έργου 
 
 
Η επιτυχία ενός έργου καθορίζεται από τα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) και γι’ αυτό είναι 
σηµαντικό να προσδιορίζονται εξ αρχής. Είναι ο οποιοσδήποτε έχει συµφέρον στο αποτέλεσµα 
του έργου. Ενδιαφερόµενα µέρη είναι οι πελάτες, οι διευθυντές, οι οικονοµικοί συµβαλλόµενοι. 
Πιο γενικά, είναι όποιος είναι πιθανό να επηρεαστεί από τις δραστηριότητες και τα 
αποτελέσµατα του έργου, όποιος συνεισφέρει πόρους στο έργο (ανθρώπους, χώρο, χρόνο, 
εξοπλισµό και κεφάλαια) και όποιος τελικά θα χρησιµοποιήσει και θα ωφεληθεί από τα 
αποτελέσµατα του έργου. 
 
Μετά τον προσδιορισµό τους, απαιτείται συνεργασία µαζί τους ώστε να προσδιοριστεί πώς 
ακριβώς εννοούν την επιτυχία του έργου. Συχνά ζητείται γραπτή τεκµηρίωση του τι αναµένουν 
µε την ολοκλήρωση του έργου και µε ποιον τρόπο διατίθενται να συνεισφέρουν σε αυτό. Είναι 
σηµαντικό οι προσδοκίες τους να συµπεριληφθούν στο σύνολο αντικειµενικών στόχων του 
έργου. Συχνά συµβαίνει τα ενδιαφερόµενα µέρη να αλλάζουν προσδοκίες και απαιτήσεις ή 
ακόµη και να παρουσιαστεί κάποιο νέο ενδιαφερόµενο µέρος. Ο υπεύθυνος του έργου πρέπει να 
µπορεί να ανταποκριθεί στον ανασχεδιασµό του. (Harvard Business School, 2007, pp.31-32) 
 

2.4.2. Η Παγκοσµιοποίηση ως Μεταβλητή της Επιτυχίας 
 
 
Η παγκοσµιοποίηση και η διεθνοποίηση των αγορών επηρεάζουν άµεσα τη διοίκηση έργων, 
καθώς αυξάνεται η πίεση που δηµιουργεί ο ανταγωνισµός στους κλάδους των επιχειρήσεων. 
Συνεπώς η ανάληψη και η επιτυχής υλοποίηση ενός έργου είναι για την κάθε επιχείρηση κρίσιµη 
για την απόδοσή της. Προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς και να 
επιβιώσουν, είναι απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωση των έργων βάσει των προκαθορισµένων 
προδιαγραφών, χρόνου παράδοσης και κονδυλίου. (Raymond, L. et al., June 2007, pp.213) 
 

2.4.3. Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Έργων 
 
 
Λόγω των υψηλών απαιτήσεων, συνηθίζεται πλέον η χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Έργων (ΠΣ∆Ε - Project management Information System - PMIS), που αν και δεν 
επαρκούν για να διασφαλίσουν την επιτυχία, εντούτοις αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο. 
Ενδεικτικό είναι πως έρευνες εκτιµούν πως το 75% των έργων που χρησιµοποιούν ένα τέτοιο 
σύστηµα θα περατωθούν επιτυχώς, ενώ το 75% που δεν κάνουν χρήση του εν λόγω εργαλείου 
θα αποτύχουν. Για να αποβεί επιτυχηµένο ένα ΠΣ∆Ε πρέπει να επιδρά ατοµικά στις υπάρχουσες 
ανάγκες ώστε να καθίσταται η χρήση του αποτελεσµατική και να ικανοποιούνται οι χρήστες 
του. Επιπλέον, πρέπει να επιδρά οργανωτικά, δηλαδή να µπορεί να επηρεάσει την επιτυχία του 
έργου που συνδέεται µε το χρονοπρογραµµατισµό, τον προϋπολογισµό και τις προδιαγραφές. 
 
Η βασική λειτουργία ενός ΠΣ∆Ε είναι η παροχή θεµελιώδους πληροφόρησης σχετικά µε 
παραµέτρους απόδοσης χρόνου και κόστους και της µεταξύ τους συσχέτισης, υποστηρίζοντας 
έτσι τις δραστηριότητες του σχεδιασµού, της οργάνωσης, του ελέγχου, της συγγραφής 
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αναφορών και της λήψης αποφάσεων του υπευθύνου έργου. Η φύση και ο ρόλος του ΠΣ∆Ε 
χαρακτηρίζεται ως υποβοηθητικός για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των 
στρατηγικών του έργου. (Raymond, L. et al., June 2007, pp.213-214) 
 

2.4.4. Ωριµότητα και Απόδοση της ∆ιοίκησης Έργων 
 
 
Γενικά επικρατεί µία χαρακτηριστική τάση των επιχειρήσεων να εντάξουν τη διοίκηση έργων ως 
έναν τρόπο εργασίας και όχι απλά ως µία µεθοδολογία ή ένα σύνολο εργαλείων. Παράλληλα 
επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση άσκησης διοίκησης στα έργα µε την επένδυση σηµαντικών 
χρηµατικών ποσών για την ανάπτυξη του συστήµατος διαχείρισης έργων. Οι επιχειρήσεις που 
χρησιµοποιούν περισσότερο επιτυχώς τη διοίκηση έργων ως τρόπο εργασίας επωφελούνται από 
ένα συνδυασµό πλεονεκτηµάτων όπως ο προσδιορισµός του κύκλου ζωής των προϊόντων τους 
(οι βέλτιστες διαδικασίες για την εισαγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην αγορά), η 
ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων (ο τρόπος µε τον οποίο θα εφαρµοστούν αυτές οι 
διαδικασίες) και η απόκτηση υποστήριξης του οργανισµού για εργασία µε βάση τη διοίκηση 
έργων. Συνεπώς βελτιώνεται η απόδοση των επιχειρήσεων και ο κύκλος των διαδικασιών και  οι 
αποτυχίες, οι µηχανικές αλλαγές και οι αλλαγές στο εύρος µειώνονται, ενώ τα κέρδη 
αυξάνονται. 

 

Π
ώ
ς το κάνουµε

 
  

 

Εικόνα2-3: Οι τρεις περιοχές εστίασης για την ανάπτυξη επιτυχηµένων συστηµάτων διοίκησης έργων 

(Eve, A., 2007, pp.86) 
 
Οι επιχειρήσεις δύνανται να εκτιµήσουν το επίπεδο ωριµότητας και απόδοσής τους στη διοίκηση 
έργων µε µια σειρά από σχετικά µοντέλα. Τα µοντέλα αυτά σχεδιάζονται µε βάση το 
περιβάλλον, τη δοµή και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και καταλήγουν σε τέσσερα ή πέντε 
επίπεδα ωριµότητας. 

1. Το πρώτο επίπεδο περιλαµβάνει µία ανεπίσηµη και ατοµικιστική προσέγγιση της 
διοίκησης έργων µε µικρή αποσαφήνιση και συντονισµό του έργου. 

2. Το επόµενο επίπεδο περιλαµβάνει µία περισσότερο λειτουργική εφαρµογή µε κάποιο 
βαθµό συντονισµού του έργου. Η διοίκηση έργων θεωρείται κυρίως ένα εργαλείο ή µία 
τεχνική. 

3. Κατά τα επόµενα δύο επίπεδα η διοίκηση έργων εφαρµόζεται µε κάποιο βαθµό αριστείας 
αλλά είτε σε µία µεταβατική είτε σε µία ώριµη φάση. Υπάρχουν κατευθύνσεις για την 
ανάπτυξη της διοίκησης έργων, η ανώτερη διοίκηση (senior management) αναπτύσσεται, 
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η διοίκηση έργων αποτελεί τµήµα της επιθεώρησης της απόδοσης των περισσοτέρων 
εργαζοµένων. 

4. Το επόµενο επίπεδο περιλαµβάνει τη διοίκηση χαρτοφυλακίου (portfolio management) 
και δεν έχει εφαρµογή σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων. 

(Eve, A., 2007, pp.85-87) 
 
Γενικά, είναι ευρεία η φύση των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η επιτυχία ενός έργου, 
και συνεπώς είναι πολλοί οι τοµείς που µπορούν να οδηγήσουν σε χαµηλή απόδοσή του. Οι 
παράγοντες αυτοί µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: τους συναφείς µε το έργο (project 
related) και τους συναφείς µε τον οργανισµό (organisation related). Οι παράγοντες που µπορούν 
να επηρεάσουν τη διοίκηση έργου θεωρούνται συναφείς µε το έργο, ενώ εκείνοι που 
επηρεάζονται από τον τρόπο που εκκίνησε το έργο θεωρούνται συναφείς µε τον οργανισµό. 
(Bryde, D. J., 2008, pp.315-315) 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιοι σηµαντικοί παράγοντες που αν συντονιστούν σωστά, 
µεγιστοποιείται η απόδοση. 

• Μεθοδολογία και εργαλεία: Η µεθοδολογία θα πρέπει να είναι απλή ώστε να 
χρησιµοποιείται σε όλα τα επίπεδα του οργανισµού, ενσωµατώνοντας την κουλτούρα και 
τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται θα 
πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες της κοινότητας της διοίκησης έργων εφόσον πρώτα έχει 
καθοριστεί η µεθοδολογία. 

• Ικανότητες και καριέρα: Μία από τις µεγαλύτερες επενδύσεις κάθε οργανισµού είναι 
αυτή στους εργαζοµένους και στην πρόσληψή τους. Η ικανότητα σε θέµατα διαχείρισης 
έργων που απαιτείται θα πρέπει να καθορίζεται, να εκτιµάται και να αναπτύσσεται στα 
πλαίσια µιας δοµής καριέρας και προαγωγής που αναγνωρίζεται επίσηµα. 

• Συµβουλές και παρέµβαση: Οι οργανισµοί ανά χρονικά διαστήµατα χρειάζονται 
παρέµβαση ανεξάρτητα από το αν η διοίκηση εκτελεί σωστά τους ρόλους της. 

• Εκπαίδευση: Η ενίσχυση των δεξιοτήτων, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της επιχείρησης, 
επιφέρει βελτίωση της απόδοσης τόσο των ατόµων όσο και του οργανισµού. 

• Ανάπτυξη της διοίκησης: Η ανάπτυξη όλων των επιπέδων της διοίκησης είναι κρίσιµη για 
την επιτυχία. Χρήζει η πλήρης κατανόηση των ρόλων και των αρµοδιοτήτων. 

(Eve, A., 2007, pp.88) 
 

2.5. Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

2.5.1. Ο Κύκλος Ζωής του Έργου (Project Life Cycle) 
 
 
Ο Κύκλος Ζωής του Έργου αναφέρεται στη λογική αλληλουχία των δραστηριοτήτων 
προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου. Αρχικά, πριν την έναρξη ενός έργου, πρέπει 
να υλοποιηθεί έλεγχος εφικτότητας ώστε να διαπιστωθεί εάν θα αναληφθεί η ευθύνη 
πραγµατοποίησης του έργου. Ανεξάρτητα από το εύρος και την πολυπλοκότητά του, κάθε έργο 
περιλαµβάνει τις φάσεις: έναρξη, σχεδιασµός, εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος και 
τερµατισµός οι οποίες θα αναλυθούν σε επόµενη παράγραφο. Συνήθως είναι δύσκολο να 
διακριθούν οι φάσεις καθώς η έναρξη της επόµενης γίνεται πριν το πέρας της προηγουµένης ενώ 
παράλληλα συχνά στοιχεία της κάθε φάσης διοχετεύονται στην επόµενή της. 
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Ο Κύκλος Ζωής του Έργου καθορίζει: 
• Τις τεχνικές εργασίες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε κάθε φάση 
• Τη στιγµή που θα παραχθούν τα αποτελέσµατα της κάθε φάσης καθώς και την 

αξιολόγηση, την εξακρίβωση και την έγκριση των αποτελεσµάτων αυτών 
• Τα άτοµα που θα ενασχοληθούν µε την κάθε φάση 
• Τον τρόπο ελέγχου και έγκρισης της κάθε φάσης   

(Project Management Institute, 2004, pp.20) 
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Εικόνα2-4: Ο Κύκλος Ζωής του Έργου (ITerating, Inc) 

 
Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του Κύκλου Ζωής οποιουδήποτε έργου είναι πως κατά την 
έναρξη και το πέρας του χρειάζονται χαµηλά επίπεδα παραγωγικών συντελεστών, και ως προς 
το προσωπικό που πρέπει να ενασχοληθεί αλλά και ως προς το κεφάλαιο που απαιτείται. Αυτή η 
ιδιότητα παρουσιάζεται και διαγραµµατικά στο ∆ιάγραµµα2-1. 
 
Η ένταση χρησιµοποίησης συντελεστών παραγωγής κατά τη διάρκεια του Κύκλου Ζωής ενός 
έργου δεν είναι σταθερή αλλά µεταβάλλεται µε το χρόνο. Στα πρώτα στάδια του κύκλου, όταν 
το έργο µελετάται, µόνο µια µικρή οµάδα µελετητών ασχολείται µε αυτό, συνεπώς η ένταση 
είναι µικρή. Όταν αρχίζει η υλοποίησή του η συµµετοχή των ανθρώπων και των µηχανηµάτων 
στο έργο αυξάνεται, επιταχύνεται ο ρυθµός εκτέλεσης του έργου και επιτυγχάνεται ένα στάδιο 
υψηλής έντασης των συντελεστών παραγωγής. Στη συνέχεια, και ενώ το έργο βαίνει προς την 
περάτωσή του, η συµµετοχή των συντελεστών παραγωγής περιορίζεται έως ότου επιτευχθεί το 
τέλος οπότε και η συµµετοχή µηδενίζεται. (Πολύζος, Σ., 2004, σελ.29) 
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∆ιάγραµµα2-1: ∆ιακύµανση χρήσης παραγωγικών συντελεστών στον Κύκλο Ζωής των Έργων 

(Πολύζος, Σ., 2004, σελ.29) 
 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό των έργων είναι πως η επιρροή των παραγόντων παραγωγής (π.χ. 
υπεύθυνος του έργου, µηχανικοί, µελετητές, οικονοµολόγοι, ανάδοχος) στην τελική διαµόρφωση 
του έργου περιορίζεται µε την εξέλιξη του χρόνου υλοποίησής του. Επιπλέον, στα αρχικά στάδια 
το κόστος του έργου κινείται σε χαµηλά επίπεδα και στη συνέχεια αυξάνεται µέχρι να φθάσει το 
τελικό του ύψος. Αυτό συµβαίνει γιατί κατά το σχεδιασµό οι δαπάνες είναι συνήθως µικρότερες 
από το 10% του συνολικού κόστους. Όµως οι σηµαντικότερες αποφάσεις είναι εκείνες οι οποίες 
λαµβάνονται στα στάδια των χαµηλών δαπανών, όταν δηλαδή γίνεται ο σχεδιασµός του έργου, 
και έχουν µεγάλη επίδραση στη διαµόρφωση των υψηλών δαπανών στα µετέπειτα στάδια. 
(Πολύζος, Σ., 2004, σελ.30) 
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Έναρξη Σχεδίαση Εκτέλεση Τερµατισµός

 
∆ιάγραµµα2-2: ∆ιακύµανση επιρροής των παραγόντων παραγωγής στην τελική µορφή ενός έργου 

(Πολύζος, Σ., 2004, σελ.31) 
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Στην αρχή του έργου έχουµε ένα 100% επίπεδο επιρροής στις µελλοντικές δαπάνες, ενώ καθώς 
επέρχεται η σχεδίαση οι αποφάσεις αναφέρονται όλο και περισσότερο στις λεπτοµέρειες, 
διατηρώντας όµως ένα σχετικά υψηλό επίπεδο επιρροής. Στην αρχή του σταδίου εκτέλεσης το 
επίπεδο επιρροής έχει µειωθεί σηµαντικά. Στον αρχικό σχεδιασµό έχει διαµορφωθεί σηµαντικά 
η πορεία των δαπανών όµως και σε αυτό το στάδιο υπάρχει ένας βαθµός επιρροής στη 
διαµόρφωση του τελικού κόστους ανάλογα µε την οργάνωσή του και το κόστος υλικών  που θα 
ενσωµατωθούν σε αυτό. Είναι προφανές πως στην περίπτωση κατά την οποία θα διαπιστωθεί 
κάποιο λάθος στη µελέτη ή προκύψει ανάγκη τροποποίησης των εργασιών και απαιτηθεί να 
γίνουν αλλαγές στο έργο, οι αλλαγές αυτές κοστίζουν πολύ περισσότερο όσο το έργο πλησιάζει 
προς την ολοκλήρωσή του. Είναι πιθανό µετά από κάποιο σηµείο, οι µεταβολές στο έργο να 
είναι αδύνατες  ή όταν γίνουν το κόστος τους να είναι υπερβολικά µεγάλο. Όταν τελειώσει η 
εκτέλεση του έργου η επιρροή περιορίζεται ή σχεδόν µηδενίζεται, αφού οι δαπάνες αφορούν 
µόνο έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του. (Πολύζος, Σ., 2004, σελ.30-31) 
 

2.5.2. Οι Φάσεις του Έργου 
 
 
Οι δραστηριότητες των έργων οµαδοποιούνται σε φάσεις καθώς µε αυτόν τον τρόπο ο 
υπεύθυνος του έργου αλλά και ολόκληρη η οµάδα έργου, της οποίας ηγείται, µπορεί να 
σχεδιάσει και να οργανώσει αποτελεσµατικά τους πόρους για την κάθε δραστηριότητα. Επίσης, 
µπορεί να εκτιµήσει αντικειµενικά την επίτευξη των στόχων και να αιτιολογήσει την απόφαση 
να συνεχιστεί, να διορθωθεί ή να σταµατήσει το έργο. Είναι πολύ σηµαντικό οι φάσεις του 
έργου να οργανώνονται σε κύκλους έργου συγκεκριµένου κλάδου. Η σπουδαιότητα αυτή δεν 
οφείλεται µόνο στο ότι ο κάθε κλάδος διαθέτει συγκεκριµένες απαιτήσεις, καθήκοντα και 
διαδικασίες για την εκτέλεση έργων, αλλά και στο γεγονός πως διαφορετικοί κλάδοι χρήζουν 
µεθοδολογίας διοίκησης κύκλου ζωής. (Visitask, 2009) 
 
Οι φάσεις: 

• Είναι συγκεκριµένες και µπορούν να περιγραφούν για κάθε έργο 
• Μπορούν να θεωρηθούν πως κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώνονται ενώ ξεκινά η επόµενη 
• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία διακριτών προϊόντων ή αποτελεσµάτων 

(π.χ. αποτελέσµατα ελέγχου) τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από την επόµενη φάση ως 
εισροή 

• Το κόστος για την κάθε φάση είναι αρχικά µικρό και αυξάνεται κατά τη διάρκεια του 
έργου 

• Η µετάβαση από τη µία φάση στην επόµενη θεωρείται ότι γίνεται σε ιδανικό χρόνο 
(Chapman, J. [URL: A], March 2008) 
 
Στη συνέχεια αναλύεται κάθε µία από τις φάσεις που έχουν προαναφερθεί: 

• ΦΑΣΗ 1 - Έναρξη: Σε αυτή τη φάση θεµελιώνεται ο στόχος του έργου και αν καθοριστεί 
ο υπεύθυνος του έργου, συνεργάζεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη προκειµένου να 
αποφασιστεί ποιοι παράγοντες θα κρίνουν την επιτυχία ή µη ενός έργου µετά το πέρας 
του αλλά και ποιο θα είναι το εύρος του. Υπενθυµίζεται πως ενδιαφερόµενα µέρη είναι 
όλοι εκείνοι που έχουν άµεσο ή έµµεσο ενδιαφέρον για την επιτυχή εκτέλεση του έργου 
είτε επειδή έχουν επενδύσει µε χρηµατικό ποσό, είτε επειδή επηρεάζονται από αυτό. Στο 
εύρος του έργου περιλαµβάνονται οι στόχοι, ο προϋπολογισµός, τα χρονικά περιθώρια 
και όλες οι άλλες µεταβλητές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κριτήρια επιτυχίας 
κατά την τελευταία φάση, τερµατισµός. Στη φάση της έναρξης είναι περισσότερο δόκιµο 
να δηµιουργηθεί ένας κατάλογος µε τα επιθυµητά τελικά αποτελέσµατα παρά κατάλογος 
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µε ό,τι πρέπει να πραγµατοποιηθεί για την επίτευξη του στόχου. Πιο απλά, πρέπει να 
δοθεί περισσότερη έµφαση στην περιγραφή των στόχων και όχι των καθηκόντων. 
∆ηµιουργείται το ∆ιάγραµµα του Έργου (Project Charter) που περιέχει µία λίστα από 
στόχους  και µία σύντοµη δήλωση σα δήλωση αποστολής που παρέχει λεπτοµερώς το 
γενικό στόχο. Σε αυτή τη δήλωση πρέπει να περιέχεται και ο ορισµός του επιτυχούς 
έργου. (Deanna [URL: A], June 2008) 

• ΦΑΣΗ 2 - Σχεδιασµός: Πρόκειται για πολύ χρονοβόρα φάση της διοίκησης έργων καθώς 
πρέπει να δηµιουργηθεί ένας κατάλογος όλων των καθηκόντων που πρέπει να λάβουν 
χώρα ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Ο κατάλογος αυτός περιέχει 
προσδιορισµένα βήµατα τα οποία αφού καταγραφούν θα πρέπει να τοποθετηθούν σε µία 
λογική σειρά µε την οποία θα εµφανιστούν στο έργο. Επιπλέον, υπάρχουν µαθηµατικοί 
τύποι που µπορούν να εκτιµήσουν τη διάρκεια των καθηκόντων και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ακόµη και στα πρώιµα στάδια των φάσεων της διοίκησης έργων. 
Έπειτα ορίζεται επακριβώς η ηµεροµηνία λήξης των εργασιών και οι πόροι που 
απαιτούνται για να ανατεθούν τα καθήκοντα σε συγκεκριµένα άτοµα. Είναι µείζονος 
σηµασίας τα καθήκοντα να έχουν διατυπωθεί απλά και µε σαφή τρόπο. Αν κάποιο 
καθήκον µοιάζει περίπλοκο είναι προτιµότερο να διαιρεθεί σε δύο ή περισσότερα 
απλούστερα. (Deanna [URL: B], June 2008) 

• ΦΑΣΗ 3 - Εκτέλεση: Σε αυτή τη φάση τίθεται σε εφαρµογή ό,τι σχεδιάστηκε στην 
προηγούµενη φάση και µπορεί να διαρκέσει τόσο όσο και η φάση του Σχεδιασµού ή 
περισσότερο. Καταναλώνονται τα µεγαλύτερα χρηµατικά ποσά και οι πόροι 
αξιοποιούνται στο µέγιστο. Ο υπεύθυνος του έργου µέσω της επικοινωνίας πρέπει να 
εξασφαλίζει πως υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι (εξοπλισµός, υλικά, εργαζόµενοι) για την 
πραγµατοποίηση των εργασιών ενώ παράλληλα πρέπει να είναι ενήµερος για την πρόοδο 
των εργασιών και να ενηµερώνει και τα ενδιαφερόµενα µέρη. Από την πλευρά του 
υπευθύνου έργου απαιτείται η αξιοποίηση όλων των διοικητικών του ικανοτήτων ώστε 
να µπορέσει να διαχειριστεί επιτυχώς διάφορους παράγοντες όπως το κόστος, η ποιότητα  
ο κίνδυνος και οι αλλαγές. (Deanna [URL: C], June 2008) 

• ΦΑΣΗ 4 - Παρακολούθηση και Έλεγχος: Είναι πολύ σηµαντικό αυτή η τέταρτη φάση να 
µη συγχέεται µε την τρίτη, την εκτέλεση. Αυτό που συµβαίνει συχνά επειδή σπάνια είναι 
εφικτό όλα τα καθήκοντα του έργου να µπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα, είναι ενώ 
εκτελείται κάποιο καθήκον να υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο το προηγούµενό 
του ώστε να εξασφαλίζεται ότι ακολουθείται το σχέδιο του έργου (Φάση 2). Για να 
αποτρέπεται η όποια πιθανή σύγχυση, διευκρινίζεται πως στη Φάση 3 υλοποιείται ο 
σχεδιασµός του έργου µε την έναρξη εργασιών, ενώ στη Φάση 4 ελέγχεται η πρόοδος 
των εργασιών και παρακολουθείται ο στόχος του έργου ώστε να µην παρεκκλίνει από 
τον αρχικό. (Deanna [URL: D], June 2008) 

• ΦΑΣΗ 5 – Τερµατισµός: Οι υπεύθυνοι έργων συνηθίζεται να χρησιµοποιούν ειδικό 
λογισµικό που τους παρέχει τη δυνατότητα να δηµιουργούν διάφορες λεπτοµερείς 
αναφορές όπως προθεσµίες που ξεπεράστηκαν και το χρηµατικό ποσό που ξοδεύτηκε 
κατά την υλοποίηση του έργου. Γενικά, το λογισµικό θα πρέπει να είναι σε θέση να 
δηµιουργεί αναφορές που σχετίζονται µε τη λήξη του έργου οπότε και δηλώνεται ο 
τερµατισµός του. (Deanna [URL: A], June 2008) 

 
Στην Εικόνα2-5 που ακολουθεί παρουσιάζονται σχηµατικά οι φάσεις του έργου, ενώ στην 
Εικόνα2-6 παρουσιάζεται ο κύκλος ζωής του ΠΣ∆Ε και του συστήµατος λήψης αποφάσεων 
µέσα στο σύστηµα διοίκησης του έργου. 
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Εικόνα2-5: Οι Φάσεις του Έργου (Deanna [URL: A], June 2008) 

 
 

 
Εικόνα2-6: Παρουσίαση του Κύκλου Ζωής του ΠΣ∆Ε και του Συστήµατος Λήψης Αποφάσεων µέσα στο 

Σύστηµα ∆ιοίκησης του Έργου (Raymond, L. et al., June 2007, pp.214) 

 
Αν και οι φάσεις διαθέτουν διακριτά χαρακτηριστικά, τα κύρια καθήκοντα και οι 
δραστηριότητες που περιλαµβάνονται σε κάθε µία συχνά επικαλύπτονται και 
επαναλαµβάνονται. Αυτή η επιστροφή σε µια προηγούµενη φάση δε συνεπάγεται την 
οπισθοδρόµηση του έργου, αλλά την ενσωµάτωση νέας γνώσης και πληροφόρησης στο 
συνολικό σχέδιο, ανακτώντας καθαρότερα την πλήρη εικόνα. (Harvard Business School, 2007, 
pp.25) 
 
Στα µεγάλα έργα, συνηθίζεται να ορίζονται κάποια µε το πέρας της κάθε φάσης χρονικά σηµεία 
αποφάσεων κατά τα οποία γίνεται αξιολόγηση της προόδου του έργου. Το κάθε τέτοιο χρονικό 
σηµείο καλείται Μείζων Ορόσηµο (Major Milestone). Οι αποφάσεις κατά τα Μείζονα Ορόσηµα 
λαµβάνονται έπειτα από τη διεξαγωγή προγράµµατος επιθεώρησης όπου ο υπεύθυνος του έργου 
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παρουσιάζει την εγκεκριµένη δήλωση των απαιτήσεων, της στρατηγικής αγορών και 
αποκτήσεων, την πρόοδο του σχεδιασµού, τα αποτελέσµατα των ελέγχων, την εκτίµηση του 
κόστους και του χρονοδιαγράµµατος και την αξιολόγηση του κινδύνου µαζί µε αίτηµα για 
εξουσιοδότηση για την εκκίνηση της επόµενης φάσης. Η περάτωση ενός οροσήµου ορίζεται είτε 
µε κριτήρια ολοκλήρωσης είτε µε προσδιορισµό ηµεροµηνίας. Η πρώτη µέθοδος θεωρείται 
καλύτερη µέθοδος και για να ολοκληρωθεί µία φάση πρέπει προηγουµένως να επιτευχθεί ένα 
κριτήριο που έχει προαποφασιστεί όπως η ολοκλήρωση ενός ελέγχου, η επίδειξη πρωτοτύπων, 
επάρκεια τεχνικής τεκµηρίωσης ή η αποδοχή των σχεδίων και των προδιαγραφών. 
 
Εάν ένα έργο εξελίσσεται για µήνες ή και χρόνια, είναι θεµιτό να παρέχονται στους πελάτες και 
στους χρηµατοδότες ενδιάµεσα αποτελέσµατα προκειµένου να διατηρούν την αίσθηση ότι το 
έργο προοδεύει αλλά και να αποκτούν την ευκαιρία να θέτουν σε εφαρµογή το µηχανισµό της 
ανατροφοδότησης (feedback). Στην περίπτωση όπου ένα έργο αντιµετωπίζει ένα ανυπέρβλητο 
εµπόδιο και η πρόοδος του έργου έχει διακοπεί εντελώς, είναι εφικτό να ολοκληρωθεί οµαλά η 
φάση. Αυτό µπορεί να συµβεί τεκµηριώνοντας όλες τις εργασίες που έχουν ήδη 
πραγµατοποιηθεί και ακολούθως συντάσσοντας µία αναφορά περιγράφοντας τις διαδικασίες που 
έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και καθορίζοντας τα απαιτούµενα στάδια που θα πρέπει οι 
χρηµατοδότες να αποφασίσουν να συνεχιστούν. (Chapman, J. [URL: A], March 2008) 
 
Σηµειώνεται πως χρηµατοδότης (sponsor) ενός έργου είναι κάποιο άτοµο στον οργανισµό που 
βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία του και αποφασίζει να εγκρίνει τη χρηµατοδότηση ενός έργου 
ώστε να εκκινήσει παρέχοντας µερική αυτονοµία στον υπεύθυνο του έργου ώστε να το φέρει εις 
πέρας. (Luckey, T. et al., 2006, pp.40) 
 

2.5.2.1 Κριτήρια τερµατισµού και περάτωση του έργου 
 
 
Κρίνεται σκόπιµο να γίνει αναφορά στα κριτήρια τερµατισµού ενός έργου. ∆ε χρειάζεται να 
είναι περίπλοκα, αρκεί να περιλαµβάνουν: 

• Μία λίστα των εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν 
• Έναν ορισµό της ποιότητας για τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν 
• Μία λίστα των εργασιών που τα άτοµα νοµίζουν πως πρέπει να υλοποιηθούν, χωρίς όµως 

να απαιτείται κάτι τέτοιο 
• Εργασίες που τα άτοµα δε θα πρέπει να κάνουν ποτέ 

 
Ο ορισµός των κριτηρίων τερµατισµού πρέπει να δοθεί νωρίς, να είναι απλός και να 
χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της προόδου και τη λήψη αποφάσεων. Τα κριτήρια πρέπει 
να ανταποκρίνονται στο όραµα και τους στόχους αλλά και να αποτελούν σηµείο αναφοράς για 
την εφαρµογή του οράµατος και των στόχων κατά τα χρονικά ορόσηµα. Τα συνηθέστερα είναι: 

• Ολοκληρωµένες προδιαγραφές / σχέδια / λίστες των αντικειµένων του έργου: Η µόνη 
χρησιµότητά του είναι για την ολοκλήρωση του σχεδιασµού. Όποια εργαλεία ή 
διαδικασίες χρησιµοποιούνται για το σχεδιασµό, θα πρέπει να αντιστοιχούν σε κριτήρια 
τερµατισµού που υποδηλώνουν το πέρας του. 

• Ολοκλήρωση των πραγµατικών αντικειµένων των εργασιών: Πρόκειται για τη λίστα 
εργασιών προς ολοκλήρωση που έχει προσδιοριστεί κατά την έναρξη ενός ορόσηµου ή 
µίας φάσης του έργου. Όταν οι εργασίες αυτές ολοκληρωθούν σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές, τερµατίζεται και η φάση ή το ορόσηµο. 

• Τα ελαττωµατικά µετρούνται σε συγκεκριµένες φάσεις: Πρόκειται για τον προσδιορισµό 
της ποσότητας και του είδους των ελαττωµατικών που γίνονται αποδεκτά. 
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• Επιτυχία σε συγκεκριµένους ελέγχους περιπτώσεων: Γίνονται διάφοροι έλεγχοι 
προκειµένου να αποφασιστεί η ολοκλήρωση ενός ορόσηµου. Αν οι έλεγχοι περιπτώσεων 
χρησιµοποιούνται ως κριτήρια, καθοδηγούν τις αποφάσεις για το ποια προβλήµατα 
πρέπει να διορθωθούν πριν ολοκληρωθεί κάποιο ορόσηµο. 

• Μέτρηση απόδοσης ή αξιοπιστίας: Αν η οµάδα µετράει την απόδοση συγκεκριµένων 
στοιχείων, τότε ίσως υπάρχουν κριτήρια τερµατισµού που να σχετίζονται µε αυτούς τους 
αριθµούς. 

• Χρόνος ή χρήµατα: Ο χρόνος είναι το πιο απλό κριτήριο τερµατισµού. Όταν 
συµπληρωθεί ένα χρονικό διάστηµα, το ορόσηµο ολοκληρώνεται. Αντίστοιχα µε τα 
χρήµατα, όταν το διαθέσιµο ποσό ξοδευτεί, δεν υπάρχει δυνατότητα για συνέχεια οπότε 
και το έργο διακόπτεται. 

 
Εάν δεν οριστούν κριτήρια τερµατισµού τότε δηµιουργείται πρόβληµα και ξοδεύεται άσκοπα 
χρόνος καθώς το κάθε µέλος της οµάδας θα έχει διαφορετική άποψη για το τι είναι 
ικανοποιητικό αποτέλεσµα. Αντίθετα, όταν οριστούν παρέχεται στην οµάδα η δυνατότητα να 
αναλώνει το χρόνο της αποκλειστικά στην ικανοποίησή των κριτηρίων. Εξάλλου σκοπός δεν 
είναι απλά να επιτευχθεί µία ηµεροµηνία, αλλά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία το έργο να 
βρίσκεται σε µία προκαθορισµένη κατάσταση. (Berkun, S., April 2005, pp.296-298) 
 
Μετά τη λήξη του έργου κρίνεται σηµαντικό να λάβει χώρα αξιολόγηση µε σκοπό τον 
προσδιορισµό του τι λειτούργησε σωστά και τι λάθος. Πρέπει να ετοιµαστεί ένας κατάλογος 
βέλτιστων πρακτικών που θα βοηθήσει στην οµαλότερη εκτέλεση µελλοντικών έργων. Η οµάδα 
έργου πρέπει να εντοπίσει τρόπους για τη βελτίωση της διαδικασίας και την αποφυγή 
προβληµάτων κατά τη διάρκεια του επόµενου έργου: 

• Ενθάρρυνση του πνεύµατος µάθησης: Η αξιολόγηση δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
σκοπό την κριτική και την επίρριψη ευθυνών αλλά ως ευκαιρία µάθησης. 

• Κλήση εξωτερικών συνεργατών: Οι αξιολογήσεις έργων εκτελούνται µε τον καλύτερο 
τρόπο από ένα ανεξάρτητο άτοµο που µπορεί να αξιολογήσει αντικειµενικά τις 
πληροφορίες, ξεχωρίζοντας τα συναισθηµατικά από τα πρακτικά ζητήµατα. 

 
Χρήσιµη είναι και η σύνταξη µίας τελευταίας αναφοράς που τεκµηριώνει όλη την πληροφόρηση 
η οποία θα αποβεί χρήσιµη όχι µόνο στον τρέχοντα αλλά και στους µελλοντικούς διευθυντές 
έργων. Μία τέτοια τυπική αναφορά αξιολόγησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• Τρέχουσα κατάσταση έργου: Προσδιορισµός των αρχικών αντικειµενικών σκοπών και του 
τι επιτεύχθηκε. 

• Μελλοντική κατάσταση: Προσδιορισµός του τι θα συµβεί στο έργο µετά την ολοκλήρωσή 
του, αν θα ενσωµατωθεί σε µία διαρκή παραγωγική διαδικασία, αν αποτελεί µέρος ενός 
ευρύτερου έργου ή αν αποτελεί µία αυτοτελή οντότητα η οποία εκπλήρωσε τους στόχους 
της. 

• Κατάσταση των κρίσιµων εν εξελίξει εργασιών: Προσδιορισµός της τρέχουσας 
κατάστασης των εν εξελίξει εργασιών οι οποίες περιλαµβάνουν είτε υψηλό δείκτη 
τεχνικού κινδύνου, είτε εκτελούνται από εξωτερικούς προµηθευτές, είτε εργολάβους που 
µπορούν να ελεγχθούν µόνο εν µέρει από τον υπεύθυνο του έργου. 

• Εκτίµηση κινδύνου: Προσδιορισµός κινδύνων, αν υπάρχουν ή υπήρξαν, που µπορούν να 
επιφέρουν οικονοµική απώλεια, αποτυχία του έργου ή άλλου τύπου υποχρεώσεις. 

• Πληροφόρηση σχετική µε άλλα έργα: Προσδιορισµός της γνώσης που αποκτήθηκε και 
µπορεί να εφαρµοστεί σε άλλα έργα τα οποία είτε εκτελούνται είτε σχεδιάζονται. 

• Περιορισµοί του ελέγχου: Προσδιορισµός των παραγόντων που µπορούν να περιορίσουν 
την εγκυρότητα του ελέγχου καθώς και των βασικών παραδοχών και να αλλάξουν τις 
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πληροφορίες που είναι αναξιόπιστες ή απουσιάζουν. (Harvard Business School, 2007, 
pp.91-95) 

 

2.5.3. ∆οµική Ανάλυση του Έργου 
 
 
Κατά το σχεδιασµό του έργου, εκτιµάται ο χρόνος που απαιτείται για να έρθουν εις πέρας τα 
παραδοτέα, µε τη χρήση διαφόρων τεχνικών. Μία ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος για την 
εκτίµηση του απαιτούµενου χρόνου ολοκλήρωσης των έργων είναι η ∆οµική Ανάλυση Έργου 
(Work Breakdown Structure - WBS). Πρόκειται για µία ιεραρχική και προσανατολισµένη στο 
αποτέλεσµα διάσπαση των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν, προκειµένου να 
πραγµατοποιηθούν οι στόχοι του έργου και να δηµιουργηθούν τα απαιτούµενα αποτελέσµατα. 
Οργανώνει και καθορίζει το συνολικό εύρος του έργου. Κάθε µικρότερο επίπεδο της δοµής που 
δηµιουργείται αναπαριστά έναν περισσότερο λεπτοµερή ορισµό του έργου. (Project 
Management Institute, 2004, pp.379)  
 
Πρόκειται για ένα εργαλείο για τον υπολογισµό εκτιµήσεων χρόνου, διάθεσης προσωπικού, 
παρακολούθησης της προόδου και παρουσίασης του εύρους του έργου. Μία τυπική ∆οµική 
Ανάλυση Έργου περιλαµβάνει από τρία έως έξι επίπεδα υποδιαιρούµενων δραστηριοτήτων. Όσο 
πιο πολύπλοκο το έργο, τόσο περισσότερα τα επίπεδα στα οποία θα διαιρεθεί. (Harvard Business 
School, 2007, pp.43) Για να υπολογιστεί ο συνολικός χρόνος του έργου αθροίζονται οι 
απαιτούµενοι χρόνοι των επιµέρους εργασιών. Επίσης, καθορίζονται προτεραιότητες και 
αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Οι αλληλεξαρτήσεις επηρεάζουν σε 
πολύ µεγάλο βαθµό τη συνολική διάρκεια ενός έργου. (Wikipedia, 2009) Όµως σε αυτή τη φάση 
δε χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ακολουθία µε την οποία πρέπει να εκτελεστούν οι 
δραστηριότητες. Η χρονική τους σειρά θα καθοριστεί σε επόµενο στάδιο γι’ αυτό απαιτείται η 
διαµόρφωση του πλαισίου που θα συµπληρωθεί όταν θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τα όρια προσωπικού, προϋπολογισµού και χρόνου. (Harvard Business School, 2007, 
pp.44) 
 

2.6. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

2.6.1. Λόγοι Χρήσης Χρονοδιαγραµµάτων 
 
 
Τα χρονοδιαγράµµατα αποτελούν τις τεχνικές του χρονικού προγραµµατισµού και βασικό 
αντικείµενο της διοίκησης έργων και εξυπηρετούν τρεις σκοπούς. Ο πρώτος είναι να καθοριστεί 
µε δεσµεύσεις υπό ποιες συνθήκες θεωρείται ολοκληρωµένο ένα έργο. Το χρονοδιάγραµµα που 
δηµιουργείται παρέχει ένα είδος συµβολαίου µεταξύ των ατόµων της οµάδας έργου που 
επιβεβαιώνει πως το κάθε ένα θα φέρει εις πέρας το έργο που του έχει ανατεθεί στον 
προκαθορισµένο χρόνο.  
 
Ο δεύτερος σκοπός είναι να ενθαρρύνονται τα µέλη της οµάδας έργου βλέποντας την εργασία 
τους ως ένα κοµµάτι του συνόλου και να ενισχύεται η µεταξύ τους συνεργασία. Με τα 
χρονοδιαγράµµατα δηµιουργούνται αλληλοσυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις. Όταν τα καθήκοντα 
όλων των µελών καταγράφονται µαζί µε τις ηµεροµηνίες παράδοσης δηµιουργείται πίεση που 
όταν χρησιµοποιηθεί κατάλληλα από τον υπεύθυνο έργου, όλοι σκέφτονται µε βάση την εργασία 
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τους και µε το πώς θα προσαρµοστεί µε την εργασία των άλλων. Έτσι, ακόµα κι αν 
καθυστερήσει η περάτωση του έργου, η ύπαρξη χρονοδιαγράµµατος διασφαλίζει πως το έργο θα 
ολοκληρωθεί. 
 
Ο τρίτος σκοπός των χρονοδιαγραµµάτων είναι η παροχή ενός εργαλείου ώστε να 
παρακολουθείται η πρόοδος αλλά και να είναι εφικτή η διάσπαση των εργασιών σε καθήκοντα 
που µπορούν να διαχειριστούν ευκολότερα. Αυτή η διάσπαση βοηθά τα άτοµα να κατανοήσουν 
ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Από την πλευρά του υπευθύνου του έργου, ένα καλό 
χρονοδιάγραµµα παρέχει µία ακριβέστερη εικόνα του έργου, αποµακρύνει τις όποιες 
αβεβαιότητες και  αυξάνει τις πιθανότητες για θετικά αποτελέσµατα. (Berkun, S., April 2005, 
pp.22-23) 
 

2.6.2. Εργαλεία Σύνταξης Χρονοδιαγραµµάτων 
 
 
Για τη σύνταξη χρονοδιαγραµµάτων υπάρχουν τρία ευρέως γνωστά και χρησιµοποιούµενα 
εργαλεία. 

• Η Μέθοδος της Κρίσιµης ∆ιαδροµής (CPM – Critical Path Method): Από το WBS 
µπορούν να διακριθούν οι ξεχωριστές δραστηριότητες ώστε να σχεδιαστεί µία ακολουθία 
δραστηριοτήτων από την εκκίνηση έως τον τερµατισµό. Κάποιες δραστηριότητες 
µπορούν να εκτελούνται παράλληλα στο χρόνο ενώ άλλες πρέπει να ολοκληρωθούν πριν 
ξεκινήσουν οι επόµενες. Η CPM βοηθά στο σχεδιασµό αυτής της διαδικασίας. Οι 
κρίσιµες δραστηριότητες είναι εκείνες που προσδιορίζουν τη συνολική διάρκεια του 
έργου, δηλαδή εκείνες που πρέπει να ολοκληρωθούν εγκαίρως προκειµένου να τηρηθούν 
οι προθεσµίες. 

• ∆ιάγραµµα Τεχνικής Επόπτευσης και Αξιολόγησης Απόδοσης (Performance Evaluation 
and Review Technique - PERT): Το διάγραµµα PERT είναι παρόµοιο µε το CPM. Η 
διαφορά έγκειται στο ότι αντί να δίνει έµφαση στον προσδιορισµό της κρίσιµης 
διαδροµής, δείχνει την πρόοδο της κάθε εργασίας ή ολόκληρου του έργου και 
χρησιµοποιείται περισσότερο ως εργαλείο εποπτείας και παρακολούθησης. Πιο 
συγκεκριµένα δείχνει πότε πρέπει να ξεκινήσει µία εργασία εντός µίας φάσης του έργου, 
πόσος χρόνος έχει προγραµµατιστεί για κάθε εργασία, την πρόοδο όλων των εργασιών σε 
δεδοµένο χρόνο και όλες τις εξαρτήσεις ανάµεσα στα αποτελέσµατα των εργασιών των 
δραστηριοτήτων και των γεγονότων. 

• ∆ιάγραµµα Gantt: Αποτυπώνει σε εικόνα τη διάρκεια και τη χρονολογική σειρά των 
δραστηριοτήτων ή των εργασιών αλλά δεν αποτυπώνει τις µεταξύ τους εξαρτήσεις. Πιο 
συγκεκριµένα δείχνει την κατάσταση του έργου, την εκτιµώµενη διάρκειά του, την 
εκτιµώµενη διάρκεια των εργασιών και την ακολουθία τους. 

 
Τα διαγράµµατα CPM και PERT (∆ιαγράµµατα ∆ικτύου) εξασφαλίζουν περισσότερη γνώση 
σχετικά µε όλα τα µέρη και τις αλληλεξαρτήσεις ενός έργου αλλά είναι περίπλοκα και απαιτούν 
εξοικείωση. Αντίθετα, το Gantt (Γραµµικό ∆ιάγραµµα) είναι απλό στην κατασκευή, εύκολο 
στην κατανόηση και αποτελεί έναν αποτελεσµατικό τρόπο για την επικοινωνία µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη. Όµως είναι δύσκολη η εκτίµηση της επίπτωσης της αλλαγής σε µια 
περιοχή του έργου για το υπόλοιπο του συνόλου. ∆ύσκολη είναι και η συνεχής ανανέωσή του 
καθώς το έργο αρχίζει να αναπτύσσεται πλήρως. Συνήθως χρησιµοποιείται ένας συνδυασµός 
διαγραµµάτων δικτύου και γραµµικών διαγραµµάτων ανάλογα µε τη χρονική στιγµή. (Harvard 
Business School, 2007, pp.54-60) 
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Τα χρονοδιαγράµµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλείο για τη διαχείριση και την 
ακολουθία του έργου όµως δεν διασφαλίζουν την επιτυχία εφόσον το µέλλον είναι απρόβλεπτο. 
Η γνώση των αιτιών της αποτυχίας µπορεί να λειτουργήσει προληπτικά µε τη λήψη καταλλήλων 
µέτρων κάνοντας το χρονοδιάγραµµα ένα περισσότερο χρήσιµο και ακριβές εργαλείο για τη 
διαδικασία της ανάπτυξης. 

• Πρόωρη σύσταση: Αν συσταθεί κατά τον αρχικό σχεδιασµό, υπάρχουν πολλές αποφάσεις 
που δεν έχουν παρθεί αλλά επηρεάζουν το χρονοδιάγραµµα σε µεγάλο βαθµό. Μέχρι να 
γίνουν κατανοητές όλες οι απαιτήσεις και να βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασµός υψηλού 
επιπέδου, δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση ώστε να γίνουν ρεαλιστικές προβλέψεις. 

• Το χρονοδιάγραµµα είναι µία πιθανότητα: Περιλαµβάνει ένα σύνολο παραδοχών και 
πιθανοτήτων, όπως οι πιθανότεροι κίνδυνοι και η πιθανότητα εµφάνισής τους, που θα 
πρέπει να αναφέρονται. Όλα τα άτοµα της οµάδας έργου θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 
ώστε να προσθέτουν ή να τροποποιούν στοιχεία του χρονοδιαγράµµατος προκειµένου να 
ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγµατικότητα. ∆ε χρειάζεται να είναι τέλεια, αλλά 
να είναι ικανοποιητικά. Αρκεί να παρέχουν µία βάση για την παρακολούθηση της 
προόδου και για τη δηµιουργία προσαρµογών και να έχουν πιθανότητα επιτυχίας για την 
ικανοποίηση του πελάτη. 

• ∆υσκολία στην εκτίµηση: Ο ορισµός των καλών εκτιµήσεων των εργασιών που έχουν 
υψηλή πιθανότητα ακρίβειας, εξαρτάται από την κρίση της ηγετικής οµάδας. Επίσης, 
είναι δύσκολος ο χρονοπρογραµµατισµός πολύπλοκων διαδικασιών. 

• Οι καλές εκτιµήσεις προέρχονται από καλό σχεδιασµό: Οι αξιόπιστες τεχνικές εκτιµήσεις 
είναι εφικτές µόνο όταν υπάρχει σωστή πληροφόρηση και κατάλληλοι µηχανικοί. Οι 
σωστές εκτιµήσεις ενδιαφέρουν ολόκληρη την οµάδα και ιδιαίτερα τον υπεύθυνο έργου 
και τους σχεδιαστές, και θα πρέπει να παρέχουν όποιες διευκρινίσεις απαιτούνται. 
Υπάρχουν περιπτώσεις µικρών και γρήγορων έργων όπου χρήζουν οι γρήγορες 
εκτιµήσεις παρά οι ακριβείς και δε δηµιουργούνται προβλήµατα όταν αυτό καθίσταται 
σαφές. 

• Συνήθεις αµέλειες: Είναι απαραίτητο να λαµβάνονται υπόψη όλες συνθήκες που µπορούν 
να επηρεάσουν και να καθυστερήσουν τη διεκπεραίωση του χρονοδιαγράµµατος όπως η 
αδιαθεσία και η απουσία λόγω διακοπών ενός σηµαντικού µηχανικού. 

• Το φαινόµενο της χιονοστιβάδας: Είναι ύψιστης σηµασίας να δίνεται έµφαση σε κάθε 
απόφαση που πρέπει να ληφθεί, είτε πρόκειται για επιλογές σχεδιασµού είτε για 
εκτιµήσεις, καθώς θα αποτελέσει τη βάση για τη λήψη επόµενων αποφάσεων. Αν γίνει 
κάποια παράλειψη κατά την αρχή της διαδικασίας, που γίνει αντιληπτή στη συνέχεια, 
είναι βέβαιο πως θα επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό το έργο. Η δράση αυτή του αιτίου και 
του αποτελέσµατος συχνά υποτιµάται καθώς δεν είναι εµφανή την ίδια χρονική στιγµή.  

(Berkun, S., April 2005, pp.29-36) 
 

2.7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΟΡΟΥΣ 
 
 
Αφού έχουν προσδιοριστεί οι δραστηριότητες που θα συµπεριληφθούν από το έργο, έχει 
αποφασιστεί η αλληλουχία των δραστηριοτήτων αυτών και έχει δηµιουργηθεί ο 
χρονοπρογραµµατισµός, καθίσταται εφικτός ο προσδιορισµός των αναγκαίων διαθέσιµων πόρων 
για την εκτέλεση τους. (Singh, M., 2009) 
 
Οι πόροι αυτοί µπορούν να είναι το ανθρώπινο δυναµικό, ο εξοπλισµός, οι εγκαταστάσεις, 
υλικά, ενέργεια, τα διαθέσιµα κεφάλαια και ο χρόνος. Λόγω της περιορισµένης διάθεσης των 
πόρων, για να µπορέσει ένα έργο να ολοκληρωθεί επιτυχώς είναι απαραίτητο να συντονίζονται 
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και να διαχειρίζονται σωστά. Το ρόλο αυτό αναλαµβάνει να επιτελέσει η ∆ιοίκηση Έργων 
(Project Management). (Project Management Institute, 2004, pp.8) 
 

2.7.1. Απαιτήσεις σε Ανθρώπινο ∆υναµικό 
 
 
Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί τον πιο σηµαντικό πόρο για το έργο. ∆ιαφορετικές ειδικότητες 
και πλήθος υπαλλήλων µπορούν να απαιτούνται αναλόγως µε τη φύση του έργου και την 
προθεσµία παράδοσής του. 
 
Αρχικά πρέπει να καθοριστούν οι απαραίτητες δεξιότητες για την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων του έργου. Σε επόµενη φάση πρέπει να αντιστοιχηθούν υπάλληλοι µε αυτές τις 
δεξιότητες. Ένας καλός τρόπος είναι να δηµιουργηθεί ένας πίνακας που θα συνδέει τις 
δραστηριότητες µε δεξιοτεχνίες. Επιπλέον ο πίνακας περιέχει και στήλες για το όνοµα του 
υπαλλήλου που διαθέτει την κάθε δεξιότητα, το επίπεδο δεξιοτήτων, το παραδοτέο της 
δραστηριότητας, τις ηµέρες εργασίας, την ηµεροµηνία έναρξης της εργασίας, την ηµεροµηνία 
λήξης της εργασίας και το κόστος του υπαλλήλου. Αυτός ο πίνακας θα πρέπει να 
συµπληρώνεται όσο το δυνατόν συντοµότερα και εφόσον υπάρχει ενηµέρωση για τη 
διαθεσιµότητα των υπαλλήλων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα ακόλουθα: 

• Κρίνεται αναγκαίο να ελέγχεται διαρκώς η διαθεσιµότητα των µελών της οµάδας έργου 
λαµβάνοντας υπόψη, πιθανές διακοπές, ηµέρες ασθενείας και τα άλλα έργα µε τα οποία 
ήδη ενασχολούνται. 

• Χρήσιµο είναι να ζητηθεί από τους υπευθύνους των ατόµων που απαρτίζουν την οµάδα 
έργου, να αξιολογήσουν τις δεξιότητες των υφισταµένων τους και τις ηµέρες εργασίας 
που θα χρειαστούν προκειµένου να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες που τους έχουν 
ανατεθεί. 

• Απαραίτητο είναι να υπάρχει λεπτοµερής ενηµέρωση για το κόστος του κάθε µέλους της 
οµάδας έργου. Όσο πιο λεπτοµερείς είναι οι εκτιµήσεις του κόστους, τόσο και πιο 
ακριβείς, κι έτσι αποφεύγονται προβλήµατα αργότερα που αφορούν τον προϋπολογισµό 
του έργου. 

(Singh, M., 2009) 
 

Πίνακας2-1: Ενδεικτικός Πίνακας Αντιστοίχησης Υπαλλήλων και ∆εξιοτήτων (Singh, M., 2009) 
 

∆ραστηριότητα Απαιτούµενες 
∆εξιότητες 

Όνοµα 
Υπαλλήλου 

Επίπεδο 
∆εξιοτήτων 

Παραδοτέο Ηµέρες 
Εργασίας 

Ηµ/νία 
Έναρξης 

Ηµ/νία 
Περάτωσης 

Κόστος 

Συγγραφή 
µάρκετινγκ 
κειµένου 

Μάρκετινγκ 
Γιώργος 

Αντωνίου 
Ειδήµων 

Κείµενο 
µάρκετινγκ 

για 
ιστοσελίδα 

10 7 Μαΐου 20 Μαΐου 1.000 € 

 

2.7.2. Απαιτήσεις σε Υλικούς Πόρους (Μη Ανθρώπινους) 
 
 
Εξίσου σηµαντικό είναι να γνωστοποιηθεί η διαθεσιµότητα των υλικών πόρων όπως π.χ. οι 
προµήθειες, ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριµένα µπορούν να περιλαµβάνουν 
υπολογιστές, φωτοτυπικά µηχανήµατα, εκτυπωτές, αίθουσες συνεδριάσεων µε υπολογιστή και 
µηχάνηµα προβολής. Για αυτό, κρίνεται σκόπιµο να δηµιουργηθεί ένας πίνακας ο οποίος θα 
περιλαµβάνει όλους τους απαραίτητους υλικούς πόρους ανά δραστηριότητα. Επιπλέον, θα 
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πρέπει να υπάρχουν στήλες για το χρόνο (σε ώρες) αλλά και για τις ηµέρες που θα 
απασχοληθούν οι πόροι αυτοί από την κάθε δραστηριότητα. (Singh, M., 2009) 
 

Πίνακας2-2: Ενδεικτικός Πίνακας ∆ιαθεσιµότητας Υλικών Πόρων (Singh, M., 2009) 
 

∆ραστηριότητα Απαιτούµενοι Πόροι Χρόνος σε ώρες Απαιτούµενες ηµ/νίες 

Σχεδιασµός φυλλαδίου 
- Υπολογιστής 
- Έγχρωµος εκτυπωτής 

80 4 - 29 Απριλίου 

 

2.8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΡΓΟΥ 
 

2.8.1. Ορισµός του Κινδύνου 
 
 
Κίνδυνος ή απειλή ή αποτυχία είναι ένας συνδυασµός της πιθανότητας εµφάνισης ενός 
αρνητικού συµβάντος και των επιπτώσεών του. Εάν ένα συµβάν είναι αναπόφευκτο αλλά δεν 
έχει καµία επίπτωση, τότε δεν αποτελεί κίνδυνο γιατί δεν έχει επίδραση στην εκτέλεση του 
έργου. Αντίστοιχα, ένα απίθανο συµβάν µε σηµαντικές συνέπειες δεν αποτελεί υψηλό κίνδυνο. 
Ο κίνδυνος προσδιορίζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:  

Κίνδυνος Έργου = ∑(Γεγονότα * Πιθανότητες * Συνέπειες) 
 
Πρέπει πάντοτε να εντοπίζονται οι κίνδυνοι ενός έργου και να αποφασίζεται ποιοι είναι 
αποδεκτοί και τι µέτρα πρέπει να ληφθούν προκειµένου να αµβλυνθούν ή να αποτραπούν 
πλήρως οι επιπτώσεις. Αν οι κίνδυνοι χαρακτηριστούν ως υπερβολικά υψηλοί ίσως είναι 
προτιµότερο να επανασχεδιαστεί το έργο ώστε να µετριαστούν σε αποδεκτά επίπεδα. (Chapman, 
J. [URL: B], March 2008) 
 
Τα αντικείµενα στο σχεδιασµό ενός έργου τα οποία είναι σηµαντικά και αβέβαιης επιτυχίας 
θεωρούνται πηγές κινδύνου και αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη προσοχή. Ο κίνδυνος συνδέεται 
µε περιοχές όπου το εύρος δεν ορίζεται µε ακρίβεια ή το αντικείµενο µπορεί να αλλάζει. Οι 
φιλόδοξοι στόχοι πάντα εµπεριέχουν κίνδυνο. (Chapman, J., [URL: B], March 2008) 
 

2.8.2. Ο Ρόλος της ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
 
 
Η διαχείριση κινδύνων πρέπει να λαµβάνει χώρα στο σχεδιασµό της στρατηγικής του έργου και 
στην εφαρµογή του σχεδιασµού. Κατά τη στρατηγική σχεδιασµού, γίνεται προσπάθεια για την 
ανάπτυξη µία προσέγγισης η οποία περιλαµβάνει ένα σύνολο αποφάσεων. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις η κάθε απόφαση εµπεριέχει κίνδυνο. Όµως υπάρχουν στρατηγικές έργων µε 
υψηλότερο κίνδυνο από άλλες και σκοπός είναι να αποφεύγονται. Αυτός είναι και ο ρόλος που 
αναλαµβάνει η διαχείριση των κινδύνων. (Lewis, J. P., 2008, pp.187) 
 
 



   MBA – TQM: Ελένη Αργύρη 

   29  

2.8.3. Ανάλυση Κινδύνων 
 
 
Η ανάλυση κινδύνων αποτελείται από τον προσδιορισµό τους, την εκτίµηση της πιθανότητας 
εµφάνισής τους και τις συνέπειές τους. Αρχικά προσδιορίζονται όλα τα γεγονότα εκείνα που 
µπορούν να εµφανιστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και να αποτελέσουν κίνδυνο, 
και στη συνέχεια η πιθανότητά τους να συµβούν. Τέλος εκτιµάται ποια θα είναι η επίδραση στο 
έργο σε χρόνο και χρήµατα εάν εµφανιστεί το κάθε αρνητικό γεγονός. Η διαδικασία αυτή θα 
πρέπει να αποτελεί δραστηριότητα της διαχείρισης κινδύνων και θα πρέπει να εφαρµόζονται 
συστήµατα εβδοµαδιαίας µέτρησης και παρακολούθησης των σηµαντικότερων κινδύνων. 
(Chapman, J. [URL: B], March 2008) 
 
Όταν δε ληφθούν µέτρα για την έγκαιρη αντιµετώπιση των κινδύνων, τότε είναι πολύ πιθανό το 
έργο να οδηγηθεί σε αποτυχία η οποία οφείλεται: 

• Σε ό,τι προκαλεί απόκλιση του πραγµατικού κόστους από το προϋπολογισθέν, µε το 
οποίο έχει γίνει η σύναψη της συµφωνίας υλοποίησης του έργου. 

• Σε ό,τι προκαλεί απόκλιση από τις χρονικές προθεσµίες και τις ηµεροµηνίες ορόσηµα. 
• Σε ό,τι προκαλεί αποτυχία συµµόρφωσης µε τις δεσµεύσεις που πραγµατοποιηθήκαν 

κατά την ανάληψη του έργου. 
 
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται ώστε οι κίνδυνοι να τίθενται υπό έλεγχο είναι 

1. Μέτρηση: προσδιορισµός των έργων που αντιµετωπίζει το έργο και αξιολόγηση της 
πιθανότητας εµφάνισής τους και της επίδρασής τους 

2. Ελαχιστοποίηση: προσδιορισµός τρόπων µε τους οποίους µπορούν να αποµακρυνθούν ή 
να µειωθούν οι κίνδυνοι, και εφαρµογή τους 

3. Αναφορά: ενηµέρωση του χρηµατοδότη, οι κίνδυνοι δεν πρέπει να µένουν κρυφοί 
4. Παρακολούθηση: επιθεώρηση, παρακολούθηση και µείωση των κινδύνων 
5. Μετατροπές: γνωστοποίηση της γνώσης και της εµπειρίας που λαµβάνεται ώστε η 

διαχείριση κινδύνων της επιχείρησης να είναι πάντα ενηµερωµένη 
(Harding Roberts, M., 2009) 
 
Ακολουθεί µία προσέγγιση πέντε βηµάτων που εξυπηρετεί στην καλύτερη διαχείριση των 
κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την υλοποίηση κάποιου έργου. 

• ΒΗΜΑ 1 – Προσδιορισµός και κατανόηση των σηµαντικότερων κινδύνων: Είναι µείζονος 
σηµασίας οι βασικοί κίνδυνοι που επηρεάζουν σε µεγαλύτερο βαθµό τη ρευστότητα του 
οργανισµού να µπορούν να διαχειριστούν. Γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να εκτιµηθεί η 
κατάσταση. Ο υπεύθυνος του έργου πρέπει να είναι σε θέση όχι µόνο να προσδιορίζει 
τους κινδύνους που µπορεί να διατρέξει το έργο αλλά και να αντιλαµβάνεται τρόπους για 
να παρακαµφθούν. Βασικό είναι να δοθεί προσοχή σε όλα τα πιθανά επακόλουθα αντί 
στον κίνδυνο που είναι περισσότερο πιθανό να εµφανιστεί. Η διοίκηση κατά τον 
υπολογισµό των πιθανοτήτων των κινδύνων, µπορεί να υποβοηθηθεί από µια σειρά 
εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων όπως είναι ο σχεδιασµός σεναρίων και το λογισµικό 
ανάλυσης στατιστικών τάσεων. 

• ΒΗΜΑ 2 – Εντοπισµός των φυσικών κινδύνων: Είναι επιτακτικής ανάγκης να µπορέσουν 
να διακριθούν οι κίνδυνοι που µπορεί να έχει µία επιχείρηση και να τους µετατρέψει σε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, από εκείνους που πρέπει να απαλλαχθεί ή να εξοµαλύνει. 
Έτσι χαράσσεται η στρατηγική κινδύνων. ∆ιαβεβαιώνεται η αντίληψη πως οι κίνδυνοι 
που προκύπτουν από την απόκτηση ενός φυσικού πλεονεκτήµατος, επιφέρουν υπέρτερα 
αποτελέσµατα και δε θα πρέπει να αναστέλλονται ή να µεταφέρονται σε άλλους. Η 
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ενίσχυση των κινδύνων που οδηγούν σε σηµαντικά πλεονεκτήµατα ενδυναµώνει το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης και µειώνει τον ανταγωνισµό. 

• ΒΗΜΑ 3 – Προσδιορισµός της ικανότητας αντιµετώπισης κινδύνων: Αναπτύσσοντας µία 
ισχυρή διαδικασία ανάλυσης κινδύνων µπορούν να αποφευχθούν οι δύο ακραίες τάσεις 
που συνήθως ακολουθούνται, µία αδικαιολόγητη επιθυµία για ανάληψη κινδύνων ακόµα 
κι όταν οι ωφέλειες είναι µηδαµινές, ή άρνηση ανάληψης κινδύνων µε αποτέλεσµα να 
χάνονται σηµαντικές ευκαιρίες. 

• ΒΗΜΑ 4 – Εµπεριεχόµενος κίνδυνος σε αποφάσεις και διαδικασίες: Η διαχείριση των 
κινδύνων πρέπει να ενσωµατώνεται στην κουλτούρα των οργανισµών. Αποτελεί 
σηµαντικό όφελος όταν η λήψη σηµαντικών αποφάσεων, όπως οι επενδυτικές, 
εµπορικές, οικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις, λαµβάνει υπόψη τους ενδεχοµένους 
κινδύνους. Τα υψηλά στελέχη της διοίκησης που έχουν υποκινηθεί σε υψηλό βαθµό, και 
κατανοούν τη δύναµη της διαχείρισης των κινδύνων σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα 
(είτε θετικά είτε αρνητικά) µπορούν να εµπνέουν ολόκληρη τη διοικητική οµάδα αλλά 
και την ίδια την κουλτούρα του οργανισµού. 

• ΒΗΜΑ 5 – Συµµόρφωση µε τους κινδύνους του εξωτερικού περιβάλλοντος: Αυτό το βήµα 
δίνει έµφαση σε ένα συγκεντρωτικό µοντέλο διαχείρισης κινδύνων. Σύµφωνα µε αυτό, η 
στρατηγική διαχείρισης κινδύνων συµµορφώνεται από πάνω προς τα κάτω ανάλογα µε 
το µέγεθος των κινδύνων και το συνολικό επίπεδο έκθεσης σε αυτά. Στο ιδανικό αυτό 
µοντέλο, ο κίνδυνος επιδιώκεται για τις ευκαιρίες που δηµιουργεί και όχι για τα 
κωλύµατα που πιθανό να επιφέρει. 

 
Ο κίνδυνος µπορεί να διαχειριστεί όπως και κάθε επιχειρηµατικός παράγοντας. Οι επιχειρήσεις 
για να µπορέσουν να επιβιώσουν, πρέπει να εκτιµούν τους κινδύνους που διατρέχουν και τις 
διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. Χρήζει η εξέλιξή τους σε επιχειρήσεις που εκτιµούν τον 
κίνδυνο για κάθε απόφαση που λαµβάνεται. (Baker, N. M., August 2009) 
 

2.8.4. Αντιµετώπιση των Κινδύνων 
 
 
Γενικά είναι προτιµότερο οι κίνδυνοι να αποφεύγονται παρά να διαχειρίζονται. Αυτό µπορεί να 
επιτευχθεί µέσω καλύτερου σχεδιασµού και όχι µε την αποφυγή µιας καλής ευκαιρίας. Πρέπει 
να προσδιοριστεί τι ανεπιθύµητο µπορεί να συµβεί που ίσως επηρεάσει το χρόνο, το κόστος, την 
απόδοση ή το εύρος του έργου και στη συνέχεια να εντοπιστεί τι µπορεί να γίνει προκειµένου να 
αποφευχθεί µια τέτοια επίδραση. Αξιοσηµείωτο είναι πως η αποτροπή κινδύνων κοστίζει πάντα 
λιγότερο από την αποτυχία. (Lewis, J. P., 2008, pp.188) 
 
Αποδεκτοί είναι εκείνοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε άξιου λόγου στόχους που κινούν το 
ενδιαφέρον και γι’ αυτό θα πρέπει να διαχειρίζονται. Ένας τρόπος για να µειωθεί ο κίνδυνος 
είναι η συγκέντρωση πληροφοριών που σχετίζονται µε τη µείωση του επιπέδου αβεβαιότητας. 
Στη συνέχεια σκόπιµη είναι η αναζήτηση µεθόδων για τη µείωση της πιθανότητας αποτυχίας και 
των συνεπειών της. Ο ορισµός του µη αποδεκτού κινδύνου είναι υποκειµενικός και διαφέρει 
µεταξύ διαφορετικών ατόµων, το µη αποδεκτό για κάποιον µπορεί να αποτελεί δελεαστική 
ευκαιρία για κάποιον άλλον. Αυτή η διαφορά οφείλεται στο όραµα των ατόµων ή των 
επιχειρήσεων γενικότερα. (Chapman, J., [URL: B], March 2008) 
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∆ιάγραµµα2-3: Ανάλυση κόστους / οφέλους για την αντιµετώπιση κινδύνου (Αδάµ, Κ., Φεβρουάριος 

2008, σελ.31) 

 
Κίνδυνοι από το εσωτερικό περιβάλλον δηµιουργούνται όταν δεν υπάρχει εξοικείωση µε την 
ακολουθούµενη διαδικασία ή όταν το προσωπικό δε διαθέτει την απαραίτητη εµπειρία. Το 
εξωτερικό περιβάλλον εµπεριέχει κινδύνους λόγω της µεταβλητότητάς του. Αλλά ακόµη κι όταν 
δεν αλλάζει, οι περιγραφές και οι προδιαγραφές των ενδιαφεροµένων µερών ίσως να µην είναι 
ακριβείς. Κινδύνους δηµιουργούν οι εξαρτήσεις από παράγοντες εκτός του οργανισµού, ο µη 
ολοκληρωµένος σχεδιασµός ή ένας αισιόδοξος υπολογισµός κόστους. Επίσης κίνδυνο προκαλεί 
η εµπλοκή του πελάτη στην επιθεώρηση και την έγκριση εγγράφων ή τη διάδοση πληροφοριών, 
διαδικασίες που επηρεάζουν ιδιαίτερα το χρονοπρογραµµατισµό. Από την άλλη, αν ο πελάτης δε 
συµµετέχει σε περιοδικές επιθεωρήσεις του σχεδιασµού του συστήµατος µπορεί να 
δηµιουργηθεί εστία κινδύνου. Οτιδήποτε δε µπορεί να ελεγχθεί από τον υπεύθυνο του έργου ή 
δεν έχει γίνει κατανοητό ή δεν έχει τεκµηριωθεί επαρκώς ή µπορεί να αλλάξει αποτελεί 
δυνητικό κίνδυνο. 
 

2.8.5. Η Στάση του Υπεύθυνου του Έργου 
 
 
Είναι γενικά αποδεκτό όπως όσα µέτρα κι αν ληφθούν προληπτικά τελικά κάποια αποτυχία θα 
εµφανιστεί. Ο υπεύθυνος του έργου πρέπει να γνωρίζει πως η στάση του είναι καθοριστική για 
τη διαχείριση αυτών των καταστάσεων, καθώς και τα ακόλουθα: 

• Η διατήρηση της ψυχραιµίας και η τµηµατοποίηση των προβληµάτων βοηθούν στη 
διαχείριση πολλών δύσκολων καταστάσεων. 

• Πρέπει να αναµένονται καταστάσεις όπως, παραλείψεις, έλλειψη πόρων, χαµηλή 
ποιότητα, αλλαγές στον προσανατολισµό και θέµατα του προσωπικού. 

• Οι δύσκολες καταστάσεις προσφέρουν ευκαιρίες µάθησης. Είναι σκόπιµο ο υπεύθυνος 
του έργου και η οµάδα του να αφιερώνουν χρόνο στην εξέταση του τι συνέβη και πώς θα 
µπορούσε να αποφευχθεί. 

• Η ανάληψη ευθύνης των δύσκολων καταστάσεων, ανεξάρτητα του υπαιτίου, πάντα 
διευκολύνει στην επιτάχυνση της επίλυσης του προβλήµατος. 

• Σε ακραίες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η επικέντρωση στην επίλυση του βασικού 
προβλήµατος ώστε να επιτευχθεί µία γνωστή και σταθερή κατάσταση. 



   MBA – TQM: Ελένη Αργύρη 

   32  

• Η διαπραγµάτευση αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο όχι µόνο για την αντιµετώπιση 
κρίσεων αλλά και γενικότερα για τη διοίκηση, που βασίζεται στα ενδιαφέροντα των 
ατόµων. 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιος είναι 
υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων πριν παρουσιαστεί κάποια κρίση. 

• Οι άνθρωποι έχουν την τάση να αντιδρούν διαφορετικά όταν βρίσκονται υπό πίεση. Ο 
υπεύθυνος του έργου είναι αρµόδιος να βοηθήσει την οµάδα να αντιµετωπίσει τα 
διάφορα είδη πίεσης. 

(Berkun, S., April 2005, pp.228) 
 

2.9. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ 
 

2.9.1. Ορισµός της Ποιότητας και της ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
 
 
Έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί για το τι είναι η ποιότητα. Σύµφωνα µε έναν κοινώς αποδεχτό 
ορισµό, ποιότητα είναι η συµµόρφωση σε προδιαγραφές και απαιτήσεις, οι οποίες έχουν ως 
στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών του πελάτη. Η διαχείριση της 
ποιότητας είναι ουσιαστικά η διαχείριση όλων των απαραίτητων λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων προκειµένου να επιτευχθεί η ποιότητα. Αποτυχία στη διαχείριση της ποιότητας 
συνεπάγεται κόστος. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, δίνεται έµφαση στις διαδικασίες σε όλες τις 
εκφάνσεις του οργανισµού. (Lewis, J. P., 2008, pp.356-357) 
 
Επιπλέον, υπάρχουν τρεις αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν τον οργανισµό προκειµένου να 
επιτευχθεί ένα ποιοτικά αποτελεσµατικό σύστηµα. 

• Η ποιότητα αφορά όλους: Κάθε λειτουργία του οργανισµού θα πρέπει να εκτελείται µε 
βάση την ποιότητα, όποιος κι αν είναι ο υπεύθυνος. 

• Κάθε τι πρέπει να γίνεται σωστά την πρώτη φορά: Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται το 
λιγότερο δυνατό κόστος. Η επανάληψη των ίδιων εργασιών σπαταλά πόρους και 
προσπάθεια οδηγώντας σε υψηλό κόστος. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίζεται πως τα 
συστήµατα, ο εξοπλισµός και οι υπηρεσίες που έχουν στη διάθεσή τους οι εργαζόµενοι 
µπορούν αν υποστηρίξουν το επίπεδο της επιθυµητής ποιότητας. ∆ιαφορετικά την 
ευθύνη για την αντικατάστασή τους την έχει η διοίκηση. 

• Απαιτείται επικοινωνία και συνεργασία: Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τα καθήκοντά τους, 
πού ανήκουν µέσα στον οργανισµό και µε ποιους πρέπει να έρχονται σε επαφή. Στα 
έργα, επιτυγχάνεται µε τον κατάλληλο σχεδιασµό, τον καθορισµό των ρόλων και το 
συντονισµό. 

(Lewis, J. P., 2008, pp.360-361) 
 

2.9.2. Γιατί η Ποιότητα δεν Κοστίζει 
 
 
Σηµαντικό είναι να γίνει κατανοητό πως δεν είναι η ποιότητα που κοστίζει αλλά η έλλειψή της 
και η αδυναµία συµµόρφωσης των αποτελεσµάτων µε τις τιθέµενες προδιαγραφές. Το κόστος 
της ποιότητας διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: πρόληψης, αξιολόγησης και αποτυχίας. Το 
κόστος πρόληψης θεωρείται πως διασφαλίζει την ποιότητα. Πρόκειται για τα µέτρα που 
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λαµβάνονται προκειµένου να αποφευχθούν ή να µειωθούν τα ελαττώµατα και οι αποτυχίες. 
Συµπεριλαµβάνονται και ο σχεδιασµός και η διαχείριση συστηµάτων ποιότητας. 
 
Η αξιολόγηση περιλαµβάνει την επιθεώρηση και πρόκειται για το κόστος προσδιορισµού του 
επιτευχθέντος επιπέδου ποιότητας. Περιλαµβάνονται παράγοντες όπως: 

• Επιθεώρηση και έλεγχος 
• Έλεγχος εγγράφων 
• Εγκυρότητα διαδικασιών 
• Έλεγχος προδιαγραφών 
• ∆ειγµατοληψία προϊόντος 

 
Το κόστος αποτυχίας είναι το κόστος της µη συµµόρφωσης και περιλαµβάνει: 

• Επιδιορθώσεις και επανάληψη των εργασιών 
• Μη επιστροφή των πελατών (η επιχείρηση χάνει πελάτες) 
• Κόστος εγγυήσεων 
• Αυξηµένα ασφαλιστικά κόστη 
• Έρευνα των αιτιών των ελαττωµάτων 

(Lewis, J. P., 2008, pp.358-359) 
 

2.9.3. Πολιτική Ποιότητας 
 
 
Η ανώτατη διοίκηση είναι υπεύθυνη για τον καθορισµό της πολιτικής ποιότητας. Η πολιτική 
ποιότητας ενός οργανισµού µπορεί να ακολουθεί κάποια επίσηµη προσέγγιση όπως το ISO 
9000, το Six Sigma (6σ) ή η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management - TQM) ή 
να ακολουθεί τη δική της κατεύθυνση και προσέγγιση προκειµένου να ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις για ποιότητα. 
 
Η οµάδα έργου υιοθετεί την πολιτική ποιότητας του οργανισµού και µε βάση αυτή υλοποιείται 
το έργο. Έτσι διασφαλίζεται πως ο υπεύθυνος και τα αποτελέσµατα του έργου ακολουθούν τη 
λειτουργία του οργανισµού όσον αφορά την πολιτική ποιότητας. Επιπλέον, ο υπεύθυνος του 
έργου τεκµηριώνει τον τρόπο µε τον οποίο το έργο θα εκπληρώσει την πολιτική ποιότητας τόσο 
στη διοίκηση όσο και στα αποτελέσµατα. Εάν δεν υπάρχει ενιαία ή καθόλου πολιτική ποιότητας, 
τότε ο υπεύθυνος του έργου αναλαµβάνει να την ορίσει. 
 
Σε κάθε περίπτωση, τα ενδιαφερόµενα µέρη του έργου πρέπει να είναι ενήµερα σχετικά µε την 
πολιτική ποιότητας που ακολουθείται γιατί η πολιτική και η µεθοδολογία ποιότητας ίσως 
απαιτούν ενέργειες που µπορούν να επιµηκύνουν το χρονικό προγραµµατισµό. 
(Phillips, J., 2004, pp.305) 
 
Για να επιτευχθεί το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας είναι απαραίτητο για τον οργανισµό να έχει 
υιοθετήσει ένα γενικό σύστηµα ποιότητας µε το οποίο ουσιαστικά εφαρµόζεται η πολιτική 
ποιότητας. Το σύστηµα ποιότητας καλείται και σχέδιο ποιότητας και η ανάπτυξή του εξαρτάται 
από τι συνολικό εύρος του έργου. Αρχικά προσδιορίζονται οι αντικειµενικοί στόχοι της 
ποιότητας. Το σχέδιο ποιότητας πρέπει να αποτελεί τµήµα της συνολικής τεκµηρίωσης του 
έργου και να αναφέρει λεπτοµερώς συγκεκριµένες πρακτικές, πόρους και δραστηριότητες 
ποιότητας που σχετίζονται µε κάποιο προϊόν, υπηρεσία, συµβόλαιο ή έργο. Για να µπορεί να 
εφαρµόζεται το γενικό σύστηµα ποιότητας σε κάθε έργο απαιτούνται τροποποιήσεις. (Lewis, J. 
P., 2008, pp.361) 
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2.9.4. Χαρακτηριστικά της ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
 
 
Η διαχείριση της ποιότητας και η διοίκηση έργων έχουν όµοια χαρακτηριστικά: 

• Ικανοποίηση του πελάτη: Το έργο πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανάγκες  
του πελάτη, πραγµατοποιώντας ό,τι έχει συµφωνηθεί. 

• Πρόληψη: Η ποιότητα σχεδιάζεται για ένα έργο, δεν εξετάζεται µέσα σε αυτό. Είναι 
περισσότερο κοστοβόρα η διόρθωση των λαθών παρά η πρόληψή τους. 

• Υπευθυνότητα της διοίκησης: Η οµάδα έργου πρέπει να εργάζεται προς το στόχο 
ποιότητας αλλά η διοίκηση πρέπει να παρέχει τους απαραίτητους πόρους. 

• Κύκλος του Deming (Plan-Do-Check-Act): Ο Deming είναι ηγέτης της θεωρίας 
διοίκησης ποιότητας. Η συγκεκριµένη προσέγγιση είναι όµοια µε τις διαδικασίες 
διοίκησης έργων από τις οποίες περνά το κάθε έργο. 

• Τεχνολογία Kaizen: Πρόκειται για µία φιλοσοφία διοίκησης ποιότητας κατά την οποία 
εφαρµόζονται συνεχείς µικρές βελτιώσεις µε σκοπό τη µείωση κόστους και την 
επιβεβαίωση της συνεκτικότητας και της απόδοσης του έργου. 

• Οριακή ανάλυση: Ασχολείται µε το κόστος αυξητικών βελτιώσεων µιας διαδικασίας ή 
ενός προϊόντος και το συγκρίνει µε την αύξηση των εσόδων που προκύπτουν από τις εν 
λόγω βελτιώσεις. 

(Phillips, J., 2004, pp.303-304) 
 
Επίσης, η διαχείριση της ποιότητας περιλαµβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες σχετικά µε το έργο 
και τις εργασίες των έργων: 

• Έλεγχος ποιότητας: Τα αποτελέσµατα των εργασιών ελέγχονται προκειµένου να 
διαπιστωθεί αν ακολουθούν τα πρότυπα ποιότητας. Εάν δε συµβαίνει κάτι τέτοιο ο 
υπεύθυνος του έργου διεξάγει ανάλυση των πρωταρχικών αιτιών για αν εντοπιστεί η 
αιτία της χαµηλής απόδοσης και να περιοριστεί. Ο έλεγχος ποιότητας είναι 
προσανατολισµένος στην επιθεώρηση. 

• ∆ιασφάλιση ποιότητας: Η συνολική απόδοση εκτιµάται προκειµένου να διαπιστωθεί αν 
ακολουθούνται τα σχετικά πρότυπα ποιότητας. Η διασφάλιση ποιότητας οδηγείται από 
την ποιοτική πολιτική του οργανισµού και είναι τυπικά µία διοικητική διαδικασία. 
Γενικά θεωρείται ως η εφαρµογή του σχεδιασµού ποιότητας. 

• Βελτίωση ποιότητας: Η απόδοση του έργου µετριέται και αξιολογείται και αν κρίνεται 
απαραίτητο, εφαρµόζονται διορθωτικές ενέργειες. Οι βελτιώσεις µπορεί να είναι µικρές 
ή µεγάλες αναλόγως την κατάσταση και τη φιλοσοφία ποιότητας του οργανισµού. 

(Phillips, J., 2004, pp.311) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

3.1.1. Ορισµός της ∆ιοίκησης Έργων Πληροφορικής και του λογισµικού 
 
 
Η ∆ιοίκηση Έργων Πληροφορικής είναι η υποκατηγορία του επιστηµονικού κλάδου της 
∆ιοίκησης Έργων κατά την οποία έργα λογισµικού σχεδιάζονται, παρακολουθούνται και 
ελέγχονται. (Wikipedia [URL: A], 2009) Ο όρος λογισµικό χρησιµοποιείται για να περιγράψει 
το σύνολο των προγραµµάτων υπολογιστών, των διαδικασιών και των τεκµηριώσεων µε τα 
οποία µπορούν να εκτελούνται κάποια καθήκοντα σε ένα σύστηµα υπολογιστή. Ο όρος 
περιλαµβάνει το λογισµικό εφαρµογών, όπως οι επεξεργαστές κειµένου, το λογισµικό 
συστηµάτων, όπως τα λειτουργικά συστήµατα που αναλαµβάνουν την επικοινωνία µεταξύ 
εφαρµογών λογισµικού και του ηλεκτροµηχανολογικού µέρους του υπολογιστή, και το 
ενδιάµεσο λογισµικό που ελέγχει και συντονίζει κατανεµηµένα συστήµατα. Στο λογισµικό 
περιλαµβάνονται και οι ιστοσελίδες, τα προγράµµατα και τα βιντεοπαιχνίδια που 
κατασκευάζονται σε γλώσσες προγραµµατισµού όπως C++, Java, HTML. (Wikipedia [URL: B], 
2009) 
 
Η ανάπτυξη λογισµικού έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Είναι ιδιόρρυθµη και απαιτείται ένα σύνολο εξειδικευµένων δεξιοτήτων ώστε να είναι 
επιτυχής. 

• Είναι επίπονη διαδικασία. 
• Μπορεί να γίνει βαρετή, να αποτελέσει ρουτίνα ή ακόµη και να οδηγήσει σε πνευµατική 

αγκύλωση. 
• Μπορεί να προκαλέσει ανταγωνισµό µεταξύ των προγραµµατιστών. 

(Luckey, T. et al., 2006, pp.20) 
 

3.1.2. Κατανόηση της ∆ιοίκησης Έργων Πληροφορικής 
 
 
Τα έργα πληροφορικής και συνεπώς και η διαχείρισή τους αντιµετωπίζονται όπως όλα τα έργα. 
Αρχικά λαµβάνει χώρα ο προσδιορισµός του εύρους του έργου, εκτιµώνται οι απαιτούµενες 
εργασίες και διεξάγεται ο χρονοπρογραµµατισµός. Ο σχεδιασµός του έργου ξεκινά µε τις 
απαιτήσεις του υπό ανάπτυξη λογισµικού. Στη συνέχεια αναπτύσσεται το σχέδιο του έργου µε 
την περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωσή του. Το έργο πρέπει 
να παρακολουθείται και να ελέγχεται ώστε η διοίκηση και η οµάδα έργου να είναι πάντα 
ενήµερες για την πρόοδο που σηµειώνεται. Αν παρατηρηθούν αποκλίσεις από το σχεδιασµό, 
τότε ο υπεύθυνος του έργου προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες. (Wikipedia [URL: A], 2009) 
 
Αυτό που κάνει ιδιαίτερη τη διαχείριση έργων πληροφορικής είναι η φύση της εργασίας καθώς η 
δηµιουργία λογισµικού είναι κάτι µοναδικό. Συνεπώς, παρ’ όλες τις οµοιότητες µε τα άλλα έργα, 
τα έργα πληροφορικής χαρακτηρίζονται από κάποια γνωρίσµατα που τα διαφοροποιούν: 
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• Μη ορατότητα: Στα έργα πληροφορικής η πρόοδος δεν είναι άµεσα ορατή όπως 
συµβαίνει µε την υλοποίηση φυσικών έργων (π.χ. η κατασκευή µια γέφυρας ή ενός 
δρόµου). 

• Πολυπλοκότητα: Τα έργα πληροφορικής είναι πολύ πιο περίπλοκα από οποιοδήποτε 
τεχνικό έργο. 

• Ευελιξία: Η ευκολία µε την οποία το λογισµικό µπορεί να αλλάξει αποτελεί ένα από τα 
πλεονεκτήµατά του. Όταν τα συστήµατα λογισµού αλληλεπιδρούν µε κάποιο φυσικό ή 
οργανωτικό σύστηµα, τότε συνηθίζεται το λογισµικό να προσαρµόζεται ώστε να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες του οργανισµού παρά το αντίθετο. Αυτό σηµαίνει πως το 
λογισµικό γίνεται αντικείµενο υψηλού βαθµού αλλαγών. (Hughes, B. et al., 2005, pp.3) 

 

3.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

3.2.1. Ο Υπεύθυνος του Έργου Πληροφορικής (Software Project Manager) 
 
 
Ο υπεύθυνος του έργου πληροφορικής φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του πελάτη. Επιπλέον αναλαµβάνει να συντονίσει όλες 
τις εργασίες καθώς και να διατηρεί επικοινωνία µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Συνεπώς είναι 
υψηλής σηµασίας η κατάλληλη επιλογή του η οποία γίνεται µε βάση τα κριτήρια που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

• Η διαθεσιµότητα των ατόµων που µπορούν να αναλάβουν τη θέση 
• Η προηγούµενη εµπειρία για τον τοµέα του έργου 
• Η εξειδίκευση στον τεχνικό τοµέα του έργου 
• Η ικανότητα διαχείρισης του µεγέθους της οµάδας έργου 
• Η προθυµία των ατόµων για την ανάληψη του έργου 

(Chemuturi [URL: F], August 2008) 
 
Κατά τη φάση της έναρξης του έργου ο υπεύθυνος έργου εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα: 

• Μελετά τις προδιαγραφές του έργου και διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται 
• ∆ιεξάγει εκτιµήσεις λογισµικού: 

- Το µέγεθος του λογισµικού που θα παραχθεί 
- Εκτίµηση της απαιτούµενης προσπάθειας και των απαιτούµενων δεξιοτήτων του 

προσωπικού που θα ασχοληθεί µε το έργο 
- Τον προγραµµατισµό της εκτέλεσης του έργου 
- Την εκτίµηση του κόστους του έργου 

• Λαµβάνει προϋπολογιστική έγκριση για τις εκτιµήσεις 
• ∆ηµιουργεί αιτήµατα για τους αναγκαίους πόρους: 

- Προσωπικό 
- Μηχανολογικός εξοπλισµός 
- Λογισµικό 
- ∆ικτυακές και διαδικτυακές εγκαταστάσεις 

• Ετοιµάζει το σχεδιασµό του έργου 
• Αναλαµβάνει την ανάπτυξη του περιβάλλοντος και το προετοιµάζει για λειτουργία: 

- Εξοπλισµός γραφείου 
- Μηχανολογικός εξοπλισµός 
- Σύστηµα λογισµικού και παροχή κοινόχρηστων καταλόγων πληροφοριών 
- ∆ίκτυα και διαδίκτυο 
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- Καταµερισµός εργασιών 
• ∆ιευθετεί θέµατα που σχετίζονται µε την εκπαίδευση της οµάδας έργου σε απαιτούµενες 

δεξιότητες 
• Εκπαιδεύει την οµάδα έργου σε όλες τις πτυχές εκτέλεσης του έργου, όπως 

προσδιορίστηκε στο σχεδιασµό του 
• Οργανώνει την οµάδα έργου σε υποοµάδες ανάλογα µε τα καθήκοντα (π.χ. οµάδα 

βάσεων δεδοµένων, οµάδα διασφάλισης ποιότητας) 
(Chemuturi [URL: F], August 2008) 
 

3.2.2. Επιτροπή Συντονισµού Έργου Πληροφορικής (Software Project Steering Committee) 
 
 
Η επιτροπή συντονισµού του έργου πληροφορικής αποτελείται από µία οµάδα ενδιαφεροµένων 
µερών υψηλής βαθµίδας, που έχουν την ευθύνη να παρέχουν καθοδήγηση ως προς τη συνολική 
στρατηγική κατεύθυνση. Σε καµία περίπτωση δεν αντικαθιστά το ρόλο του χρηµατοδότη, αλλά 
βοηθά στη διάδοση της ακολουθούµενης στρατηγικής εντός του οργανισµού. Ιδιαίτερα 
σηµαντικός είναι ο ρόλος της στις περιπτώσεις όπου ένα έργο υλοποιείται από πολλούς φορείς. 
(Alexandrou, M. [URL: Α], 2009) 
 
Ο αντικειµενικός σκοπός της επιτροπής συντονισµού είναι να σχεδιάζει, να προετοιµάζει, να 
συντονίζει, να υποστηρίζει και να παρακολουθεί όλα τα θέµατα που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου. (United Nations Development Group, 2009) Πιο συγκεκριµένα 
έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

• Να παρέχει τους απαραίτητους πόρους 
• Να επιλύει τυχόν συγκρούσεις 
• Να διαχειρίζεται απρόοπτες δαπάνες 
• Να διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του έργου 
• Να εξασφαλίζει τη µη υπέρβαση των εγκεκριµένων δαπανών 
• Να προωθεί την αποδοχή του έργου 

 
Σηµαντικός είναι και ο ρόλος της στη λήψη αποφάσεων. Ο υπεύθυνος του έργου κάθε φορά που 
αντιµετωπίζει κάποιο θέµα και πρέπει να προβεί στη λήψη κάποιας απόφασης, θα πρέπει 
προηγουµένως να έχει συµβουλευτεί την επιτροπή. Επιπλέον, ο ρόλος της είναι καταλυτικός 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ένα έργο υλοποιείται από περισσότερες από µία επιχειρήσεις. 
(Project Management: Specialising in coaching and assessments, 2009) 
 

3.2.3. Η Οµάδα Έργου Πληροφορικής (Software Project Team) 
 
 
Η οµάδα έργου περιλαµβάνει όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται για τη διεκπεραίωση του 
έργου. Σε ένα έργο πληροφορικής, το σηµαντικότερο κοµµάτι της οµάδας έργου αποτελούν οι 
προγραµµατιστές αφού τελικά αυτοί θα αναπτύξουν την επιθυµητή εφαρµογή. 
 
Αφού προσδιοριστούν τα κατάλληλα άτοµα τα οποία απαρτίζουν την οµάδα έργου, πρέπει να 
οριστούν οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες τους. Ένα από τα καλύτερα εργαλεία είναι ο πίνακας 
ρόλων και καθηκόντων, που στοχεύει στον προσδιορισµό όλων τµηµάτων που επηρεάζονται 
από το έργο αλλά και στο να δείξει ποια µέρη του έργου απαιτούν την αλληλεπίδραση αυτών 
των τµηµάτων. Για την κατασκευή του πίνακα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα βήµατα: 
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1. Προσδιορισµός των κυριότερων παραδοτέων του έργου: Σε αυτό το βήµα βοηθά η χρήση 
του WBS για τον εντοπισµό των σηµαντικότερων παραδοτέων. 

2. Προσδιορισµός των ρόλων των υπαλλήλων: Προσδιορίζονται ουσιαστικά τα τµήµατα και 
όχι συγκεκριµένοι υπάλληλοι, καθώς και συγκεκριµένες ειδικότητες αν απαιτούνται. Οι 
ρόλοι τοποθετούνται στην πρώτη σειρά του πίνακα. 

3. Εκχώρηση επεξήγησης στον πίνακα: Υπάρχουν διάφορες επεξηγήσεις που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν, οι συνηθέστερες είναι: 
- Υπεύθυνος για την εργασία 
- Εγκρίνει την εργασία 
- Επιβλέπει την εργασία 
- Συµβουλεύει την εργασία 
- Ενηµερώνεται για την εργασία 

4. Προσδιορισµός της συµµετοχής των ενδιαφερόµενων µερών: Σηµειώνεται το 
σηµαντικότερο παραδοτέο για τους ενδιαφερόµενους. 

5. Ενσωµάτωση του πίνακα στο σύστηµα ελέγχου αλλαγών: Αφού συµπληρωθεί ο πίνακας 
και συµφωνήσουν και όλοι οι ενδιαφερόµενοι µε τους ρόλους και τις αρµοδιότητες, στη 
συνέχεια θα πρέπει να ακολουθείται ο πίνακας προκειµένου να γίνουν τυχόν αλλαγές. 

(Luckey, T. et al., 2006, pp.148-151) 
 

Πίνακας3-1: Ενδεικτικός Πίνακας Ρόλων και Καθηκόντων (Luckey, T. et al., 2006, pp.151-152) 
 

Κύριο παραδοτέο 
Υπεύθυνος 
έργου 

Χρηµατοδότης 
έργου 

Προγραµµατιστής 
∆ιαχειριστής 
βάσεων 
δεδοµένων 

Μηχανικός 
δικτύου 

Κύριοι 
ενδιαφερόµενοι 

Προγραµµατιστικές 
απαιτήσεις εφαρµογής 

Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Συµβουλεύει Υπεύθυνος Ενηµερώνεται Ενηµερώνεται 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 
Απαιτήσεις βάσης 
δεδοµένων 

Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Συµβουλεύει Συµβουλεύει Υπεύθυνος Ενηµερώνεται 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 

Απαιτήσεις δικτύου 
Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Συµβουλεύει Συµβουλεύει Συµβουλεύει Υπεύθυνος 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 
Υλοποίηση 
εφαρµογής 

Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Ενηµερώνεται Υπεύθυνος Υπεύθυνος Ενηµερώνεται 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 
Σχεδιασµός βάσης 
δεδοµένων 

Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Ενηµερώνεται Συµβουλεύει 
Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Ενηµερώνεται 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 
Υλοποίηση βάσης 
δεδοµένων 

Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Ενηµερώνεται Συµβουλεύει Υπεύθυνος Ενηµερώνεται 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 
∆ηµιουργία 
εξυπηρετητή και 
δικτύου 

Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Ενηµερώνεται Ενηµερώνεται Συµβουλεύει Υπεύθυνος 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 

Έλεγχος συστήµατος 
Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Ενηµερώνεται Υπεύθυνος Συµβουλεύει Συµβουλεύει 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 

Ανάλυση εφαρµογής 
Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Ενηµερώνεται Υπεύθυνος Ενηµερώνεται Συµβουλεύει 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 
Μηχανικός 
σχεδιασµός 
συστήµατος 

Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Ενηµερώνεται Ενηµερώνεται Ενηµερώνεται Υπεύθυνος 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 

Έλεγχος και 
αξιολόγηση 
συστήµατος 

Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Συµβουλεύει Υπεύθυνος Ενηµερώνεται Υπεύθυνος 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 

Ανάλυση αξιολόγησης 
Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Ενηµερώνεται Υπεύθυνος Ενηµερώνεται Συµβουλεύει 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 
Τεκµηρίωση 
συστήµατος 

Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Συµβουλεύει Υπεύθυνος Συµβουλεύει Συµβουλεύει 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 

Εκπαίδευση 
Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Συµβουλεύει Υπεύθυνος Συµβουλεύει Συµβουλεύει 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 
∆ιαδικασίες 
αµφίδροµης 
υποστήριξης 

Επιβλέπει/ 
Εγκρίνει 

Συµβουλεύει Υπεύθυνος Συµβουλεύει Συµβουλεύει 
Συµβουλεύει/ 

Εγκρίνει 
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Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα των υπαλλήλων. πρέπει να δοθούν 
κίνητρα ώστε να νιώθουν πως η εργασία τους στον οργανισµό τούς προσφέρει ικανοποίηση. 
Υπάρχουν συγκεκριµένες µέθοδοι για τη βελτίωση της παρακίνησης: 

• Θέσπιση συγκεκριµένων στόχων: Οι στόχοι πρέπει να είναι απαιτητικοί αλλά και 
αποδεκτοί από τους υπαλλήλους. Το δεύτερο σκέλος επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή 
τους κατά τη θέσπισή τους. 

• Παροχή ανάδρασης: ∆εν αρκεί µόνο να τεθούν οι στόχοι αλλά το προσωπικό πρέπει να 
παρέχει ανάδραση σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώνεται προς την επίτευξή τους. 

• Σχεδιασµός εργασιών: Τα καθήκοντα των εργασιών µπορούν να αλλάζουν ώστε να 
γίνονται περισσότερο ενδιαφέρουσες και να δίδεται στους υπαλλήλους η αίσθηση της 
υπευθυνότητας. Η βελτίωση του σχεδιασµού των εργασιών επιτυγχάνεται µε την 
επέκταση και των εµπλουτισµό των καθηκόντων. 
- Επέκταση καθηκόντων: Το εύρος της εργασίας αυξάνεται ώστε οι υπάλληλοι να 

ενασχολούνται µε µεγαλύτερη γκάµα δραστηριοτήτων. Είναι ακριβώς το αντίθετο 
της αύξησης της ειδίκευσης. Για παράδειγµα, σε έναν προγραµµατιστή που 
ενασχολείται µε τη συντήρηση προγραµµάτων, µπορεί να δοθεί η ευθύνη και του 
προσδιορισµού των διορθώσεων παράλληλα µε την διεκπεραίωσή τους. 

- Εµπλουτισµός καθηκόντων: Η εργασία αλλάζει έτσι ώστε ο υπάλληλος να εκτελεί 
καθήκοντα που ανήκουν σε ένα υψηλότερο, διοικητικό επίπεδο. Για παράδειγµα, σε 
έναν προγραµµατιστή που ενασχολείται µε τη συντήρηση προγραµµάτων, µπορεί να 
δοθεί η δικαιοδοσία να αποδέχεται αιτήµατα για διορθώσεις χωρίς να απαιτείται η 
έγκριση κάποιου manager. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.221) 
 

3.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ (STAKEHOLDER ANALYSIS)  
 
 
Η ανάλυση των ενδιαφερόµενων µερών λαµβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα και την επίδραση 
όσων εµπλέκονται σε ένα έργο. Ενδιαφερόµενα µέρη είναι όσοι σχετίζονται µε τη δηµιουργία 
του λογισµικού, π.χ. οι τελικοί χρήστες, τα µέλη της  οµάδας έργου και η διοίκηση. 
 
Είναι σηµαντικό να ακολουθούνται µέθοδοι που επικεντρώνονται στα ενδιαφερόµενα µέρη ως 
τα άτοµα που καθοδηγούν το έργο γιατί µε αυτόν τρόπο τείνει να ακολουθείται η ορισθείσα 
γραµµή ενεργειών. Το πρόβληµα που µπορεί να δηµιουργηθεί είναι οι διαφορετικές πορείες που 
επιθυµούν τα ενδιαφερόµενα µέρη για το έργο και οφείλεται στα διαφορετικά και πιθανόν 
αντικρουόµενα συµφέροντά τους. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός 
και η ανάλυση των ενδιαφερόµενων µερών. Πρέπει να δοθεί έµφαση στις προσδοκίες και στα 
ενδιαφέροντα που καθοδηγούν τα άτοµα, είτε αυτά είναι εµφανή και προφανή είτε υπονοούνται. 
Επίσης, οι απαιτήσεις του έργου πρέπει να έχουν συµφωνηθεί µετά από διαπραγµάτευση µεταξύ 
των ενδιαφεροµένων και να έχουν προκύψει κατά την εξισορρόπηση των αντικρουόµενων 
προσδοκιών.  
 
Για την ανάλυση των ενδιαφερόµενων µερών αρχικά προσδιορίζονται τα ενδιαφερόµενα µέρη, 
έπειτα οι προσδοκίες τους και τα ενδιαφέροντά τους και τελικά βαθµολογούνται οι ρόλοι τους 
και η επιρροή τους στο έργο. 
 
Στη διοίκηση έργων πληροφορικής είναι ουσιώδης η κατανόηση των εµπλεκοµένων 
ενδιαφεροµένων µερών και συνεπώς  η ανάλυσή τους  αποτελεί χρήσιµο µέρος  της  διαδικασίας           
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σχεδιασµού του έργου. Εάν είναι γνωστά όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µαζί µε το βαθµό 
επιρροής και σηµαντικότητάς τους, τότε ο υπεύθυνος του έργου µπορεί να αποφασίσει πώς θα 
τους συµπεριλάβει στο εύρος του έργου. 
 
Μία λίστα µε τα πιθανά ενδιαφέροντα των ενδιαφεροµένων µερών επιτρέπει στον υπεύθυνο 
έργου να έχει µία εικόνα και να βαθµολογεί τα ενδιαφέροντα κατά το χρονικό προγραµµατισµό. 
Επιπλέον η ανάλυση των ενδιαφεροµένων µερών επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση των 
δυνητικών κινδύνων και την αποτελεσµατικότερη αποφυγή τους ώστε να καθίσταται εφικτή η 
εναρµόνιση της ικανοποίησης για όλους τους ενδιαφερόµενους.  
(Levine, R. [URL: A], October 2008) 
 
Τα ενδιαφερόµενα µέρη αντιλαµβάνονται διαφορετικά την έννοια της ολοκλήρωσης ενός έργου. 
Ο υπεύθυνος έργου επιφορτίζεται µε την ευθύνη της ανακάλυψης και της εξισορρόπησης των 
προσδοκιών τους: 

• Οι παράγοντες που καθορίζουν την ολοκλήρωση: Πρέπει να είναι γνωστό ακριβώς το τι 
πρέπει να υλοποιηθεί ώστε να βρεθεί και η κατάλληλη µέθοδος. Αν οι προϋποθέσεις 
ολοκλήρωσης δεν είναι γνωστές ή είναι ασαφείς, τότε το έργο δε µπορεί να ξεκινήσει. 

• Ο στόχος του έργου: Όταν είναι γνωστός ο στόχος του έργου είναι εφικτός και ο 
σχεδιασµός προς αυτόν. Άλλοι στόχοι περισσότερο περιγραφικοί, π.χ. η επικράτηση 
έναντι των αντιπάλων και η αύξηση της αποδοτικότητας των εσωτερικών διαδικασιών, 
ενώ άλλοι στόχοι είναι περισσότερο µετρήσιµοι, π.χ. η µεταφορά δεδοµένων µέσω του 
πρωτοκόλλου VoIP (Voice over IP – Φωνή επί ∆ιαδικτυακού Πρωτοκόλλου) χωρίς να 
ξοδευτούν περισσότερα από 35.000€. 

• Οι τοµείς του οργανισµού που θα επηρεαστούν από το έργο: Με αυτόν τον τρόπο 
εντοπίζονται και λαµβάνονται υπόψη οι µη προφανείς ενδιαφερόµενοι όπως οι λογιστές, 
το προσωπικό ασφαλείας και οι δηµόσιοι φορείς. 

• Η προτεραιότητα των έργων: Πρακτικά συνηθίζεται οι υπεύθυνοι έργων αλλά και το κάθε 
µέλος της οµάδας έργου να εµπλέκονται ταυτοχρόνως σε περισσότερα από ένα έργα. 
Συνεπώς είναι σηµαντικό να γνωστοποιούνται οι προτεραιότητες ώστε όλοι να µπορούν 
να κατανείµουν σωστά το χρόνο και την ενέργειά τους. 

• Το αποδεκτό εύρος της διακύµανσης: Πρόκειται για µία +/- τιµή που σχετίζεται µε τον 
προϋπολογισµό και το χρονοπρογραµµατισµό. Για παράδειγµα, ένα έργο µπορεί να έχει 
προϋπολογισµό 450.000€, +45.000€ έως -25.000€, που σηµαίνει πως το έργο µπορεί να 
κοστίσει από 425.000€ έως το πολύ 495.000€. 

(Luckey, T. et al., 2006, pp.26-27) 
 
Στην αρχή του κύκλου ζωής ενός έργου είναι θεµιτό τα ενδιαφερόµενα µέρη να καθορίζουν και 
να ελέγχουν το εύρος του, καθώς τότε έχουν τη µεγαλύτερη επιρροή σε αυτό. Από το εύρος 
καθορίζονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες που θα πρέπει να διαθέτει η εφαρµογή 
προς υλοποίηση. Μετά τον καθορισµό του εύρους από το σύνολο των ενδιαφεροµένων 
καθίσταται υπεύθυνος ο υπεύθυνος του έργου για τον έλεγχο όποιων αλλαγών απαιτούνται. 
Όταν ξεκινά η υλοποίηση της εφαρµογής, οι απαιτήσεις από την πλευρά του πελάτη δε µπορούν 
να αλλάζουν διαρκώς αλλά ούτε και να διαφοροποιούνται σε µεγάλο βαθµό. Συνεπώς, ο 
υπεύθυνος του έργου και η οµάδα έργου ασκούν µεγαλύτερη επιρροή στην υλοποίηση της 
εφαρµογής. ∆εδοµένων των απαιτήσεων του πελάτη, εκείνοι είναι που θα επιλέξουν τις 
µεθοδολογίες που αρµόζουν και προτιµούν για να ακολουθήσουν. Οπότε µπορούµε να 
υποθέσουµε πως γενικά η επιρροή των ενδιαφεροµένων µερών εξασθενίζει καθώς το έργο 
οδεύει προς την ολοκλήρωση, ενώ η επιρροή του υπεύθυνου έργου και της οµάδας έργου 
ενδυναµώνεται. Η πορεία αυτή παρίσταται στο διάγραµµα που ακολουθεί. Βέβαια, όταν 
ολοκληρωθεί η εφαρµογή, ο πελάτης είναι εκείνος του θα την παραλάβει, θα τη θέσει σε 
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εφαρµογή και θα έχει τον κύριο λόγο, καθώς έχει το δικαίωµα είτε να την εγκρίνει είτε να την 
απορρίψει. (Luckey, T. et al., 2006, pp.40-41) 

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ

 
∆ιάγραµµα3-1: Η επιρροή των ενδιαφερόµενων µερών και του υπεύθυνου του έργου και της οµάδας 

έργου κατά την υλοποίηση του έργου (Luckey, T. et al., 2006, pp.41) 

 

3.3.1. Τελικοί Χρήστες (End Users) 
 
 
Οι τελικοί χρήστες αποτελούν πολύ σηµαντικό µέρος των ενδιαφερόµενων µερών και είναι 
εκείνα τα άτοµα που πριν την έναρξη του έργου προσδιορίζουν το τι επιθυµούν δηµιουργώντας 
τις απαιτήσεις, αλλά και µετά την ολοκλήρωση του έργου θα παραλάβουν το τελικό αποτέλεσµα 
και είτε θα το εγκρίνουν εφόσον ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, είτε θα το απορρίψουν. 
 
Όπως εύκολα γίνεται κατανοητό, είναι πολύ σηµαντικό να εµπλέκονται οι τελικοί χρήστες κατά 
την υλοποίηση του έργου. Αποτελούν την καταλληλότερη πηγή άντλησης πληροφόρησης για το 
τι θα µπορούσε να διορθώσει τη δυσµενή κατάσταση που αντιµετωπίζουν, προσδιορίζοντας µε 
αυτόν τρόπο χαρακτηριστικά που θα πρέπει να περιλαµβάνει το τελικό προϊόν του έργου. Έτσι, 
τους δίδεται η ευκαιρία να εκφράζουν την άποψή τους και εποµένως αποκτούν µερίδιο ευθύνης 
για την επιτυχία ή αποτυχία του έργου. Στην περίπτωση που αγνοηθούν οι τελικοί χρήστες, 
δηµιουργείται κίνδυνος το αποτέλεσµα του έργου να µην ανταποκρίνεται σε αυτό που επιθυµούν 
και τελικά να απορριφθεί. (Toolbox for IT, 2009) 
 

3.4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 
 
Ο υπεύθυνος έργου είναι υπεύθυνος και για τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων που µπορούν να 
επηρεάσουν την πορεία ενός έργου. Αξιοσηµείωτο είναι πως δεν είναι µόνος του σε αυτό, αλλά 
βασίζεται στην επιτροπή συντονισµού του έργου προκειµένου να ληφθούν οι καταλληλότερες 
αποφάσεις. Κάποιες αποφάσεις λαµβάνονται διαισθητικά, υπό πίεση και µε ελλιπή 
πληροφόρηση. Η αποτελεσµατική διαισθητική σκέψη είναι απαραίτητο προσόν για τον 
υπεύθυνο του έργου και για όσους εµπλέκονται στη λήψη αποφάσεων, αλλά µπορεί να 
παρουσιάζονται πνευµατικά κωλύµατα: 
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• Λαθεµένη ευρετική: Πρόκειται για τη µέθοδο ενεργειών που ακολουθείται και βασίζεται 
στις αποκτηθείσες εµπειρίες. Το πρόβληµα που παρουσιάζεται είναι ότι οι διαθέσιµες 
πληροφορίες µπορεί να είναι παραπλανητικές ενώ η χρήση στερεοτύπων ίσως δεν 
επιφέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

• Βαθµός δέσµευσης: Αναφέρεται στη σταδιακή αύξηση της δυσκολίας τροποποίησης µίας 
απόφασης όταν υπάρχουν ενδείξεις που αποδεικνύουν την ακαταλληλότητά της. 

• Υπερβολική πληροφόρηση: Αναφέρεται στην περίπτωση όπου υπάρχουν τόσες πολλές 
πληροφορίες διαθέσιµες ώστε καθίσταται δύσκολο να διαχωριστούν οι χρήσιµες που θα 
οδηγήσουν στη σωστή απόφαση. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.224-225) 
 
Έχει παρατηρηθεί πως όταν επιτρέπεται η συµµετοχή ολόκληρης της οµάδας στη λήψη 
αποφάσεων, οι αποφάσεις που λαµβάνονται γίνονται ευκολότερα αποδεκτές συγκριτικά µε 
εκείνες που επιβάλλονται. Ακόµη έχει αποδεχθεί πως οι οµάδες που αποτελούνται από άτοµα µε 
συµπληρωµατικές δεξιότητες και ειδίκευση, επιτυγχάνουν καλύτερη επίλυση πολύπλοκων 
προβληµάτων. Τα προβλήµατα της οµαδικής λήψης αποφάσεων είναι ότι είναι χρονοβόρα, ότι 
µπορεί να προκαλέσει ενδοοµαδικές συγκρούσεις και ότι οι αποφάσεις µπορούν να επηρεαστούν 
υπέρµετρα από τα επικρατέστερα µέλη της οµάδας. (Hughes, B. et al., 2005, pp.225) Γενικά 
πάντως, ο υπεύθυνος του έργου πρέπει να θυµάται πάντοτε πως ο κύριος ρόλος του είναι ο 
σχηµατισµός της οµάδας του και η εξασφάλιση της παραγωγικότητάς της. Συνεπώς, πρέπει να 
εµπιστεύεται την οµάδα του και να µην αποδέχεται τον εαυτό του ως αυθεντία καθώς το κάθε 
µέλος έχει δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα που είναι αδύνατον να υπάρξουν σε ένα µόνο 
άτοµο. (Stellman, A. et al., 2006, pp.4)  
 
Αυτό του έχει περισσότερη σηµασία κατά τη λήψη αποφάσεων είναι η διαφάνεια. Αν οι 
αποφάσεις βασίζονται σε πραγµατικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την οµάδα, τότε 
υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες οι αποφάσεις να είναι σωστές και να οδηγήσουν σε 
επιτυχές έργο. ∆ηµιουργία ενός διαφανούς περιβάλλοντος σηµαίνει πως όλες οι πληροφορίες 
δηµοσιοποιούνται και αιτιολογείται η λογική µε την οποία λαµβάνεται κάθε απόφαση. Κανένα 
έργο δεν υλοποιείται ακριβώς όπως έχει σχεδιαστεί και ο µόνος τρόπος για την αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση των προβληµάτων είναι η ανακοίνωση της φύσης του καθένα ώστε η επίλυσή του 
να προκύψει από το κατάλληλο και αρµόδιο άτοµο. Πάντα πρέπει να αντιµετωπίζεται η 
πραγµατικότητα χωρίς να γίνεται προσπάθεια να αλλαχθεί. Για παράδειγµα, αν το πρόβληµα 
είναι οι µη ρεαλιστικές προθεσµίες, ο υπεύθυνος του έργου θα πρέπει να απευθυνθεί στο δικό 
του υπεύθυνο και όχι να ασκήσει πίεση στους υφισταµένους του προκειµένου να ολοκληρώσουν 
έγκαιρα την εργασία τους. Στη δεύτερη περίπτωση, ακόµα κι αν τελικά επιτευχθεί η προθεσµία, 
είναι σίγουρο πως η εφαρµογή δε θα είναι έτοιµη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ώστε να 
παραδοθεί. (Stellman, A. et al., 2006, pp.3) 
 

3.4.1. Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων 
 
 
Για να γίνει περισσότερο αποτελεσµατική και αποδοτική η λήψη αποφάσεων, τα µέλη τη οµάδας 
πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να ακολουθείται µία συγκεκριµένη διαδικασία: 

• Συνεργασία µεταξύ των ειδικών 
• Παρουσίαση του προβλήµατος στους ειδικούς 
• Προτάσεις των ειδικών 
• Αντιπαραβολή και αναπαραγωγή των προτάσεων 
• Αναφορά εκ νέου στις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν 
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• Οι ειδικοί σχολιάζουν τις προτάσεις των άλλων µελών και τροποποιούν τις προτάσεις 
τους 

• Αν διαπιστωθεί πλήρης οµοφωνία η διαδικασία σταµατά, διαφορετικά συνεχίζεται 
(Hughes, B. et al., 2005, pp.226) 
 

3.5. ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 
∆ύο πολύ σηµαντικοί παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός έργου είναι η εγκυρότητα 
και η αξιοπιστία των ερευνών που εντοπίζουν τις απαιτήσεις των ενδιαφεροµένων µερών. 

• Εγκυρότητα: Γενικά, η ανάλυση της εγκυρότητας προσδιορίζει το κατά πόσο καλά 
διεξάγονται οι έρευνες που σχετίζονται µε τις απαιτήσεις των ενδιαφερόµενων µερών και 
αξιολογείται µε βάση την εγκυρότητα των χρησιµοποιούµενων µέτρων καθώς και των 
διαπιστώσεων και των συµπερασµάτων. Η εγκυρότητα του περιεχοµένου αποτελεί ένα 
µέτρο του κατά πόσο καλύπτεται το εύρος των ερµηνειών που µπορούν να προσδοθούν 
στα εκφραζόµενα ενδιαφέροντα. Η εγκυρότητα της φραστικής δοµής εκφράζει το αν οι 
κλίµακες των µετρήσεων αναπαριστούν ορθά τα χαρακτηριστικά που µετρώνται.  

• Αξιοπιστία: Η αξιοπιστία σχετίζεται µε το κατά πόσο τα αποτελέσµατα της έρευνας 
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το 
δείγµα που χρησιµοποιείται συνήθως δεν είναι στατιστικά τυχαίο. Τα αποτελέσµατα 
συνήθως κρίνονται µεροληπτικά αναλόγως µε τη στάση που επιθυµεί να διατηρήσει ο 
υπεύθυνος του έργου και συνεπώς είναι ασφαλέστερο να µη γενικεύονται. 

(Procaccino, J. D. et al., February 2006, pp.1543) 
 
Στη συνέχεια, για την επιτυχή ανάπτυξη λογισµικού χρειάζεται η υποστήριξη της οµάδας των 
προγραµµατιστών και η συνεργασία διαφόρων τµηµάτων του οργανισµού µε τους ακόλουθους 
τρόπους: 

• Τοποθέτηση των εργαζοµένων µε τα επιθυµητά προσόντα, από το εσωτερικό περιβάλλον 
του οργανισµού, στις κατάλληλες θέσεις µε τη συνεισφορά του Τµήµατος Ανθρωπίνων 
Πόρων 

• Εντοπισµός εργαζοµένων µε τα επιθυµητά προσόντα από εξωτερικές πηγές και εισαγωγή 
τους στις κατάλληλες οµάδες έργων 

• Εφοδιασµός σε τεχνικό εξοπλισµό και σε λογισµικό 
• Παροχή θέσεων και καθισµάτων στην οµάδα έργου από το Τµήµα ∆ιοίκησης ή το Τµήµα 

Εγκαταστάσεων 
• Παρέµβαση για την αποκατάσταση των προβληµάτων από το Τµήµα ∆ιαχείρισης 

∆ικτύων και Συστηµάτων 
• Παροχή ελέγχου ποιότητας λογισµικού κατά τον τερµατισµό της κάθε φάσης του έργου 

από το Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας Λογισµικού 
• ∆ιεξαγωγή ελέγχων 
• Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων 
• Παροχή άλλου είδους υποστήριξης όπως οι συµβουλές και η καθοδήγηση ειδικών και 

αναθεωρήσεις σχεδιασµών, αρχιτεκτονικής και εκτιµήσεων 
(Chemuturi [URL: G], September 2008) 
 
Γενικότερα, οι µεταβλητές που καθορίζουν την επιτυχή διαχείριση ενός έργου σχετίζονται µε 
τεχνικές διαδικασίες παραγωγής, µε το χρονοπρογραµµατισµό σε ένα δυναµικό περιβάλλον και 
µε τις εξατοµικευµένες διαφορές των υπευθύνων έργων, των υπαλλήλων και των 
ακολουθούµενων διαδικασιών. Όταν δεν εµφανίζονται δυσλειτουργίες και εφαρµόζονται 
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κατάλληλες πρακτικές, είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων. ∆ιαφορετικά το πρόβληµα 
επικεντρώνεται και περιορίζεται στην αποφυγή της αποτυχίας. Η ουσία είναι πως ένα σύστηµα 
διαχείρισης έργων που απλά και µόνο ελέγχει τις εσωτερικές διαδικασίες δε µπορεί να 
εξασφαλίσει ένα ισορροπηµένο αποτέλεσµα. Για την επίτευξη των στόχων πρέπει να 
παρακολουθείται τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον µίας επιχείρησης. 
 
Απαραίτητη είναι η µείωση ή η εξάλειψη και των εσωτερικών (π.χ. έλλειψη κατάλληλου 
προσωπικού) και των εξωτερικών (π.χ. αλλαγή σχετικής τεχνολογίας) διαταραχών. Οι 
κυριότερες µέθοδοι είναι η προστασία (buffering), η ανάδραση (feedback) και ο έλεγχος των 
εισροών (feed forward). Η προστασία αναλαµβάνει αποκλειστικά να µετριάσει τα ανεπιθύµητα 
αποτελέσµατα. Η ανάδραση παρέχει τη δυνατότητα να εισαχθούν διορθωτικές ενέργειες αφού 
εντοπιστεί κάποιο σφάλµα και απόκλιση από τον τιθέµενο στόχο. Ο έλεγχος των εισροών 
εστιάζει στις εισροές (π.χ. υπάλληλοι, κεφάλαιο, εξοπλισµός) πριν ακόµα ξεκινήσει η διαδικασία 
της υλοποίησης του έργου ώστε να διασφαλίσει πως ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
τελικού προϊόντος. (White, A.S., July 2005, pp.127-128) 
 

3.6. Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

3.6.1. Κύκλος ζωής και Μοντέλο αναφοράς Έργου πληροφορικής 
 
 
Κατά τη φάση υλοποίησης ενός έργου πληροφορικής τίθεται σε υλοποίηση ο κύκλος ζωής του. 
Η φύση του έργου µπορεί να επηρεάσει τα στάδια του κύκλου ζωής του, όµως ένας τυπικός 
κύκλος περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• Ανάλυση απαιτήσεων: Περιλαµβάνει τον εντοπισµό όλων των λεπτοµερειών που 
απαιτούν οι τελικοί χρήστες από το σύστηµα. Χρειάζεται ενηµέρωση και συµπλήρωση 
των πληροφοριών που συλλέχθηκαν για την ανάληψη του έργου. 

• Προδιαγραφές: Πρόκειται για τη λεπτοµερή και έγγραφη τεκµηρίωση της λειτουργίας 
του συστήµατος που θα δηµιουργηθεί. 

• Σχεδιασµός: Πρόκειται για το σχεδιασµό που πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί και υλοποιείται σε δύο στάδια. 
1. Εξωτερικός σχεδιασµός ή σχεδιασµός χρηστών: Περιλαµβάνει το σχεδιασµό που 

σχετίζεται µε τι διεπαφή των χρηστών, δηλαδή του τρόπου επικοινωνίας των 
χρηστών µε την εφαρµογή, π.χ. το µενού επιλογών. 

2. Φυσικός σχεδιασµός: Περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο τα δεδοµένα και οι 
διαδικασίες της εφαρµογής θα δοµηθούν εσωτερικά. 

• Προγραµµατισµός: Αναφέρεται είτε στη συγγραφή κώδικα σε µία γλώσσα 
προγραµµατισµού είτε στη χρήση µία εφαρµογής κατασκευής υψηλού επιπέδου. Ακόµα 
κι όταν το λογισµικό δεν κατασκευάζεται εξ αρχής απαιτούνται τροποποιήσεις στη 
διαθέσιµη εφαρµογή προκειµένου να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών. 

• Επαλήθευση και επικύρωση: Αναφέρονται στον προσεκτικό έλεγχο που απαιτείται 
προκειµένου να διασφαλιστεί πως το υπό ανάπτυξη σύστηµα ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
του. 

• Εφαρµογή/Εγκατάσταση: Πρόκειται για την εγκατάσταση του συστήµατος µετά την 
ανάπτυξη του λογισµικού και περιλαµβάνει διαδικασίες όπως η αρχικοποίηση των 
αρχείων δεδοµένων και των παραµέτρων του συστήµατος, η συγγραφή εγχειριδίων 
χρηστών και η εκπαίδευση των χρηστών του καινούριου συστήµατος. 
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• Συντήρηση και υποστήριξη: Μετά την εφαρµογή του συστήµατος απαιτείται συνεχής 
επέµβαση για τη διόρθωση λαθών που πιθανόν να εµφανιστούν αλλά και για ενδεχόµενες 
επεκτάσεις και βελτιώσεις του συστήµατος. Η συντήρηση και η υποστήριξη µπορεί να 
περιλαµβάνουν µια σειρά από µικρά έργα πληροφορικής. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.4-5) 
 

 
Εικόνα3-1: Ο τυπικός Κύκλος Ζωής Έργου Πληροφορικής (Hughes, B. et al., 2005, pp.4) 

 
Παράλληλα µε τον κύκλο ζωής χρησιµοποιείται και το µοντέλο αναφοράς που βασίζεται σε µία 
ενιαία εννοιολογική αρχιτεκτονική που καλείται M-Μοντέλο (M-Model). Το M-Μοντέλο 
περιλαµβάνει όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται µε τις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου και 
περιγράφει τη διαδικασία της διοίκησης έργου σε όλο το εύρος της επιχείρησης και επεξηγεί τα 
επίπεδα διοίκησης που περικλείονται. 
 
Τα τρία επίπεδα διοίκησης που διακρίνονται στο M-Μοντέλο είναι τα ακόλουθα: 

• Υπεύθυνος έργου: Στο λειτουργικό επίπεδο της διοίκησης έργων ο υπεύθυνος του έργου 
έχει την αρµοδιότητα του σχεδιασµού και της εκτέλεσης ενός έργου. Πρόκειται για το 
κατώτερο επίπεδο του µοντέλου. 

• Γραφεία έργου και επιτροπές: Το εν λόγω επίπεδο διοίκησης εµπεριέχει όλες τις µόνιµες 
ή προσωρινές οργανωτικές αρχές που ευθύνονται για το συντονισµό, το σχεδιασµό και 
τον έλεγχο των έργων που εκτελούνται παράλληλα. 

• Ανώτατη διοίκηση: Πρόκειται για το ανώτερο επίπεδο διοίκησης που είναι υπεύθυνο για 
ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των έργων. 

(Ahlemann, F., January 2008, pp.6) 
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Εικόνα3-2: Το M-Μοντέλο (Ahlemann, F., January 2008, pp.5) 

 

3.6.2. Οι Φάσεις Έργου Πληροφορικής 
 
 
Η διεκπεραίωση όλων των έργων µπορεί να διακριθεί σε πέντε φάσεις όπως έχει ήδη αναφερθεί 
στο προηγούµενο κεφάλαιο. Οι φάσεις αυτές είναι η έναρξη, ο σχεδιασµός, η εκτέλεση, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος και ο τερµατισµός. Στη συνέχεια, οι φάσεις αυτές θα αναλυθούν 
για τα έργα πληροφορικής. 
 

3.6.2.1. Έναρξη έργου πληροφορικής 
 
 
Η έναρξη ενός έργου πληροφορικής αποτελεί κρίσιµο στάδιο για τη φάση της εκτέλεσης καθώς 
µία σωστή εκκίνηση έχει περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει σε επιτυχές έργο. Η φάση της 
έναρξης ξεκινά τη στιγµή που κάποιος πελάτης αναθέτει στην επιχείρηση ένα έργο. Οι στόχοι 
της έναρξης είναι οι ακόλουθοι: 

• ∆ιασφάλιση πως για την ευθύνη της εκτέλεσης, της παράδοσης και της αποδοχής του 
έργου από τον πελάτη έχει επιφορτιστεί κάποιος ως υπεύθυνος έργου πληροφορικής 
(Software Project Manager - SPM). 

• Παροχή υποστήριξης του υπεύθυνου έργου από τα τµήµατα υπηρεσιών της επιχείρησης 
• Παροχή της εµπειρίας για την υποστήριξη του έργου 

(Chemuturi [URL: F], August 2008) 
 
Πολύ σηµαντικό είναι επίσης να καθοριστεί ο σκοπός του έργου. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο 
λόγος για τον οποίο χρήζει η υλοποίησή του καθώς και το αν όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
συµφωνούν µε το σκοπό και τους στόχους. Με αυτόν τον τρόπο θα υλοποιηθεί η κατάλληλη 
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λύση για το οποιοδήποτε προκύπτον πρόβληµα και θα βελτιωθεί ο οργανισµός. (Luckey, T. et 
al., 2006, pp.25-26) 
 
Εκτός από το σκοπό πρέπει να καθοριστεί και το εύρος του έργου, µέσω ενός ειδικού επίσηµου 
εγγράφου που ονοµάζεται δήλωση εύρους έργου που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Παραδοτέα: Περιλαµβάνει το τι τελικά θα δηµιουργήσει το έργο για τον πελάτη. 
Συµπεριλαµβάνεται το πακέτο λογισµικού, η διεπαφή χρηστών και η συµβατότητα των 
εφαρµογών. 

• Παραδοχές: Πρόκειται για τις παραδοχές που έγιναν προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο 
και η δηµιουργία µίας λίστας τους επιτρέπει το έλεγχό τους καθώς το έργο προοδεύει. 
Για παράδειγµα, παραδοχή µπορεί να αποτελεί η υπόθεση πως η ζητούµενη εφαρµογή 
µπορεί να αναπτυχθεί σε γλώσσα προγραµµατισµού C++, ή απόκτηση πρόσβασης για 
έλεγχο της εφαρµογής µέσω κάποιου δικτύου. 

• Παραλείψεις: Πρόκειται για ό,τι δε συµπεριλαµβάνεται στο εύρος του έργου, όπως για 
παράδειγµα, όταν αναπτύσσεται µία εφαρµογή για µία επιχείρηση-πελάτη µπορεί να µην 
υλοποιηθεί και τρόπος για το πώς θα τη χρησιµοποιούν οι τελικοί χρήστες µέσω του 
δικτύου της επιχείρησης. 

• Λειτουργίες: Το εύρος του έργου καθορίζει το τι θα µπορεί να υλοποιήσει η εφαρµογή 
και θα πρέπει να τεκµηριώνεται η λειτουργικότητά της. 

• Τεχνική δοµή: Πρέπει να επεξηγείται και να απεικονίζεται η ροή των δεδοµένων, τα 
υποσυστήµατα µε τα οποία θα αλληλεπιδρά η εφαρµογή και οι εξαρτήσεις της 
εφαρµογής (π.χ. λειτουργικό σύστηµα, ∆ιαδίκτυο, δίκτυα). 

• Επιρροές: Πρέπει να αναφέρονται όλα τα πιθανά προβλήµατα που δύναται να 
προκαλέσει η εφαρµογή που θα υλοποιηθεί και µπορούν να σχετίζονται π.χ. µε τις 
διαδικασίες της επιχείρησης-πελάτη, την πρόσβαση σε δεδοµένα, την υποστήριξη της 
καινούριας εφαρµογής και µε αλλαγές που πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε άλλες 
εφαρµογές. 

• Άλλα έργα: Γίνεται αναφορά σε άλλα έργα, εάν υπάρχουν, από τα οποία εξαρτάται η 
πρόοδος του τρέχοντος έργου. 

(Luckey, T. et al., 2006, pp.68-70) 
 

3.6.2.1.1. Ανάλυση απαιτήσεων 

 
 
Οι απαιτήσεις είναι ουσιαστικά χαρακτηριστικά που πρέπει να εµφανίζει η τελική εφαρµογή 
λογισµικού προκειµένου να µπορεί να επιλύσει κάποιο συγκεκριµένο πρόβληµα που 
εµφανίζεται. Συνήθως αποτελούν έναν περίπλοκο συνδυασµό απαιτήσεων διαφορετικών 
ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικά επίπεδα του οργανισµού και του περιβάλλοντος 
µέσα στο οποίο η εφαρµογή θα λειτουργεί. Στοιχειώδες χαρακτηριστικό των απαιτήσεων, παρ’ 
όλη τη δυσκολία και το κόστος, αποτελεί η επαληθευσιµότητά τους, ενώ παράλληλα ο 
προσδιορισµός τους είναι µοναδικός ώστε υποβάλλονται στη διαµόρφωση της διαχείρισης και 
του ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του λογισµικού. (Abran, A. et al., 2004, 
pp.2-1,2-2) 
 
Πριν την εκκίνηση της ανάπτυξης του λογισµικού, είναι απαραίτητος ο σαφής προσδιορισµός 
των απαιτήσεων του λογισµικού (Software Requirement Specification - SRS). Ουσιαστικά 
πρόκειται για µία πλήρη περιγραφή της λειτουργίας και της συµπεριφοράς του συστήµατος προς 
υλοποίηση. Περιλαµβάνεται ένα σύνολο περιπτώσεων χρήσης που περιγράφουν αναλυτικά όλες 
τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ χρήστη και λογισµικού καθώς και τις λειτουργικές και µη 
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λειτουργικές απαιτήσεις. Οι λειτουργικές απαιτήσεις ορίζουν το τι χρειάζεται να υλοποιηθεί 
προκειµένου το αποτέλεσµα να ικανοποιεί τον πελάτη, ενώ οι µη λειτουργικές θέτουν 
περιορισµούς στο σχεδιασµό ή την εφαρµογή, όπως τα πρότυπα ποιότητας. (Wikipedia [URL: 
C], 2009) 
 
Στη συνέχεια αναλύονται οι όροι λειτουργικές και µη λειτουργικές απαιτήσεις. 

• Λειτουργικές απαιτήσεις: Καθορίζουν τη συµπεριφορά και τη λειτουργία του συστήµατος 
που αποτελεί και το τελικό παραδοτέο. Οι λειτουργικές απαιτήσεις καθορίζονται µετά 
από την ανάλυση του συστήµατος και τη χρήση µεθόδων σχεδιασµού. 

• Μη λειτουργικές απαιτήσεις: Ουσιαστικά επιβάλλουν περιορισµούς στο σχεδιασµό ή την 
πραγµατοποίηση του έργου. Τέτοιες απαιτήσεις είναι οι επόµενες: 
- Απαιτήσεις ποιότητας: Περιλαµβάνουν τα χαρακτηριστικά του συστήµατος που δε 

σχετίζονται τόσο µε το «τι πρέπει να κάνει το σύστηµα» αλλά µε το «πώς πρέπει να 
το κάνει». Οι χρήστες αντιλαµβάνονται τα χαρακτηριστικά αυτά, π.χ. χρόνος 
απόκρισης, αξιοπιστία και ευκολία χρησιµοποίησης της πλατφόρµας. 

- Απαιτήσεις πόρων: Εκφράζουν την προθυµία του οργανισµού να επενδύσει στο υπό 
κατασκευή σύστηµα, ξοδεύοντας χρήµατα και πόρους. Συνήθως γίνεται µία 
διαπραγµάτευση µεταξύ αυτού και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση 
του συστήµατος. Γενικά κοστίζει δυσανάλογα περισσότερο η ολοκλήρωσή του σε 
µικρότερο χρονικό διάστηµα. Επίσης, διαπραγµάτευση µπορεί να επιτευχθεί µεταξύ 
λειτουργικών απαιτήσεων, απαιτήσεων ποιότητας και κόστους. Πάντα είναι 
επιθυµητά αξιόπιστα και φιλικά προς το χρήστη συστήµατα που υλοποιούν αυτό 
ακριβώς που έχει προβλεφθεί, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πάντα η οικονοµική 
δυνατότητα για την απόκτησή τους. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.14-15) 
 
Το έγγραφο στο οποίο παρουσιάζεται ο προσδιορισµός των απαιτήσεων ακολουθεί µία 
συγκεκριµένη δοµή: 

1. Εισαγωγή 
- Σκοπός: Αναφέρεται η ονοµασία του έργου καθώς και ο σκοπός του εγγράφου. Για 

παράδειγµα µπορεί να αναφέρεται πως παρέχει έναν οδηγό στους σχεδιαστές, τους 
προγραµµατιστές και τους ελεγκτές που ευθύνονται για την υλοποίηση του έργου. 

- Εύρος: Περιλαµβάνει µία σύντοµη περιγραφή του εύρους του εγγράφου. Για 
παράδειγµα µπορεί να αναφέρεται πως το έγγραφο περιλαµβάνει µία πλήρη 
περιγραφή της λειτουργίας της τελικής εφαρµογής και περιλαµβάνει περιπτώσεις 
χρήσης, λειτουργικές και µη απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις όπου πρόκειται για 
περίπλοκες εφαρµογές προς υλοποίηση, δηµιουργούνται περισσότερα του ενός 
έγγραφα προσδιορισµού απαιτήσεων. 

- Επισκόπηση συστήµατος: Περιλαµβάνει µία σύντοµη περιγραφή του συστήµατος, 
παρουσιάζοντας το όραµα και το εύρος του έργου. 

- Αναφορές: Πρόκειται για αναφορές σε άλλα έγγραφα που διευκολύνουν την 
κατανόηση των απαιτήσεων.  

2. Ορισµοί: Περιλαµβάνονται όλοι οι ορισµοί που απαιτούνται για την κατανόηση των 
απαιτήσεων καθώς και ένα γλωσσάρι µε έννοιες µε τις οποίες πιθανόν να µην υπάρχει 
εξοικείωση. 

3. Περιπτώσεις χρήσης: Πρόκειται για την περιγραφή της κάθε µίας από τις περιπτώσεις 
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί η τελική εφαρµογή. 

4. Λειτουργικές απαιτήσεις: Περιλαµβάνει όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις. 
5. Μη λειτουργικές απαιτήσεις: Περιλαµβάνει όλες τις µη λειτουργικές απαιτήσεις. 

(Stellman, A. et al., 2006, pp.110-111)  
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Συχνό φαινόµενο αποτελεί η εµφάνιση προβληµάτων κατά τον καθορισµό των απαιτήσεων και 
είναι σηµαντική είναι η επίλυσή τους. Τα προβλήµατα αυτά παρουσιάζονται όταν 
δηµιουργούνται συγκρούσεις µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών που ζητούν αµοιβαίως 
αποκλειόµενα χαρακτηριστικά, µεταξύ των απαιτήσεων και των πόρων ή µεταξύ των 
λειτουργικών και µη απαιτήσεων. Τις περισσότερες φορές πρέπει να αποφεύγεται η λήψη 
µονοµερών αποφάσεων και να προτιµάται η εύρεση κοινώς αποδεκτών απαιτήσεων. (Abran, A. 
et al., 2004, pp.2-7) 
 
Για το λόγο ότι ο προσδιορισµός των απαιτήσεων µπορεί να αντιµετωπίσει προβλήµατα, οι 
απαιτήσεις πρέπει να εντοπίζονται και να αντιµετωπίζονται εγκαίρως. Η οµάδα των 
προγραµµατιστών πρέπει να υιοθετεί ορθές πρακτικές για τον εντοπισµό των απαιτήσεων 
προκειµένου να µειώνεται η εµφάνιση προβληµάτων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 
αλλοίωση του εύρους. Συχνά συµβαίνει να προτείνεται µία αλλαγή που φαίνεται µικρή αλλά 
όταν οι προγραµµατιστές επιχειρούν τις τροποποιήσεις για να συµπεριληφθεί, αποδεικνύεται 
δύσκολη η εφαρµογή της. Οι συνεχείς αλλαγές µπορούν να οδηγήσουν σε σταδιακή αλλοίωση 
του εύρους. Παρ’ όλ’ αυτά, πάντα θα υπάρχουν αιτήµατα για αλλαγές και για την ορθή 
διαχείρισή τους είναι απαραίτητη µία διαδικασία ελέγχου αλλαγών. (Stellman, A. et al., 2006, 
pp.127-129) 
 

3.6.2.1.2. Περιορισµοί 

 
 
Η υλοποίηση κάθε έργου έρχεται αντιµέτωπη µε περιορισµούς. Ως περιορισµός ορίζεται το 
οτιδήποτε περιορίζει τις επιλογές του υπεύθυνου έργου και πρέπει να εντοπίζονται εξ αρχής 
ώστε να βρεθούν τρόποι αντιµετώπισής τους. Ένα έργο πληροφορικής αντιµετωπίζει τους 
ακόλουθους περιορισµούς: 

• Χρονοδιάγραµµα: Καθορίζονται συγκεκριµένες ηµεροµηνίες για την παράδοση της 
τελικής εφαρµογής ή ενδιάµεσων σταδίων, όµως η τήρησή τους εξαρτάται από τη 
διαθεσιµότητα των πόρων, από την ικανότητα της επιχείρησης να φέρει εις πέρας τη 
ζητούµενη εφαρµογή, ακόµη και από την πρόσβαση σε εξοπλισµό ελέγχου και δίκτυα. 

• Κονδύλι: Σε έργα πληροφορικής, το κυριότερο µέρος του κονδυλίου σχετίζεται µε την 
εργασία. Όσο περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι προγραµµατιστές για να αναπτύξουν 
ακριβή κώδικα, τόσο περισσότερο θα κοστίσει το έργο. Επιπλέον, σε αυτό το κόστος 
πρέπει να προστεθεί και το κόστος για τη χρήση λογισµικού και τεχνικού εξοπλισµού, 
τον έλεγχο αποδοχής των χρηστών καθώς και τα άλλα έξοδα. 

• Πόροι: Πρόκειται κυρίως για τους κατάλληλους προγραµµατιστές. Οι προγραµµατιστές 
συνήθως απασχολούνται σε περισσότερα έργα οπότε έχει σηµασία η προτεραιότητα που 
έχει δοθεί σε αυτά.  

• Τεχνολογία: Απαιτούνται γνώσεις όχι µόνο για τις καινούριες γλώσσες προγραµµατισµού 
αλλά και για τις παλαιότερες και όλοι οι προγραµµατιστές πρέπει να γνωρίζουν τις 
απαιτήσεις συµβατότητας µε παλαιότερες τεχνολογίες. 

• Ικανότητες: ∆ηµιουργείται ανάγκη για την ύπαρξη κάποιας προσέγγισης για την 
αξιολόγηση των δεξιοτήτων των ατόµων. Το περιβάλλον εργασίας πρέπει να είναι τέτοιο 
που να ενθαρρύνει τους προγραµµατιστές να ζητήσουν βοήθεια όταν τη χρειάζονται. 
Είναι προτιµότερη η παροχή εκπαίδευσης και υλικού ή η πρόσληψη ειδικών που θα 
βοηθήσουν την οµάδα έργου για την επιτυχή διεκπεραίωση του στόχου της, παρά η 
εγκατάλειψή της σε ένα πλαίσιο άρνησης που θα οδηγήσει σε αποτυχία. 

• ∆ιοίκηση: Οι υπεύθυνοι έργων εάν δε γνωρίζουν το αντικείµενο της διαχείρισης έργων 
πληροφορικής, δε µπορούν να συντονιστούν µε τις διαδικασίες διοίκησης και 
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αποτυγχάνουν να επιτύχουν τους στόχους τους. Κάθε πρόβληµα που παρουσιάζεται 
πρέπει να το αντιµετωπίζουν ως κίνδυνο και να ενηµερώνουν την ανώτατη διοίκηση 
σχετικά µε την αξιολόγηση του και στη συνέχεια µε τα αποτελέσµατα. 

(Luckey, T. et al., 2006, pp.64-66) 
 

3.6.2.1.3. Συνηθέστερα σφάλµατα 

 
 
Τα συνηθέστερα λάθη που παρατηρούνται κατά την εκκίνηση ενός έργου είναι: 

• Ορισµός ακατάλληλου υπεύθυνου έργου: Συνήθως οι υπεύθυνοι έργων επιλέγονται µε 
βάση τη διαθεσιµότητά τους παρά την καταλληλότητά τους για το προκύπτον έργο. 
Άλλες φορές η επιλογή αποκτά πολιτικό χαρακτήρα και προσδίδεται κύρος στο έργο µε 
αποτέλεσµα η απόφαση για τον υπεύθυνο έργου να λαµβάνεται µεροληπτικά. 

• Προσδιορισµός ακατάλληλων πόρων: Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κρίσιµος για τα 
έργα ανάπτυξης λογισµικού και ιδανικά το κάθε µέλος της οµάδας έργου πρέπει να έχει 
εµπειρία στην ανάπτυξη πλατφόρµας και να έχει εργαστεί ξανά στον ίδιο τοµέα. Όµως 
κάτι τέτοιο πρακτικά είναι αδύνατο, εξαιτίας της µη διαθεσιµότητας ή της ενασχόλησης 
των ατόµων σε άλλα έργα ή της µη επιθυµίας τους να εργαστούν στο έργο. Αυτό που 
συµβαίνει συνήθως είναι οι εµπειρογνώµονες να διαµοιράζονται ανάµεσα στα συναφή 
έργα που τρέχουν παράλληλα. 

• Λαθεµένες συµφωνίες επιπέδου παροχής υπηρεσιών: Ένα έργο χρειάζεται έγκαιρη 
ανταπόκριση στις ανάγκες του όπως στην παροχή πόρων, στην αποκατάσταση των 
προβληµάτων που παρουσιάζονται και στην παροχή ειδικευµένου προσωπικού όταν δε 
µπορεί να ξεπεραστεί κάποιο ζήτηµα. Αν οι συµφωνίες του επιπέδου παροχής υπηρεσιών 
δε µπορούν να εναρµονιστούν µε τις απαιτήσεις του έργου είτε λόγω έλλειψης υποδοµής, 
είτε λόγω έλλειψης ειδικευµένων, είτε λόγω πολιτικών αιτιών, θα υπάρξουν 
ανεπιθύµητες συνέπειες. 

• Καθυστερήσεις στις δραστηριότητες της έναρξης: Καθυστερήσεις που παρουσιάζονται σε 
θέµατα όπως η επιλογή του υπεύθυνου έργου και ο προσδιορισµός και ο καταµερισµός 
των πόρων επηρεάζουν τη φάση της εκτέλεσης. Όποια κι αν είναι η αιτία των 
καθυστερήσεων δηµιουργείται πίεση καθώς η εκτέλεση του έργου δε µπορεί να 
ξεκινήσει εάν πρώτα δεν ολοκληρωθεί η έναρξη. 

• Ανεπαρκής εκτίµηση του λογισµικού: Οι σωστές εκτιµήσεις του λογισµικού βοηθούν στο 
σωστό προσδιορισµό των πόρων και της ποσότητάς τους που απαιτείται για την 
αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου. Η υποεκτίµηση όπως και η υπερεκτίµηση 
προκαλούν έλλειψη ισορροπίας στην οµάδα έργου και αποτελούν οιωνούς προβληµάτων 
για την εκτέλεση. Είναι ζωτικής σηµασίας η εκπαίδευση στην εκτίµηση του λογισµικού 
και η παροχή µετρήσεων που συµβάλλουν σε ακριβείς εκτιµήσεις. 

• Ανεπαρκή πρότυπα και οδηγίες: Τα πρότυπα διευκολύνουν την οµάδα των 
προγραµµατιστών να επιτύχουν το προβλεπόµενο επίπεδο ποιότητας για το τελικό 
προϊόν.  

• Ανεπαρκής σχεδιασµός: Ο σχεδιασµός του έργου πρέπει να δηµιουργείται εκ νέου χωρίς 
να βασίζεται σε εκείνον που χρησιµοποιήθηκε για κάποιο προηγούµενο έργο. Με αυτόν 
τον τρόπο ενθαρρύνονται καινούριες ιδέες σχετικά µε τις απαιτήσεις. 

(Chemuturi [URL: A], August 2008) 
 
Αξιοσηµείωτο είναι, πως όταν το έργο αναλαµβάνεται για πρώτη φορά, το κόστος και ο χρόνος 
για την ολοκλήρωσή του µπορεί να είναι πολύ υψηλός. Για παράδειγµα, όταν αναλαµβάνεται η 
ανάπτυξη λογισµικού σε µία καινούρια γλώσσα προγραµµατισµού, η αποδοτικότητα είναι 



   MBA – TQM: Ελένη Αργύρη 

   54  

φυσικό να παρουσιάσει πτώση αρχικά ενώ στη συνέχεια βελτιώνεται. (Luckey, T. et al., 2006, 
pp.23-24) 
 

3.6.2.2. Σχεδιασµός έργου 
 
 
Ο σχεδιασµός είναι µία συνεχής διαδικασία βελτιστοποίησης όπου ο σκοπός του ενδέχεται να 
αλλάξει. Για παράδειγµα κατά τη µελέτη εφικτότητας, ο κύριος στόχος του σχεδιασµού είναι η 
εκτίµηση του απαιτούµενου χρόνου και των κινδύνων που πιθανό να αποτρέψουν την 
ολοκλήρωση του έργου κατά την επιθυµητή ηµεροµηνία και µε το επιθυµητό κόστος. Έπειτα, 
καθώς το έργο υλοποιείται, δίδεται έµφαση στο σχεδιασµό που σχετίζεται µε την εξασφάλιση 
της διαθεσιµότητας των πόρων και τον έλεγχο της ρευστότητας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 
και µέχρι την τελική παράδοσή του στον πελάτη, σηµαντική είναι η παρακολούθηση και ο 
επανασχεδιασµός προκειµένου να διορθώνονται όποια προβλήµατα εµφανίζονται και µπορούν 
να συντελέσουν στη µη επίτευξη των στόχων. (Hughes, B. et al., 2005, pp.109) 
 
Το πρώτο συστατικό του σχεδιασµού είναι η δήλωση εργασιών (Statement Of Work - SOW). 
Πρόκειται για µία λεπτοµερή λίστα όλων των εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν και όλων 
των επί µέρους προϊόντων που πρέπει να παραχθούν. Επιπλέον αναφέρονται και οι υπεύθυνοι 
για την κάθε εργασία. Πιο αναλυτικά η δήλωση εργασιών πρέπει να περιλαµβάνει: 

• Μία λίστα των χαρακτηριστικών προς υλοποίηση. Εάν το λογισµικό διατεθεί στους 
πελάτες σε φάσεις, τότε και τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να διαχωριστούν µε βάση τις 
φάσεις αυτές. 

• Μία περιγραφή του ενδιάµεσου παραδοτέου. Εδώ περιλαµβάνονται µία σύντοµη 
περιγραφή για στοιχεία όπως, ο προσδιορισµός των απαιτήσεων λογισµικού, ο 
προσδιορισµός της αρχιτεκτονικής, τα UML (Unified Modeling Language – 
Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης) διαγράµµατα, πακέτα λογισµικού, σχεδιασµός 
αποδοχής χρηστών, πηγαίος κώδικας ή όποιο άλλο προϊόν παραχθεί. Επιπλέον, εάν 
ακολουθούνται κάποια πρότυπα πρέπει να αναφέρονται. 

• Η εκτιµώµενη απαιτούµενη προσπάθεια προκειµένου να παραδοθεί το κάθε παραδοτέο, 
εφόσον είναι γνωστή. 

(Stellman, Α. et al., 2006, pp.24) 
 
Στα πλαίσια του σχεδιασµού συντάσσεται το έγγραφο οράµατος και εύρους του έργου. 
Πρόκειται για ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο υπεύθυνος του 
έργου καθώς µπορούν να αποφευχθούν κοστοβόρα προβλήµατα. Με αυτό το έγγραφο 
αποφεύγονται παρανοήσεις και αφού δηµοσιευθεί στα ενδιαφερόµενα µέρη, αν εντοπιστούν 
παρεκκλίσεις από τις επιθυµίες τους, οι αλλαγές γίνονται ευκολότερα χωρίς ιδιαίτερες 
επιπτώσεις γιατί το έργο ακόµα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Το όραµα αναφέρεται στην  
περιγραφή του στόχου της τελικής εφαρµογής. Οι ανάγκες του πελάτη  και των ενδιαφεροµένων 
µερών που θα ικανοποιεί η εφαρµογή, καταγράφονται. Το εύρος αναφέρεται στα 
χαρακτηριστικά που θα ενσωµατωθούν στην προς υλοποίηση εφαρµογή αλλά και στον τρόπο 
ανάπτυξής τους. Συχνά γίνεται αναφορά και στα χαρακτηριστικά που δε θα συµπεριληφθούν. Το 
διάγραµµα του εγγράφου οράµατος και εύρους έχει την ακόλουθη δοµή: 

1. ∆ήλωση προβλήµατος 
1.1. Ιστορικό έργου 
1.2. Ενδιαφερόµενα µέρη 
1.3. Χρήστες 
1.4. Κίνδυνοι 
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1.5. Παραδοχές 
2. Όραµα λύσης 

2.1. ∆ήλωση οράµατος 
2.2. Λίστα χαρακτηριστικών 
2.3. ∆ήλωση εύρους 
2.4. Χαρακτηριστικά που δε θα συµπεριληφθούν 

(Stellman, A. et al., 2006, pp.19-20) 
 
Στο σχεδιασµό του έργου πρέπει να συµπεριληφθεί και µία λίστα µε όλους τους απαραίτητους 
πόρους, µαζί µε µία περιγραφή τους, τη διαθεσιµότητά τους και το κόστος τους. Σηµαντικός 
είναι ο χειρισµός όλων των πόρων µε τον ίδιο τρόπο ανεξαρτήτου τύπου. (Stellman, A. et al., 
2006, pp.25) 
 
Στόχοι της δραστηριότητας του σχεδιασµού, εκτός από την παροχή προγραµµάτων για το έργο 
και τους πόρους, είναι: 

• Αξιολόγηση της εφικτότητας: Για να θεωρηθεί εφικτή η υλοποίηση ενός έργου κατά τον 
επιθυµητό χρόνο και µε τον περιορισµό των διαθέσιµων πόρων, πρέπει πρώτα να 
κατασκευαστεί ένα λεπτοµερές σχέδιο µε το οποίο προβλέπεται η ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης µε όποια γνώση υπάρχει για την επίτευξή της. 

• Κατανοµή πόρων: Με το σχεδιασµό επιτρέπεται η εύρεση µίας αποδοτικής σχέσης 
µεταξύ του χρονικού περιορισµού, της διαθεσιµότητας των πόρων και της 
αποτελεσµατικότητας επιπλέον εξόδων για την προµήθεια πόρων. 

• Λεπτοµερής κοστολόγηση: Μετά το σχεδιασµό και τη  κατανοµή συγκεκριµένων πόρων 
µπορεί να προσδιοριστεί µε περισσότερη ακρίβεια το κόστος του έργου καθώς και τη 
χρονική στιγµή που θα εµφανιστούν τα προβλεπόµενα έξοδα. 

• Παρακίνηση: Η παροχή στόχων και η παρακολούθηση των αποκλίσεων αποτελεί ένα 
αποτελεσµατικό τρόπο παρακίνησης του προσωπικού ιδιαίτερα όταν συµµετέχουν στον 
προσδιορισµό των στόχων. 

• Συντονισµός: Ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων παρέχει έναν αποτελεσµατικό οδηγό 
για την επικοινωνία και το συντονισµό των οµάδων. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.108) 
 

3.6.2.2.1. Εκτιµήσεις έργων πληροφορικής 

 
 
Η επιτυχία ενός έργου προϋποθέτει την ολοκλήρωσή του έγκαιρα, που σηµαίνει κατά το χρόνο 
που προσδιορίστηκε, στα πλαίσια που προϋπολογισµού που καθορίστηκε, που σηµαίνει µε το 
κόστος που καθορίστηκε, και µε την απαιτούµενη ποιότητα. Υποδηλώνεται πως τίθενται στόχοι 
που η οµάδα έργου επιδιώκει να επιτύχει. Οι στόχοι πρέπει να είναι λογικοί, πρέπει να είναι 
εφικτή η υψηλή απόδοση της οµάδας, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται µε κάθε τρόπο οι 
λανθασµένες αρχικές εκτιµήσεις που οδηγούν σε µη έγκαιρες παραδόσεις. Συνεπώς γίνεται 
κατανοητή η κρισιµότητα της επίτευξης ρεαλιστικών εκτιµήσεων. (Hughes, B. et al., 2005, 
pp.79) 
 
Το µόνο βέβαιο είναι πως όλες οι εκτιµήσεις αδυνατούν να είναι ακριβείς. Γεγονότα όπως 
ασθένειες, παραιτήσεις, εµφάνιση τεχνικών προβληµάτων, και ανάγκη για οργανωτικές αλλαγές, 
επηρεάζουν τις εκτιµήσεις που διεξήχθησαν χωρίς να τα συµπεριλάβουν. Το απροσδόκητο είναι 
το µόνο σίγουρο που θα συµβεί. Συνεπώς, ο σκοπός των εκτιµήσεων δε είναι να προβλεφθεί το 
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µέλλον, αλλά αντιθέτως να δοθεί µία εικόνα της προσπάθειας που απαιτείται να καταβληθεί για 
την ολοκλήρωση του έργου. (Stellman, A. et al., 2006, pp.34) 
 
Κατά τη διεξαγωγή των εκτιµήσεων είναι πιθανό να δηµιουργηθούν διαφωνίες και 
αντιπαραθέσεις. Αυτό που αξίζει να γνωρίζει κανείς είναι πως δεν οφείλονται στην απαιτούµενη 
προσπάθεια αλλά στις παραδοχές και στο τι θεωρεί το κάθε άτοµο να πως πρέπει να υλοποιηθεί. 
Για παράδειγµα, δύο προγραµµατιστές µπορεί να καταλήξουν σε διαφορετικές εκτιµήσεις εάν ο 
ένας θεωρήσει πως για το πρόγραµµα που θα υλοποιηθεί αρκεί µία απλή διεπαφή (command-
line) για τους χρήστες ενώ ο άλλος θεωρήσει πως απαιτείται µία πλήρης. Προφανώς η δεύτερη 
εκτίµηση απαιτεί περισσότερο χρόνο και µεγαλύτερο κόστος. Σε µία τέτοια περίπτωση 
απαιτείται η παρέµβαση του υπεύθυνου έργου που θα διευκρινίσει το τι επιθυµεί ο πελάτης. 
(Stellman, A. et al., 2006, pp.35) 
 
Οι εκτιµήσεις διεξάγονται σε διάφορα στάδια του έργου και οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι 
µπορούν να ποικίλουν. 

• Στρατηγικός Σχεδιασµός: Εκτίµηση του κόστους µηχανογράφησης των δυνητικών 
εφαρµογών καθώς και των ωφελειών που προκύπτουν ώστε να αποφασιστεί η 
προτεραιότητα που θα δοθεί σε κάθε έργο. 

• Μελέτη Εφικτότητας: Εξακριβώνεται αν το όφελος που προκύπτει δικαιολογεί το κόστος. 
• Προσδιορισµός του συστήµατος: Πρόκειται για το σχεδιασµό που στοχεύει στην 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. Η προσπάθεια που απαιτείται για την εύρεση 
εναλλακτικών προτάσεων σχεδιασµού εκτιµάται. Η εκτίµηση αυτή επιβεβαιώνει την 
εγκυρότητα της µελέτης εφικτότητας µετά τη λεπτοµερή ανάλυση απαιτήσεων. 

• Αξιολόγηση των εναλλακτικών: Οι πελάτες αξιολογούν τις εναλλακτικές προτάσεις για 
την υλοποίηση του έργου που επιθυµούν ζητώντας διευκρινίσεις. Σηµαντικό ρόλο 
παίζουν οι προσφορές, µία χαµηλή τιµή µπορεί να δηµιουργήσει ερωτήµατα για τον αν 
έγιναν κατανοητές οι απαιτήσεις ενώ µία υψηλή τιµή µπορεί να αποθαρρύνει το δυνητικό 
πελάτη. 

• Σχεδιασµός Έργου: Καθώς ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του έργου περνούν από στάδια 
υψηλότερου επιπέδου λεπτοµερειών, διεξάγονται περισσότερο λεπτοµερείς εκτιµήσεις 
των επιµέρους εργασιών του. Με την πρόοδο του έργου αυξάνεται η γνώση που 
σχετίζεται µε τη φύση του κι έτσι οι εκτιµήσεις γίνονται πιο ακριβείς. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.81-82) 
 
Ακολουθεί παρουσίαση των σηµαντικότερων µεθόδων εκτιµήσεων: 

• Wideband Delphi: Πρόκειται για µία µέθοδο κατά την οποία ο υπεύθυνος έργου επιλέγει 
µία οµάδα για τη διεξαγωγή των εκτιµήσεων, που αποτελείται από τρία έως επτά άτοµα, 
και ένα συντονιστή. Στη συνέχεια πραγµατοποιούνται δύο συσκέψεις υπό τον έλεγχο του 
συντονιστή. Κατά την πρώτη σύσκεψη η οµάδα δηµιουργεί το WBS του έργου και 
συζητά για τις παραδοχές του. Μετά τη σύσκεψη το κάθε µέλος της οµάδας προσπαθεί 
να πραγµατοποιήσει τη δική του εκτίµηση για την κάθε εργασία του έργου. Κατά τη 
δεύτερη σύσκεψη διεξάγονται οι τελικές εκτιµήσεις. Το κάθε µέλος παρουσιάζει την 
άποψή του και γίνονται αναθεωρήσεις ώσπου να επιτευχθεί οµοφωνία. Στη συνέχεια ο 
υπεύθυνος έργου ελέγχει τις εκτιµήσεις, γίνονται αναθεωρήσεις εφόσον κριθεί 
απαραίτητο και κατόπιν χρησιµοποιούνται ως βάση για το σχεδιασµό του έργου. 
(Stellman, A. et al., 2006, pp.40) 

• PROBE (Proxy Based Estimation – Εκτίµηση Βασισµένη στην Υποκατάσταση): Πρόκειται 
για µία µέθοδο που εισήχθη από τον Watts Humphrey και βασίζεται στην ιδέα πως αν 
κάποιος προγραµµατιστής αναπτύξει ένα στοιχείο της τελικής εφαρµογής παρόµοιο µε 
κάποιο που είχε αναπτύξει παλιότερα, τότε θα καταβάλει περίπου την ίδια προσπάθεια. 
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Σε αυτήν την µέθοδο ο κάθε προγραµµατιστής καταγράφει σε µία βάση δεδοµένων το 
µέγεθος και την προσπάθεια κάθε έργου που αναλαµβάνει. Για κάθε στοιχείο της βάσης 
καταχωρείται ο τύπος (π.χ. υπολογισµός, δεδοµένο) και το µέγεθος (µε κλίµακα πολύ 
µικρό έως πολύ µεγάλο). Όταν πρέπει να γίνουν εκτιµήσεις για κάποιο καινούριο έργο, 
αυτό διασπάται σε επί µέρους εργασίες έως ότου να αντιστοιχούν στους τύπους και τα 
µεγέθη που έχουν καταγραφεί στη βάση δεδοµένων. (Stellman, A. et al., 2006, pp.48) 

• COCOMO II (Constructive Cost Model – Μοντέλο ∆οµικού Κόστους): Η µέθοδος 
COCOMO είναι µία µέθοδος εκτίµησης κόστους και χρόνου που αναπτύχθηκε από τον 
Barry Boehm στις αρχές της δεκαετίας του ‘80. Η µέθοδος COCOMO II αναπτύχθηκε 
µία δεκαετία αργότερα και αποτελεί µία έκδοση ενηµερωµένη που βασίζεται σε ένα 
ευρύτερο σύνολο δεδοµένων. Ο υπολογισµός COCOMO περιλαµβάνει δεκαπέντε 
µεταβλητές που καθοδηγούν το κόστος και οι οποίες αποτελούν την εισροή του 
µοντέλου. (Stellman, A. et al., 2006, pp.49) Ουσιαστικά πρόκειται για ένα αλγοριθµικό 
µοντέλο που στηρίζεται σε µια στατική ανάλυση 63 έργων λογισµικού. Το κόστος ενός 
συστήµατος λογισµικού υπολογίζεται ως το άθροισµα του κόστους των υποσυστηµάτων 
του. Με αυτήν την έννοια το COCOMO είναι ένα ανοδικό µοντέλο εκτίµησης κόστους 
αφού ο αλγόριθµος ξεκινά από το κατώτερο επίπεδο και σταδιακά προχωρά στο 
υψηλότερο επίπεδο (υποσύστηµα - σύστηµα). (Κιουντούζης, Ε., 1999, σελ.152-153) Το 
µοντέλο αυτό είναι ένα από τα καλύτερα που υπάρχουν στη βιβλιογραφία ενώ 
παράλληλα είναι εύκολο στη χρήση του. Το µειονέκτηµά του έγκειται στο ότι η ανάλυση 
63 έργων λογισµικού δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικά αποτελέσµατα για οποιοδήποτε 
άλλο έργο. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος αναπροσαρµόζονται οι 
διάφορες παράµετροι µε βάση παρόµοια έργα που διεξήχθησαν, ώστε να προκύπτουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο ρεαλιστικές εκτιµήσεις. (Κιουντούζης, Ε., 1999, σελ.163) 

• Το παιχνίδι του σχεδιασµού (The Planning Game): Πρόκειται για µία µέθοδο που 
αναπτύχθηκε από τον Kent Beck κατά τη δεκαετία του ’90 και χρησιµοποιείται για τη 
διαπραγµάτευση µεταξύ της οµάδας των προγραµµατιστών (development) και των 
ενδιαφερόµενων µερών (“business”). Μοιάζει περισσότερο µε παιχνίδι παρά µε 
διαδικασία σχεδιασµού καθώς υπάρχουν επιθυµίες των «παικτών» γραµµένες σε κάρτες 
και ο σκοπός είναι να προσδοθεί αξία στις επιθυµίες τους ώστε µε τον καιρό να 
πραγµατοποιηθούν. (Stellman, A. et al., 2006, pp.49) 

 
Για την πραγµατοποίηση των εκτιµήσεων σε έργα πληροφορικής χρειάζονται κάποια στοιχεία. 
Τα βασικά είναι: 

• Ανάγκη για παρελθοντικά δεδοµένα: Όλες οι µέθοδοι εκτιµήσεων χρειάζονται δεδοµένα 
σχετικά µε την υλοποίηση παλαιότερων έργων. Όµως θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
κάθε φορά κατά πόσο µπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα για τη συγκεκριµένη περίσταση 
δεδοµένου ότι πολλοί παράγοντες του περιβάλλοντος αλλάζουν ανά διαστήµατα, όπως οι 
χρησιµοποιούµενες γλώσσες προγραµµατισµού, τα διαθέσιµα εργαλεία λογισµικού, τα 
ακολουθούµενα πρότυπα και η εµπειρία του προσωπικού. 

• Μέτρηση εργασίας: Συνήθως δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί άµεσα το απαιτούµενο 
κόστος ή χρόνος. Ο χρόνος που απαιτείται για να γραφεί ένα πρόγραµµα ποικίλλει και 
εξαρτάται από τη ικανότητα και την εµπειρία του κάθε προγραµµατιστή αλλά και από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως είναι τα διαθέσιµα εργαλεία λογισµικού. Η πρακτική 
που συνηθίζεται να χρησιµοποιείται, εκφράζει το περιεχόµενο των εργασιών που πρέπει 
να πραγµατοποιηθούν ανεξάρτητα από την απαιτούµενη προσπάθεια, όπως είναι οι 
γραµµές του πηγαίου κώδικα (Source Lines Of Code - SLOC) που θα γραφεί και 
µετριέται σε χιλιάδες γραµµές κώδικα (KLOC). Μια τέτοια µέθοδος είναι ανακριβής και 
επικρατεί σύγχυση για το τι θα πρέπει να περιλαµβάνεται στις SLOC. Για παράδειγµα οι 
προγραµµατιστές υποστηρίζουν ότι τα σχόλια δεν πρέπει να µετρούνται ενώ οι δηλώσεις 
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των µεταβλητών πρέπει να συµπεριλαµβάνονται, όµως κάτι τέτοιο δεν είναι προφανές 
για όλους. Επιπλέον η µέτρηση των SLOC είναι δύσκολη ιδιαίτερα όταν 
χρησιµοποιούνται εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών που περιλαµβάνουν τη χρήση 
πινάκων ή διαγραµµάτων. 

• Πολυπλοκότητα: ∆ύο διαφορετικά προγράµµατα µε το ίδιο KLOC ακόµη κι αν 
αναπτυχθούν από τον ίδιο προγραµµατιστή και στο ίδιο περιβάλλον είναι πιθανό να µην 
ολοκληρωθούν κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. Αυτό συµβαίνει επειδή ίσως το ένα να 
είναι περισσότερο πολύπλοκο από το άλλο. Οπότε κρίνεται απαραίτητο να 
περιλαµβάνεται στους υπολογισµούς και η πολυπλοκότητα. Το πρόβληµα που 
εµφανίζεται είναι η έλλειψη αντικειµενικών κριτηρίων για την εκτίµησή της. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.84-85) 
 

3.6.2.2.1.1. Εκτιµήσεις κόστους 

 
 
Οι εκτιµήσεις του κόστους του έργου αποτελούν κρίσιµο παράγοντα για τη σωστή λήψη 
αποφάσεων κυρίως οικονοµικής φύσεως. Οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι για την εκτίµηση 
κόστους ενός έργου πληροφορικής είναι: 

• Αλγοριθµικά µοντέλα: Αυτές οι µέθοδοι παρέχουν έναν ή περισσότερους αλγορίθµους 
που παράγουν µία εκτίµηση για το κόστος του έργου πληροφορικής, ως µία συνάρτηση 
των µεταβλητών που θεωρούνται πως το καθορίζουν. 

• Η κρίση των ειδικών: Αυτή η µέθοδος περιλαµβάνει την παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών από ειδικούς για το συγκεκριµένο ζήτηµα. 

• Αναλογία: Περιλαµβάνει τη χρήση αναλογίας, δηλαδή τη σύγκριση του προς υλοποίηση 
έργου µε άλλα που έχουν ολοκληρωθεί και το συσχετισµό του πραγµατικού τους 
κόστους µε µια εκτίµηση κόστους για το καινούριο έργο. 

• Μέθοδος Parkinson: Επικαλείται η αρχή πως «η εργασία επεκτείνεται προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν όλοι οι διαθέσιµοι πόροι» προκειµένου να εξισωθεί η εκτίµηση του 
κόστους µε τους διαθέσιµους πόρους. 

• Η τιµή που κερδίζει: Η εκτίµηση του κόστους εξισώνεται µε το ποσό που θεωρείται πως 
θα συντελέσει στην ανάθεση του έργου. 

• Από πάνω προς τα κάτω: Η εκτίµηση του κόστους προέρχεται από τις συνολικές 
ιδιότητες και χαρακτηριστικά που έχουν προσδοθεί στο τελικό προϊόν. Το κόστος που 
εκτιµήθηκε µπορεί να διαιρεθεί στα διάφορα επιµέρους συστατικά στοιχεία. 

• Από κάτω προς τα πάνω: Εκτιµάται το κόστος για κάθε επιµέρους συστατικό στοιχείο 
και στη συνέχεια αθροίζονται ώστε να προκύψει η εκτίµηση του συνολικού κόστους. 

(Kemerer, C. F., 1997, pp.61) 
 
Στον Πίνακα3-2 παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε µεθόδου. 
Όπως προκύπτει από τον πίνακα αυτό, καµία εναλλακτική µέθοδος δε µπορεί να θεωρηθεί 
καλύτερη από τις άλλες σε όλες τις πτυχές αφού η κάθε µία έχει τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατά της. Η «Μέθοδος Parkinson» και «Η τιµή που κερδίζει» γενικά δεν οδηγούν σε 
ικανοποιητικές εκτιµήσεις κόστους και δε θα πρέπει να επιλέγονται. Τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα των άλλων µεθόδων είναι συµπληρωµατικά όπως συµβαίνει µε τις µεθόδους 
«Αλγοριθµικά µοντέλα» και «Η κρίση των ειδικών» καθώς και µε τις µεθόδους «Από πάνω προς 
τα κάτω» και «Από κάτω προς τα πάνω». Γι’ αυτό στην πράξη συνίσταται η χρήση συνδυασµών 
αυτών των τεχνικών και η σύγκριση των αποτελεσµάτων τους. 
(Kemerer, C. F., 1997, pp.61) 
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Πίνακας3-2: Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα των Μεθόδων Εκτίµησης Κόστους Έργων 
Πληροφορικής (Kemerer, C. F., 1997, pp.62) 

 

Μέθοδος Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 
Αλγοριθµικά µοντέλα - Αντικειµενικός, επαναλαµβανόµενος 

και αναλύσιµος τύπος 
- Αποδοτικά, καλά µοντέλα για 

ανάλυση ευαισθησίας 

- Υποκειµενικές είσοδοι 
- Εκτίµηση συνθηκών που αποτελούν 

τις εξαιρέσεις 

Η κρίση των ειδικών - Αντικειµενικός καθορισµός από την 
εµπειρία 

- Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης, 
της αντιπροσωπευτικότητας, και των 
συνθηκών-εξαιρέσεων 

- Καθορίζεται από το παρελθόν, όχι 
το µέλλον 

- Στηρίζεται µόνο στους 
συµµετέχοντες 

- Μεροληπτεί 
Αναλογία - Βασίζεται σε αντιπροσωπευτική 

εµπειρία 
- Η αντιπροσωπευτικότητα της 

εµπειρίας 
Μέθοδος Parkinson - Συσχετίζεται µε κάποια εµπειρία - Ενισχύει ανεπαρκείς πρακτικές 
Η τιµή που κερδίζει - Συνήθως οδηγεί σε συµβόλαιο - Γενικά οδηγεί σε υπερβάσεις ορίων 
Από πάνω προς τα κάτω - Εστίαση στο επίπεδο του 

συστήµατος 
- Αποδοτικότητα 

- Λιγότερο λεπτοµερής βάση 
- Μικρότερη ευστάθεια 

Από κάτω προς τα πάνω - Περισσότερο λεπτοµερής βάση 
 
- Μεγαλύτερη ευστάθεια 
- Ενισχύει τη δέσµευση των ατόµων 

- Πιθανότητα παράβλεψης κάποιου 
κόστους σε επιπέδου συστήµατος 

- Απαιτεί περισσότερη προσπάθεια 

 
Πολύ σηµαντική, ώστε να µην αµφισβητηθεί η αξιοπιστία του υπεύθυνου του έργου, είναι η 
ακρίβεια της εκτίµησης του κόστους. Γι’ αυτό σε κάθε εκτίµηση πρέπει να περιλαµβάνονται: 

• Το εύρος του προϊόντος: Τεκµηριώνει τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της τελικής 
εφαρµογής και περιλαµβάνει όλες τις λειτουργικές λεπτοµέρειες ώστε να διευκολυνθεί ο 
σχεδιασµός. 

• Το εύρος του έργου: Περιγράφει τα παραδοτέα του έργου και τις εργασίες που πρέπει να 
εκτελεστούν. Περιλαµβάνει τις απαιτήσεις τις εφαρµογής, χρονικά ορόσηµα, WBS, 
παραδοχές και περιορισµούς και µεθόδους ελέγχου αλλαγών. Επίσης, καθορίζει τη 
διαδικασία µε την οποία ο πελάτης θα αποδεχθεί το τελικό παραδοτέο. 

• Τις παραδοχές: Μία παραδοχή που γίνεται είναι ότι δε θα υπάρξουν καθυστερήσεις ενώ 
άλλη ότι οι απαιτούµενοι πόροι θα είναι έγκαιρα διαθέσιµοι. 

• Τους περιορισµούς: Όλοι οι περιορισµοί που έχουν εντοπιστεί πρέπει να τεκµηριωθούν, 
όπως: 
- Χρονικοί περιορισµοί: Πρόκειται για το χρονικό περιθώριο µέσα στο οποίο πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί το έργο. 
- Περιορισµοί πόρων: Συνήθως δεν είναι διαθέσιµοι όλοι οι επιθυµητοί πόροι οπότε 

πρέπει να γίνει και ο κατάλληλος σχεδιασµός για την επιτυχή διεκπεραίωση του 
έργου. 

- Περιορισµοί προγραµµατιστικού περιβάλλοντος: Πρόκειται για τη γλώσσα 
προγραµµατισµού που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη της 
εφαρµογής. 

- Περιορισµοί κονδυλίου: Πρόκειται για το κεφάλαιο που διατίθεται για την κάλυψη 
του κόστους του έργου. 

• Το χρονικό πλαίσιο: Πρόκειται για το χρονικό πλαίσιο της ισχύς της εκτίµησης. Όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να ενηµερωθούν ώστε να γνωρίζουν πως η εκτίµηση που 
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έχει γίνει εξαρτάται από την τρέχουσα διαθεσιµότητα των πόρων και αν αποφασιστεί η 
αναβολή του έργου η εκτίµηση µπορεί να διαφέρει. 

• Το εύρος της διακύµανσης: Περιγράφει τη +/- τιµή που µπορεί να πάρει η εκτίµηση. 
(Luckey, T. et al., 2006, pp.195-196) 
 

3.6.2.2.1.2. Εκτιµήσεις χρόνου 

 
 
Όταν οι εκτιµήσεις χρόνου ανακοινώνονται στην οµάδα προγραµµατιστών, είναι πιθανό να 
επηρεαστεί ο χρόνος ανάπτυξης του ζητούµενου συστήµατος. Μία υπερεκτίµηση ίσως 
συντελέσει σε υλοποίηση µε πιο αργούς ρυθµούς συγκριτικά µε µία εκτίµηση για µικρότερο 
χρόνο. Γενικά υπάρχουν δύο κανόνες που υποστηρίζουν την άποψη αυτήν. Σύµφωνα µε τον 
πρώτο, οι εργασίες καθυστερούν προκειµένου να καλυφθεί όλος ο διαθέσιµος χρόνος, που 
σηµαίνει πως αν δοθεί ένας εύκολος στόχος, το προσωπικό θα εργάζεται µε χαλαρούς ρυθµούς. 
Σύµφωνα µε το δεύτερο κανόνα, όταν η οµάδα έργου αυξάνεται σε µέγεθος, τότε θα πρέπει να 
αυξηθεί και η προσπάθεια που απαιτείται για τη σωστή διοίκηση, το συντονισµό και την 
επικοινωνία. Όταν παρατηρείται υπερεκτίµηση του απαιτούµενου χρόνου, τότε ίσως προσληφθεί 
επιπλέον προσωπικό που ίσως δεν έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό να 
συµβεί σε µεγάλα έργα. 
 
Υποστηρίζεται πως όταν παρατηρούνται υποεκτιµήσεις σε ένα έργο, η παράδοσή του δε θα γίνει 
κατά τον υπολογιζόµενο χρόνο και µε το προϋπολογισθέν κόστος αλλά το πιθανότερο σε 
λιγότερο χρόνο από µία µεγαλύτερη εκτίµηση. Φυσικά αυτό δεν πρέπει να γίνεται συνεχώς και 
αυθαίρετα. 
 
Το κυριότερο πρόβληµα που παρατηρείται µε τις υποεκτιµήσεις είναι οι επιπτώσεις στην 
ποιότητα. Οι εργαζόµενοι, στη προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις προθεσµίες, 
αναµένονται να εργαστούν αµελώντας τα καθορισµένα πρότυπα. Επιπλέον, εάν υιοθετηθεί η 
τεχνική των υποεκτιµήσεων, όταν το προσωπικό συνειδητοποιήσει πως οι στόχοι που τίθενται 
από τη διοίκηση είναι εκ των πραγµάτων ανέφικτοι, τότε οι εκτιµήσεις θα πάψουν να αποτελούν 
κίνητρο και θα σταµατήσει την εντατική προσπάθεια. (Hughes, B. et al., 2005, pp.83-84) 
 
Για τη σωστή εκτίµηση του χρόνου είναι χρήσιµη η απεικόνιση των επί µέρους εργασιών που 
απαρτίζουν το σύνολο του έργου. Πρόκειται για τη δηµιουργία του διαγράµµατος δικτύου του 
έργου (Project Network Diagram - PND) που αποτελεί έναν οδηγό για την αλληλουχία των 
εργασιών. Στο διάγραµµα οι δραστηριότητες αναπαρίστανται µε κόµβους ενώ οι εξαρτήσεις των 
δραστηριοτήτων µε τόξα. Οι αριθµοί πάνω στα τόξα δείχνουν τη διάρκεια της κάθε 
δραστηριότητας, µετρηµένη στη µονάδα χρόνου που έχει οριστεί. Τα πλεονεκτήµατα που 
προσφέρει το PND είναι ότι: 

• Μπορούν να γίνουν περισσότερο ακριβείς µετρήσεις γιατί υπάρχει συνολική εικόνα του 
έργου 

• ∆ιευκολύνεται η λήψη αποφάσεων γιατί είναι εµφανείς οι αλληλεξαρτήσεις που 
υπάρχουν µεταξύ των δραστηριοτήτων 

• Γίνεται κατανοητό πως κάποιες δραστηριότητες είναι περισσότερο περίπλοκες από 
άλλες, ενώ για κάποιες ο χρόνος υλοποίησης είναι προκαθορισµένος και ανεξάρτητος 
από το πλήθος τον ατόµων που θα ενασχοληθούν µε αυτές. 

(Luckey, T. et al., 2006, pp.166-167) 
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∆ιάγραµµα3-2: Ενδεικτικό ∆ιάγραµµα ∆ικτύου του Έργου (Luckey, T. et al., 2006, pp.167) 

 

3.6.2.2.2. Μοντέλα διαδικασιών 

 
 
Ο όρος διαδικασίες αναφέρεται στις δραστηριότητες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν 
προκειµένου να επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσµα. Στα βασιζόµενα σε υπολογιστές συστήµατα 
υπάρχουν αλληλοσχετιζόµενες δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν για να δηµιουργηθεί 
το τελικό προϊόν. Αυτές οι δραστηριότητες µπορούν να οργανωθούν µε διαφορετικούς τρόπους 
που ονοµάζονται µοντέλα διαδικασιών. Ένα µέρος του σχεδιασµού αποτελεί και η επιλογή των 
µοντέλων ανάπτυξης που θα χρησιµοποιηθούν και θα ενσωµατωθούν στο συνολικό µοντέλο 
διαδικασιών αλλά και ο καθορισµός του τρόπου εφαρµογής της επιλεγµένης µεθόδου. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται τα πιο διαδεδοµένα µοντέλα. 
(Hughes, B. et al., 2005, pp.63-64) 

• Το µοντέλο του καταρράκτη: Πρόκειται για το κλασικό µοντέλο ανάπτυξης συστηµάτων. 
Οι δραστηριότητες ακολουθούν µία σειρά ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω. Είναι 
πιθανό σε κάποιο επόµενο στάδιο να παρουσιαστεί ανάγκη για επιπλέον εργασία 
προηγουµένου σταδίου οπότε θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Όµως 
αυτό το ενδεχόµενο πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Θα πρέπει κάθε 
στάδιο να  περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες ώστε να αποφεύγονται οι επεµβάσεις σε 
προηγούµενα στάδια και να ακολουθείται η ροή του καταρράκτη, όπως ονοµάζεται και 
το µοντέλο, όπου το νερό δεν αλλάζει πορεία. Αυτή η περιορισµένη δυνατότητα 
επαναλήψεων είναι και το πλεονέκτηµα του µοντέλου, ιδιαίτερα σε µεγάλα έργα που 
είναι επιθυµητή η αποφυγή επαναλήψεων εργασιών που θεωρούνταν ολοκληρωµένες. 
∆ιαφορετικά επηρεάζονται και οι καθοριζόµενες ηµεροµηνίες ολοκλήρωσης. Γενικά, το 
µοντέλο του καταρράκτη επιτρέπει περισσότερο επιτυχή πρόβλεψη των ηµεροµηνιών 
ολοκλήρωσης και συνεπώς τον πιο αποτελεσµατικό έλεγχο του έργου συγκριτικά µε 
περισσότερο επαναληπτικές προσεγγίσεις. Όµως, σχεδόν ποτέ δεν είναι εφικτός εξ αρχής 
ο καθορισµός του τρόπου ανάπτυξης του συστήµατος µε αποτέλεσµα να 
χρησιµοποιούνται άλλα µοντέλα, περισσότερο ευέλικτα και επαναληπτικά. Αυτό 
αποτελεί και το κυριότερο µειονέκτηµα του µοντέλου.(Hughes, B. et al., 2005, pp.65-66) 
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Εικόνα3-3: Το Μοντέλο του Καταρράκτη (Hughes, B. et al., 2005, pp.65) 

 
• Το µοντέλο της V διαδικασίας: Πρόκειται για µία παραλλαγή του µοντέλου του 

καταρράκτη στην οποία έχει συµπεριληφθεί και η διαδικασία του ελέγχου. Για κάθε 
στάδιο υπάρχει και µία αντίστοιχη διαδικασία επικύρωσης, η οποία όταν εντοπίζονται 
λάθη, δηµιουργεί ένα βρόγχο που οδηγεί στο στάδιο ανάπτυξης που προκλήθηκε το 
σφάλµα και η διαδικασία επαναλαµβάνεται αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. 
(Hughes, B. et al., 2005, pp.66-67) 
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Εικόνα3-4: Το Μοντέλο της V διαδικασίας (Hughes, B. et al., 2005, pp.66) 

 
• Το σπιράλ µοντέλο: Πρόκειται για ένα διαφορετικό τρόπο αντίληψης του µοντέλου του 

καταρράκτη. Σε κάθε επόµενο στάδιο του έργου γίνονται γνωστές περισσότερες 
λεπτοµέρειες ενώ παράλληλα γίνεται γνωστή µε περισσότερη βεβαιότητα η πιθανότητα 
επιτυχίας του. ∆ιαγραµµατικά αυτό παρίσταται µε µία ελικοειδή µορφή που δείχνει πως 
το σύστηµα προς ανάπτυξη αναλύεται µε περισσότερες λεπτοµέρειες σε κάθε κύκλο που 
σχηµατίζεται. Επιπλέον υπάρχει και µία διαδικασία αξιολόγησης που λαµβάνει χώρα 
πριν ξεκινήσει η επόµενη επανάληψη. (Hughes, B. et al., 2005, pp.67) 

 
Εικόνα3-5: Το Σπιράλ Μοντέλο (Hughes, B. et al., 2005, pp.68) 
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Σηµειώνεται πως η υλοποίηση ενός έργου πληροφορικής µπορεί να διακριθεί στην κατασκευή 
της εφαρµογής και στην εγκατάστασή της και για κάθε ένα από αυτά τα δύο στάδια µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί διαφορετικό µοντέλο διαδικασιών. (Hughes, B. et al., 2005, pp.76) 
 

3.6.2.2.2.1. ∆ιαδικασία αναθεωρήσεων (Iterative development) 

 
 
Η διαδικασία αναθεωρήσεων αποτελεί µία κυκλική διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού, που 
δηµιουργήθηκε προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι αδυναµίες του µοντέλου του καταρράκτη. 
Ξεκινά µε τον αρχικό σχεδιασµό και ολοκληρώνεται µε την εφαρµογή του, έπειτα από κυκλικές 
ενδιάµεσες επαναλήψεις. 
 
Η βασική ιδέα της διαδικασίας αναθεωρήσεων είναι η σταδιακή ανάπτυξη µίας εφαρµογής 
λογισµικού, ώστε να επιτρέπεται στους προγραµµατιστές να επωφεληθούν απ’ ό,τι έµαθαν 
(lessons learned) κατά τη διάρκεια της προηγούµενης επαυξητικής και παραδοτέας έκδοσης του 
συστήµατος. Η µάθηση προέρχεται τόσο από την ανάπτυξη όσο και από τη χρήση του 
συστήµατος, όσο αυτό είναι εφικτό. Μείζονος σηµασίας στη διαδικασία αποτελεί η έναρξη µε 
την υλοποίηση ενός απλού υποσυνόλου των απαιτήσεων, ενώ στη συνέχεια επαναληπτικά 
αναβαθµίζονται οι επόµενες εκδόσεις µέχρι την πλήρη ανάπτυξη του συστήµατος. Σε κάθε 
επανάληψη πραγµατοποιούνται σχεδιαστικές τροποποιήσεις ενώ παράλληλα προστίθενται 
λειτουργικά χαρακτηριστικά. 
 
Τα µοντέλα που ενσωµατώνουν τη διαδικασία αναθεωρήσεων (σπιράλ µοντέλο) είναι ευέλικτα 
και µπορούν πολύ ευκολότερα να δεχθούν διορθώσεις και τροποποιήσεις ή ακόµη και να 
ανακαλέσουν κάποια αλλαγή, επαναφέροντας την προς υλοποίηση εφαρµογή σε κάποιο 
προηγούµενο σηµείο (backtracking), σε αντίθεση µε το µοντέλο του καταρράκτη όπου 
θεωρείται πως το κάθε στάδιο ολοκληρώνεται πριν εκκινήσει το επόµενο. Αυτό οδηγεί στην 
προτίµηση τέτοιων µοντέλων, παρ’ όλο που η εφαρµογή του ελέγχου καθίσταται δυσκολότερη. 
(Wikipedia [URL: D], September 2009) 
 
Τέτοια µοντέλα χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τις επαναλήψεις σχεδιασµού και εκτέλεσης 
µικρών εργασιών µε στόχο η κάθε καινούρια εργασία να προσθέτει καινούρια λειτουργικότητα 
στην εφαρµογή. Όµως είναι λάθος οι επαναλήψεις να χρησιµοποιούνται ως µέθοδος ανάδρασης, 
δηλαδή σε κάθε επανάληψη να παρουσιάζεται στους χρήστες και στα ενδιαφερόµενα µέρη η 
εφαρµογή, εκείνοι να δηλώνουν τις διορθώσεις και τις προσθήκες που επιθυµούν, οι 
προγραµµατιστές να τις υλοποιούν και η διαδικασία να συνεχίζεται µέχρι η εφαρµογή να 
διαθέτει πλήρως την επιθυµητή λειτουργικότητα. Μια τέτοια µεθοδολογία µπορεί να 
παρουσιάσει πολλά προβλήµατα γιατί καθώς το λογισµικό γίνεται όλο και πιο περίπλοκο η κάθε 
επανάληψη θα διαρκεί περισσότερο και οι παρεµβάσεις των προγραµµατιστών γίνονται 
επίπονες. Οι αλλαγές είναι δυσκολότερες επειδή όταν αλλάζει µία λειτουργία είναι πιθανό να 
επηρεαστούν και άλλες µε επιπτώσεις που δε µπορούν να προβλεφθούν. Είναι προτιµότερο να 
καταγράφεται η περιγραφή της λειτουργικότητας της εφαρµογής πριν οι προγραµµατιστές 
ξεκινήσουν την υλοποίησή της. Πολλές περιττές επαναλήψεις µπορούν να αποφευχθούν και 
εξάλλου οι αλλαγές γίνονται ευκολότερα στο χαρτί παρά στον κώδικα. (Stellman, A. et al., 2006, 
pp.128-130) 
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3.6.2.2.3. Πρωτότυπα λογισµικού 

 
 
Το πρωτότυπο είναι ένα µοντέλο για τη µία ή περισσότερες διαστάσεις του συστήµατος προς 
υλοποίηση. Η κατασκευή του και ο έλεγχός του γίνονται γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος 
προκειµένου να ελεγχθούν οι προδιαγραφές. Η δηµιουργία και η χρήση πρωτοτύπων 
προϋποθέτουν την υιοθέτηση της διαδικασίας αναθεωρήσεων. Τα πρωτότυπα 
κατηγοριοποιούνται στα µίας χρήσεως, στα εξελικτικά και στα αυξητικά: 

• Μίας χρήσεως πρωτότυπα: Χρησιµοποιούνται µόνο για να ελεγχθούν κάποιες ιδέες και 
στη συνέχεια αποβάλλεται µε την εκκίνηση της ανάπτυξης του συστήµατος. Το 
πρωτότυπο µπορεί να αναπτυχθεί µε τη χρήση ενός διαφορετικού περιβάλλοντος 
λογισµικού ή µιας διαφορετικής πλατφόρµας υλικού (hardware). 

• Εξελικτικά πρωτότυπα: Αναπτύσσεται και τροποποιείται έως το σηµείο που να µπορεί να 
εξελιχθεί στο επιθυµητό σύστηµα. Τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη 
του επιθυµητού λογισµικού πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά. 

• Αυξητικά πρωτότυπα: Το σύστηµα αναπτύσσεται και εκπληρώνεται σε στάδια έτσι ώστε 
η ανάδραση από τα προηγούµενα στάδια να µπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των 
επόµενων. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.67-68) 
 
Οι λόγοι για τη δηµιουργία πρωτοτύπων είναι: 

• Μάθηση από την πράξη: Όταν πραγµατοποιείται κάτι για πρώτη φορά, ανατρέχοντας 
στην εργασία εντοπίζονται τα λάθη καθώς και τρόποι για την αποφυγή τους. 

• Βελτίωση της επικοινωνίας: Οι χρήστες συνήθως διστάζουν να διαβάσουν τις 
τεκµηριώσεις που προκύπτουν από τις δοµηµένες µεθόδους. Αλλά ακόµη κι όταν τις 
διαβάζουν, δεν είναι εύκολη η κατανόηση του πώς το τελικό σύστηµα θα λειτουργεί στην 
πράξη. 

• Βελτίωση της συµµετοχής των χρηστών: Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν 
περισσότερο ενεργά στις αποφάσεις σχεδιασµού του καινούριου συστήµατος. 

• Αποσαφήνιση των µερικώς γνωστών απαιτήσεων: Όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχα 
συστήµατα, τα πρωτότυπα προσφέρουν ιδέες στους χρήστες για τα χαρακτηριστικά της 
εφαρµογής που τους είναι χρήσιµα. 

• Απόδειξη για τη συνέπεια και την ολοκλήρωση κάποιας προδιαγραφής: Κάθε µηχανισµός 
που επιδιώκει την εφαρµογή µίας προδιαγραφής είναι πιθανό να αποκαλύψει 
διφορούµενα σηµεία και παραλείψεις. 

• Μειωµένη ανάγκη για τεκµηρίωση: Εφόσον το πρωτότυπο µπορεί να ελεγχθεί, συχνά δεν 
απαιτούνται λεπτοµερείς τεκµηριώσεις. 

• Μειωµένο κόστος συντήρησης: Ο πελάτης έχοντας την εικόνα του πρωτοτύπου, µπορεί να 
ζητήσει τις αλλαγές που επιθυµεί για την τελική εφαρµογή πριν την ολοκλήρωσής της. 
Αυτό συµβάλλει στη µείωση του κόστους συντήρησης και αποτελεί τον κυριότερο 
οικονοµικό λόγο για τη χρήση πρωτοτύπων. 

• Περιορισµοί των χαρακτηριστικών: Εάν χρησιµοποιείται κάποιο εργαλείο κατασκευής 
εφαρµογών, τότε το πρωτότυπο τείνει να αποκτά χαρακτηριστικά που µπορεί να του 
προσδώσει αυτό το εργαλείο. 

• Επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων: Το πρωτότυπο βοηθά στην ακρίβεια των 
υπολογισµών των επιθυµητών αποτελεσµάτων κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.68-69) 
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Παρ όλ’ αυτά, η χρήση πρωτοτύπων παρουσιάζει µειονεκτήµατα και κινδύνους: 
• Παρανόηση του ρόλου των πρωτοτύπων από την πλευρά των χρηστών: Για παράδειγµα, 

ίσως περιµένουν να είναι αποδοτικά όταν εισάγονται λανθασµένα δεδοµένα ή να 
ανταποκρίνονται γρήγορα όπως ένα λειτουργικό σύστηµα, χωρίς όµως να είναι αυτός ο 
στόχος. 

• Έλλειψη προτύπων: Για παράδειγµα, τα εξελικτικά πρωτότυπα ίσως χρησιµοποιηθούν σε 
µία προσέγγιση να ξεκινήσει µία προσπάθεια ώστε να διαπιστωθεί πού µπορεί να φτάσει. 

• Έλλειψη ελέγχου: Κάποιες φορές είναι δύσκολη η άσκηση ελέγχου καθώς οι χρήστες 
έχουν την τάση να επιθυµούν να δοκιµάσουν καινούρια πράγµατα. 

• Επιπρόσθετα έξοδα: Η κατασκευή και η διαµόρφωση ενός πρωτοτύπου επιφέρει 
επιπρόσθετο κόστος που υπολογίζεται γύρω στο 10%. 

• Αποδοτικότητα εξοπλισµού: Ένα σύστηµα που αναπτύσσεται µε τη χρήση πρωτοτύπων 
αν και µπορεί να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των χρηστών, ίσως δεν είναι αποδοτικό 
σε όρους εξοπλισµού συγκριτικά µε ένα άλλο αντίστοιχο σύστηµα που αναπτύσσεται µε 
περισσότερο συµβατικές µεθόδους. 

• Αµεσότητα µε τους προγραµµατιστές: Η χρήση πρωτοτύπων συχνά προϋποθέτει την 
επαφή µεταξύ προγραµµατιστών και χρηστών.  

(Hughes, B. et al., 2005, pp.69) 
 

3.6.2.2.4. Προβλήµατα κατά το σχεδιασµό του έργου 

 
 
Ο σχεδιασµός ενός έργου αποτελεί κρίσιµο σηµείο για τη ζωή του έργου γιατί είναι βέβαιο πως 
αν δεν υλοποιηθεί σωστά, το αποτέλεσµα θα παρεκκλίνει από το αναµενόµενο και επιθυµητό. 
Συνεπώς, αξίζει να τονιστούν τα κυριότερα προβλήµατα που συναντώνται: 

• Έλλειψη ηγεσίας: Η έλλειψη ηγεσίας κάνει το όραµα να φαντάζει ως κάτι πολύ µακρινό. 
Ακόµη κι αν όλα τα µέλη της οµάδας έργου είναι ιδιαίτερα χαρισµατικά και γνωρίζουν 
ακριβώς πώς να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους, δε γίνεται να σχεδιαστεί η κάθε 
λεπτοµέρεια για όλες τις εργασίες. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρέπει να ληφθούν 
αποφάσεις που δύσκολο κάποιο µέλος να αναλάβει τέτοια ευθύνη. Για παράδειγµα, 
µπορεί να υπάρχει µία τεχνολογία που αν χρησιµοποιηθεί θα προσφέρει καλύτερο 
αποτέλεσµα αλλά θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Η απόφαση εξαρτάται από το έργο 
και η σωστή ηγεσία γνωρίζει τις απαιτήσεις του πελάτη οπότε και θα λάβει την ορθή 
απόφαση. 

• Ενδιάµεσες διορθώσεις: Όταν καθυστερηµένα ανακαλύπτονται λάθη στις απαιτήσεις της 
εφαρµογής που υλοποιείται ή πως κάποια χαρακτηριστικά δεν έχουν συµπεριληφθεί, 
µπορεί να δηµιουργηθεί χαοτική κατάσταση και να χαθούν σηµαντικές προθεσµίες. Αυτό 
συµβαίνει γιατί όταν έχει ήδη ξεκινήσει η ανάπτυξη του προγράµµατος είναι δύσκολη η 
τροποποίησή του και ουσιαστικά απαιτείται διπλός κόπος. Για την αποφυγή του 
προβλήµατος απαιτείται καλός σχεδιασµός. Η δήλωση οράµατος και εύρους 
διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς αποτελεί βασικό 
µέσο επικοινωνίας µεταξύ του υπεύθυνου έργου και των πελατών πριν την εκτέλεση του 
έργου. Οι πελάτες δε µπορούν να κατανοήσουν περίπλοκα τεχνικά έγγραφα και µε αυτή 
τη δήλωση µπορεί να διευκρινιστεί τι θα υλοποιηθεί ώστε να συµφωνήσουν ή αν 
διαφωνούν, να υποβάλλουν τα αιτήµατά τους για τροποποιήσεις. 

• Η απόµακρη οµάδα των προγραµµατιστών: Σε πολλές επιχειρήσεις η οµάδα των 
προγραµµατιστών θεωρείται ως αποµονωµένη από τα υπόλοιπα άτοµα. Κάποιες φορές 
δηµιουργείται ένταση µεταξύ της ανώτατης διοίκησης και της οµάδας των 
προγραµµατιστών καθώς η δεύτερη φαίνεται να δουλεύει µε αργό ρυθµό. Οι 
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προγραµµατιστές από την πλευρά τους νιώθουν πως ήδη εργάζονται µε υπερωρίες για να 
επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί, αλλά η διοίκηση δεν ικανοποιείται ποτέ. Η 
δήλωση οράµατος και εύρους αποτρέπει την εµφάνιση αυτού του προβλήµατος καθώς οι 
προγραµµατιστές µπορούν να καταλάβουν τις προτεραιότητες το έργου. Η ανώτατη 
διοίκηση µπορεί να ενηµερωθεί από νωρίς όταν διαφαίνεται η πιθανότητα να µην 
επιτευχθούν κάποιες προθεσµίες. Επίσης, ο σχεδιασµός του έργου βασίζεται σε 
εκτιµήσεις που έχουν διεξαχθεί από τους προγραµµατιστές, οπότε διαθέτουν αρκετό 
χρόνο για την έγκαιρη διεκπεραίωση των εργασιών τους. 

(Stellman, A. et al., 2006, pp.30-32) 
 
 
Ό,τι σχεδιάζεται κατά τη φάση του σχεδιασµού παρέχει έναν οδηγό για την πραγµατοποίηση του 
έργου και υλοποιείται στην επόµενη φάση, τη φάση της εκτέλεσης. 
 

3.6.2.3. Εκτέλεση έργου 
 
 
Η εκτέλεση του έργου περιλαµβάνει τη λεπτοµερή δηµιουργία εφαρµογής λογισµικού που 
λειτουργεί ορθά ώστε ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στο σκοπό της. Γενικά, η εκτέλεση 
εστιάζει στο σχεδιασµό καθώς µόνο έτσι µπορεί να επιτευχθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων 
των ενδιαφερόµενων µερών και συνεπώς και των στόχων του έργου. (Abran, A. et al., 2004, 
pp.8-5) 
 
Η φάση της εκτέλεσης συνδέεται στενά µε αυτή του σχεδιασµού και αυτή της παρακολούθησης 
και του ελέγχου. Τα όρια µεταξύ τους είναι δυσδιάκριτα αφού συχνά συµβαίνει κατά την 
εκτέλεση να λαµβάνουν χώρα αλλαγές που προϋποθέτουν και αλλαγή στο σχεδιασµό. Επίσης, η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος δε διεξάγονται µετά το πέρας της εκτέλεσης, αλλά σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα κατά την εκτέλεση ώστε να εξακριβώνεται πως το έργο δεν αποκλίνει από 
το σχεδιασµό. (Abran, A. et al., 2004, pp.4-1) 
 
Η εν λόγω φάση αποτελεί αναµφισβήτητα την πιο εκτενή στον κύκλο ζωής ενός έργου λόγω του 
ότι περιλαµβάνει όλα τα παραδοτέα που θα δοθούν στους πελάτες. Συνεπώς, κρίνεται 
απαραίτητη η ύπαρξη µίας λεπτοµερής επισκόπησης κατά την ολοκλήρωσή της προκειµένου να 
εξακριβωθεί η επίτευξη όλων των τιθέµενων στόχων, πριν το έργο προχωρήσει στην επόµενη 
φάση, τον τερµατισµό. Ο τερµατισµός µπορεί να εκκινήσει όταν όλα τα παραδοτέα έχουν 
ολοκληρωθεί πλήρως και δεν υπάρχουν εκκρεµείς κίνδυνοι, αλλαγές ή άλλα ζητήµατα. (Method 
Project Management Methodology, October 2008) 
 
Σε αυτή τη φάση το έργο µπορεί να έρθει αντιµέτωπο µε µη προβλέψιµα γεγονότα και 
εξωτερικές επιδράσεις που απαιτούν τη λήψη µέτρων από την πλευρά του υπεύθυνου του έργου 
προκειµένου το έργο να συνεχίσει την πορεία του προς την επίτευξη των στόχων του. (McBride, 
T., June 2008, pp.1) 
 
Για την επιτυχή εκτέλεση ενός έργου, κρίσιµος είναι ο συντονισµός των δραστηριοτήτων που 
αλληλοεξαρτώνται αλλά και των εργασιών των ατόµων που εµπλέκονται σε µία δραστηριότητα. 
Ο σκοπός του συντονισµού είναι η οργάνωση των εργασιών µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
ακολουθείται µία λογική ροή και να αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις και καθυστερήσεις, 
δηλαδή διαχειρίζεται τις εξαρτήσεις µεταξύ των δραστηριοτήτων. Ο µηχανισµός του 
συντονισµού µπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: 
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• Συντονισµός βασιζόµενος σε πρότυπα: Λαµβάνει υπόψη περισσότερο τους κανόνες που 
πρέπει να ακολουθούνται για την εκτέλεση των διαδικασιών του έργου, παρά τους 
στόχους που το καθοδηγούν. 

• Συντονισµός βασιζόµενος σε σχεδιασµό: Σε αυτήν την περίπτωση ο συντονισµός 
επιτυγχάνεται µε τον καθορισµό του τι και πότε ακριβώς πρέπει να δηµιουργηθεί. 

• Συντονισµός βασιζόµενος σε επίσηµες ρυθµίσεις: Απαιτεί ως κάποιο βαθµό αµοιβαία 
διευθέτηση που εν µέρει µπορεί να διατυπωθεί επίσηµα µε συγκεκριµένες διαδικασίες 
και µηχανισµούς. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν τα λεξικά δεδοµένων, η 
παρακολούθηση των τροποποιήσεων των αιτηµάτων, οι συσκέψεις για την επισκόπηση 
του σχεδιασµού και η αναφορά των απαιτήσεων. 

• Συντονισµός βασιζόµενος σε ανεπίσηµες ρυθµίσεις: Αποτελεί τον πιο ευέλικτο τύπο 
µηχανισµού του συντονισµού αλλά έχει υψηλό κόστος.  

(McBride, T., June 2008, pp.3) 
 

3.6.2.4. Παρακολούθηση και έλεγχος έργου 
 
 
Ο σκοπός της φάσης της παρακολούθησης και του ελέγχου είναι να γίνει σύγκριση των 
αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί µε τους στόχους που τέθηκαν κατά το σχεδιασµό και να 
εντοπιστούν τυχόν σφάλµατα και προβλήµατα. (Abran, A. et al., 2004, σελ.5-1) Σε κρίσιµα 
σηµεία καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου αξιολογείται η επίτευξη των καθορισµένων στόχων και 
η ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόµενων µερών. Οµοίως διεξάγεται αξιολόγηση και 
της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας που έχει ακολουθηθεί, της οµάδας έργου και των 
χρησιµοποιουµένων εργαλείων και µεθόδων. (Abran, A. et al., 2004, pp.8-6) 
 
Ο έλεγχος ορίζεται ως η διορθωτική ενέργεια η οποία λαµβάνει χώρα ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και περιλαµβάνει τη µέτρηση της 
προόδου σε διάφορες πτυχές του έργου και τη σύγκριση και αντιπαραβολή της πραγµατικής µε 
την επιθυµητή πρόοδο. Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικοί όροι του ορισµού: 

• Εκτέλεση έργου: Ο έλεγχος γίνεται κατά τη φάση της εκτέλεσης του έργου (Φάση 3). 
• Μέτρηση προόδου: Υποδηλώνει ότι η πρόοδος του έργου µετριέται µε την ποσοτική 

µέτρηση διαφόρων διαστάσεων του έργου. 
• Σύγκριση και αντιπαράθεση µε την επιθυµητή πρόοδο: Περιλαµβάνει δύο έννοιες: 

1. Επιθυµητή πρόοδος: Οι στόχοι τίθενται και γίνονται αποδεκτοί µέσω του 
σχεδιασµού, της εκτίµησης και του χρονικού προγραµµατισµού. 

2. Σύγκριση και αντιπαράθεση: Με τη σύγκριση των πραγµατικών και των επιθυµητών 
επιτευγµάτων εντοπίζονται όλες οι πιθανές αποκλίσεις. Είναι πιθανό να µην 
υπάρχουν καθόλου αποκλίσεις ή να παρουσιαστούν θετικές αποκλίσεις που δείχνουν 
πως τα πραγµατικά επιτεύγµατα ξεπερνούν τα επιθυµητά. Αντίθετα, οι αρνητικές 
αποκλίσεις δείχνουν πως η πραγµατική πρόοδος που σηµειώθηκε είναι µικρότερη 
από την επιθυµητή. 

• ∆ιορθωτική ενέργεια: Η ενέργεια που είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί µετά τον 
εντοπισµό αποκλίσεων. Οι διορθωτικές ενέργειες µπορούν να περιλαµβάνουν την 
άντληση περισσοτέρων πόρων ώστε να εξαλειφθούν οι αποκλίσεις µέχρι την επόµενη 
διεξαγωγή µετρήσεων ή τη διόρθωση των προσδοκιών. 

• Λαµβάνει χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήµατα: Υποδηλώνει ότι η µέτρηση, η σύγκριση 
και η αντιπαράθεση και οι διορθωτικές ενέργειες διεξάγονται κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου σε ορισµένα χρονικά διαστήµατα. 

• ∆ιάφορες πτυχές του έργου: Πρόκειται για τις πτυχές που ίσως χρειασθούν διόρθωση: 
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1. Εύρος 
2. Κόστος 
3. Χρονοπρογραµµατισµός 
4. Ποιότητα 
5. Επίδοση 
6. Παραγωγικότητα 

(Chemuturi [URL: B], September 2008) 
 
Αξιοσηµείωτο είναι πως ο έλεγχος δε θεωρείται πια µια διαδικασία που ξεκινά αφού 
ολοκληρωθεί η φάση της εκτέλεσης, µε την περιορισµένη αντικειµενική επιδίωξη να εντοπίζει 
αποτυχίες. Αντιθέτως, θεωρείται µία δραστηριότητα που περικλείει ολόκληρη τη διαδικασία 
ανάπτυξης και συντήρησης και γι’ αυτό είναι σηµαντικός ο σχεδιασµός για τον έλεγχο. (Abran, 
A. et al., 2004, pp.5-1) Για την αποφυγή των αποτυχιών είναι απαραίτητη η αποτελεσµατική 
χρήση επαλήθευσης, επικύρωσης και ελέγχου (Verification, Validation and Testing - VVT) σε 
όλο τον κύκλο ζωής των συστηµάτων πληροφορικής. Συνοπτικά, η επαλήθευση αφορά στην 
επιβεβαίωση πως τα παραδοτέα στο πέρας της κάθε φάσης ικανοποιούν τις απαιτήσεις που 
τέθηκαν κατά την έναρξή της, ενώ η επικύρωση στην επιβεβαίωση από την πλευρά των 
ενδιαφερόµενων µερών πως κάποιο επιδιωκόµενο χαρακτηριστικό έχει προσδοθεί στην προς 
υλοποίηση εφαρµογή. Ο φυσικός έλεγχος συχνά αποτελεί τη µοναδική µέθοδο που εφαρµόζεται 
για την ανίχνευση σφαλµάτων µε αποτέλεσµα ο εντοπισµός του να γίνεται καθυστερηµένα και η 
επανάληψη των εργασιών να οδηγεί σε χαµηλή αποδοτικότητα και σε υψηλό κόστος ελέγχου. 
Το VVT εστιάζει στην διασφάλιση πως τα συστήµατα ολοκληρώνονται όσο το δυνατόν χωρίς 
σφάλµατα και όσο το δυνατόν περισσότερο λειτουργικά ώστε να ανταποκρίνονται ή και να 
ξεπερνούν τις προσδοκίες των χρηστών. (Angel, A. et al., October 2006, pp. 817-819) 
 

3.6.2.4.1. Η διαδικασία του ελέγχου 

 
 
Η διαδικασία του ελέγχου ξεκινά όταν κάποιο τµήµα της εφαρµογής θεωρείται από τους 
προγραµµατιστές ολοκληρωµένο ως προς τα χαρακτηριστικά του. Υλοποιούνται επαναλήψεις 
κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Η πρώτη επανάληψη επικεντρώνεται στην καινούρια 
λειτουργικότητα που προστέθηκε στην εφαρµογή µετά τον τελευταίο έλεγχο. Εάν δε βρεθούν 
σφάλµατα που πρέπει να διορθωθούν, διεξάγεται ο έλεγχος της οπισθοδρόµησης. Αυτός ο 
έλεγχος διασφαλίζει ότι οι προσθήκες και οι αλλαγές που έγιναν σε κάποιο τµήµα του 
λογισµικού δεν έχουν επηρεάσει τα άλλα που µέχρι προηγουµένως λειτουργούσαν σωστά. 
Εκτελούνται όλες οι περιπτώσεις ελέγχου που διεξήχθησαν προηγουµένως γιατί δεν αρκεί απλά 
η εξακρίβωση ότι έχουν πραγµατοποιηθεί αλλαγές, αλλά πρέπει να εξακριβώνεται πως 
συνεχίζουν να λειτουργούν ορθά τα υπόλοιπα τµήµατα του λογισµικού. Με την ολοκλήρωση της 
επανάληψης, τα σφάλµατα που εντοπίστηκαν ταξινοµούνται και οι προγραµµατιστές 
αναλαµβάνουν τη διόρθωσή τους. Επιπλέον, κάποιος ελεγκτής δηµιουργεί την αναφορά 
ελέγχων, ένα έγγραφο που περιλαµβάνει όλες τις περιπτώσεις ελέγχου που απέτυχαν ή δεν 
εκτελέστηκαν καθόλου.  Για κάθε περίπτωση ελέγχου που απέτυχε δηµιουργεί και µία αναφορά 
σφαλµάτων, ένα έγγραφο που παρουσιάζει τη γενική κατάσταση της εφαρµογής ώστε να γίνει 
κατανοητή η ωριµότητά του και η ετοιµότητά του για παράδοση. 
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ΕΝΑΡΞΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 

ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΑΛΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΗΨΗ 

∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΕΛΟΣ

ΟΧΙ ΟΧΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 
 

∆ιάγραµµα3-3: Σχηµατική Αναπαράσταση της ∆ιαδικασίας του Ελέγχου 

 

3.6.2.4.2. Μηχανισµοί ελέγχου 

 
 
Οι διαθέσιµοι µηχανισµοί και εργαλεία για την διασφάλιση κατάλληλου ελέγχου κατά την 
υλοποίηση έργων πληροφορικής παρουσιάζονται ακολούθως. 

• Παρακολούθηση έργου: Η αναφορά της προόδου και οι συσκέψεις παρακολούθησης της 
προόδου αποτελούν τα κυριότερα εργαλεία για την άσκηση ελέγχου. 
1. Αναφορά προόδου: ∆ηµιουργείται από τον υπεύθυνο έργου συνήθως σε εβδοµαδιαία 

βάση και διανέµεται σε όλους τους ενδιαφερόµενους. Αυτή η αναφορά περιέχει: 
- Την κατάσταση έργου συγκριτικά µε το σχεδιασµό του 
- Ποσοτικές µετρήσεις για στοιχεία όπως η ποιότητα, η αποδοτικότητα, η επίδοση 

και ο χρονοπρογραµµατισµός 
- Θέµατα που δύνανται να επηρεάσουν την εκτέλεση του έργου και την κατάστασή 

του 
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2. Συσκέψεις παρακολούθησης προόδου: Πρόκειται είτε για συσκέψεις πρόσωπο µε 
πρόσωπο, είτε για τηλεσυνεδριάσεις, είτε για βιντεο-συνεδριάσεις και γενικά για 
όποιο τρόπο µπορούν να έρθουν σε επαφή οι ενδιαφερόµενοι. Έχουν τη δυνατότητα 
ανάλυσης της προόδου του έργου µε τη χρήση του σχεδιασµού του και τις αναφορές 
προόδου ώστε να επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε τις τυχόν διορθωτικές ενέργειες 
που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν. 

3. ∆ιαδικασία λογισµικού: Μία καλά ορισµένη διαδικασία λογισµικού συντελεί 
αποτελεσµατικά στη διεξαγωγή κατάλληλου ελέγχου της εκτέλεσης του έργου. 
Τέτοιες διαδικασίες είναι η διαδικασία παρακολούθησης της πορείας του έργου, η 
διαδικασία µετρήσεων, η διαδικασία επαλήθευσης και επικύρωσης λογισµικού, οι 
λίστες ελέγχου και τα πρότυπα. 

 
Όταν εντοπιστούν οι αποκλίσεις µεταξύ των πραγµατικών και των επιθυµητών επιτευγµάτων 
αναλύονται και γίνονται θέµα συζητήσεων στις συσκέψεις παρακολούθησης της προόδου. 
Συνηθίζεται να οργανώνονται από τον υπεύθυνο του έργου και να συµµετέχουν όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη ώστε να αποφασίσουν αν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες και ποια 
µέτρα ακριβώς πρέπει να ληφθούν. 
(Chemuturi [URL: E], September 2008) 
 

3.6.2.4.3. Μετρήσεις και δείκτες 

 
 
Μερικές µετρήσεις που διεξάγονται κατά την παρακολούθηση και τον έλεγχο είναι: 

• Benchmarking: Πρόκειται για τη σύγκριση των δραστηριοτήτων του έργου µε τις 
δραστηριότητες άλλων αντίστοιχων έργων. Οι πληροφορίες που αντλούνται από αυτή τη 
µέθοδο πρέπει να παρουσιάζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτούν νόηµα για το έργο. 

• ∆ιαγράµµατα Pareto: Πρόκειται για ιστογράµµατα που παρουσιάζουν προβλήµατα του 
έργου συγκριτικά µε τις αιτίες τους. Η λογική είναι πως για το 80% των προβληµάτων 
οφείλεται το 20% των αιτιών. 
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∆ιάγραµµα3-4: Ενδεικτικό ∆ιάγραµµα Pareto για έργο πληροφορικής 

 
• Χάρτες ελέγχου: Πρόκειται για διαγράµµατα που υποδεικνύουν τις διαδικασίες που δεν 

είναι σταθερές ή αξιόπιστες. 
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∆ιάγραµµα3-5: Ενδεικτικός Χάρτης Ελέγχου (Luckey, T. et al., 2006, pp.307) 

 
• Έλεγχος έργου: Πρόκειται για ελέγχους που διεξάγονται ώστε να διαπιστωθεί αν κάποιες 

συγκεκριµένες διαδικασίες συµµορφώνονται µε τις καθορισµένες παραµέτρους. 
• Μετρήσεις προµηθειών: Πρόκειται για µετρήσεις που αξιολογούν τους αναδόχους των 

συµβάσεων και τους προµηθευτές. 
• ∆ιοίκηση µε τη µέθοδο της «δεδουλευµένης αξίας»: Πρόκειται για ένα εργαλείο µε το 

οποίο διαπιστώνεται αν το έργο ακολουθεί το χρονοπρογραµµατισµό, τον 
προϋπολογισµό και τις καθορισµένες απαιτήσεις. 

 
Επιπλέον, για τον έλεγχο της προόδου στα έργα πληροφορικής χρησιµοποιούνται πολλές φορές 
χρησιµοποιούνται δείκτες αξιολόγησης προόδου τεχνικών έργων: 

• ∆είκτης παραγωγικότητας: Είναι ο αριθµός των γραµµών πηγαίου κώδικα που παράγει 
ένας προγραµµατιστής σε έναν ανθρωποµήνα. 

• ∆είκτης φυσικής προόδου εργασιών: Είναι το πηλίκο του έργου που πραγµατοποιήθηκε 
σε σχέση µε το προγραµµατισµένο έργο. Ο δείκτης αυτός δεν είναι πάντα 
αντιπροσωπευτικός γιατί δε λαµβάνει υπόψη τους παράγοντες που µπορούν να 
επιδράσουν στο έργο. 

• ∆είκτης απορροφητικότητας: Είναι το πηλίκο των δαπανών προς τον προϋπολογισµό και 
δείχνει την οικονοµική πρόοδο του έργου αθροιστικά από την έναρξή του. 

• ∆είκτες για διαγράµµατα δικτύου:  
- ∆είκτης µήκους: Είναι ο µέγιστος αριθµός κόµβων στη σειρά από την αρχή µέχρι το 

τέλος. 
- ∆είκτης πλάτους: Είναι ο µέγιστος αριθµός κόµβων που είναι παράλληλοι. 
- Πολυπλοκότητα: Είναι το πηλίκο του αριθµού των τόξων προς τον αριθµό των 

κόµβων. 
(Κιουντούζης, Ε., 1999, σελ.34-35) 
 
Αξιοσηµείωτο είναι πως οι δείκτες και οι µετρήσεις που αποδεικνύονται κατάλληλες για ένα 
έργο µπορεί να διαφέρουν από εκείνες που πρέπει να χρησιµοποιηθούν σε ένα άλλο για την 
επιτυχία του. Γι’ αυτό τα άτοµα πρέπει να είναι ευέλικτα και πρόθυµα να εξοικειωθούν µε 
πλήθος µεθόδων µετρήσεων. (Luckey, T. et al., 2006, pp.297) 
 
Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις µετρήσεις, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά, 
ανακοινώνονται στα ενδιαφερόµενα µέρη. Στην περίπτωση των αρνητικών αποτελεσµάτων 
πρέπει επιπλέον να βρεθεί τρόπος για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ώστε να εξαλειφθούν 
οι αποκλίσεις από τους επιθυµητούς στόχους. 
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3.6.2.4.4. Περιοχές ελέγχου 

 

3.6.2.4.4.1. Έλεγχος Εύρους 

 
 
Το εύρος ενός έργου διαπραγµατεύεται µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών αλλά συνήθως 
αλλάζει συνεχώς κατά τη φάση της εκτέλεσης. Αυτή η παραµόρφωση του καθορισµένου εύρους 
δηµιουργεί αποκλίσεις ανάµεσα στο τι συµφωνείται και στο τι παραδίδεται και οφείλεται στα 
ακόλουθα. 

• Ανεπαρκής και εσφαλµένη κατανόηση των απαιτήσεων των χρηστών κατά την ανάληψη 
του έργου: Στην προσπάθεια ανάληψης του έργου, το Τµήµα Μάρκετινγκ ίσως δεσµευθεί 
υπερβολικά χωρίς να εκτιµηθεί σωστά το κόστος, η επίδοση και ο χρόνος που 
απαιτούνται. 

• Φιλόδοξη δέσµευση εύρους χωρίς τον πλήρη εντοπισµό των εγγενών επιπτώσεων της 
δήλωσης εύρους: Συχνά γίνεται αποδεκτό το εύρος χωρίς να έχουν συνειδητοποιηθεί οι 
επιπτώσεις. Αργότερα και κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των απαιτήσεων ή του 
σχεδιασµού του λογισµικού ανακαλύπτονται οι επιπτώσεις αλλά σε αυτό το στάδιο δεν 
είναι δυνατό να διαπραγµατευτούν εκ νέου ο χρονοπρογραµµατισµός, το κόστος και η 
επίδοση.  

• Ανεπαρκής ή εσφαλµένη εκπαίδευση των αναλυτών επιχειρήσεων: Εάν οι αναλυτές των 
επιχειρήσεων δεν είναι ικανοί να ορίσουν επακριβώς το εύρος του έργου, ίσως  
παραµορφωθεί το εύρος κατά η διάρκεια της εκτέλεσης. Πρέπει να εξασφαλίζεται πως οι 
αναλυτές επιχειρήσεων κατέχουν τα αναγκαία προσόντα ώστε εντοπίζουν τις συνέπειες 
µιας δήλωσης εύρους. 

• Αιτήµατα αλλαγών κατά την εκτέλεση του έργου: Τα αιτήµατα αλλαγών αποτελούν µέρος 
της εκτέλεσης αλλά όταν δεν υπάρχει κατάλληλη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών 
µπορεί να οδηγήσει σε ριζική αλλαγή του εύρους. Με την υιοθέτηση κατάλληλης 
διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών εξασφαλίζεται πως οι προσθήκες στο εύρος γίνονται 
παράλληλα µε τις προσαρµογές του κόστους του χρονοπρογραµµατισµού και της 
επίδοσης. 

• ∆ιαδικασίες, πλαίσια και λίστες ελέγχου: Μία καλά ορισµένη διαδικασία για τη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά µε τις απαιτήσεις, τη δέσµευση εύρους και τις αναθεωρήσεις 
εξασφαλίζει τη µη ύπαρξη αποκλίσεων εύρους. Οι λίστες ελέγχου, τα πρότυπα και οι 
οδηγίες διευκολύνουν στον ακριβή έλεγχο του εύρους. 

(Chemuturi [URL: C], September 2008) 
 

3.6.2.4.4.2. Έλεγχος Κόστους 

 
 
Το κόστος είναι το κυριότερο συστατικό για την υλοποίηση έργου λογισµικού και επηρεάζεται 
από: 

• Χαµηλή παραγωγικότητα: Οφείλεται σε: 
1. Ανεπαρκή επιτήρηση 
2. Έλλειψη καταλλήλων εργαλείων για την ανάπτυξη λογισµικού 
3. Έλλειψη κατάλληλης υποδοµής που οδηγεί σε σπατάλη χρόνου 
4. Ανεπαρκείς πρακτικές ανθρωπίνων πόρων που οδηγούν σε χαµηλή παρακίνηση 

• Αποκλίσεις εύρους  
• Αιτήµατα αλλαγών 
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Συνεπώς είναι απαραίτητη η διασφάλιση της διακύµανσης της παραγωγικότητας στα 
συµφωνηθέντα κατά την ανάληψη του έργου επίπεδα. 
(Chemuturi [URL: C], September 2008) 
 

3.6.2.4.4.3. Έλεγχος Χρονοπρογραµµατισµού 

 
 
Τα προγράµµατα µπορούν να δηµιουργήσουν χαοτικές καταστάσεις εάν δεν επιτευχθεί 
συµµόρφωση προς τον αρχικό χρονικό προγραµµατισµό της διοίκησης έργου. Η έλλειψη 
συµµόρφωσης οφείλεται σε: 

• Ανεπαρκή ανάπτυξη του αρχικού χρονοπρογραµµατισµού 
• Έλλειψη έγκαιρων εγκρίσεων 
• Κατάσταση των καθηκόντων ευέλικτων 
• Αποκλίσεις εύρους 
• Μη ελεγχόµενα αιτήµατα αλλαγών 
• Ανεπαρκής έλεγχος από τους ανώτερους (Chemuturi [URL: D], September 2008) 

 

3.6.2.4.4.4. Έλεγχος Ποιότητας 

 
 
Η ποιότητα πρέπει να δηµιουργηθεί, δεν είναι εφικτή η ενσωµάτωσή της. Η ανεπαρκής ποιότητα 
προκαλεί επαναλήψεις στις εργασίες µε αποτέλεσµα τη χαµηλή παραγωγικότητα εφόσον 
προκαλείται έλλειψη κινήτρων. Η ποιότητα πρέπει να ελέγχεται σε όλες τις εκφάνσεις της: 

• ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management - TQM): 
1. Ποιότητα των προδιαγραφών: µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση προτύπων, οδηγιών,  

προδιαγραφών και επιθεώρησης 
2. Ποιότητα σχεδιασµού: µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση προτύπων, οδηγιών, 

προδιαγραφών και επιθεώρησης 
3. Ποιότητα κατασκευής: µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση προτύπων, οδηγιών, 

προδιαγραφών, εργαλείων, επιθεώρησης και ελέγχου 
4. Ποιότητα διαπίστωσης ποιότητας: µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση κατάλληλης 

διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας, εργαλείων και κυρίως µε την υποστήριξη της 
διοίκησης 

• Κατάλληλη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας στον οργανισµό 
• Παροχή κινήτρων για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας 

(Chemuturi [URL: D], September 2008) 
 

3.6.2.4.4.5. Έλεγχος Επίδοσης 

 
 
Η επίδοση αποτελεί κύριο συστατικό τόσο του κόστους όσο και του χρονοπρογραµµατισµού στη 
διαχείριση έργων πληροφορικής. Κάθε βελτίωση της επίδοσης προκαλεί ανάλογη αύξηση σε 
κόστος και χρονική διάρκεια. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της προσπάθειας που 
καταναλώνεται στο έργο. Βελτίωση της επίδοσης απαιτείται όταν παρατηρούνται αποκλίσεις 
εύρους. (Chemuturi [URL: D], September 2008) 
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3.6.2.4.4.6. Έλεγχος Παραγωγικότητας 

 
 
Η χαµηλή παραγωγικότητα οδηγεί σε αύξηση της προσπάθειας και ανεπαρκή χρήση των 
διαθέσιµων πόρων που καταλήγουν σε αύξηση του κόστους. Ο κυριότερος λόγος χαµηλής 
παραγωγικότητας είναι το ανεπαρκές περιβάλλον εργασίας που οφείλεται σε: 

• Ανεπαρκή επιτήρηση 
• Έλλειψη καταλλήλων εργαλείων που συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας 
• Έλλειψη διαδικασιών ή ανεπαρκής καθορισµός τους 
• Έλλειψη συµµόρφωσης µε τα καθορισµένα αποτελέσµατα των διαδικασιών 
• Ανεπαρκείς διαδικασίες ή πρακτικές διασφάλισης ποιότητας που οδηγούν σε 

επαναλήψεις εργασιών και µείωση της παραγωγικότητας 
• Ανεπαρκείς πρακτικές ανθρωπίνων πόρων που οδηγούν σε χαµηλή παρακίνηση 

Η βελτίωση της παραγωγικότητας αποτελεί συνεχή διαδικασία και γι’ αυτό το λόγο χρήζει 
ιδιαίτερης προσοχής η παρακολούθηση των επιπέδων παραγωγικότητας στα έργα 
πληροφορικής. (Chemuturi [URL: D], September 2008) 
 

3.6.2.4.5. Κριτήρια Αποδοχής 

 
 
Η διαδικασία του ελέγχου ολοκληρώνεται όταν δε βρεθούν σφάλµατα ή όταν τα σφάλµατα που 
εµφανίζονται ικανοποιούν κάποια κριτήρια αποδοχής. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι σηµαντική 
η συναίνεση όλων των ενδιαφερόµενων µερών για τα κριτήρια αποδοχής, πρέπει όλοι να 
συµφωνούν πως τα σφάλµατα που παραµένουν δεν επηρεάζουν τους χρήστες. Τέτοια κριτήρια 
είναι: 

• Επιτυχής ολοκλήρωση όλων των εργασιών ελέγχου 
• Η ποιότητα των µετρίου επιπέδου σφαλµάτων πρέπει να βρίσκεται σε αποδεκτό επίπεδο 

που έχει αποφασιστεί από τον υπεύθυνο της οµάδας ελέγχου 
• Οι διεπαφές των χρηστών για όλα τα χαρακτηριστικά έχουν ολοκληρωθεί λειτουργικά 
• Η τεκµηρίωση της εγκατάστασης και τα σενάρια έχουν ολοκληρωθεί και ελεγχθεί 
• Οι αναθεωρήσεις του κώδικα έχουν ολοκληρωθεί και όλα τα ζητήµατα υψηλής 

προτεραιότητας έχουν επιλυθεί 
• Όλα τα σηµαντικά ζητήµατα συναφή µε την παράδοση της εφαρµογής έχουν επιλυθεί 
• Ολόκληρος ο τρέχων κώδικας βρίσκεται υπό έλεγχο 
• Όλα τα υψηλής προτεραιότητας σφάλµατα διορθώθηκαν και ελέγχθηκαν πλήρως πριν 

την παράδοση της εφαρµογής 
• Όλα τα σφάλµατα που δε διορθώθηκαν πριν την παράδοση, έχουν επιθεωρηθεί από τα 

ενδιαφερόµενα µέρη τα οποία και διαβεβαίωσαν την αποδοχή τους 
• Η εµπειρία των τελικών χρηστών βρίσκεται σε ένα προσυµφωνηµένα αποδεκτό επίπεδο 
• Έχουν γραφεί λειτουργικές διαδικασίες για την εγκατάσταση, την έναρξη της 

λειτουργίας και την ανάκτηση µετά την παρουσίαση σφαλµάτων 
• ∆εν πρέπει να υπάρχουν δυσµενείς συνέπειες στα συστήµατα που έχουν ήδη 

χρησιµοποιηθεί 
(Stellman, A. et al., 2006, pp.178-179) 
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3.6.2.5. Τερµατισµός 
 
 
Το έργο φτάνει τον τερµατισµό όταν ολόκληρος ο σχεδιασµός και οι περιλαµβανόµενες 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ταυτοχρόνως ικανοποιούνται τα 
κριτήρια επιτυχίας του. (Abran, A. et al., 2004 pp.8-6) 
 
Ο τερµατισµός αποτελεί την καλύτερη φάση για τον υπεύθυνο του έργου. Σε αυτή υλοποιούνται 
διαδικασίες διασφάλισης της ικανοποίησης των ενδιαφεροµένων µερών από την τελική 
εφαρµογή. Εφόσον ικανοποιηθούν, λύεται η συναπτόµενη συµφωνία, ολοκληρώνονται και 
διανέµονται τα έγγραφα που περιλαµβάνουν ό,τι διδάχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου, 
διεξάγεται οικονοµικός έλεγχος και απελευθερώνονται τα µέλη της οµάδας έργου από τα 
καθήκοντά τους. 
 
Επιπλέον, πρέπει να έχει διασφαλιστεί η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις που τέθηκαν κατά 
την έναρξη του έργου. Γενικά, µπορεί να δηµιουργηθεί µία λίστα µε τις διαδικασίες του 
τερµατισµού ώστε να διαπιστωθεί αν συµπεριλήφθηκαν όλες και να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και 
αποτελεσµατική διαχείρισή τους.  
(Luckey, T. et al., 2006, pp.315-316) 
 

3.7. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

3.7.1. Ο Χρονοπρογραµµατισµός ως Εργαλείο 
 
 
Ο χρονοπρογραµµατισµός του έργου αποτελεί ένα ηµερολόγιο που συνδέει τις εργασίες προς 
εκτέλεση µε τους απαιτούµενους πόρους. Πριν τη δηµιουργία του χρονοπρογραµµατισµού, ο 
υπεύθυνος του έργου πρέπει να έχει έτοιµο το WBS, να διαθέτει µία εκτίµηση για την 
απαιτούµενη προσπάθεια της κάθε εργασίας και µία λίστα µε τη διαθεσιµότητα των πόρων. Ο 
χρονοπρογραµµατισµός ουσιαστικά αποτελεί µία εκτίµηση εφόσον γίνεται εκτίµηση για τις 
ηµεροµηνίες που περιλαµβάνονται. Η συµµετοχή της οµάδας έργου είναι απαραίτητη ώστε να 
υπάρξει συµφωνία για τις ηµεροµηνίες αυτές και συνεπώς και ακρίβεια. (Stellman, A. et al., 
2006, pp.54) 
 
Μετά την κατανοµή των πόρων, προσδιορίζονται οι εξαρτήσεις µεταξύ των εργασιών. Εξάρτηση 
υπάρχει όταν µία εργασία εµπεριέχει κάποια δραστηριότητα, δεσµεύει πόρους ή δηµιουργεί 
παραδοτέα που χρειάζονται στη συνέχεια για την εκτέλεση επόµενης εργασίας. Για παράδειγµα, 
κανένας έλεγχος δε µπορεί να διεξαχθεί αν δεν παραδοθεί κάποιο τµήµα της εφαρµογής, ο 
κώδικας της εφαρµογής µπορεί να εξαρτάται από κλάσεις ή πρότυπα συναρτησιακά στοιχεία 
προηγουµένου σταδίου και η διεπαφή των χρηστών δε µπορεί να δηµιουργηθεί εάν πρώτα δεν 
επιθεωρηθεί ο σχεδιασµός της. Η ευθύνη για τον καθορισµό των εξαρτήσεων είναι του 
υπεύθυνου έργου και πρέπει να ξεκινήσει µε την προσθήκη των εξαρτήσεων στο WBS. 
(Stellman, A. et al., 2006, pp.56) 
 
Οι δραστηριότητες διακρίνονται σε εκείνες που αποτελούν τους προγόνους και σε εκείνες που 
αποτελούν τους απογόνους: 

• ∆ραστηριότητες – Πρόγονοι (Predecessors): Πρόκειται για τις δραστηριότητες που 
προηγούνται κατά στην αλληλουχία και ροή των δραστηριοτήτων. 
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• ∆ραστηριότητες – Απόγονοι (Successor): Πρόκειται για τις δραστηριότητες που έπονται 
εκείνων των προγόνων. 

Η κάθε δραστηριότητα µπορεί να αποτελεί ταυτόχρονα και πρόγονο και απόγονο. Εξαίρεση 
αποτελούν η πρώτη και η τελευταία δραστηριότητα. Η σχέση µεταξύ προγόνων και απογόνων 
περιγράφει το πότε η κάθε δραστηριότητα µπορεί να ξεκινήσει και πότε να τελειώσει. Υπάρχουν 
τέσσερις σχέσεις που δύνανται να χρησιµοποιηθούν: 

• Τέλος-µε-Αρχή (Finish-to-Start): Η πρώτη δραστηριότητα πρέπει να τελειώσει πριν 
ξεκινήσει η επόµενη. Για παράδειγµα, ο εξυπηρετητής δικτύου πρέπει να «τρέχει» πριν 
συνδεθεί η SQL βάση δεδοµένων. 

• Τέλος-µε-Τέλος (Finish-to-Finish): ∆ύο δραστηριότητες πρέπει να ολοκληρωθούν την 
ίδια χρονική στιγµή, χωρίς αυτό να σηµαίνει απαραίτητα πως πρέπει και να ξεκινήσουν 
µαζί. Για παράδειγµα, ο έλεγχος αποδοχής των χρηστών και οι  αναθεωρήσεις τρίτου 
µέρους της εφαρµογής πρέπει να ολοκληρωθούν την ίδια στιγµή.  

• Αρχή-µε-Αρχή (Start-to-Start): ∆ύο δραστηριότητες πρέπει να εκκινήσουν την ίδια 
στιγµή, χωρίς αυτό αν σηµαίνει πως θα ολοκληρωθούν ταυτόχρονα, καθώς η διάρκειά 
τους µπορεί να διαφέρει. Για παράδειγµα, η τελική διαµόρφωση του λογισµικού και η 
δηµιουργία συστήµατος παροχής online βοήθειας θα πρέπει να ξεκινήσουν την ίδια 
στιγµή. 

• Αρχή-µε-Τέλος (Start-to-Finish): Η δραστηριότητα-πρόγονος πρέπει να ξεκινήσει 
προκειµένου η δραστηριότητα-απόγονος να τερµατιστεί. Αυτή η σχέση συναντάται 
σπάνια. Για παράδειγµα, ο έλεγχος του λογισµικού δε µπορεί να ολοκληρωθεί έως ότου 
το Τµήµα Ελέγχου Ποιότητας αξιολογήσει τα αποτελέσµατα των ελέγχων. 

(Luckey, T. et al., 2006, pp.168-169) 
 

 
Εικόνα3-6: Οι τέσσερις τύποι σχέσεων των εργασιών (Stellman, A. et al., 2006, pp.56) 

 
Στην αγορά διατίθεται λογισµικό που αναπαριστά διαγραµµατικά τις εξαρτήσεις των εργασιών. 
Επιπλέον, εάν εισαχθούν πληροφορίες σχετικά µε τη διάρκεια της κάθε εργασίας, υπολογίζεται 
µία τελική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης.  
 
Τα συνηθέστερα διαγράµµατα για την αναπαράσταση του χρονοπρογραµµατισµού είναι τα 
διαγράµµατα Gantt. Η κάθε εργασία αναπαρίσταται µε µία µπάρα και οι µεταξύ τους εξαρτήσεις 
µε βέλη. Με µαύρους ρόµβους παριστάνονται εργασίες µε µηδενική διάρκεια ή ηµεροµηνίες 
ορόσηµα που δείχνουν σηµαντικά γεγονότα. Με µαύρη µπάρα αναπαρίσταται µία συνοπτική 
εργασία (summary task) και δείχνει πως οι εργασίες που περιλαµβάνει αποτελούν υποεργασίες 
της. (Stellman, A. et al., 2006, pp.57) 
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∆ιάγραµµα3-6: Ενδεικτικό ∆ιάγραµµα Gantt (Stellman, A. et al., 2006, pp.58) 

 
Σε κάποιους χρονοπρογραµµατισµούς εµφανίζεται ένα περιθώριο χρόνου (slack time) που 
επιτρέπει καθυστέρηση στις επιµέρους εργασίες χωρίς να καθυστερήσει το έργο. Το περιθώριο 
χρόνου µπορεί να δηµιουργηθεί εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιµων πόρων. Σε µερικές 
περιπτώσεις εάν επαναταξινοµηθούν οι εργασίες είναι πιθανή η µείωση ή και η εξάλειψη του 
περιθωρίου χρόνου οπότε και η µείωση του τελικού χρόνου παράδοσης του έργου. (Stellman, A. 
et al., 2006, pp.60) 
 
Κάποιοι υπεύθυνοι έργων λαθεµένα πιστεύουν πως το περιθώριο χρόνου αποτελεί έναν τρόπο 
άµβλυνσης των κινδύνων, θεωρώντας πως αφήνοντας επιπλέον χρόνο µεταξύ των εργασιών, 
παρέχεται διασφάλιση σε περίπτωση που η πρώτη εργασία καθυστερήσει. Αντί αυτού είναι 
προτιµότερο στις εργασίες που κρίνεται απαραίτητο να ενσωµατωθούν διαδικασίες που θα 
στοχεύουν στη µείωση κινδύνων. Στην περίπτωση όπου εµφανίζεται περιθώριο χρόνου που δε 
µπορεί να εξαλειφθεί, είναι σηµαντικό να µην βασιστεί ο υπεύθυνος έργου σε αυτό για την 
έγκαιρο τερµατισµό του έργου αλλά µπορεί να το εκµεταλλευτεί ώστε να προγραµµατίσει άλλες 
δραστηριότητες για τους πόρους που µένουν αχρησιµοποίητοι, π.χ. εκπαίδευση προσωπικού. Η 
κρίσιµη διαδροµη που εµφανίζεται πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς γιατί σε αντίθεση µε τις 
άλλες εργασίες, εάν καθυστερήσει έστω και µία εργασία που ανήκει σε αυτό, τότε θα 
καθυστερήσει όλο το έργο. (Stellman, A. et al., 2006, pp.61) 
 

3.7.2. Προβλήµατα κατά το Χρονοπρογραµµατισµό 
 
 
Ακολουθεί παρουσίαση των σηµαντικότερων προβληµάτων που εµφανίζονται κατά το 
χρονοπρογραµµατισµό: 

• Οπισθοδροµικός χρονοπρογραµµατισµός: Συχνά ο υπεύθυνος του έργου δεν καθορίζει 
ούτε µπορεί να διαπραγµατευτεί τις προθεσµίες. Οι προθεσµίες δε βασίζονται σε 
εκτιµήσεις αλλά στις ανάγκες του µάρκετινγκ και στις σχέσεις µε τους πελάτες. Σε αυτήν 
την περίπτωση ο υπεύθυνος έχοντας ως δεδοµένο το διαθέσιµο χρονικό διάστηµα για την 
ολοκλήρωση του έργου, προσπαθεί εµπειρικά να το κατανείµει στις επί µέρους εργασίες. 
Για παράδειγµα, µπορεί να αποφασιστεί πως ο σχεδιασµός θα καταλάβει το 60% του 
χρόνου και ο έλεγχος το 25%. Ο οπισθοδροµικός χρονοπρογραµµατισµός οδηγεί σε ένα 
από τα συνηθέστερα προβλήµατα µε το οποίο µπορεί να έρθει αντιµέτωπο το έργο: η 
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προθεσµία παράδοσης ενώ αρχικά φαινόταν λογική στη συνέχεια να αποδεικνύεται µη 
ρεαλιστική. 

• ∆εν εντοπίστηκαν σωστά οι διαδικασίες – πρόγονοι: Είναι σηµαντικό για τον υπεύθυνο 
του έργου να αφιερώσει χρόνο να κατανοήσει σωστά όλες τις εξαρτήσεις µεταξύ των 
εργασιών γιατί στην περίπτωση που παρερµηνευτούν ή παραλειφθούν κάποιες σχέσεις 
και ανακαλυφθεί αφού ξεκινήσει η εκτέλεση του έργου, µπορεί να δηµιουργηθεί χαοτική 
κατάσταση. Αυτό συµβαίνει όταν δε δηµιουργείται το WBS. Σε µια τέτοια περίπτωση η 
δυνατότητα για τροποποιήσεις είναι περιορισµένη καθώς τα µέλη της οµάδας έργου 
έχουν ήδη ξεκινήσει τις εργασίες τους και οι προθεσµίες παραδόσεων έχουν ήδη 
συµφωνηθεί. 

(Stellman, A. et al., 2006, pp.70-72) 
 

3.8. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 
Όσο επιµελώς κι αν συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτήσεις των 
ενδιαφερόµενων µερών και όσο λεπτοµερές κι αν είναι ο σχεδιασµός του έργου, κάποια στιγµή 
και σε κάποιο βαθµό θα παρουσιαστεί η ανάγκη για αλλαγές. Οι αλλαγές αναµένονται και γι’ 
αυτό πρέπει να γίνεται σχεδιασµός για τη διαχείριση των κινδύνων και για τον έλεγχο των 
αλλαγών. Στα έργα πληροφορικής, οι αλλαγές µπορούν γρήγορα να µετατραπούν σε κάτι 
πολυδάπανο και χρονοβόρο αλλά µε τον κατάλληλο σχεδιασµό, τις διαδικασίες ελέγχου 
αλλαγών και τον καθορισµό των προσδοκιών, οι αλλαγές µπορούν να διαχειριστούν επιτυχώς. 
(Luckey, T. et al., 2006, pp.279) 
 
Συνεπώς, οι αλλαγές στην πορεία ενός έργου προς την υλοποίηση είναι αναπόφευκτες αλλά και 
απαραίτητες κάποιες φορές. Ένας τρόπος προετοιµασίας για αυτές τις αλλαγές είναι να 
δηµιουργηθεί αλλά και να ακολουθηθεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ελέγχου αλλαγών. 
 

3.8.1. Σύστηµα Ελέγχου Αλλαγών 
 
 
Ο σκοπός του συστήµατος ελέγχου αλλαγών είναι ο προσδιορισµός, η παρακολούθηση και η 
εκµάθηση από τις πραγµατοποιηθείσες αλλαγές. Το σύστηµα αυτό µπορεί να αποτελείται από 
κάποια εργαλεία όπως είναι ο πίνακας ελέγχου αλλαγών µε τον οποίο επιθεωρούνται και 
εγκρίνονται οι αλλαγές. Τα µέλη της οµάδας έργου τεκµηριώνουν τις προτάσεις τους για 
αλλαγές και τις παρουσιάζουν στον πίνακα για αξιολόγηση και έγκριση. Ο πίνακας ελέγχου 
αλλαγών είναι ενηµερωµένος για όλες τις αλλαγές του έργου κι έτσι µπορεί εύκολα να 
αποφασιστεί αν µία αλλαγή µπορεί να επηρεάσει και άλλους τοµείς του έργου. Μία άλλη 
προσέγγιση είναι αντί για τον πίνακα να χρησιµοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό µία βάση 
δεδοµένων. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις φυσικά δεν είναι αποκλειόµενες. 
 
Το σύστηµα ελέγχου αλλαγών πρέπει να καθορίζεται στην αρχή του έργου έτσι ώστε όταν 
γίνουν προτάσεις για αλλαγές να έχουν οριστεί ήδη κατάλληλες διαδικασίες για την 
αντιµετώπισή τους. Επιπλέον στο σύστηµα πρέπει να περιλαµβάνονται αιτήµατα εκτάκτων 
αλλαγών. Αν και συνήθως οι αλλαγές πρέπει να εγκριθούν από τις προγραµµατισµένες 
συνελεύσεις, πρέπει να δηµιουργηθούν ιδιαίτερες διαδικασίες για ειδικές περιπτώσεις ώστε να 
παρακάµπτεται αυτή η χρονοβόρα διαδικασία. Σηµαντικό είναι να γίνεται ξεκάθαρο το τι 



   MBA – TQM: Ελένη Αργύρη 

   80  

ορίζεται ως έκτακτη αλλαγή ώστε να µη συγχέεται η οµάδα έργου. (Luckey, T. et al., 2006, 
pp.269-271) 
 

3.8.2. ∆ιαδικασία Αλλαγών 
 
 
Η διαδικασία ελέγχου αλλαγών περιλαµβάνει: 

• Σκοπός: Πρόκειται για τον έλεγχο των αλλαγών µέσω της εκτίµησης της επίδρασης τους 
πριν αποφασιστεί η εφαρµογή τους. 

• Περίληψη: Εξασφαλίζεται ότι η επίδραση της αλλαγής έχει εκτιµηθεί πριν αποφασιστεί η 
εφαρµογή της. ∆ηµιουργείται ο πίνακας ελέγχου αλλαγών από τον υπεύθυνο έργου, 
αντιπροσώπους χρηστών και επιλεγµένα µέλη της οµάδας έργου, ώστε να διεξαχθεί η 
αξιολόγηση της αλλαγής και να αποφασιστεί η αποδοχή ή η απόρριψή της. 

• Παραδοτέα: Εισροή αποτελεί η αναφορά στην οποία παρουσιάζονται τα προβλήµατα που 
έχουν εντοπιστεί και στα οποία οφείλεται η πρόταση αλλαγής. Εκροή αποτελεί η 
αναφορά στην οποία παρουσιάζεται η επίδραση της αλλαγής και η τελική απόφαση για 
το αν τελικά θα προχωρήσει η αλλαγή. 

• Κριτήρια εισόδου: Αφού αποφασιστεί να υλοποιηθεί η αλλαγή, δηµιουργείται µία 
αναφορά που την περιγράφει και η οποία εισάγεται στο σύστηµα εντοπισµού 
προβληµάτων. 

• Βασικά γεγονότα:  
- Κάποιος από την οµάδα των ελεγκτών που είναι εξοικειωµένος µε την αναµενόµενη 

λειτουργικότητα του τελικού λογισµικού, πρέπει να κατανοήσει πλήρως την αναφορά 
που περιγράφει την αλλαγή. 

- Έπειτα σε συνάντηση µε τον υπεύθυνο έργου αναλαµβάνει να του εξηγήσει το εύρος 
και τη σηµαντικότητα της αλλαγής. Μαζί προσδιορίζουν τις εργασίες που θα 
επηρεαστούν και τα άτοµα που τις έχουν αναλάβει και γίνεται η αξιολόγηση της 
επίδρασης. 

- Ο υπεύθυνος του έργου παρουσιάζει το εύρος και τη σηµαντικότητα της αλλαγής 
µαζί µε τις αναµενόµενες συνέπειες. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση του κόστους και 
του οφέλους προκειµένου τελικά να αποφασιστεί αν αξίζει να γίνει η αλλαγή. 

- Ο υπεύθυνος του έργου ενηµερώνει τη σχετική αναφορά ώστε να δηλώνεται η 
αποδοχή της αλλαγής και στη συνέχεια ενηµερώνεται ο σχεδιασµός του έργου. Η 
εφαρµογή της αλλαγής ξεκινά. 

• Εναλλακτικές:  
- Εάν δεν υπάρχει µέλος της οµάδας των ελεγκτών που να µπορεί να κατανοήσει την 

αλλαγή, παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις. Το άτοµο που έχει υποβάλει την 
πρόταση για την αλλαγή µπορεί είτε να τροποποιήσει την αναφορά του ώστε να 
αποσαφηνιστεί η αλλαγή ή να εγκαταλείψει την ιδέα της αλλαγής οπότε και η 
διαδικασία ελέγχου αλλαγών τερµατίζεται. 

- Εάν αποφασιστεί ότι τα οφέλη από την αλλαγή δεν αντισταθµίζουν το κόστος, η 
αλλαγή µπορεί να απορριφθεί. Η διαδικασία ελέγχου αλλαγών τερµατίζεται χωρίς να 
αλλάξει κάτι στο έργο και ο υπεύθυνος του έργου ενηµερώνει τη σχετική αναφορά 
ώστε να δηλώνεται η απόρριψη. 

• Κριτήρια εξόδου: Ο σχεδιασµός του έργου έχει ενηµερωθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις 
επιδράσεις της αλλαγής και ξεκινούν οι εργασίες για την εφαρµογή της. 

(Stellman, A. et al., 2006, pp.121-122) 
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Όταν προτείνεται να γίνει µία αλλαγή, πριν ληφθεί η οριστική απόφαση, πρέπει να εκτιµηθεί το 
κόστος της εξετάζοντας όχι µόνο το κοµµάτι του έργου που θα αλλάξει αλλά και τις συνέπειες 
αυτής της αλλαγής στο υπόλοιπο έργο. Για παράδειγµα, µία αλλαγή στο χρονοπρογραµµατισµό 
του έργου µπορεί να επηρεάσει το κόστος του είτε αυξάνοντάς το είτε µειώνοντάς το, αναλόγως 
την τροποποίηση που θα πραγµατοποιηθεί. Παροµοίως, µία αλλαγή στο κόστος του έργο ίσως 
επηρεάσει την ποιότητα του έργου ή του τελικού παραδοτέου. Οι µέθοδοι για τον προσδιορισµό 
των αλλαγών πρέπει να καθορίζονται κατά τη φάση του σχεδιασµού του έργου πληροφορικής. 
Εκτός από τις µεθόδους καθορίζονται και οι τρόποι έγκρισης αλλαγών αλλά και τα άτοµα που 
έχουν τη δικαιοδοσία να τις εγκρίνουν. (Luckey, T. et al., 2006, pp.274) 
 

3.8.3. Ο Ρόλος του Υπεύθυνου του Έργου 
 
 
Ο υπεύθυνος του έργου διαδραµατίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία ελέγχου 
αλλαγών. Είναι ο κύριος υπεύθυνος για την αλλαγή και πρέπει να εξασφαλίζει ότι έχει γίνει 
κατανοηθεί και εκτιµηθεί σωστά αλλά και να την καθοδηγεί. Οι διαδικασίες αυτές απαιτούν 
πολύ χρόνο και προσπάθεια από την πλευρά του. Επιπλέον, παρατηρείται µερική επικάλυψη των 
αρµοδιοτήτων του υπεύθυνου έργου και της οµάδας ∆ιασφάλισης Ποιότητας. Όπως έχει 
αναφερθεί, ο υπεύθυνος του έργου ενασχολείται σε µεγάλο βαθµό µε την ενηµέρωση των 
αναφορών όταν πρόκειται για αλλαγές στο σύστηµα εντοπισµού προβληµάτων, αν και πρόκειται 
για µία εργασία που συνηθίζεται να ελέγχεται από το τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας. Ο λόγος 
της ανάµιξης αυτής του υπεύθυνου έργου οφείλεται στο γεγονός πως αποτελεί το µέσο 
διακίνησης όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε την αλλαγή. Ενηµερώνοντας κάποια 
αναφορά εξασφαλίζει πως έχει συγκεντρωθεί όλη η απαραίτητη πληροφόρηση για την αλλαγή 
σε ένα έγγραφο. (Stellman, A. et al., 2006, pp.123-124) 
 

3.8.4. Αίτια Αποτυχίας των Αλλαγών 
 
 
Οι αλλαγές εάν δε διαχειριστούν σωστά µπορεί να αποτύχουν. Οι κύριοι λόγοι αποτυχίας τους, 
στους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, είναι: 

• Οι αλλαγές είναι δυσάρεστες: Οι άνθρωποι συχνά φοβούνται τις αλλαγές γιατί τις 
βλέπουν ως απειλή. Προτιµούν σταθερές εργασίες µε αρµοδιότητες στις οποίες µπορούν 
να ανταποκριθούν οι ικανότητές τους και οτιδήποτε δε γνωρίζουν (π.χ. καινούρια 
εργαλεία, τεχνικές και πρακτικές) προσπαθούν να το αποφύγουν. Η αντίσταση στην 
αλλαγή έχει και θετικές επιρροές καθώς πριν αποφασιστεί η διεκπεραίωσή της είναι 
απαραίτητη η πλήρης διερεύνηση του κόστους και των ωφελειών της. Κάποιες φορές 
ακόµα κι όταν υπάρχουν αποδείξεις ότι η αλλαγή θα επιλύσει το πρόβληµα που 
εµφανίστηκε, οι άνθρωποι έχουν την τάση να επιχειρούν να αντισταθούν γιατί απαιτείται 
καινούρια τεχνογνωσία ή θα χρειαστεί να εργαστούν περισσότερο ή γιατί απλά έχουν 
συνηθίσει διαφορετικά. 

• Υποστηρίζεται ότι το λογισµικό αναπτύχθηκε σωστά: Κάποιοι άνθρωποι αρνούνται την 
ύπαρξη προβληµάτων που απαιτούν την υιοθέτηση αλλαγών θεωρώντας πως οι αλλαγές 
υποδηλώνουν τη µη σωστή διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Άλλοι που βρίσκονται 
σε υψηλές θέσεις, ίσως να µην κατανοούν την ανάγκη για αλλαγή γιατί δε διαθέτουν 
γνώσεις σχετικά µε την ανάπτυξη λογισµικού. 

• Αποφυγή καινοτοµιών που δεν αναπτύχθηκαν στον οργανισµό: Πρόκειται για την 
κουλτούρα των οργανισµών να µην αποδέχονται καινοτοµίες που αναπτύχθηκαν από 
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άλλους οργανισµούς και έχουν επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα σε επιχειρήσεις του 
ίδιου κλάδου, µε το πρόσχηµα πως η δική τους επιχείρηση είναι διαφορετική και 
αποκλείεται κάποια άλλη να αντιµετώπισε τα ίδια προβλήµατα. Αυτή η τάση µπορεί να 
οδηγήσει σε σπατάλη χρόνου και χρηµάτων χωρίς λόγο. 

• Θεωρητικές προτάσεις: Κάποιες προτάσεις για αλλαγή ίσως χαρακτηριστούν ως 
θεωρητικές και τελικά εγκαταλειφθούν επειδή στα άτοµα που δε διαθέτουν το σχετικό 
υπόβαθρο δεν είναι εµφανή τα ευνοϊκά αποτελέσµατά τους. 

• Αύξηση της γραφειοκρατίας: Στα έργα πληροφορικής δηµιουργείται µία τάση να 
υπερεκτιµάται η εργασία της ανάπτυξης λογισµικού και να θεωρείται η πιο σηµαντική. 
Σύµφωνα µε αυτήν την άποψη όλα τα προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσει το έργο 
είναι προγραµµατιστικής φύσεως και όλες οι υπόλοιπες εργασίες θεωρούνται 
γραφειοκρατία. Στην πραγµατικότητα η ανάπτυξη του λογισµικού αποτελεί το 40% ενός 
επιτυχούς έργου και τα περισσότερα προβλήµατα οφείλονται στη µη σωστή κατανόηση 
της επιθυµητής λειτουργικότητας της εφαρµογής. 

• Άρνηση διεκπεραίωσης περισσοτέρων καθηκόντων: Η αποδοχή µίας αλλαγής συνήθως 
συνεπάγεται την αύξηση του φόρτου εργασίας και το προσωπικό νιώθει δυσαρεστηµένο 
όταν ανακαλύπτει πως του έχουν αναθέσει επιπλέον καθήκοντα άτοµα στα οποία δε 
λογοδοτεί. Η αντίδραση που δηµιουργείται είναι προσπάθεια για να απαλλαγεί από τις 
καινούριες αρµοδιότητες. 

• Υψηλός κίνδυνος: Όταν υλοποιείται µία αλλαγή δεν αλλάζει απλώς η εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων του οργανισµού αλλά επηρεάζονται και οι σχέσεις µεταξύ των ατόµων. 
Αν η αλλαγή τελικά αποτύχει, τότε µπορεί να καταστραφεί και η φήµη, ίσως και η 
καριέρα, των ατόµων που ενεπλάκησαν και γι’ αυτό διστάζουν να την αποδεχθούν.  

(Stellman, A. et al., 2006, pp.204-214) 
 

3.9. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 
Τα έργα πληροφορικής είναι υψηλού κινδύνου και µόνο το ένα τέταρτο από αυτά που 
αναλαµβάνονται καταφέρνουν να ολοκληρωθούν επιτυχώς ως προς το χρονοπρογραµµατισµό, 
τον προϋπολογισµό και τις προδιαγραφές µε αποτέλεσµα να χάνονται κάθε χρόνο υπέρογκα 
χρηµατικά ποσά. Πρόκειται για ένα παγκόσµιο ζήτηµα που αφορά τόσο τον ιδιωτικό όσο και το 
δηµόσιο τοµέα και είναι απαραίτητο να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. (Bannerman, P. L., March 
2008, pp.1) Η διαχείριση κινδύνων στα έργα πληροφορικής συνεισφέρει στην αποφυγή των 
καταστροφικών συνεπειών από την εµφάνιση προβληµάτων, στην αποφυγή των περιττών 
επαναλήψεων εργασιών, στην εστίαση και εξισορρόπηση της προσπάθειας και στην παρακίνηση 
για αποτελέσµατα που θα ικανοποιούν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Αν και δεν πηγάζουν όλοι οι 
κίνδυνοι από τις πρακτικές λογισµικού, δύναται να επηρεαστεί η παραγόµενη εφαρµογή 
λογισµικού διαµέσου του µηχανισµού έργου που ακολουθείται για την υλοποίησή του. 
(Bannerman, P. L., March 2008, pp.2) 
 
Η εφαρµογή της διαχείρισης κινδύνων περιλαµβάνει την εισαγωγή αρχών και πρακτικών στον 
υπάρχων κύκλο ζωής του έργου, ενώ µια πλήρης εφαρµογή της απαιτεί τη χρήση οδηγηµένων 
από τους κινδύνους µοντέλων διαδικασιών λογισµικού. Τέτοιο µοντέλο είναι το σπιράλ, όπου οι 
κίνδυνοι καθορίζουν τη σειρά των δραστηριοτήτων του κύκλου ζωής, τη χρήση πρωτοτύπων ή 
άλλων τεχνολογιών αντιµετώπισης των κινδύνων και το βαθµό λεπτοµέρειας του σχεδιασµού 
και των προδιαγραφών. Γενικά, η καλύτερη στρατηγική εφαρµογής είναι µία βαθµιαία αυξητική, 
η οποία επιτρέπει στην κουλτούρα του οργανισµού να προσαρµοστεί σταδιακά σε 
προσανατολισµένες προς τον κίνδυνο πρακτικές και µοντέλα. (Kemerer, C. F., 1997, pp.227) 
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Για τη σωστή διαχείριση των κινδύνων είναι απαραίτητη η γνωστοποίησή τους σε όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη και κάτι τέτοιο είναι εφικτό µόνο όταν έχει εδραιωθεί η κατάλληλη 
κουλτούρα. Εάν δεν υπάρχει κουλτούρα κινδύνων τότε οι ενδείξεις για πιθανά προβλήµατα 
αγνοούνται, ενώ η επισήµανσή τους µπορεί να θεωρηθεί προσβλητική. (Ravindranath, P. C., 
2007, pp.29) 
 

3.9.1. Στόχος της ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
 
 
Ο αντικειµενικός στόχος της διαχείρισης κινδύνων είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των 
ανεπιθύµητων ή µη προβλεπόµενων γεγονότων µε την αποφυγή ή την αντιµετώπισή τους. 
(Hughes, B. et al., 2005, pp.135) Όποιες τεχνικές ή µέθοδοι κι αν χρησιµοποιούνται για να 
επιφέρει αποτελέσµατα η διαχείριση κινδύνων, είναι σηµαντικό η οµάδα έργου να είναι 
προσανατολισµένη προς τους κινδύνους και να εργάζεται σε ένα περιβάλλον που θα µπορεί να 
εκφράζει ελεύθερα τη γνώµη της σχετικά µε τους κινδύνους που µπορούν να επηρεάσουν το 
έργο, χωρίς να θεωρείται πως τη διακατέχει αρνητική στάση. Η οµάδα έργου πρέπει να 
ενθαρρύνεται να εντοπίζει και να εξετάζει τους κινδύνους όσο το δυνατόν νωρίτερα στον κύκλο 
ζωής ενός έργου. (Hughes, B. et al., 2005, pp.136) 
 

3.9.2. Οι ∆ιαστάσεις των Κινδύνων 
 
 
Μετά από έρευνες έχουν εντοπιστεί έξι διαστάσεις κινδύνων που διαφοροποιούν τα είδη των 
παραγόντων των κινδύνων ενός έργου πληροφορικής: 

• Κίνδυνος οµάδας: Πρόκειται για ζητήµατα που σχετίζονται µε τα µέλη της οµάδας έργου 
και µπορούν να ενισχύσουν την αβεβαιότητα του αποτελέσµατος του έργου. Για 
παράδειγµα, η ροή ανανέωσης προσωπικού (turnover), ο υψηλός αριθµός προσωπικού, οι 
ανεπαρκείς γνώσεις, η συνεργασία, η παρακίνηση και η επικοινωνία. 

• Κίνδυνος οργανωτικού περιβάλλοντος: Πρόκειται για την αβεβαιότητα που περικλείει το 
οργανωτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο υλοποιείται το έργο πληροφορικής. Παράγοντες 
όπως η οργανωτική πολιτική, η σταθερότητα του οργανωτικού περιβάλλοντος και η 
οργανωτική υποστήριξη για την εκτέλεση ενός έργου, τείνουν να επηρεάζουν την 
απόδοσή του. 

• Κίνδυνος απαιτήσεων: Οι συχνές αλλαγές των απαιτήσεων δεν αποτελούν το µοναδικό 
κίνδυνο που σχετίζεται µε τις απαιτήσεις. Οι λανθασµένες, ασαφείς, ανεπαρκείς, 
διφορούµενες και ακατάλληλες απαιτήσεις µπορούν να οξύνουν τα πιθανά προβλήµατα. 

• Κίνδυνος σχεδιασµού και ελέγχου: Ο ανεπαρκής σχεδιασµός και έλεγχος καταλήγει σε µη 
ρεαλιστικό χρονοπρογραµµατισµό και προϋπολογισµό και σε έλλειψη εµφανών 
χρονικών οροσήµων κατά τα οποία θα αξιολογείται η ύπαρξη τυχών αποκλίσεων από τα 
επιθυµητά παραδοτέα. Εάν δεν υπάρχουν ακριβείς εκτιµήσεις διάρκειας, οι υπεύθυνοι 
έργων αδυνατούν να διαθέσουν επιτυχώς του πόρους. 

• Κίνδυνος χρηστών: Η έλλειψη συµµετοχής των χρηστών κατά την ανάπτυξη ενός 
συστήµατος αποτελεί κίνδυνο για το έργο. Εάν η προδιάθεση των χρηστών είναι 
αρνητική έναντι του καινούριου συστήµατος, τότε µάλλον δε θα συνεργαστούν 
δηµιουργώντας κίνδυνο που ίσως οδηγήσει σε αποτυχία του. 

• Κίνδυνος πολυπλοκότητας: Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που καθορίζουν το πόσο 
πολύπλοκο είναι ένα έργο, όπως είναι η χρήση καινούριας τεχνολογίας, το αν οι 
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αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες είναι περίπλοκες και το αν υπάρχει µεγάλος αριθµός 
απαιτούµενων συνδέσµων µε υπάρχοντα συστήµατα ή εξωτερικές οντότητες. 

(Wallace, L. et al., March 2004, pp.117 [Vol. 42])  
 

3.9.3. Κατηγορίες Κινδύνων 
 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που µπορούν να προκαλέσουν τη µη έγκαιρη και πέρα από τον 
προϋπολογισµό ολοκλήρωση του έργου, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

• Στους κινδύνους που οφείλονται σε εγγενείς δυσκολίες των εκτιµήσεων: Κάποια 
καθήκοντα είναι δύσκολο να εκτιµηθούν είτε λόγω της φύσης τους είτε λόγω της 
έλλειψης εµπειρίας σε παρόµοια καθήκοντα. Όταν υπάρχει τέτοια εµπειρία µπορεί να 
εκτιµηθεί η διάρκεια και στο κόστος µε σηµαντική ακρίβεια. Όµως ο χρόνος που 
απαιτείται για τον έλεγχο και την εκσφαλµάτωση (debugging) ενός προγράµµατος δε 
µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια ακόµα κι αν έχουν αναπτυχθεί όµοια προγράµµατα 
στο παρελθόν. Για τη βελτίωση των εκτιµήσεων µπορούν να αναλυθούν δεδοµένα 
παλαιότερων και όµοιων δραστηριοτήτων και συστηµάτων. Έτσι, µε τη σύγκριση των 
αρχικών εκτιµήσεων και του τελικού αποτελέσµατος αποκαλύπτεται το είδος των 
καθηκόντων που δε µπορούν να εκτιµηθούν σωστά. 

• Στους κινδύνους που οφείλονται στις παραδοχές που έγιναν κατά το σχεδιασµό: Αν οι 
παραδοχές που γίνονται είναι αυθαίρετες τότε ίσως ο σχεδιασµός να απειληθεί µε 
αποτυχία. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του σχεδιασµού είναι σηµαντικό να 
καταγράφονται ρητά όλες οι παραδοχές που έχουν γίνει και να προσδιορίζονται οι 
επιπτώσεις στο σχεδιασµό αν αποδειχθούν µη αληθείς. 

• Στους κινδύνους που οφείλονται στην εµφάνιση γεγονότων που δεν προβλέφθηκαν ή δε 
συµπεριλήφθηκαν στο σχεδιασµό: Κάποια γεγονότα δε µπορούν να προβλεφθούν και 
πρέπει να γίνει αποδεκτό πως αν και είναι σπάνια δε µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα 
της εµφάνισή τους. Η πλειονότητα των γεγονότων αυτών µπορεί να προσδιοριστεί και 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. Τέτοια γεγονότα είναι η αλλαγή των απαιτήσεων µετά τη 
συγγραφή κάποιου µέρους του κώδικα, η αποχώρηση του ανώτερου προγραµµατιστή 
(senior programmer) και η καθυστέρηση της παράδοσης του µηχανικού εξοπλισµού. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.133-135) 
 
Μία άλλη χρήσιµη κατηγοριοποίηση των κινδύνων αναφέρεται στο πού εµφανίζονται. Κίνδυνοι 
µπορούν να εµφανιστούν στο έργο, στις διαδικασίες και στο προϊόν. 

• Κίνδυνοι έργου: Το απλούστερο παράδειγµα κινδύνου του έργου είναι η µη τήρηση του 
χρονοπρογραµµατισµού. Ο υπεύθυνος έργου αναλαµβάνει την παρακολούθηση αυτού 
του κινδύνου, κρίνοντας συνεχώς την πρόοδο, προβλέποντας πιθανά προβλήµατα στον 
χρονοπρογραµµατισµό και λαµβάνοντας µέτρα για την εξασθένιση του κινδύνου. 
Άλλους κινδύνους, που χειρίζεται προσωπικά ο υπεύθυνος έργου, αποτελούν ο κίνδυνος 
υπέρβασης του κόστους, ο κίνδυνος της µη ικανοποίησης των πελατών και ο κίνδυνος 
της έλλειψης πόρων. Επιπλέον, σε ένα περιβάλλον δηµιουργίας λογισµικού, είναι πιθανό 
να παρουσιαστούν κίνδυνοι εξαιτίας των εξαρτήσεων των διαφόρων εργασιών. Σε αυτήν 
την περίπτωση, οι κίνδυνοι πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά καθώς αποτελούν µία 
ιδιαίτερη κατηγορία και για την αντιµετώπισή τους απαιτείται προσπάθεια από ολόκληρο 
τον οργανισµό. (Ravindranath, P. C., 2007, pp.48-49) 

• Κίνδυνοι διαδικασιών: Οι κίνδυνοι των διαδικασιών οφείλονται στη µη επίτευξη των 
στόχων τους ή στη µη παραµονή τους σε µέσα στα καθορισµένα αποδεκτά όρια. Κάθε µη 
αποδοτική διαδικασία αποτελεί κίνδυνο γιατί δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες µε 
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αποτέλεσµα την απογοήτευση των πελατών. Όταν παράγονται µη αποδεκτά 
αποτελέσµατα και δηµιουργούνται σηµαντικά σφάλµατα, αποδεικνύεται η ανωριµότητα 
των διαδικασιών. Οι ώριµες διαδικασίες δεν ξεπερνούν τα όρια ελέγχου αλλά βρίσκονται 
σε στατιστικό έλεγχο και σηµειώνουν τυχαίες διακυµάνσεις εντός των ορίων. 
(Ravindranath, P.C., 2007, pp.49) 

• Κίνδυνοι προϊόντος: Οι κίνδυνοι προϊόντος περιλαµβάνουν τις απροσδιοριστίες στην 
ποιότητα των χαρακτηριστικών του. ∆ε θα πρέπει να συγχέονται µε τα ελαττώµατα που 
εµφανίζονται καθώς οι κίνδυνοι µπορούν µόνο να εκτιµηθούν και να µειωθούν ενώ τα 
ελαττώµατα εντοπίζονται µε ένα απλό έλεγχο και να διορθωθούν. Ιδιαίτερη προσοχή 
επιβάλλουν οι τεχνικοί κίνδυνοι που οφείλονται κυρίως στη λήψη αποφάσεων των 
προγραµµατιστών που εµπεριέχουν κίνδυνο και µπορούν να επηρεάσουν την τελική 
εφαρµογή. Για παράδειγµα, µπορεί να αποφασιστεί να ακολουθηθεί ένας συγκεκριµένος 
αλγόριθµος προκειµένου να διασφαλιστεί η απόδοση αλλά να δηµιουργηθεί κίνδυνος 
λόγω υψηλής πολυπλοκότητας. Μία τέτοια κατάσταση δύναται να προκαλέσει την 
ανάγκη για επιπλέον ώρες εργασίας ή να περιπλέξει τη συγγραφή τεκµηριώσεων. 
(Ravindranath, P. C., 2007, pp.50) 

 

3.9.4. Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Έργου Πληροφορικής 
 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια ανάπτυξης ενός γενικού πλαισίου ανάλυσης και 
διαχείρισης κινδύνων σε ένα σύστηµα που αποτελείται από τις ακόλουθες περιοχές: 

• Πληρότητα συστήµατος πληροφορικής: Πρόκειται για έναν τοµέα που εξελίσσεται και 
αναπτύσσεται συνεχώς παράλληλα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας. 

• Πληρότητα ασφάλειας πληροφοριών: Πρόκειται για τον προσδιορισµό των κινδύνων που 
αφορούν στη διαθεσιµότητα, την ακεραιότητα, την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα 
των πληροφοριών που διαχειρίζεται το σύστηµα. 

• Πληρότητα διαχείρισης κινδύνων: Πρόκειται για τον προσδιορισµό, την αξιολόγηση, την 
επίλυση και την παρακολούθηση των κινδύνων. 

(Κιουντούζης, Ε., 1999, σελ.279-280) 
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Εικόνα3-7: Περιοχές ∆ιαχείρισης Κινδύνων Έργων Λογισµικού (Κιουντούζης, Ε., 1999, σελ.281) 
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Στην επόµενη εικόνα και τον επόµενο πίνακα, παρουσιάζονται τα βήµατα που ακολουθούνται 
κατά τη διαχείριση κινδύνων σε έργα λογισµικού και οι σηµαντικότερες διαδικασίες της 
διαχείρισης κινδύνων, αντίστοιχα. 
 

 
Εικόνα3-8: Τα Βήµατα για τη ∆ιαχείριση Κινδύνων Έργων Λογισµικού (Kemerer, C. F., 1997, pp.219) 
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Πίνακας3-3: ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Κινδύνων Έργου (Luckey, T. et al., 2006, pp.222) 
 

∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Κινδύνων Ορισµός 
Σχεδιασµός διαχείρισης κινδύνων Σχεδιασµός για το πώς θα διεξαχθούν οι 

δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων 
Προσδιορισµός κινδύνων Προσδιορισµός των κινδύνων που ενδεχόµενα να 

επηρεάσουν το έργο πληροφορικής 
Ποιοτική ανάλυση κινδύνων Καθορισµός της προτεραιότητας του κάθε κινδύνου 

και της πιθανότητας εµφάνισής του 
Ποσοτική ανάλυση κινδύνων Ανάλυση των επιπτώσεων που µπορεί να προκαλέσει ο 

κάθε κίνδυνος 
Σχεδιασµός αντιµετώπισης κινδύνων Σχεδιασµός αντιµετώπισης του κάθε κινδύνου ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι απειλές για τους στόχους του 
έργου 

Παρακολούθηση και έλεγχος κινδύνων Παρακολούθηση των υπαρχόντων κινδύνων καθώς και 
προσδιορισµός καινούριων, ενώ παράλληλα 
αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα του σχεδίου 
διαχείρισης κινδύνων και γίνονται οι απαραίτητες 
τροποποιήσεις 

 

3.9.5. Προσδιορισµός των κινδύνων 
 
 
Το πρώτο βήµα για την αξιολόγηση των κινδύνων είναι ο προσδιορισµός των απειλών που 
αντιµετωπίζει το έργο. Κατά τον προσδιορισµό και την ανάλυσή τους διακρίνεται η αιτία, η 
άµεση επίπτωση και ο κίνδυνος που τίθεται στο έργο. Κάποιες απειλές αποτελούν γενικούς 
κινδύνους που σηµαίνει πως σχετίζονται µε όλα τα έργα λογισµικού όπως είναι η παρερµηνεία 
των απαιτήσεων ή η ασθένεια σηµαντικών για το έργο ατόµων. Επίσης υπάρχουν οι ιδιαίτεροι 
κίνδυνοι που συνδέονται µε ένα συγκεκριµένο έργο και ο προσδιορισµός τους είναι δύσκολος 
ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου δεν ενθαρρύνεται η αξιολόγηση των κινδύνων. (Hughes, B. et 
al., 2005, pp.137) 
 
Αν και κάποιοι παράγοντες, που µπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο, δύνανται να επηρεάσουν το 
έργο ως ολότητα είναι προτιµότερο να εξετάζονται ξεχωριστά για κάθε δραστηριότητα. 
(Hughes, B. et al., 2005, pp.138) Ειδικότερα στα έργα πληροφορικής, που αποτελούν µία 
ιδιαίτερη κατηγορία έργων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να αντιµετωπίζονται ως 
δυνητικοί κίνδυνοι οι παράγοντες: 

• Εφαρµογής: Η φύση της εφαρµογής µπορεί να αποτελεί κρίσιµο παράγοντα είτε 
πρόκειται για εφαρµογή απλής προσπέλασης δεδοµένων είτε για σύστηµα ασφαλείας. Το 
αναµενόµενο µέγεθος της εφαρµογής είναι επίσης σηµαντικό. Όσο µεγαλύτερο το 
µέγεθός της τόσο πιο πιθανή είναι η εµφάνιση σφαλµάτων και προβληµάτων 
επικοινωνίας και διαχείρισης. 

• Προσωπικού: Η εµπειρία και οι δεξιότητες του προσωπικού αποτελούν καίριους 
παράγοντες. Επίσης σηµαντική είναι η εµπειρία και η εξοικείωση µε τη γλώσσα 
προγραµµατισµού που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη της εφαρµογής. Στο 
προσωπικό πρέπει να παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα διαφορετικά, είναι πιθανό 
κάποιο σηµαντικό για το έργο άτοµα να αποχωρήσει οδηγώντας το σε αποτυχία. 

• Έργου: Είναι σηµαντικός ο πλήρης καθορισµός του έργου, της εφικτότητάς του, του 
εύρους του αλλά και των αντικειµενικών του στόχων, ώστε να είναι ξεκάθαροι σε όλα τα 
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µέλη της οµάδας έργου και σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, διαφορετικά δηµιουργείται 
κίνδυνος.  

• Μεθόδων έργου: Η χρήση συγκεκριµένων και δοµηµένων µεθόδων (π.χ. PRINCE 2) για 
τη διοίκηση έργων και την ανάπτυξη συστηµάτων µειώνει τον κίνδυνο υλοποίησης ενός 
έργου µη ικανοποιητικού ή καθυστερηµένης παράδοσης. 

• Λογισµικού και τεχνικού εξοπλισµού: Ένα έργο που απαιτεί καινούριο τεχνικό εξοπλισµό 
για την ανάπτυξη της εφαρµογής, θέτει υψηλότερο κίνδυνο συγκριτικά µε κάποιο 
λογισµικό που µπορεί να αναπτυχθεί µε τον υπάρχοντα και ήδη γνωστό εξοπλισµό. Όταν 
µία εφαρµογή αναπτύσσεται µε συγκεκριµένο τύπο εξοπλισµού ή πάνω σε συγκεκριµένη 
πλατφόρµα λογισµικού ενώ στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθεί διαφορετικός εξοπλισµός 
από τον πελάτη, δηµιουργείται επιπλέον υψηλός κίνδυνος για την εγκατάσταση. 

• Αλλαγής συστήµατος: Η µεταπήδηση του πελάτη από το παλιό στο καινούριο σύστηµα 
θέτει κινδύνους. Η σταδιακή µεταπήδηση τους µειώνει αλλά δεν είναι πάντοτε πρακτική. 
Η παράλληλη χρήση παρέχει ασφάλεια αλλά µπορεί να είναι αδύνατη ή υπερβολικά 
δαπανηρή. 

• Προµηθευτών: Ο βαθµός κατά τον οποίο το έργο βασίζεται σε εξωτερικούς οργανισµούς 
που δε µπορούν να ελεγχθούν απευθείας, επηρεάζει την επιτυχία του. Για παράδειγµα 
ίσως δεν είναι εφικτή η αποφυγή καθυστερήσεων κατά την εγκατάσταση τηλεφωνικών 
γραµµών ή την παράδοση τεχνικού εξοπλισµού. 

• Περιβάλλοντος: Οι αλλαγές του περιβάλλοντος µπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία 
ενός έργου. Για παράδειγµα µία αλλαγή στους κανονισµούς της φορολόγησης µπορεί να 
επιφέρει σηµαντικές συνέπειες στην ανάπτυξη µίας εφαρµογής µισθοδοσίας. 

• Υγιεινής και ασφάλειας: Αν και δεν αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες για ένα 
έργο πληροφορικής, εν τούτοις πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι συνέπειες στην υγεία 
και την ασφάλεια των συµµετεχόντων αλλά και στο περιβάλλον. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.137-138) 
• Χρόνου: Οι εκτιµήσεις σχετικά µε τη χρονική διάρκεια του έργου και τους χρόνους 

παράδοσης πρέπει να είναι ρεαλιστικοί προκειµένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις και 
τα παραδοτέα να ακολουθούν τις καθορισµένες προδιαγραφές ποιότητας. 

• Κόστους: Αν οι εκτιµήσεις χρόνου είναι σωστές, τότε θα είναι σωστές και οι εκτιµήσεις 
κόστους γιατί στα έργα πληροφορικής τα σπουδαιότερα έξοδα σχετίζονται µε την αµοιβή 
του προσωπικού.  

• Ποιότητας: Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το έργο γιατί αν δεν επιτευχθεί στο 
προκαθορισµένο επίπεδο, τότε ακόµα κι αν το έργο ολοκληρωθεί µε βάση το 
χρονοπρογραµµατισµό και τον προϋπολογισµό, θα είναι αποτυχηµένο. 

• Προσδοκιών των ενδιαφερόµενων µερών: Η διαχείριση των προσδοκιών των 
ενδιαφερόµενων µερών είναι µία συνεχής διαδικασία. Από τη στιγµή της εκκίνησης του 
έργου, απαιτείται συνεργασία µαζί τους ώστε να συλληφθεί το όραµά τους για το 
αποτέλεσµα. Στη συνέχεια, το όραµα πρέπει να µετατραπεί σε απαιτήσεις, αρχιτεκτονική 
και εκτέλεση. Κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης του έργου, η συνεχής επαφή µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη διασφαλίζει την εναρµόνισή του µε τις απαιτήσεις τους. 

• Τεχνικής ακρίβεια: Η οµάδα έργου πρέπει να έχει εκπαιδευτεί προκειµένου να επιτύχει τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα. Εάν δε γνωρίζει πώς θα υλοποιήσει το παραδοτέο ώστε να 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ενδιαφεροµένων, ελλοχεύει κίνδυνος. 

(Luckey, T. et al., 2006, pp.115) 
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3.9.5.1. Τεχνικές εντοπισµού κινδύνων 
 
 
Για τον εντοπισµό των δυνητικών κινδύνων χρησιµοποιείται πληθώρα τεχνικών: 

• Καταιγισµός ιδεών (Brainstorming): Αποτελεί χρήσιµη τεχνική γιατί κάτι που πιθανόν να 
παραλειφθεί γιατί θεωρείται αβάσιµο ίσως τελικά αποδειχθεί χρήσιµο. Βοηθά δηλαδή, 
στην ανακάλυψη πολύτιµων πληροφοριών. 

• SWOT ανάλυση: Αυτή η ανάλυση τεκµηριώνει δυνάµεις, αδυναµίες, ευκαιρίες και 
απειλές. Συνεπώς µετά, ερευνώντας το κάθε πεδίο είναι πολύ ευκολότερο να εντοπιστούν 
οι κίνδυνοι. 

• Delphi: Πρόκειται για στρατηγική ανώνυµου καταιγισµού ιδεών. Όλοι µπορούν να 
υποβάλλουν τις απόψεις τους σχετικά µε την προσδιορισµό των κινδύνων χωρίς κανείς 
να γνωρίζει ποιο άτοµο υπέβαλε ποια ιδέα. 

• Ανάλυση πρωταρχικού αιτίου: Εξετάζονται οι κίνδυνοι και οι πιθανές αιτίες τους. Αν 
υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε µία αιτία, τότε πρέπει να καταβληθεί 
περισσότερη προσπάθεια για τη µείωση των κινδύνων αυτών. Με αυτόν τον τρόπο 
καθορίζεται η προτεραιότητα του κάθε κινδύνου. 

• Συνέντευξη: Εάν έχουν προσληφθεί ειδικοί για το σχεδιασµό διαχείρισης κινδύνων, η 
συζήτηση µαζί τους µπορεί να αποδεχθεί πολύ εποικοδοµητική. 

• Προηγούµενες εργασίες: Μπορεί να επωφεληθεί κανείς από προηγούµενες αντίστοιχες 
εργασίες καθώς και από τις συµβουλές των ατόµων που τις διεκπεραίωσαν. 

(Luckey, T. et al., 2006, pp.223) 
 
Ένα από τα πιο πρόσφατα εγχειρήµατα για τη δηµιουργία ενός χρήσιµου εργαλείου εντοπισµού 
κινδύνων που εξυπηρετεί τους υπευθύνους έργων είναι το πλαίσιο που αναπαρίσταται στην 
Εικόνα3-9. Σε αυτό το πλαίσιο οι κίνδυνοι των έργων πληροφορικής οργανώνονται σε τέσσερις 
κατηγορίες µε βάση την αντιλαµβανόµενη (perceived) από τον υπεύθυνο έργου σηµαντικότητα 
του κινδύνου και το αντιλαµβανόµενο επίπεδο ελέγχου µε το οποίο ο υπεύθυνος έργου θα 
µπορέσει να διαχειριστεί τον κάθε κίνδυνο στην περίπτωση της εµφάνισής του. (Wallace, L. et 
al., April 2004, pp.70 [Vol. 47]) 
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Εικόνα3-9: Ένα Πλαίσιο Κατηγοριοποίησης Κινδύνων Έργων Πληροφορικής 

(Wallace, L. et al., April 2004, pp.70 [Vol. 47]) 
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Το πρώτο τεταρτηµόριο (Q1) µε την ονοµασία «Εντολή Πελατών» επικεντρώνεται στους 
κινδύνους που σχετίζονται µε τους πελάτες ή τους χρήστες όπως η έλλειψη αφοσίωσης της 
ανώτατης διοίκησης και η ανεπαρκής συµµετοχή των χρηστών. Πρόκειται για παράγοντες 
σηµαντικούς για της επιτυχία και οι οποίοι βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο του υπεύθυνου 
έργου. Το «Εύρος και οι Απαιτήσεις» (Q2) επικεντρώνονται σε κινδύνους που σχετίζονται µε 
την ανικανότητα του υπεύθυνου του έργου να κρίνει το εύρος ενός συστήµατος, ενώ παράλληλα, 
περιλαµβάνονται και οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη λειτουργικότητα του συστήµατος. Ο 
υπεύθυνος του έργου θα πρέπει να µπορεί να ελέγξει του κινδύνους αυτής της κατηγορίας. Η 
«Εκτέλεση» (Q3) επικεντρώνεται σε κινδύνους όπως έλλειψη υπαλλήλων, ακατάλληλες 
µεθοδολογίες ανάπτυξης, ανεπιτυχής καθορισµός ρόλων και αρµοδιοτήτων, ανεπαρκής 
σχεδιασµός και έλεγχος του έργου. Οι περισσότεροι υπεύθυνοι έργων έχουν την πεποίθηση πως 
µπορούν να ελέγξουν τέτοιους κινδύνους και γι’ αυτό το λόγο η σηµαντικότητα του κινδύνου ως 
προς τις επιπτώσεις της εµφάνισής του θεωρείται µέτρια. Το «Περιβάλλον» (Q4) επικεντρώνεται 
στους κινδύνους που σχετίζονται µε το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισµού 
που µπορεί να επηρεάσει το έργο, όπως οι οργανωτικές αλλαγές στη διοίκηση.  
 
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το εύρος και τις απαιτήσεις και την εκτέλεση µπορούν να 
οδηγήσουν σε υπέρβαση του προϋπολογισµού και του χρονοπρογραµµατισµού ενώ οι κίνδυνοι 
της εκτέλεσης είναι δύο φορές περισσότερο σηµαντικοί από του κινδύνους εύρους και 
απαιτήσεων ως προς το αποτέλεσµα των διαδικασιών. Αντιθέτως, οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε 
εντολές πελατών και το περιβάλλον δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τα αποτελέσµατα των 
διαδικασιών που σηµαίνει πως είναι εφικτή η έγκαιρη και εντός προϋπολογισµού παράδοση 
λογισµικού χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στους κινδύνους αυτούς. Επιπλέον, οι κίνδυνοι που 
ανήκουν στις κατηγορίες εντολή πελατών, εύρος και απαιτήσεις και εκτέλεση, συσχετίζονται 
σηµαντικά µε την τελική παραγόµενη εφαρµογή ενώ οι κίνδυνοι του περιβάλλοντος δεν την 
επηρεάζουν. 
(Wallace, L. et al., April 2004, pp.70-71 [Vol. 47]) 
 

3.9.6. Καθορισµός προτεραιότητας κινδύνων 
 
 
Αφού προσδιοριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι πρέπει να εκτιµηθούν τα επακόλουθά τους. Η 
συνήθης προσέγγιση ανάλυσης κινδύνων είναι η κατασκευή ενός πίνακα όπου θα εµφανίζονται 
οι κίνδυνοι και θα συνδέονται µε τη σηµαντικότητά τους και την πιθανότητα εµφάνισής τους. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα δίδεται στον Πίνακα3-4 Η σηµαντικότητα και η πιθανότητα εµφάνισης 
είναι εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά αφού είναι πιθανό ένας κίνδυνος εάν εµφανιστεί να 
έχει σηµαντικές αρνητικές συνέπειες αλλά να είναι πολύ µικρή η πιθανότητα εµφάνισής του. Η 
σηµαντικότητα και η πιθανότητα εµφάνισης των κινδύνων χαρακτηρίζεται ως υψηλή (H - High), 
µέτρια (M - Medium) και χαµηλή (L - Low). Ο πίνακας κινδύνων ενός έργου µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση των έργων (πρέπει να αποφεύγονται τα έργα που 
παρουσιάζουν υψηλούς κινδύνους) ή ως ένα µέσο για τον προσδιορισµό και την ιεραρχική 
κατάταξη των κινδύνων ενός συγκεκριµένου έργου. (Hughes, B. et al., 2005, pp.50) 
 
Η προτεραιότητα που αποδίδεται σε κάθε έργο είναι πολύ σηµαντική γιατί από αυτήν εξαρτάται 
αν τελικά θα δοθεί έµφαση στη διαχείριση κινδύνων. Πιο συγκεκριµένα, όσο υψηλότερη είναι η 
προτεραιότητα, τόσο περισσότερο είναι επιθυµητή η µείωση των κινδύνων και οι αποδεκτοί 
κίνδυνοι θα είναι λίγοι. Αυτό συµβαίνει γιατί η ανεκτικότητα του οργανισµού σε κινδύνους 
εξαρτάται από την πιθανότητα εµφάνισής τους και από τη σηµαντικότητά τους και απεικονίζεται 
στην Εικόνα3-10. (Luckey, T. et al., 2006, pp.111) 
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Πίνακας3-4: Ενδεικτικός Πίνακας Κινδύνων Έργου Πληροφορικής (Luckey, T. et al., 2006, pp.116) 
 

Κίνδυνος Σηµαντικότητα Πιθανότητα 
Βαθµολογία 
Κινδύνου 

Πτώση του server L M L 
Έλλειψη προγραµµατιστών H M H 
Αλλαγές στο λογισµικό L M L 
Απαίτηση εγκατάστασης πακέτων υπηρεσίας H M M 

 

 

Εικόνα3-10: Η ανεκτικότητα του οργανισµού σε κινδύνους ως συνάρτηση της πιθανότητας εµφάνισης 
και της σηµαντικότητας των επιπτώσεων (Luckey, T. et al., 2006, pp.111) 

 

3.9.7. Αντιµετώπιση των κινδύνων 
 
 
Στην Εικόνα3-11 φαίνεται η διαβάθµιση των κινδύνων, πότε δηλαδή γίνονται αποδεκτά, πότε 
είναι αναγκαία η άµβλυνση των επιπτώσεών τους και πότε η εξάλειψή τους. (Luckey, T. et al., 
2006, pp.126) 
 
Το πώς θα διαχειριστεί ο κάθε κίνδυνος εξαρτάται από το σχέδιο αντιµετώπισης κινδύνων. 
Πρόκειται για ένα έγγραφο όπου περιγράφονται λεπτοµερώς οι δυνητικοί κίνδυνοι που έχουν 
εντοπιστεί, οι συνέπειες της εµφάνισής τους µαζί µε το σχετικό κόστος, καθώς και ο τρόπος 
αντίδρασης της οµάδας έργου. (Luckey, T. et al., 2006, pp.127) 
 
Γενικά υπάρχουν πέντε στρατηγικές που αποβλέπουν στη αντιµετώπιση των κινδύνων: 

• Πρόληψη: Για κάποιες απειλές µπορεί να αποφευχθεί η εµφάνισή τους ή να µειωθεί η 
πιθανότητα εµφάνισής τους σε αµελητέο επίπεδο. Για παράδειγµα, εάν γίνει νωρίς ο 
χρονοπρογραµµατισµός, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της µη διαθεσιµότητας των καίριων 
ατόµων. 

• Μείωση των πιθανοτήτων: Κάποιοι κίνδυνοι αν και δε µπορούν να αποφευχθούν, µπορεί 
να µειωθεί η πιθανότητα εµφάνισής τους µε τον προγενέστερο σχεδιασµό. Για 
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παράδειγµα, ο κίνδυνος που προκύπτει από καθυστερηµένες αλλαγές στον προσδιορισµό 
των απαιτήσεων, µειώνεται µε τη χρήση πρωτοτύπων. 

• Αποφυγή κινδύνων: Ένα έργο για παράδειγµα, µπορεί να προστατευθεί από τον κίνδυνο 
της υπέρβασης του χρονοπρογραµµατισµού, µε την αύξηση των εκτιµώµενων χρόνων. 

• Μεταφορά κινδύνων: Η επίδραση κάποιων κινδύνων µπορεί να µεταφερθεί εκτός του 
έργου, για παράδειγµα µε τη σύναψη συµβολαίου ασφάλειας. 

• Σχεδιασµός για απρόοπτα γεγονότα: Κάποιοι κίνδυνοι δε µπορούν να αποφευχθούν και 
γι’ αυτό γίνεται σχεδιασµός ώστε να µειωθεί η επίδρασή τους σε περίπτωση που 
εµφανιστούν. Για παράδειγµα, ο υπεύθυνος έργου πρέπει να βρει τρόπο να έχει 
διαθέσιµους προγραµµατιστές (π.χ. µε εξωτερικούς συνεργάτες) ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η επίδραση από πιθανή απρόβλεπτη απουσία κάποιων 
προγραµµατιστών. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.142) 
 

 
Εικόνα3-11: Η διαβάθµιση των κινδύνων (Luckey, T. et al., 2006, pp.127) 

 
Η µείωση των κινδύνων επιτυγχάνεται µε: 

• Την προσθήκη επιπλέον ελέγχων, επαληθεύσεων ή δραστηριοτήτων αποδοχής από την 
πλευρά των χρηστών, ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις 

• Τη µείωση των διαδικασιών, των δραστηριοτήτων ή των αλληλεπιδράσεων στα πλαίσια 
ενός µικρότερου έργου, ώστε να οι δραστηριότητες διοίκησης έργου να 
βελτιστοποιηθούν και να επικεντρωθούν στην εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων 

• Την ανάπτυξη και τον έλεγχο πρωτοτύπων, τη χρήση διαδικασιών ελέγχου της αποδοχής 
των χρηστών ή την πιλοτική χρήση της εφαρµογής εντός του οργανισµού πριν την τελική 
παράδοσή της 

Ιδανικά µειώνεται και η πιθανότητα εµφάνισης του κινδύνου και οι επιπτώσεις του αλλά 
συνήθως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και επιλέγεται τι από τα δύο θα µειωθεί. 
(Luckey, T. et al., 2006, pp.128-129) 
 
Η αποφυγή κινδύνων επιτυγχάνεται µε: 

• Την αλλαγή του σχεδιασµού του έργου ώστε να αποφευχθεί κάποια πιθανή διακοπή 
• Τη χρήση καθιερωµένης προσέγγισης ανάπτυξης λογισµικού παρά νεωτεριστικών 

µοντέλων 
• Την πρόσληψη ειδικών για να παρέχουν συµβουλές στην οµάδα έργου κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας της ανάπτυξης 
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• Τη διάθεση περισσοτέρου χρόνου στα ενδιαφερόµενα µέρη ώστε να διευκρινιστούν όλοι 
οι στόχοι και οι απαιτήσεις 

(Luckey, T. et al., 2006, pp.127) 
 
Η µεταφορά κινδύνων επιτυγχάνεται µε: 

• Την πληρωµή ασφάλειας 
• Την πρόσληψη ειδικών για την υλοποίηση κάποιου τµήµατος του έργου 
• Την απαίτηση εγγυήσεων από τους προµηθευτές 
• Τη διεξαγωγή ελέγχων τµηµάτων του έργου από συµβούλους 

Αξιοσηµείωτο είναι πως σε αυτήν την περίπτωση ο κίνδυνος δεν εξαφανίζεται και συνεπώς εάν 
εµφανιστεί το έργο θα υποστεί τις συνέπειες. Η µεταφορά κινδύνων δηµιουργεί καινούριους 
κινδύνους που πρέπει να προσδιοριστούν, να αναλυθούν και να αντιµετωπιστούν. 
(Luckey, T. et al., 2006, pp.128) 
 
Όποιος τρόπος κι αν επιλεγεί για την αντιµετώπιση κάποιου κινδύνου, µπορεί να επιφέρει κι 
άλλα προβλήµατα όπως καθυστερήσεις, πτώση του ηθικού της οµάδας και αύξηση του κόστους. 
∆ύο είναι οι κυριότερες κατηγορίες που πρέπει να εξετάζονται: 

• Κατάλοιποι κίνδυνοι: Πρόκειται για πολύ µικρούς κινδύνους οι οποίοι παραµένουν 
ακόµα και µετά τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης. Συνήθως γίνονται αποδεκτοί και το 
έργο συνεχίζεται κανονικά. Για παράδειγµα, όταν προσλαµβάνονται σύµβουλοι για να 
επιτευχθεί η τελική ηµεροµηνία παράδοσης, οι αρµοδιότητες στην οµάδα έργου 
αλλάζουν. Υπάρχει πιθανότητα να χαθεί κάποια µέρα καθώς οι προγραµµατιστές 
προσαρµόζονται στους καινούριους ρόλους τους, αλλά αυτός ο κίνδυνος γίνεται 
αποδεκτός γιατί θεωρείται ασήµαντος συγκριτικά µε µία αστοχία στην τελική παράδοση 
του έργου. 

• ∆ευτερεύοντες κίνδυνοι: Πρόκειται για πιο σοβαρούς κινδύνους και εµφανίζονται όταν η 
αντιµετώπιση ενός κινδύνου δηµιουργεί άλλους, καινούριους και σηµαντικούς. Για 
παράδειγµα, όταν προσλαµβάνεται µία άλλη επιχείρηση για να ολοκληρώσει το έργο, 
δηµιουργείται ο δευτερεύων κίνδυνος να µη φέρει έγκαιρα εις πέρας το έργο η εν λόγω 
εταιρεία. Ο κάθε δευτερεύων κίνδυνος πρέπει να αναλύεται αλλά και να σχεδιάζεται ο 
τρόπος αντιµετώπισής του σε περίπτωση που εµφανιστεί. 

(Luckey, T. et al., 2006, pp.130) 
 

3.9.8. Παρακολούθηση και έλεγχος κινδύνων 
 
 
Αφού προηγηθούν οι προαναφερθείσες και συσχετιζόµενες µε τους κινδύνους διαδικασίες, το 
έργο µπορεί να ξεκινήσει, ενώ παράλληλα διεξάγεται παρακολούθηση και έλεγχος. Μπορεί να 
δηµιουργηθεί µία βάση δεδοµένων ή ένας καταχωρητής που κρατά τον προηγούµενο κίνδυνο 
που εντοπίστηκε, εντοπίζει και τεκµηριώνει καινούριους κινδύνους και παρακολουθεί την 
αντιµετώπιση του κάθε κινδύνου. Σηµαντικό είναι να λαµβάνονται υπόψη όλες οι πιθανές 
αλλαγές που µπορούν να πραγµατοποιηθούν, π.χ. κάποιοι κίνδυνοι που είχαν εντοπιστεί µπορεί 
πια να µην αποτελούν απειλή, ενώ µπορεί να έχουν εµφανιστεί νέοι. Μία τέτοια µέθοδος αν και 
δεν είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων, εν τούτοις παρέχει 
διευκόλυνση. Όποια µέθοδος κι αν χρησιµοποιηθεί αυτό που απαιτείται να γίνει είναι να 
εξακριβώνεται η εγκυρότητα των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί, να εντοπίζονται πιθανοί νέοι 
κίνδυνοι και να ελέγχονται πιθανές αλλαγές στην πιθανότητα εµφάνισης των κινδύνων ή όποιοι 
άλλοι παράγοντες  κρίνεται πως µπορεί να επηρεάσουν το έργο. (Luckey, T. et al., 2006, pp.224-
225) 
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Αναµφισβήτητα όµως, η χρήση βάσης δεδοµένων για τη διαχείριση των κινδύνων παρέχει 
πλεονεκτήµατα: 

• Επιτρέπει την ενηµέρωση των αρµόδιων ενδιαφεροµένων µερών σχετικά µε θέµατα 
διαχείρισης κινδύνων 

• Λειτουργεί βελτιωτικά ώστε στα επόµενα έργα να επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση 
κινδύνων 

• Μπορεί να συνεισφέρει στη συνολική στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση για τη 
διαχείριση κινδύνων 

Luckey, T. et al., 2006, pp.225) 
 
Όταν παρακολουθείται ένας κίνδυνος στην ουσία παρακολουθούνται, η έντασή του, ο χρόνος 
της εµφάνισής του και το πού ακριβώς εντοπίζεται ο κίνδυνος. Η παρακολούθηση της έντασης 
του κινδύνου περιλαµβάνει τη συστηµατική αξιολόγηση της πιθανότητας εµφάνισής του και των 
επιπτώσεών του, στοιχεία που δύνανται να µεταβληθούν µε την πάροδο του χρόνου. Απαραίτητη 
κρίνεται και η παρακολούθηση των χαρακτηριστικών του σε περίπτωση που αλλάξει ο τρόπος 
εµφάνισής του. Εάν ο κίνδυνος εµφανιστεί, γίνεται καταγραφή του, ενώ εάν δεν εµφανιστεί 
επαναξιολογείται ο χρόνος εµφάνισής του. Εάν ο κίνδυνος κλιµακωθεί ή µεταφερθεί, 
εντοπίζεται και ελέγχεται η κατάστασή του. (Ravindranath, P. C., 2007, pp.113) 
 
Η παρακολούθηση των κινδύνων του έργου περιλαµβάνει: 

• Παρακολούθηση µέχρι το πέρας του έργου: Οι κίνδυνοι παρακολουθούνται µε βάση τον 
κύκλο ζωής του έργου από τη στιγµή που προσδιορίζονται µέχρι την ολοκλήρωση του 
έργου ή έως ότου να µην υφίστανται πια. Όταν ξεκινά ένα καινούριο έργο, είναι 
προτιµότερο να ξεκινά καινούριος προσδιορισµός κινδύνων χωρίς καµία επιρροή από 
παλαιότερα έργα, διαφορετικά ίσως εντοπιστούν κίνδυνοι, άσχετοι µε το τρέχον έργο ή 
απαρχαιωµένοι. 

• Αναθεώρηση των κινδύνων κατά τα ορόσηµα: Κατά τα ορόσηµα είναι απαραίτητη η 
επισκόπηση και η αναθεώρηση των κινδύνων και του σχεδιασµού αντιµετώπισής τους. 
Κάθε ορόσηµο υποδηλώνει την ολοκλήρωση κάποιου µέρους του έργου και συνεπώς 
αποτελεί µία κατάλληλη στιγµή για την παρακολούθηση των κινδύνων. 

• Παρακολούθηση στόχων απόδοσης και κινδύνων: Σε κάθε ανασκόπηση, η οµάδα έργου 
αξιολογεί την επίτευξη των στόχων απόδοσης και παράλληλα παρακολουθούνται οι 
κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί. 

(Ravindranath, P. C., 2007, pp.118-119) 
 
Μία περισσότερη άµεση δραστηριότητα είναι η παρακολούθηση του σχεδιασµού για τη 
αντιµετώπιση των κινδύνων. Είναι δυνατό ο σχεδιασµός για την αντιµετώπιση των κινδύνων να 
έρχεται σε αντιπαράθεση µε τον κύριο σχεδιασµό του έργου, εκτός κι αν πρόκειται για έναν 
ενιαίο. ∆υστυχώς, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο σχεδιασµός για την αντιµετώπιση των 
κινδύνων εγκαταλείπεται στα πρώτα στάδια του έργου. Για την επιτυχή ολοκλήρωσή του πρέπει 
να παρακολουθούνται κάποια δεδοµένα: 

• Το  πλήθος των εν δυνάµει κινδύνων 
• Το πλήθος των σχεδίων που δεν έχουν εφαρµοστεί ακόµα 
• Το πλήθος των σχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη 
• Το πλήθος των σχεδίων που έχουν ολοκληρωθεί 

(Ravindranath, P. C., 2007, pp.114) 
 
Επιπλέον, κρίνεται αναγκαίος και ο έλεγχος των κινδύνων µε σκοπό να εντοπιστεί εάν οι 
κίνδυνοι λαµβάνονται υπόψη στον επιθυµητό βαθµό. Η προσδοκώµενη αντιµετώπιση των 
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κινδύνων κατηγοριοποιείται σε πέντε επίπεδα του οργανισµού που παρουσιάζονται στον 
Πίνακα3-5 που ακολουθεί:  
 

Πίνακας3-5: Κατηγοριοποίηση της Προσδοκώµενης Αντιµετώπισης των Κινδύνων 

(Ravindranath, P. C., 2007, pp.116) 
 

Επίπεδο Οργανισµού Προσδοκώµενη Αντιµετώπιση 
Επίπεδο ∆ιαδικασίας Προσδιορισµός Κινδύνων 
Επίπεδο Έργου Άµβλυνση Κινδύνων 
Επίπεδο Προγράµµατος ∆ιαχείριση Κινδύνων 
Επιχειρησιακό Επίπεδο (Enterprise Level) Πρόληψη Κινδύνων 
Εταιρικό Επίπεδο (Corporate Level) SWOT Ανάλυση 

 
Ο παραπάνω πίνακας εξυπηρετεί στη σύγκριση της προσδοκώµενης και της αληθινής 
αντιµετώπισης των κινδύνων, ώστε να δηµιουργείται αίσθηση του κατά πόσο καλά η επιχείρηση 
ανταποκρίνεται στους κινδύνους στην πραγµατικότητα. (Ravindranath, P. C., 2007, pp.115-116) 
 
Έχει παρατηρηθεί πως η αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων µπορεί να οδηγήσει σε: 

• Υιοθέτηση ενός αποτελεσµατικού πλαισίου διοίκησης, είτε επισήµου είτε ανεπισήµου 
• Υιοθέτηση µίας προσέγγισης προστιθέµενης αξίας για όλες τις δεσµεύσεις του 

οργανισµού 
• Ισχυρής κυριότητας των ανειληµµένων έργων 
• Ανάπτυξη των ικανοτήτων της διοίκησης έργων εντός του οργανισµού 
• ∆ιαχείριση των οργανωτικών αλλαγών ταυτοχρόνως µε τις τεχνολογικές 
• Αναγνώριση πως τα έργα αποτελούν τόσο τεχνικές όσο και διοικητικές δραστηριότητες 
• Αναγνώριση πως η διαχείριση κινδύνων είναι κάτι περισσότερο από µία απλή 

µεθοδευµένη διαδικασία 
(Bannerman, P. L, March 2008, pp.11) 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει µία πληθώρα ωφελειών για το έργο αλλά και τον οργανισµό που 
περιλαµβάνουν: 

• Προσδιορισµός των καταλλήλων εναλλακτικών ενεργειών 
• Ενίσχυση της πεποίθησης για επίτευξη των στόχων του έργου 
• Ενίσχυση της πιθανότητας της επιτυχίας του έργου 
• Περισσότερο ακριβείς εκτιµήσεις, µέσω της µείωσης της αβεβαιότητας 
• Μείωση των περιττών επαναλήψεων των εργασιών, µέσω της επίγνωσης της οµάδας των 

µεθόδων ελέγχου κινδύνων 
(Bannerman, P. L, March 2008, pp.11) 
 

3.10. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

3.10.1. Προβλήµατα Έργων Πληροφορικής 
 
 
Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στα έργα πληροφορικής οφείλονται στις τρεις διαφορετικές 
οπτικές γωνίες των υπευθύνων έργων, των προγραµµατιστών και των πελατών. 
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• Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πελάτες είναι: οικονοµική στενότητα, 
καθυστερηµένη παραλαβή εφαρµογών. 

• Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι προγραµµατιστές είναι η πίεση των προθεσµιών 
και οι αλλαγές στις απαιτήσεις των εφαρµογών. 

• Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι υπεύθυνοι έργων παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
Πάντως οι υπεύθυνοι έργων πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν το 
χρονοπρογραµµατισµό, τον προϋπολογισµό και τους περιορισµούς ποιότητας.  

(Wikipedia [URL: A], 2009) 
 
Για την επιτυχή διεκπεραίωση ενός έργου ορίζεται υπεύθυνο συνήθως ένα άτοµο, ο υπεύθυνος 
του έργου, ο οποίος ασχολείται µε τα θέµατα που µπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία. Κύριο 
καθήκον του είναι η µεσολάβηση για την αποκατάσταση προβληµάτων που εµφανίζονται και η 
εργασία του προσαρµόζεται ανάλογα µε τη φύση των προβληµάτων αυτών. Τα συνηθέστερα 
προβλήµατα που εµφανίζονται είναι: 

• Έλλειψη δεξιοτήτων εκτίµησης και σχεδιασµού 
• Έλλειψη προτύπων ποιότητας και µετρήσεων 
• Έλλειψη δεξιοτήτων και καθοδήγησης για τη λήψη αποφάσεων 
• Μη χρήση τεχνικών για την εκτίµηση της προόδου 
• Μη επαρκής καθορισµός ρόλων 
• Λαθεµένα κριτήρια επιτυχίας 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.9) 
 
Προβλήµατα µπορεί να αντιµετωπίσει ολόκληρη η οµάδα έργου, δηλαδή κάθε ατόµου που 
εµπλέκεται σε αυτό. Υποοµάδα της αποτελούν οι προγραµµατιστές. Τέτοια προβλήµατα είναι: 

• Ανεπαρκής προσδιορισµός καθηκόντων 
• Αγνόηση του Τµήµατος Τεχνολογίες Πληροφορικής από την πλευρά της διοίκησης 
• Έλλειψη γνώσεων για τον προγραµµατισµό εφαρµογών 
• Μη χρήση σχετικών προτύπων 
• Έλλειψη ενηµερωµένων τεκµηριώσεων 
• Μη έγκαιρη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων (περιλαµβάνεται και η καθυστερηµένη 

παράδοση εξοπλισµού) 
• Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ τεχνικών και χρηστών 
• Έλλειψη επικοινωνίας που οδηγεί σε περιττή επανάληψη διαδικασιών 
• Έλλειψη δέσµευσης, ιδιαίτερα όταν το έργο συνδέεται στενά µε κάποιο άτοµο που στη 

συνέχεια αποχωρεί 
• Μικρό εύρος ειδίκευσης των τεχνικών 
• Αλλαγή των θεσπισµένων απαιτήσεων 
• Αλλαγές στον τοµέα της πληροφορικής 
• Έλλειψη ελέγχου ποιότητας 
• Αποµακρυσµένη διοίκηση 
• Έλλειψη εκπαίδευσης 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.9-10) 
 
Άλλοι παράγοντες που µπορούν να επιδράσουν αρνητικά προκαλώντας προβλήµατα στην οµαλή 
υλοποίηση του έργου και στους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, είναι: 

• Ανυπαρξία στοιχείων βάση των οποίων θα εκτιµηθεί η διάρκεια του έργου 
• Η διάρκεια του έργου δεν εκτιµάται από τον υπεύθυνο έργου αλλά από κάποιον ειδικό 

που ήταν διαθέσιµος τη στιγµή της εκτίµησης 
• Έλλειψη πλήρης ανάλυσης απαιτήσεων του έργου 
• Το προσωπικό που θα συµµετάσχει στο έργο δεν είναι πλήρως προσδιορισµένο 



   MBA – TQM: Ελένη Αργύρη 

   97  

• Μη προσδιορισµός των προσδοκιών του προσωπικού από τη συµµετοχή του στο έργο 
• Μη οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων του υπεύθυνου έργου 
• Έλλειψη ακριβή ορισµού του έργου 
• Ελλιπής σχεδιασµός εργασιών 
• Μη καθορισµός µηχανισµού αντιµετώπισης προβληµάτων 
• Χρήση ακατάλληλων µεθοδολογιών ή εργαλείων 
• Μη επαρκής συµµετοχή και συνεργασία µε τους τελικούς χρήστες 

(Κιουντούζης, Ε., 1999, σελ.273-274) 
 

3.10.2. Βελτίωση Έργων Πληροφορικής 
 
 
Ο κάθε υπεύθυνος έργου έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει το έργο µε το οποίο ενασχολείται 
ακολουθώντας επόµενα βήµατα. 

• Εντοπισµός των κατάλληλων ερωτήσεων: Κατά τη συγκέντρωση των απαιτήσεων του 
έργου πρέπει να τίθενται ερωτήσεις στα ενδιαφερόµενα µέρη µε σκοπό τη διαλεύκανση 
του ζητούµενου. Κάποιες ερωτήσεις πρέπει να απευθυνθούν σε άλλους υπευθύνους 
έργων πληροφορικής καθώς η εµπειρία τους µπορεί να αποτελέσει καθοριστικό 
παράγοντα για την επιτυχία του έργου. Αφού απαντηθούν όλες οι κατάλληλες ερωτήσεις, 
οι απαντήσεις αυτές πρέπει να παρουσιαστούν σε έγγραφο που διανέµεται στα 
ενδιαφερόµενα µέρη ώστε να διαπιστωθούν εγκαίρως τυχόν λάθη ή παραλείψεις. 

• Σωστός χειρισµός της επικοινωνίας: ∆εν πρέπει ποτέ να υποεκτιµάται η δύναµη και η 
σηµαντικότητα της επικοινωνίας. Τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να ενηµερώνονται για 
την πρόοδο του έργου είτε είναι θετική, είτε παρουσιάζονται κωλύµατα. Μόνο 
επιτυγχάνεται αποτελεσµατική επικοινωνία. 

• Ηγετικές δεξιότητες: Ο υπεύθυνος έργου πρέπει να διαθέτει εµφανείς ηγετικές δεξιότητες 
προκειµένου να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις όπως να λάβει δύσκολες αποφάσεις, να 
µεταβιβάσει δυσάρεστες πληροφορίες, να διαπραγµατευτεί µε δύστροπους ανθρώπους 
και να διαχειριστεί σηµαντικούς κινδύνους. 

• ∆ηµιουργία του σωστού σχεδιασµού: Ο σχεδιασµός δεν είναι κάτι που δηµιουργείται στην 
αρχή του έργου και τη συνέχεια δεν αλλάζει. Αντιθέτως πρόκειται για µία συνεχή 
διαδικασία καθ’ όλη την πορεία το έργου. Ο σχεδιασµός µπορεί να τροποποιείται 
αναλόγως τις περιστάσεις και τα προβλήµατα που εµφανίζονται. Γενικά για να είναι 
ορθός ο σχεδιασµός πρέπει: 
- Να λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των ενδιαφερόµενων και των έµπειρων υπευθύνων 

έργων 
- Να υπάρξει συνεργασία µε τα µέλη της οµάδας έργου ώστε να εντοπιστούν οι 

δυνάµεις, οι αδυναµίες και οι εµπειρίες τους 
- Να εντοπιστεί πώς το κάθε µέλος της οµάδας έργου µπορεί να συνεισφέρει στην 

επιτυχία του έργου 
- Να γίνει συζήτηση µε τον χρηµατοδότη του έργου για να ξεκαθαριστεί ο ορισµός της 

επιτυχίας του έργου 
- Να τεκµηριωθούν οι παραδοχές και οι περιορισµοί του έργου ώστε να γίνει 

κατανοητός ο τρόπος που µπορεί να επηρεαστεί 
- Να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο σύστηµα διαχείρισης αλλαγών ώστε να αποφευχθούν 

βαθµιαίες µετατροπές του εύρους 
- Να δηµιουργηθεί και να διανεµηθεί ένα ξεκάθαρο και συνοπτικό σχέδιο επικοινωνίας 

ώστε το κάθε µέλος της οµάδας να γνωρίζει σε ποιον λογοδοτεί 
- Να εξασφαλιστεί η δηµιουργία διαγράµµατος του έργου 
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• Εντοπισµός του σωστού χρηµατοδότη: Ο χρηµατοδότης του έργου έχει την εξουσία να 
παραχωρεί πόρους και να προσφέρει καθοδήγηση για την επίλυση των ζητηµάτων που 
παρουσιάζονται. Η ανάγκη για τον κατάλληλο χρηµατοδότη είναι επιτακτική αφού 
πρόκειται για ένα άτοµο που όταν υποστηρίζει τον υπεύθυνο έργου προσδίδει κύρος στις 
αποφάσεις του λόγω της διευθυντικής θέσης που κατέχει στην επιχείρηση. Γι’ αυτό το 
λόγο πρέπει να επιλέγεται κάποιο άτοµο που να µπορεί να δεσµευτεί ενεργά και 
αποτελεσµατικά στο έργο, ενώ τα πολυάσχολα άτοµα πρέπει να αποφεύγονται. 
∆υστυχώς ο υπεύθυνος έργου δεν έχει πάντα τη δυνατότητα επιλογής χρηµατοδότη. 
Παρ’ όλ’ αυτά είναι σηµαντική η θετική και εποικοδοµητική µεταξύ τους σχέση. 

• Αναγνώριση της αποτυχίας πριν έρθει: Όταν αναζητούνται τα σηµάδια µιας επικείµενης 
αποτυχίας, πριν αυτή εµφανιστεί, δηµιουργείται ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα. Ένα άλλο 
κρίσιµο σηµείο είναι η λήψη προληπτικών µέτρων για την έγκαιρη αντιµετώπιση όποιων 
προβληµάτων εµφανίζονται. Αξιοσηµείωτο είναι πως ένα έργο είναι πιο πιθανό να 
αποτύχει κατά την εκκίνησή του παρά προς το τέλος του. 

• Ιδιαίτερη έµφαση στο σχεδιασµό: Συνήθως στο σχεδιασµό ξοδεύεται ο περισσότερος 
χρόνος και αυτό είναι φυσικό αν αναλογιστεί κανείς όλες τις δραστηριότητες που πρέπει 
να πραγµατοποιηθούν κατά τη διαδικασία αυτή. 

• ∆ηµιουργία εγγράφων: Ένα έργο δε µπορεί να θεωρηθεί αξιόλογο εάν δε δηµιουργηθούν 
έγγραφα τεκµηρίωσης. Τα έγγραφα αυτά δεν αρκεί να αναφέρονται µόνο στο σχεδιασµό 
του έργου αλλά και σε δευτερεύοντα σχέδια που υλοποιούνται και σε ό,τι έχει 
αποτελέσει αντικείµενο µάθησης. Ιδιαίτερα η τεκµηρίωση των αντικειµένων µάθησης 
δεν πρέπει να παραµελείται µε σκοπό τη διεξαγωγή της στο τέλος του έργου, αλλά 
αντιθέτως απαιτείται να γίνεται εξ αρχής. Ό,τι αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο µπορεί να 
αποτελέσει θέµα συζήτησης σε συσκέψεις προκειµένου να γίνει κατανοητό απ’ όλα τα 
µέλη της οµάδας πως επηρεάστηκε η πρόοδος του έργου και στη συνέχεια µπορεί να 
διαδοθεί στην επιχείρηση ώστε η γνώση που αποκοµίσθηκε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σε επόµενα έργα. 

• ∆ιοργάνωση επιτυχηµένων συσκέψεων: Το πρώτο και ίσως το πιο σηµαντικό είναι η 
αποστολή µία ηµερήσιας διάταξης (agenda) ώστε όλοι όσοι παρευρεθούν στη σύσκεψη 
να είναι εκ των προτέρων ενήµεροι για το σκοπό και τη θεµατολογία της. 

• Καθιέρωση κανόνων πριν την έναρξη του έργου: Προκειµένου τα µέλη της οµάδας έργου 
να ακολουθούν τους κανόνες πρέπει να εξασφαλιστεί πως έχουν γνωστοποιηθεί πριν 
εκκινήσει το έργο. Μία ακόµα καλύτερη εκδοχή είναι να ζητηθεί από τα µέλη της 
οµάδας έργου να συνεισφέρουν µε προτάσεις στον καθορισµό των κανόνων. Σε αυτήν 
την περίπτωση, τα άτοµα είναι πιο πιθανό να ακολουθούν τους κανόνες. Μετά τον 
καθορισµό των κανόνων, παρέχονται διευκρινίσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. 

• ∆ιαβίβαση ευχάριστων και δυσάρεστων πληροφοριών: Γενικά παρατηρείται ευκολία στη 
διαβίβαση ευχάριστων πληροφοριών σε αντίθεση µε τις δυσάρεστες. Οι πληροφορίες 
όποιες κι αν είναι αυτές πρέπει να µεταδίδονται έγκαιρα ώστε οι ενδιαφερόµενοι να είναι 
πάντα ενήµεροι για τις εξελίξεις. 

(Luckey, T. et al., 2006, pp.359-398) 

3.10.3. Αποτελέσµατα Έρευνας 
 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει µία έρευνα που διεξήχθει σε περίπου 250 µεγάλα έργα πληροφορικής 
µεταξύ του 1995 και του 2004. Στην έρευνα συγκρίθηκαν τα έργα που ανταποκρίθηκαν επιτυχώς 
στις εκτιµήσεις κόστους και χρονοπρογραµµατισµού έναντι εκείνων που δεν ολοκληρώθηκαν 
εγκαίρως, που υπερέβησαν τον προϋπολογισµό ή τερµατίστηκαν πριν το πέρας τους. Το 
συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε η έρευνα είναι πως τα συνηθέστερα προβλήµατα που 
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εµφανίστηκαν ήταν: ανεπαρκής σχεδιασµός έργου, ανεπαρκής εκτίµηση κόστους, ανεπαρκείς 
µετρήσεις, ανεπαρκής παρακολούθηση οροσήµων, ανεπαρκής έλεγχος αλλαγών και ανεπαρκής 
έλεγχος ποιότητας. Αντίθετα, τα επιτυχή έργα έτειναν κατά µέσο όρο να σηµειώνουν καλύτερα 
αποτελέσµατα και στις έξι αυτές περιοχές. 

• Επιτυχής και ανεπιτυχής σχεδιασµός έργου: Για να είναι επιτυχής ο σχεδιασµός ενός 
έργου πληροφορικής είναι αναγκαία η χρήση αυτοµατοποιηµένων εργαλείων (π.χ. 
Microsoft Project). Επίσης πρέπει να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωµένο WBS, να αναλυθεί 
η κρίσιµη διαδροµή των δραστηριοτήτων, να ληφθεί υπόψη η πιθανή απουσία 
προσωπικού, να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν έγκαιρα οι απαιτήσεις των πελατών, 
να χειρίζονται έγκαιρα οι αλλαγές των απαιτήσεων και να δηµιουργούνται έγκαιρα 
διαδικασίες για τον έλεγχο ποιότητας. Οι συνηθέστερες αποτυχίες σχεδιασµού 
περιλαµβάνουν τη µη αποτελεσµατική διαχείριση των αλλαγών των απαιτήσεων, τη µη 
πρόβλεψη πιθανής απουσίας προσωπικού, τη µη διάθεση χρόνου για λεπτοµερή ανάλυση 
απαιτήσεων και τη µη διάθεση χρόνου για επιθεωρήσεις, ελέγχους και διόρθωση 
σφαλµάτων. 

• Επιτυχής και ανεπιτυχής εκτίµηση κόστους έργου: Οι επιτυχείς εκτιµήσεις ενός έργου 
πληροφορικής περιλαµβάνουν τη χρήση τουλάχιστον ενός εργαλείου εκτίµησης κόστους 
(π.χ. COCOMO II, CostXpert, KnowledgePLAN, PRICE-S, SEER-SEM και SLIM). 
Επιπλέον, είναι απαραίτητη η σύγκριση µε εκτιµήσεις παλιότερων παρόµοιων έργων, η 
χρήση επίσηµων προσεγγίσεων για την περιγραφή του µεγέθους των εργασιών των 
παραδοτέων, η διαθεσιµότητα ειδικά εκπαιδευµένων ατόµων για τη διεξαγωγή 
εκτιµήσεων και η συµπερίληψη στις εκτιµήσεις των καινούριων ή αλλαγµένων 
απαιτήσεων καθώς και των εκτιµήσεων ποιότητας. Τα έργα που αποτυγχάνουν τείνουν 
να υποεκτιµούν το µέγεθος των εργασιών, να παραλείπουν τις εκτιµήσεις ποιότητας, να 
υπερεκτιµούν το ρυθµό παραγωγικότητας και να θεωρούν αληθές εκ προοιµίου πως η 
παραγωγικότητα σε ένα µεγάλο σύστηµα θα είναι ίδια µε εκείνη ενός µικρότερου. 

• Επιτυχείς και ανεπιτυχείς µετρήσεις έργου: Οι επιχειρήσεις που συνηθίζουν να 
ολοκληρώνουν επιτυχώς τα έργα που αναλαµβάνουν, συνήθως χρησιµοποιούν 
προγράµµατα µέτρησης του λογισµικού ώστε να συγκεντρώνουν ιστορικά δεδοµένα 
παραγωγικότητας και ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο κάθε νέο έργο µπορεί να 
συγκρίνεται µε παρόµοια παλιότερα έργα και να διεξάγονται συµπεράσµατα σχετικά µε 
την εγκυρότητα του χρονοπρογραµµατισµού, του κόστους, της ποιότητας ή και άλλων 
παραγόντων. Οι περισσότερο χρήσιµες µετρήσεις περιλαµβάνουν τη συνολική 
προσπάθεια, το συνολικό κόστος, την παραγωγικότητα της ανάπτυξης, την ένταση και το 
ρυθµό των αλλαγών των απαιτήσεων, η αιτία των σφαλµάτων και η αποτελεσµατικότητα 
της διόρθωσής τους. 

• Επιτυχής και ανεπιτυχής παρακολούθηση οροσήµων: Σε ένα επιτυχηµένο έργο, κατά τα 
ορόσηµα επιθεωρούνται οι απαιτήσεις, ο σχεδιασµός, οι εκτιµήσεις κόστους και 
ποιότητας, ο σχεδιασµός βάσεων δεδοµένων, τα έγγραφα τεκµηρίωσης, η παρεχόµενη 
εκπαίδευση, ο κώδικας του λογισµικού, το κάθε στάδιο ελέγχου και η αποδοχή από τους 
πελάτες. Στα έργα, τα οποία αποτυγχάνουν ή σηµειώνουν σηµαντική καθυστέρηση, 
συνήθως παρατηρείται έλλειψη παρακολούθησης οροσήµων και οι δραστηριότητες 
µπορεί να αναφέρονται ως ολοκληρωµένες ενώ συνεχίζει η εκτέλεσή τους. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις τα ορόσηµα δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο παρά απλές ηµερολογιακές 
ηµέρες και όχι ευκαιρίες για την ολοκλήρωση και ανασκόπηση των τρεχόντων 
παραδοτέων. 

• Επιτυχής και ανεπιτυχής διαχείριση αλλαγών: Για µία επιτυχή διαχείριση αλλαγών 
απαιτείται οµαδική ανάπτυξη του πίνακα ελέγχου αλλαγών, χρήση του σχεδιασµού 
ενοποιηµένων εφαρµογών (Joint Application Design - JAD) και επίσηµων πρωτοτύπων 
ώστε να αποφεύγονται αλλαγές σε κατώτερα επίπεδα. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η 
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προσχεδιασµένη χρήση επαναληπτικής ανάπτυξης που διευκολύνει τις αλλαγές, η 
επίσηµη επισκόπηση όλων των αιτηµάτων για αλλαγές, η αναθεώρηση όλων των 
εκτιµήσεων κόστους και χρονοπρογραµµατισµού µετά από την υλοποίηση κάποιας 
αλλαγής, ο καθορισµός προτεραιοτήτων των αιτηµάτων αλλαγών όσον αφορά στις 
επιδράσεις, η επίσηµη ανάθεση των αιτηµάτων για αλλαγές σε συγκεκριµένα άτοµα προς 
υλοποίηση και η χρήση αυτοµατοποιηµένων εργαλείων ελέγχου αλλαγών. 

• Επιτυχής και ανεπιτυχής έλεγχος ποιότητας: Για τον επιτυχή έλεγχο ποιότητας είναι 
αναγκαία η λήψη µέτρων για την πρόληψη και αποφυγή σφαλµάτων. Πιο συγκεκριµένα 
πρέπει να χρησιµοποιείται ο σχεδιασµός ενοποιηµένων εφαρµογών για τη συγκέντρωση 
των απαιτήσεων, επίσηµες µέθοδοι σχεδιασµού, δοµηµένες µέθοδοι συγγραφής κώδικα, 
επίσηµος σχεδιασµός ελέγχου και επίσηµη κατασκευή ελέγχου περιπτώσεων. Εάν 
εµφανιστούν σφάλµατα σε ένα επιτυχηµένο έργο διεξάγεται η διόρθωσή τους που 
περιλαµβάνει την εξέταση των απαιτήσεων, του σχεδιασµού, της τεκµηρίωσης, του 
κώδικα, του σχεδιασµού ελέγχου, των περιπτώσεων ελέγχου και τη διόρθωση των 
σφαλµάτων. Ακόµη, επιθεωρείται ο µηχανισµός της διασφάλισης ποιότητας λογισµικού 
και ελέγχεται κάθε στοιχείο της εφαρµογής, κάθε καινούρια συνάρτηση, το σύστηµα, η 
απόδοση και η αποδοχή. Στα ανεπιτυχή έργα συνηθίζεται να παραλείπεται η εξέταση του 
σχεδιασµού και του κώδικα και να δίδεται έµφαση αποκλειστικά στον έλεγχο 
δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα. Έτσι, η εµφάνιση πολλών σφαλµάτων κατά τον 
έλεγχο επιβραδύνει σε πολύ µεγάλο βαθµό την πρόοδο του έργου. Παράλληλα, η 
συνολική αποτελεσµατικότητα της διόρθωσης των σφαλµάτων που σχετίζεται 
αποκλειστικά µε τον έλεγχο δεν επαρκεί ώστε να επιτευχθούν ρυθµοί διόρθωσης που να 
ξεπερνούν το 80%. 

(Jones, C., October 2004, pp.5-9) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 
 
Η ποιότητα στη διοίκηση έργων πληροφορικής είναι η παράδοση στον πελάτη της εφαρµογής 
ακριβώς που ζήτησε, σε όρους λειτουργικότητας, κόστους, δυνατότητας αναβάθµισης, και 
επίδοσης, καθώς και η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου που δεν ξεπερνά τον προϋπολογισµό. 
Αξιοσηµείωτο είναι πως η προσθήκη χαρακτηριστικών που δε ζητήθηκαν δεν αυξάνει το 
επίπεδο ποιότητας της τελικής εφαρµογής, αλλά αντιθέτως αποτελεί σπατάλη χρόνου και 
χρηµάτων. (Harding Roberts, M., 2009) Το σύνολο των διαδικασιών που διασφαλίζουν πως το 
έργο ικανοποιεί τις ανάγκες για τις οποίες και ανελήφθη καλείται διαχείριση ποιότητας. 
 
Έχουν δοθεί πολλοί ορισµοί για την ποιότητα. Σύµφωνα µε έναν από αυτούς, ποιότητα είναι η 
συµµόρφωση µε απαιτήσεις (Crosby). Σύµφωνα µε ένα άλλον, ποιότητα είναι ο βαθµός στον 
οποίο το παραχθέν λογισµικό διαθέτει τον επιθυµητό συνδυασµό χαρακτηριστικών, το σύνολο 
των γνωρισµάτων που µπορούν να ικανοποιήσουν τις δεδοµένες ανάγκες του πελάτη και ο 
βαθµός στον οποίο οι τελικοί χρήστες αντιλαµβάνονται την ικανοποίηση των προσδοκιών τους 
(IEEE Γλωσσάρι Προτύπων). (Ross, M. et al., 1994, pp.534) Η αντίληψη της ποιότητας 
σχετίζεται άµεσα µε την ιδιότητα των ατόµων. Για τους πελάτες, ποιότητα σηµαίνει πως το 
λογισµικό λειτουργεί µε βάση τις προσδοκίες, είναι αξιόπιστο και επιπλέον περιλαµβάνει 
χαρακτηριστικά πέρα από τις προσδοκίες τους. Για την οµάδα έργου, ποιότητα είναι η 
ολοκλήρωση των εργασιών όπως σχεδιάστηκε και όπως αναµενόταν, µε λίγα σφάλµατα και 
εκπλήξεις. Για τη διοίκηση, ο πελάτης πρέπει να είναι ικανοποιηµένος και το έργο να παραδοθεί 
στον προβλεπόµενο χρόνο και µε το προβλεπόµενο κόστος. Για τον υπεύθυνο έργου, αρκεί η 
οµάδα έργου να ολοκληρώσει τις εργασίες µε βάση τις εκτιµήσεις, ο πελάτης να είναι 
ικανοποιηµένος και οµοίως και η διοίκηση µε το τελικό κόστος και χρονοπρογραµµατισµό. 
(Luckey, T. et al., 2006, pp.131-132) 
 
Η ποιότητα είναι δυαδική, δηλαδή ένα προϊόν ή µία υπηρεσία είτε την έχουν είτε όχι. ∆εν 
υπάρχουν βαθµίδες ποιότητας. Επιπλέον, η ποιότητα ουσιαστικά κρίνεται κατάλληλη για ένα 
συγκεκριµένο σκοπό. ∆ηλαδή ανάλογα µε το σκοπό της κάθε περίπτωσης µπορεί να υπάρξουν 
διαφορετικά κριτήρια και προδιαγραφές που καθορίζουν το εάν κάποιο αποτέλεσµα είναι 
ποιοτικό ή όχι. Μία εφαρµογή που θεωρείται αποδεκτή από έναν πελάτη, µπορεί να µην είναι 
αποδεκτή από κάποιον άλλον. Η ποιότητα για όλους είναι η ικανότητα του έργου και των 
παραδοτέων του να ικανοποιήσει τις διατυπωµένες αλλά και τις υπαινισσόµενες απαιτήσεις. 
Είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό παραδοτέο: είναι η ακολουθία µία διαδικασίας, η 
ικανοποίηση συγκεκριµένων απαιτήσεων και η εκτέλεση για τη δηµιουργία του καλύτερου 
δυνατού παραδοτέου. (Ross, M. et al., 1994, pp.533) 
 
Έχει καθολικά γίνει αποδεκτό πως η διαχείριση της ποιότητας αποτελεί καίριο ζήτηµα για κάθε 
οργανισµό. Αν και για περισσότερο από δύο δεκαετίες έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και 
εφαρµοστεί πολυάριθµες φιλοσοφίες διαχείρισης ποιότητας, µεθοδολογίες πρακτικές και 
εργαλεία, µόνο τα τελευταία χρόνια η πληροφορία σχετικά µε το βαθµό συνεισφοράς τους στην 
απόδοση των οργανισµό έχει περιέλθει στο προσκήνιο. (Barad, M. et al., 2000, pp.571) 
 
Η ποιότητα στα πλαίσια ενός οργανισµού µπορεί να διαχειριστεί σε διάφορα επίπεδα: 
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Εικόνα4-1: Τα Επίπεδα ενός Συστήµατος Ποιότητας (Ross, M. et al., 1994, pp.38) 

 
∆εν αποτελεί µία απλή έννοια, αλλά αντιθέτως µία πολυδιάστατη. Οι διαστάσεις της 
συµπεριλαµβάνουν το ενδιαφέρον και την οπτική γωνία των ατόµων που τη µελετούν, αλλά και 
τα χαρακτηριστικά του αντικειµένου που εξετάζεται. Αντικείµενα προς εξέταση µπορούν να 
είναι το τελικό παραδοτέο, τα ενδιάµεσα παραδοτέα (π.χ. το έγγραφο των απαιτήσεων) και τα 
στοιχεία της διαδικασίας υλοποίησης του έργου (π.χ. η φάση του σχεδιασµού). Η οπτική γωνία 
µπορεί να αφορά στους πελάτες, στον ίδιο τον οργανισµό που έχει αναλάβει την υλοποίηση του 
έργου καθώς και στον υπεύθυνο έργου. Τα χαρακτηριστικά του αντικειµένου σχετίζονται µε µία 
δοθείσα κατάσταση και εξαρτώνται τόσο από το αντικείµενο προς εξέταση όσο και από την 
οπτική γωνία. Για παράδειγµα, η ευαναγνωσιµότητα αποτελεί ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό 
του εγγράφου απαιτήσεων από την οπτική γωνία των σχεδιαστών, ενώ ο χρόνος που έχει 
παρέλθει αποτελεί σηµαντικό χαρακτηριστικό της φάσης του σχεδιασµού από την οπτική γωνία 
του υπευθύνου έργου. Αξιοσηµείωτο είναι πως οι προαναφερθείσες διαστάσεις πρέπει να 
ποσοτικοποιούνται, εάν αυτό είναι εφικτό. (Kemerer, C. F., 1997, pp.31)  
 
Έχει προταθεί ο υπολογισµός της συνολικής ποιότητας ενός έργου ως µία συνάρτηση των 
επιπέδων ποιότητας που επιτεύχθηκαν στις επί µέρους δραστηριότητες του έργου. Για την κάθε 
δραστηριότητα αξιολογείται η επιτευχθείσα ποιότητα µε τη χρήση µίας κλίµακας 0-1. (Babu, A. 
J. G. et al., March 1994, pp.321) 
 
Συνηθίζεται η ποιότητα να τοποθετείται στο πλαίσιο µίας πολιτικής που υπαγορεύει τον τρόπο 
σχεδιασµού, διαχείρισης και ελέγχου της ποιότητας όλων των έργων που αναλαµβάνει η 
επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζονται οι προσδοκίες για τα προς υλοποίηση έργα και οι 
µετρήσεις αποδοχής. Η πολιτική ποιότητας αποτελεί µέρος της διασφάλισης ποιότητας (Quality 
Assurance - QA) που αποτελεί ένα πρόγραµµα που καλύπτει όλο το εύρος της επιχείρησης µε 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και την αποφυγή σφαλµάτων. (Luckey, T. et al., 2006, pp.136) 
 
Η διασφάλιση ποιότητας διασφαλίζει πως το τελικό προϊόν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
πελάτη και περιλαµβάνει την επιθυµητή λειτουργικότητα και ποιότητα. Ο κύριος στόχος της 
είναι να εντοπίζει και να διορθώνει τα λάθη όσο το δυνατόν νωρίτερα. Το κόστος για τη 
διόρθωση των σφαλµάτων κατά η φάση του σχεδιασµού, αντιστοιχεί περίπου στο ένα δέκατο 
του κόστους της διόρθωσής τους κατά τη φάση του ελέγχου. (Jurison, Jaak, September 1999, 
pp.32) 
 
Γενικά επικρατεί ο ισχυρισµός πως η ποιότητα οδηγεί την παραγωγικότητα. Η βελτίωση της 
παραγωγικότητας αποτελεί πηγή για αυξηµένα έσοδα, ευκαιρίες απασχόλησης και τεχνολογική 
πρόοδο. Όταν εφαρµόζονται σωστά οι σύγχρονες τεχνικές ποιότητας, όλες οι πτυχές της 
ποιότητας (π.χ. ικανοποίηση του πελάτη, µείωση σφαλµάτων, το συνολικό κόστος και ο χρόνος 
και η παραγωγικότητα της κάθε εργασίας) βελτιώνονται ή τουλάχιστον αν κάποια δε σηµειώσει 
βελτίωση σίγουρα παραµένει σταθερή. (Wikipedia [URL: Ε], 2009) 
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4.1.1. Ποιότητα Προϊόντος 
 
 
Ο απόλυτος στόχος της ποιότητας είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Συνεπώς είναι απαραίτητος ο 
ποσοτικός προσδιορισµός των ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος ώστε να ικανοποιούνται οι 
εµφανείς αλλά και οι ανεκδήλωτες ανάγκες των χρηστών. Τέτοιες ιδιότητες είναι η 
λειτουργικότητα, η αξιοπιστία, το κόστος και η ηµεροµηνία διάθεσης του προϊόντος, µε την 
αξιοπιστία να θεωρείται η σηµαντικότερη. Συνήθως το χαρακτηριστικό της λειτουργικότητας 
εµπίπτει σε αυτό της αξιοπιστίας, ορίζοντάς την ως την πιθανότητα σε κάποιο ορισµένο χρονικό 
διάστηµα το προϊόν να λειτουργήσει χωρίς αποτυχίες. Στην περίπτωση που λείπει από το προϊόν 
ένα επιθυµητό από τους χρήστες χαρακτηριστικό, δηµιουργείται αποτυχία. 
 
Ο βαθµός της ποιότητας σχετίζεται µε το πόσο προσεγγίζουν τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής 
τις ανάγκες των χρηστών. Λόγω του αυξηµένου ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων, 
κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της σχέσης αυτής. (Kemerer, C. F., 1997, pp.31-32) 
 

4.1.2. Ποιότητα ∆ιαδικασίας 
 
 
Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι για την ποιότητα της προς υλοποίηση εφαρµογής 
(ποιότητα προϊόντος), απαιτείται µία κατάλληλη διαδικασία ανάπτυξης προσανατολισµένη στην 
ποιότητα. Η διαδικασία υλοποίησης του έργου αποτελείται από τις πέντε προαναφερθείσες 
φάσεις που η κάθε µία διαθέτει µηχανισµούς ανατροφοδότησης. Σε κάθε φάση κάποιος 
ενδιάµεσος προµηθευτής δηµιουργεί µία ενδιάµεση εφαρµογή για κάποιον ενδιάµεσο χρήστη 
(για την επόµενη δηλαδή φάση). Επιπλέον, η κάθε φάση λαµβάνει µία ενδιάµεση εφαρµογή από 
τη φάση που προηγείται. Κάθε ενδιάµεση εφαρµογή φέρει συγκεκριµένα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που επηρεάζουν εκείνα του τελικού παραδοτέου, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως 
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης δεν τροποποιούνται. Για παράδειγµα, κατά τη φάση του 
σχεδιασµού οι σχεδιαστές είναι οι χρήστες των απαιτήσεων που έχουν καθοριστεί και 
αναπτύσσουν την αρχιτεκτονική του συστήµατος και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τα 
οποία και καθορίζουν στο έγγραφο του σχεδιασµού που αποτελεί την ενδιάµεση εφαρµογή. 
Αξιόλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά για το έγγραφο σχεδιασµού είναι η ευαναγνωσιµότητα και η 
αρτιότητα για την επίτευξη των απαιτήσεων του συστήµατος. Η ποιότητα της εφαρµογής 
δύναται να επηρεαστεί και από διαδικασίες αντίληψης των ατόµων της οµάδας έργου και από 
κοινωνικές δυναµικές. Για παράδειγµα, ισχυρίζεται πως στα έργα πληροφορικής τα ανεπίσηµα 
κανάλια επικοινωνίας απηχούν περισσότερο στους ανθρώπους συγκριτικά µε τα επίσηµα 
έγγραφα. (Kemerer, C. F., 1997, pp.32) 
 

4.1.3. ∆είκτες Ποιότητας 
 
 
Οι δείκτες ποιότητας (quality metrics) αποτελούν τα µέσα για την καταγραφή και απεικόνιση 
των έργων και πρέπει να καλύπτουν τη διαδικασία αλλά και το παραγόµενο αποτέλεσµα. Οι 
δείκτες ταξινοµούνται στους άµεσης και έµµεσης επίπτωσης στο έργο. Οι άµεσης επίπτωσης 
µετρούνται άµεσα ενώ οι έµµεσης επίπτωσης έµµεσα. Επιπλέον, κάθε έργο έχει έναν αριθµό από 
διαδικαστικούς και προϊοντικούς δείκτες. Οι διαδικαστικοί είναι κοινοί για όλα τα έργα και 
περιλαµβάνουν δείκτες όπως η υπέρβαση χρόνου και κόστους, οι αποκλίσεις από τους στόχους ή 
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τον αριθµό και την πληρότητα παραδοτέων. Οι προϊοντικοί αναφέρονται αποκλειστικά σε 
κάποιο συγκεκριµένο έργο και εξαρτώνται από τον κλάδο. (Βιθυνός, Γ., Μάρτιος 2009, σελ. 4) 
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Εικόνα4-2: Γενική Ταξινόµηση ∆εικτών Έργου (Βιθυνός, Γ., Μάρτιος 2009, σελ. 4) 

 
Για να είναι αποτελεσµατικοί οι χρησιµοποιούµενοι δείκτες θα πρέπει να είναι: 

• Σχετιζόµενοι µε τις απαιτήσεις 
• Συγκεκριµένοι 
• Σαφώς ορισµένοι (περιεχόµενο, διαδικασία, υπεύθυνος) 
• Με βάση αναφοράς 
• Έγκαιροι 
• Αντικειµενικοί 
• Συνεπείς 
• Χρήσιµοι 
• Μέσα και όχι αυτοσκοποί 
• Προσβάσιµοι 
• ∆ιαθέσιµοι 
• Κατανοητοί 
• Αποδεκτοί 
• Τυποποιηµένοι 
• Γνωστοί 

(Βιθυνός, Γ., Μάρτιος 2009, σελ. 4) 
 

4.2. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 
Το κίνητρο πίσω από την ανάληψη ενός έργου πληροφορικής είναι η επιθυµία να δηµιουργηθεί 
µία εφαρµογή λογισµικού που να έχει αξία και µπορεί ή δε µπορεί να εκτιµηθεί ως κόστος. Ο 
πελάτης συνήθως θέτει κάποιο όριο ανώτερου κόστους για την ολοκλήρωση της επιθυµητής 
εφαρµογής και έχει και κάποιες προσδοκίες όσον αφορά στην ποιότητα του λογισµικού. Είναι 
πιθανό όµως να µην έχουν συνδέσει τα ζητήµατα της ποιότητας µε το αντίστοιχο κόστος. Σε 
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τέτοιες περιπτώσεις πρέπει ο πελάτης να αποφασίσει εάν κάποια χαρακτηριστικά της εφαρµογής 
είναι απαραίτητα ή πλεονάζοντα, αφού πρώτα ενηµερωθεί πλήρως για το κόστος τους αλλά και 
τις ωφέλειες που προκύπτουν από την ενσωµάτωσή τους στο τελικό προϊόν λογισµικού. (Abran, 
A. et al., 2004, pp.11-1) 
 
Οι παράγοντες της ποιότητας των προϊόντων λογισµικού µπορούν να διακριθούν σε τρεις κύριες 
κατηγορίες µε βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, την προσαρµογή σε καινούριες 
διεπαφές και την ικανότητά τους να προσαρµόζονται στις αλλαγές. Τοιουτοτρόπως, η πρώτη 
κατηγορία περιλαµβάνει τη διόρθωση, την αξιοπιστία, την αποδοτικότητα, την ακεραιότητα, τη 
διαθεσιµότητα και τη φιλικότητα προς το χρήστη. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τη 
µεταφερσιµότητα και τη δυνατότητα απόρριψης ενώ η τρίτη περιλαµβάνει τη συντηρησιµότητα, 
τον έλεγχο καθώς και την ευελιξία. Από την πλευρά του πελάτη δεν είναι όλοι αυτοί οι 
παράγοντες το ίδιο σηµαντικοί ενώ κάποιοι είναι δύσκολο να µετρηθούν. (Maroto, C. et al., 
October 2003, pp.210) 
 
Η αξιοπιστία, η διαθεσιµότητα και η συντηρησιµότητα αντιστοιχούν σε εσωτερικά 
χαρακτηριστικά της εφαρµογής και δεν σχετίζονται άµεσα µε τις απαιτήσεις των χρηστών. Οι 
δείκτες που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των µέτρων αυτών είναι ο Μέσος Χρόνος 
Μεταξύ Βλαβών (ΜΧΜΒ) και ο Μέσος Χρόνος Επιδιόρθωσης Σφάλµατος (ΜΧΕΣ). 

• Αξιοπιστία: Είναι ο αναµενόµενος χρόνος κατά τον οποίο η εφαρµογή λειτουργεί ορθά. 

Αξιοπιστία = 
ΜΧΜΒ

1+ΜΧΜΒ
 

• ∆ιαθεσιµότητα: Είναι η πιθανότητα η εφαρµογή να λειτουργεί ορθά σε µία δεδοµένη 
χρονική στιγµή. 

   ∆ιαθεσιµότητα = 
ΜΧΜΒ

ΜΧΜΒ + ΜΧΕΣ
 

• Συντηρισιµότητα: Είναι το µέτρο του πόσο γρήγορα και εύκολα µπορεί να αναβαθµιστεί 
ή να διορθωθεί ένα σφάλµα στην εφαρµογή. 

Συντηρισιµότητα = 
1

1+ΜΧΕΣ
 

 
Εκτός από αυτά τα µέτρα ελέγχου της ποιότητας εφαρµογών λογισµικού υπάρχουν και άλλοι 
δείκτες που συνδέονται µε τους χρήστες και οι οποίες συνήθως αντιπροσωπεύουν άµεσα τις 
απαιτήσεις τους. 

• Τα προβλήµατα του χρήστη: Πρόκειται το σύνολο των πάσης φύσεως προβληµάτων που 
αναφέρουν οι χρήστες και προσδιορίζονται από την εκτίµηση του µέτρου Προβλήµατα 
Ανά Μήνα (ΠΑΜ). 

ΠΑΜ = 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΤΩΝ * ΠΛΗΘΟΣ ΜΗΝΩΝ
 

• Η ικανοποίηση του χρήστη: Προσδιορίζεται µε τη βοήθεια ειδικού ερωτηµατολογίου σε 
µια κλίµακα πέντε βαθµίδων: απόλυτα ικανοποιηµένος, απλά ικανοποιηµένος, 
αδιάφορος, δυσαρεστηµένος, πολύ δυσαρεστηµένος. 

(Κιουντούζης, Ε., 1999, σελ.284-285) 
 
Από τη φάση του σχεδιασµού λαµβάνεται υπόψη το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας µε τη 
δηµιουργία του πλάνου ποιότητας. Το πλάνο ποιότητας βοηθά στο χρονοπρογραµµατισµό όλων 
των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου ώστε η τελική εφαρµογή να ικανοποιεί τις 
ανάγκες του πελάτη και ουσιαστικά αποτελείται από το πλάνο διασφάλισης ποιότητας και από 
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το πλάνο ελέγχου ποιότητας. Το πρώτο παραθέτει όλες τις αναγκαίες και ανεξάρτητες αναφορές, 
ενώ το δεύτερο τις εσωτερικές απαραίτητες αναφορές ώστε να επιτευχθούν οι τιθέµενοι στόχοι 
ποιότητας. Οι στόχοι τίθενται µέσω του πλάνου ποιότητας µε τους ακόλουθους τρόπους: 

• Προσδιορισµός των απαιτήσεων του πελάτη 
• Καταγραφή των παραδοτέων του έργου προς υλοποίηση 
• Καθορισµός κριτηρίων ποιότητας για τα παραδοτέα 
• Καθορισµός προτύπων ποιότητας για τα παραδοτέα 
• Επίτευξη συµφωνίας µε τους πελάτες για τους τιθέµενους στόχους 

(Method123 [URL: B], 2003) 
 
Η ποιότητα στη φάση της εκτέλεσης του έργου πρέπει να διαχειρίζεται µέσω µίας διαδικασίας, 
της διαδικασίας διαχείρισης ποιότητας η οποία αποτελεί ένα σύνολο διεργασιών που 
ακολουθούνται προκειµένου να διασφαλιστεί πως τα παραγόµενα παραδοτέα ικανοποιούν 
πλήρως το σκοπό τους. Η έναρξη της διαδικασίας διαχείρισης ποιότητας σηµατοδοτείται µε τον 
καθορισµό των στόχων ποιότητας σε συµφωνία µε τον πελάτη. Η διαδικασία διασφάλισης και η 
διαδικασία ελέγχου ποιότητας εκκινούν στη συνέχεια ώστε να µετριέται και να αναφέρεται η 
πραγµατική ποιότητα των παραδοτέων. Με τη διαδικασία που περιγράφηκε: 

• Τίθενται οι προς επίτευξη από την οµάδα έργου στόχοι ποιότητας 
• Καθορίζεται πώς αυτοί οι στόχοι θα µετρηθούν 
• Λαµβάνουν χώρα οι απαραίτητες ενέργειες για τη µέτρηση της ποιότητας 
• Προσδιορίζονται ζητήµατα ποιότητας και βελτιώσεις 
• Αναφέρεται το συνολικό επίπεδο ποιότητας που επιτεύχθηκε 

(Method123 [URL: A], 2003) 
 
Έχει αποδειχθεί πως η διαχείριση της ποιότητας όχι µόνο δεν προσθέτει κόστος στην υλοποίηση 
ενός έργου αλλά οδηγεί σε εξοικονόµηση χρηµάτων. Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα4-3 το 
κόστος από την εισαγωγή της ποιότητας διαιρείται στο κόστος πρόληψης, το κόστος 
αξιολόγησης, το κόστος αστοχιών της εφαρµογής στην παραγωγή και το κόστος απόρριψης της 
εφαρµογής µετά την πώληση. 

• Κόστος Πρόληψης: Πρόκειται για τις δαπάνες για ενέργειες που διασφαλίζουν ότι η 
εφαρµογή πληροί τις προκαθορισµένες προδιαγραφές. Π.χ. πρόγραµµα διασφάλισης 
ποιότητας, σχεδιασµός ποιότητας, επιθεώρηση ποιότητας και εκπαίδευση σε θέµατα 
ποιότητας. 

• Κόστος Αξιολόγησης: Πρόκειται για τις δαπάνες που οφείλονται στην επιθεώρηση και 
τον έλεγχο της εφαρµογής σε τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε να διασφαλίζεται πως δε 
αποκλίνει από τις προδιαγραφές. Π.χ. αξιολόγηση σχεδιασµού, επιθεώρηση και µη 
καταστροφικός έλεγχος, προµήθεια εξοπλισµού επιθεώρησης και κατανάλωση υλικών. 

• Κόστος Αστοχιών της Εφαρµογής στην Παραγωγή: Πρόκειται για το εσωτερικό κόστος 
που δηµιουργείται από τις δαπάνες που οφείλονται στις αστοχίες εντός της επιχείρησης, 
ή για την απόρριψη λόγω µη επάρκειας. Π.χ. αντικατάσταση, επανάληψη εργασιών, 
επισκευές, άχρηστα προϊόντα, απώλεια παραγωγικού χρόνου. 

• Κόστος Απόρριψης της Εφαρµογής µετά την Πώληση: Πρόκειται για το κόστος και τις 
δαπάνες εκτός εταιρείας που συνήθως ενεργοποιούνται από τους πελάτες. Π.χ. 
διαδικασία αναβάθµισης της εφαρµογής. 

 
Η διαχείριση της ποιότητας όταν εφαρµοστεί ορθά αυξάνει µεν το κόστος της πρόληψης που 
οδηγεί σε αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, αλλά οι υπόλοιπες κατηγορίες κόστους 
µειώνονται µε τελικό αποτέλεσµα τη µείωση του συνολικού κόστους εισαγωγής της ποιότητας 
κι έτσι µακροπρόθεσµα ευνοείται η επιχείρηση αφού δε δαπανάται άσκοπα κεφάλαιο. (Αδάµ, 
Κ., Φεβρουάριος 2008, σελ.6) 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
Κόστος απόρριψης εφαρµογής 

µετά την πώληση

Κόστος απόρριψης 

εφαρµογής στην παραγωγή

Κόστος αξιολόγησης

Κόστος πρόληψης
Εξέλιξη της διαχείρισης

ποιότητας

Κόστος απόρριψης

 εφαρµογής µετά την πώληση

Κόστος αστοχιών 

εφαρµογής στην παραγωγή

Κόστος αξιολόγησης

Κόστος πρόληψης

Χρόνος  
Εικόνα4-3: Το Κόστος της ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Αδάµ, Κ., Φεβρουάριος 2008 σελ.6) 

 
Στα έργα πληροφορικής όπου σηµειώνεται ιδιοµορφία χαρακτηριστικών αλλά και ασάφεια και 
πολυπλοκότητα, η εισαγωγή της ποιότητας δηµιουργεί ιδιαίτερες απαιτήσεις καθιστώντας την 
πολύ σηµαντική. Στη συνέχεια παρατίθενται µερικοί λόγοι που αποδεικνύουν τον πρωταρχικής 
σηµασίας ρόλο της ποιότητας στην αποτελεσµατική διοίκηση έργων. 

• Αύξηση της κρισιµότητας του λογισµικού: Ο πελάτης πάντοτε ανησυχεί για την ποιότητα 
(όπως εκείνος την ορίζει) της τελικής εφαρµογής που θα του παραδοθεί και κυρίως για 
την αξιοπιστία της. Αυτό αποτελεί συχνό φαινόµενο καθώς οι οργανισµοί εξαρτώνται 
όλο και περισσότερο από τα συστήµατα υπολογιστών που διαθέτουν (π.χ. έλεγχος 
συστήµατος αεροσκαφών). 

• Ασάφεια του λογισµικού: Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί εάν κάποια εργασία ενός έργου 
πληροφορικής ολοκληρώθηκε επιτυχώς, εκτός κι αν απαιτηθεί από τους 
προγραµµατιστές να δηµιουργούν παραδοτέα που θα υποστούν ποιοτικό έλεγχο. 

• Συσσώρευση σφαλµάτων κατά την ανάπτυξη λογισµικού: Η ανάπτυξη µίας εφαρµογής 
λογισµικού αποτελείται από στάδια όπου η εκροή του ενός αποτελεί εισροή για το 
επόµενο. Ως εκ τούτου, τα σφάλµατα που σηµειώνονται στα πρώτα στάδια εισάγονται 
στα επόµενα προκαλώντας συσσωρευτικά επιζήµια αποτελέσµατα. Γενικά, όσο αργότερα 
εντοπίζεται κάποιο σφάλµα, τόσο περισσότερο κοστίζει η διόρθωσή του ενώ παράλληλα, 
επειδή είναι άγνωστο το πλήθος των σφαλµάτων µίας εφαρµογής, οι φάσεις 
εκσφαλµάτωσης ενός έργου δύσκολα ελέγχονται. 

(Hughes, B. et al., 2005, pp.237) 
 

4.2.1. Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
 
 
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System) είναι ένα σύνολο 
διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι τα επιθυµητά αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν (π.χ. αύξηση 
των πωλήσεων, της ανάπτυξης και των επενδύσεων) θα διατηρηθούν. Επιπλέον καθορίζονται 
και οι τρόποι διασφάλισης της ποιότητας των παραχθέντων εφαρµογών λογισµικού, όπως π.χ. η 
εφαρµογή κάποιων προτύπων. Για την εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος είναι απαραίτητα τα 
ακόλουθα βήµατα: 
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• Προσδιορισµός του λόγου της εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας: Στην 
περίπτωση που ο οργανισµός αποβλέπει στην πιστοποίηση, πρέπει να γίνουν κατανοητές 
οι απαιτήσεις του προτύπου ακόµη κι όταν αυτός δεν είναι ο πρωταρχικός λόγος 
εισαγωγής του εν λόγω συστήµατος. 

• Καθορισµός κατάλληλης δοµής για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας: Πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη η δοµή, οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες του οργανισµού και να 
αποφασιστεί το κατάλληλο επίπεδο τεκµηρίωσης που ταιριάζει στην υποδοµή της 
επιχείρησης. 

• Καθορισµός κατάλληλων ανθρώπων: Πρόκειται για τα άτοµα που θα συντάξουν τα 
έγγραφα που θα συµπεριληφθούν στο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας. 

• ∆ιοργάνωση συσκέψεων: Σκοπός των συσκέψεων είναι να καταλάβουν οι εργαζόµενοι το 
λόγο και το στόχο της εφαρµογής του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας. 

• ∆ιανοµή εγγράφων: Οι υπάλληλοι που επηρεάζονται άµεσα από την εφαρµογή του 
συστήµατος διαχείρισης ποιότητας πρέπει να παραµένουν συνεχώς ενήµεροι µε ειδικά 
έγγραφα. 

• ∆ιεξαγωγή επιθεωρήσεων: Οι επιθεωρήσεις αποβλέπουν στη διασφάλιση της ορθής και 
εφαρµογής του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας αλλά και της αναµενόµενης εργασίας 
των υπαλλήλων µε βάση τις περιγραφές των διαδικασιών. 

• Αξιολόγηση: Τελικά αξιολογείται η εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, 
εάν επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα ή εάν υπάρχουν αποκλίσεις οπότε και η 
επιχείρηση πρέπει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα. 

(Ross, M. et al., 1994, pp.20-21) 
 
Έχει αποδειχθεί πως η εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας µπορεί να µειώσει το 
πλήθος των σφαλµάτων και των παραλείψεων σε µία ετοιµοπαράδοτη εφαρµογή µε τον 
εντοπισµό των προβληµάτων σε αρχικό στάδιο. Αυτό επιδρά θετικά στο κόστος για την 
επιχείρηση και εάν αναλογιστεί και η ικανοποίηση των πελατών και η αποφυγή διαπληκτισµών 
για αποκλίσεις από τα υπογεγραµµένα συµβόλαια, τότε γίνεται κατανοητή η σηµαντικότητα των 
ωφελειών που επωµίζεται ο οργανισµός. 
 
Το κόστος από την εισαγωγή ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας εξαρτάται από µία σειρά 
παραγόντων. Το ενδεχόµενο ύπαρξης τεκµηριωµένου εγγράφως συστήµατος ελέγχου αποτελεί 
έναν τέτοιο παράγοντα και η χειρότερη περίπτωση είναι όταν η ανάπτυξη των εφαρµογών 
λογισµικού γίνεται αποκλειστικά σε εξειδικευµένη βάση. Το µέγεθος του συστήµατος ποιότητας 
εξαρτάται από το µέγεθος της επιχείρησης. Για παράδειγµα, µία µικρή εταιρεία ούτε χρειάζεται 
ούτε έχει τη δυνατότητα εισαγωγής και διατήρησης ενός µεγάλου και γραφειοκρατικού 
συστήµατος ποιότητας. Τέλος, όταν δεν υπάρχει εσωτερική γνώση για την εκκίνηση ενός 
τέτοιου συστήµατος, η επιχείρηση θα πρέπει να καταφύγει σε συµβούλους που θα την 
καθοδηγήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. (Ross, M. et al., 1994, pp.130-131) 
 
Η ποιότητα των προϊόντων λογισµικού µπορεί να βελτιωθεί µε διαδραστικές διαδικασίες 
συνεχής βελτίωσης που απαιτούν έλεγχο, συνεργασία και ανάδραση της διοίκησης από πολλές 
ταυτόχρονες διαδικασίες: 

• ∆ιαδικασίες κύκλου ζωής λογισµικού 
• ∆ιαδικασίες εντοπισµού, αποµάκρυνσης και πρόληψης σφαλµάτων 
• ∆ιαδικασία βελτίωσης της ποιότητας 

Η ποιότητα βελτιώνεται όταν µέσω της πρόληψης και του έγκαιρου εντοπισµού των σφαλµάτων. 
Σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη, η ποιότητα ενός προϊόντος συνδέεται άµεσα µε την ποιότητα 
της διαδικασίας που το δηµιούργησε. Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) (Total Quality 
Management - TQM) αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη των στόχων ποιότητας. (Abran, A. et 
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al., 2004, pp.11-3) Το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας αποτελεί µέρος της φιλοσοφίας της ∆ΟΠ. 
Η έννοια της ∆ΟΠ είναι να εµφυσήσει µία ολοκληρωµένη κουλτούρα ποιότητας στον οργανισµό 
και να κάνει τους υπαλλήλους να ενδιαφέρονται για την εργασία τους και να σκέφτονται 
τρόπους βελτίωσης των δραστηριοτήτων τους. Για την εφαρµογή της ∆ΟΠ, απαιτείται µεγάλο 
κεφάλαιο, πολλή εκπαίδευση και προσπάθεια πριν τα πρώτα θετικά αποτελέσµατά της αρχίσουν 
να διαφαίνονται. (Ross, M. et al., 1994, pp.136)  
 
Η ∆ΟΠ βασίζεται στο λεγόµενο Κύκλο του Deming που περιλαµβάνει τα στάδια: σχεδίασε, 
εκτέλεσε, έλεγξε και δράσε. 
 

 
Εικόνα4-4: Ο Κύκλος του Deming (Luckey, T. et al., 2006, pp.1392) 

 
• Σχεδίασε (Plan): Περιλαµβάνει το σχεδιασµό των εργασιών για την υλοποίηση του 

έργου και τον εντοπισµό των αλλαγών µε SWOT ανάλυση ώστε στη συνέχεια να 
προβλεφθούν τα αποτελέσµατα για τις διαφορετικές πτυχές του έργου. 

• Εκτέλεσε (Do): Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασµού µπορούν να υλοποιηθούν οι 
εργασίες βήµα βήµα και σε ελεγχόµενο περιβάλλον. 

• Έλεγξε (Check): Πρόκειται για τον έλεγχο ποιότητας. Η οµάδα έργου καθώς και 
εξειδικευµένα άτοµα ελέγχουν τις εργασίες ως προς την ακρίβειά τους. 

• ∆ράσε (Act): Αποτελεί τη βελτίωση της διαδικασίας ή την προτυποποίηση της 
ακολουθούµενης προσέγγισης για την υλοποίηση έργων. 

Αυτή η προσέγγιση είναι ιδανική για έργα πληροφορική γιατί έχει λογική ροή ανεξάρτητα από 
το αναπτυξιακό µοντέλο λογισµικού που ακολουθείται. Ο στόχος είναι πάντοτε ο ίδιος και 
περιλαµβάνει τη µείωση των σφαλµάτων και τη βελτίωση των αποτελεσµάτων. 
(Luckey, T. et al., 2006, pp.139) 

 

4.2.2. Σύστηµα Ποιότητας Λογισµικού 
 
 
Το Σύστηµα Ποιότητας Λογισµικού (Software Quality System - SQS) είναι ουσιαστικά το 
σύνολο των δραστηριοτήτων ελέγχου ποιότητας, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης 
ποιότητας µε τις οποίες επιδιώκεται η δηµιουργία ποιοτικών εφαρµογών λογισµικού. Οι στόχοι 
του είναι δύο, ο πρώτος αφορά στην ενσωµάτωση της ποιότητας στο λογισµικό από την αρχή 
του έργου, διασφαλίζοντας πως το κάθε πρόβληµα και η κάθε ανάγκη που εµφανίζονται, 
διατυπώνονται ευκρινώς και µε σαφήνεια, ενώ οι προϋποθέσεις για την επίλυση των ζητηµάτων 
καθορίζονται, εκφράζονται και γίνονται ορθώς κατανοητές. Ο δεύτερος στόχος σχετίζεται µε τη 
διατήρηση της ποιότητας του λογισµικού καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. 
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∆ιευκρινίζεται πως κύκλος ζωής του λογισµικού είναι το συνολικό χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο η εφαρµογή λογισµικού είναι ενεργή, µε έναρξη τη σύλληψη της ιδέας της ανάπτυξής του 
και πέρας την αποµάκρυνσή του από την ενεργή χρήση. 
 
Ένα σύστηµα ποιότητας λογισµικού περιλαµβάνει οχτώ στοιχεία: 

• Πρότυπα: Σκοπός των προτύπων είναι η παροχή αµετάβλητων, αυστηρών, ενιαίων και 
εκτελεστικών µεθόδων για την ανάπτυξη λογισµικού και τις λειτουργικές 
δραστηριότητες. Τα εγχειρίδια των προτύπων µπορούν να δέχονται εισροές από διάφορες 
πηγές όπως π.χ. σύµβουλοι, επαγγελµατικές κοινότητες, διεθνές εµπόριο και οµάδες 
χρηστών. Η ανάπτυξη των προτύπων είτε από επαγγελµατικές κοινότητες (π.χ. το IEEE), 
είτε από διεθνείς οµάδες (π.χ. ο ∆ιεθνής Οργανισµός Προτυποποίησης / International 
Standardization Organization - ISO), είτε από οµάδες του κλάδου είτε από οργανισµούς 
ανάπτυξης λογισµικού, αναγνωρίζει και διευρύνει αυτήν την τάση. Οι λόγοι δηµιουργίας 
προτύπων ποικίλουν. Κάποιες φορές τεκµηριώνουν εγγράφως τη γνώση και την εµπειρία 
που εν καιρώ αποκτήθηκε καθώς και τις αποτελεσµατικότερες µεθόδους προς χρήση. 
Άλλοτε το θεσµικό και το νοµοθετικό πλαίσιο επιβάλλει στις επιχειρήσεις πρότυπες 
διαδικασίες ή οι ίδιες οι επιχειρήσεις επιθυµούν να προτυποποιήσουν τα προϊόντα τους 
µε σκοπό να επιτυγχάνεται συµβατότητα µεταξύ τους. 

• Ανασκοπήσεις: Οι ανασκοπήσεις επιτρέπουν τη συνεχή επίβλεψη των δραστηριοτήτων 
ανάπτυξης και εγκατάστασης λογισµικού. Κατά την ανάπτυξη του λογισµικού 
διεξάγονται επίσηµοι και ανεπίσηµοι έλεγχοι της εφαρµογής και όλων των στοιχείων 
της. Οι ανεπίσηµοι έλεγχοι διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης της ανάπτυξης 
του κύκλου ζωής του λογισµικού, ενώ οι επίσηµοι µετά το πέρας της κάθε φάσης. 

• Έλεγχος: Ο έλεγχος παρέχει αυξανόµενη πεποίθηση και εν τέλει την απόδειξη πως οι 
απαιτήσεις του λογισµικού ικανοποιούνται. Οι δραστηριότητες του ελέγχου 
περιλαµβάνουν το σχεδιασµό, την εκτέλεση και την αναφορά. 

• Ανάλυση Σφαλµάτων: Η ανάλυση σφαλµάτων αποτελεί στην ουσία ένα συνδυασµό του 
εντοπισµού και της διόρθωσης των σφαλµάτων και της ανάλυσης της τάσης των 
σφαλµάτων. Όταν κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή τροποποιήσεων σε κάποιο στοιχείο της 
εφαρµογής είτε µέσω ανασκόπησης ή ελέγχου ή επιθεώρησης ή λειτουργίας, το ζήτηµα 
πρέπει να αναφερθεί, να πραγµατοποιηθεί η διόρθωση και τελικά το ζήτηµα να κλείσει.  

• ∆ιαχείριση ∆ιαµόρφωσης: Σκοπός της διαχείρισης διαµόρφωσης είναι η διατήρηση του 
ελέγχου του λογισµικού τόσο κατά την ανάπτυξη του όσο και κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης αλλαγών. ∆ιακρίνεται σε τρεις δραστηριότητες: στη διαµόρφωση 
αναγνωριστικού, στη διαµόρφωση ελέγχου και στη διαµόρφωση αιτιολογίας. Η 
διαµόρφωση αναγνωριστικού περιλαµβάνει τον κατονοµασµό του κάθε συστατικού της 
εφαρµογής, π.χ. έγγραφο, µονάδα, σύστηµα, υποσύστηµα, αυτοτελής λογισµική µονάδα 
(module). Η διαµόρφωση αλλαγών αποτελεί την αποφυγή των αυθαίρετων αλλαγών στην 
εφαρµογή λογισµικού, ενώ η διαµόρφωση αιτιολογίας παρακολουθεί την κατάσταση του 
κάθε στοιχείου καταγράφοντας την τελευταία του έκδοση ή την ενηµέρωσή του. 

• Ασφάλεια: Οι δραστηριότητες ασφαλείας έχουν εφαρµογή στα δεδοµένα αλλά και στο 
φυσικό κέντρο των δεδοµένων, µε σκοπό την προστασία της χρησιµότητας του 
λογισµικού και του περιβάλλοντός του. 

• Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση εξασφαλίζει πως τα άτοµα που εµπλέκονται στην ανάπτυξη 
του λογισµικού αλλά και εκείνα που θα το χρησιµοποιήσουν µετά την ολοκλήρωσή του, 
έχουν τις ικανότητες και τις γνώσεις να εκτελέσουν σωστά τις εργασίες τους. 

• ∆ιαχείριση Πωλήσεων: Όταν κάποιος αγοραστής πρόκειται να προβεί σε αγορά 
λογισµικού είναι πολύ σηµαντικό να ενηµερωθεί και να πεισθεί για το επίπεδο της 
ποιότητας του. Η κάθε εφαρµογή λογισµικού χειρίζεται διαφορετικά και ανάλογα µε το 
είδος της επιτρέπεται διαφορετικός βαθµός ελέγχου του πελάτη στην διαδικασία 
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ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα υπάρχουν εφαρµογές στις οποίες ο πελάτης δεν έχει 
κανένα έλεγχο (off the self software) και απλά αγοράζει µία έτοιµη εφαρµογή χωρίς 
καµία εγγύηση πως θα ανταπεξέλθει τις απαιτήσεις του (π.χ. επεξεργαστές κειµένου, 
προγράµµατα γραφικών). Η επόµενη κατηγορία περιλαµβάνει τις εφαρµογές όπου ο 
πελάτης έχει µερικό έλεγχο (tailored shell) και αγοράζει ένα βασικό υπάρχον πλαίσιο και 
η επιχείρηση-πωλητής αναλαµβάνει να προσθέσει κάποιες επιπλέον λειτουργίες που 
έχουν οριστεί µε συµβόλαιο. Η τελευταία κατηγορία περιλαµβάνει τις εφαρµογές στις 
οποίες ο πελάτης έχει πλήρη έλεγχο (contracted software) και οι προδιαγραφές τους  
καθορίζονται µε συµβόλαιο. Επιπλέον, µπορούν να ορίζονται και οι λειτουργίες που 
πρέπει να συµπεριλάβει ο πωλητής και τις οποίες θα επιθεωρήσει ο αγοραστής 
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν η εφαρµογή διαθέτει το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας. 

(Horch, J. W., 1996, pp.6-19) 
 
Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σχέση µεταξύ των στοιχείων και των στόχων του 
συστήµατος ποιότητας λογισµικού καθώς και των περιόδων εργασιών στις οποίες διακρίνεται ο 
κύκλος ζωής λογισµικού. 
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Εικόνα4-5: Καθήκοντα Ποιότητας, Περίοδοι του Κύκλου Ζωής Λογισµικού και Στόχοι 

(Horch, J. W., 1996, pp.7) 
 
Η υλοποίηση ενός επιτυχούς συστήµατος ποιότητας λογισµικού απαιτεί αλλαγή στην κουλτούρα 
του οργανισµού όσον αφορά στην ποιότητα. Το κλειδί για κάθε επιτυχηµένη αλλαγή 
κουλτούρας είναι η αφοσίωση και στη  προκειµένη περίπτωση εκ µέρους ολόκληρου του 
οργανισµού. 

• Αλλαγή Κουλτούρας: Η αλλαγή της κουλτούρας αποτελεί µία διαδικασία τεσσάρων 
βηµάτων. 
- 1ο Βήµα: Αποτελεί τη συνειδητοποίηση πως η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι η 

επιθυµητή και πως πρέπει να γίνει αλλαγή. Αυτό το πρώτο βήµα είναι πολύ 
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σηµαντικό γιατί εάν η παρούσα κατάσταση είναι η επιθυµητή, τότε δεν υπάρχει 
κίνητρο για αλλαγή. 

- 2ο Βήµα: Αποτελεί την παραδοχή πως υπάρχει καλύτερη κατάσταση. Στην περίπτωση 
που η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι επιθυµητή αλλά δε µπορεί να βρεθεί καλύτερη, 
τότε και πάλι δεν υπάρχει κίνητρο για αλλαγή κουλτούρας. 

- 3ο Βήµα: Αποτελεί τη διαπίστωση πως η καλύτερη κατάσταση που προσδιορίστηκε 
στο προηγούµενο βήµα είναι εφικτή. Εάν δεν είναι εφικτή, ακόµη κι αν υπάρχει 
κίνητρο για αλλαγή, δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 

- 4ο Βήµα: Εφόσον η τρέχουσα κατάσταση προκαλεί δυσαρέσκεια και έχει εντοπιστεί 
µία άλλη καλύτερη και εφικτή, απαιτείται αφοσίωση για την επίτευξη της επιθυµητής 
κατάστασης. Στην περίπτωση της υλοποίησης ενός συστήµατος ποιότητας 
λογισµικού χρήζει η αφοσίωση τόσο της διοίκησης όσο και του υπόλοιπου 
οργανισµού ώστε να καταβάλλεται η απαιτούµενη προσπάθεια και να επιτυγχάνεται 
το επιθυµητό αποτέλεσµα µε την πρώτη φορά (doing thing right the first time). 

• Αφοσίωση της ∆ιοίκησης: Η διοίκηση που συµµετέχει στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή 
ενός προγράµµατος αφοσιώνεται ευκολότερα και περισσότερο σε αυτό. Είναι πολύ 
σηµαντική η συµµετοχή της γιατί εάν αποκλειστεί από το σχεδιασµό και την ανάπτυξη 
ενός συστήµατος ποιότητας λογισµικού, δε θα µπορεί να γίνει αντιληπτή η αναµενόµενη 
προστιθέµενη αξία από τις δαπάνες σε πόρους. 

• Αφοσίωση του Οργανισµού: Αν και η αφοσίωση της διοίκησης είναι απαραίτητη δεν 
αρκεί. Χρειάζεται επίσης και η πλήρης αφοσίωση και υποστήριξη του οργανισµού, ο 
οποίος θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο εργασίας του ώστε να επιτύχει η εισαγωγή του 
συστήµατος ποιότητας λογισµικού. Η κουλτούρα του θα πρέπει να προσανατολιστεί στο 
να επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα µε την πρώτη φορά. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί 
να συµβεί εξ αρχής. Αρχικά πρέπει οι εργασίες να γίνονται όσο το δυνατόν ορθότερες 
στο µικρότερο δυνατό χρόνο και καθώς αυτό θα γίνεται συνήθεια η κουλτούρα του 
οργανισµού θα αρχίσει να αλλάζει. 

(Horch, J. W., 1996, pp.192-193) 
 

4.2.3. Πρότυπα 
 
 
Τα πρότυπα αποτελούν το βασικό θεµέλιο για ένα σύστηµα ποιότητας λογισµικού και παρέχουν 
τη βάση για τον προσδιορισµό των δραστηριοτήτων που µπορούν να µετρηθούν και να 
αξιολογηθούν. Επιπλέον, παρέχουν µεθόδους και τεχνικές ώστε η κάθε εργασία να εκτελείται 
πάντοτε µε τον ίδιο τρόπο. 
 
Τα πρότυπα που ακολουθούνται στην ανάπτυξη λογισµικού παρέχουν µία ενιαία κατεύθυνση για 
το πώς η ανάπτυξη µίας εφαρµογής πρέπει να διεξάγεται. Μπορούν να προδιαγράφουν το 
οτιδήποτε από τη µορφή υποβολής της αρχικής ιδέας ανάπτυξης της εφαρµογής προς µελέτη, 
έως και την εγκατάστασή της στον πελάτη. Ο βαθµός της προτυποποίησης αποτελεί απόφαση 
της κάθε επιχείρησης. Σηµαντικό είναι η ακολουθούµενη προτυποποίηση να είναι πρακτική 
ώστε να αυξάνεται η παραγωγικότητα και να αποφεύγεται η λήψη κοινότυπων αποφάσεων κάθε 
φορά που αναλαµβάνεται ένα νέο έργο. Συνήθως προτυποποίηση εφαρµόζεται στον κύκλο ζωής 
λογισµικού, στην τεκµηρίωση, στη συγγραφή κώδικα και στην ονοµασία των στοιχείων της 
εφαρµογής. (Horch, J. W., 1996, pp.27-29) 
 
Οι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις να επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν κάποιο πρότυπο 
ποιότητας ή και να πιστοποιηθούν ως προς αυτό, ποικίλλουν. Περισσότερο ποιοτική εργασία 
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σηµαίνει λιγότερες απορρίψεις, λιγότερες επαναλήψεις εργασιών, περισσότερο αποδοτική 
παραγωγικότητα και τελικά υψηλότερα κέρδη. Η ίδια επιχείρηση επωφελείται από την επίδραση 
στον πελάτη, ο οποίος µένει ικανοποιηµένος. (Vella, A. et al., 1997, pp.214) 
 
Τα πρότυπα για τις εφαρµογές λογισµικού µπορούν να προέρχονται από διάφορες πηγές. Ο 
συντονιστής και γενικά ο υπεύθυνος των προτύπων έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει 
οποιοδήποτε ή και όλα τα µέσα απόκτησης προτύπων. Οι κυριότερες µέθοδοι απόκτησης 
προτύπων είναι: 

• Εσωτερική ανάπτυξή τους 
• Αγορά τους από συµβούλους ή άλλους παρόµοιους οργανισµούς 
• Υιοθέτηση προτύπων που έχουν συνταχθεί από τον κλάδο και κατά γενική οµολογία 

γίνονται αποδεκτά 
 
Οι κυριότερες πηγές προτύπων είναι: 

• Εξωτερικοί παράγοντες προτύπων: Τα διαθέσιµα από εξωτερικούς παράγοντες πρότυπα, 
αποτελούν χρήσιµα εργαλεία για τη δηµιουργία εσωτερικών προτύπων. Κάποια πρότυπα 
επιβάλλονται ως εµπορικοί όροι στις συναλλαγές µεταξύ διαφορετικών κρατών. Το 
πλεονέκτηµα των προτύπων που αναπτύσσονται από διάφορους κλάδους είναι η κοινή 
αποδοχή τους. 
- ∆ιεθνή πρότυπα: Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Προτυποποίησης (ISO) έχει δηµοσιεύσει τη 

σειρά προτύπων 9000 (ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) που σχετίζονται µε την 
ποιότητα. Το πρότυπο 9001, «Ποιοτικά Συστήµατα – Ένα µοντέλο για τη διασφάλιση 
της ποιότητας στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη 
εξυπηρέτηση», αποτελεί το συνηθέστερο πρότυπο για την ανάπτυξη εφαρµογών 
λογισµικού αφού περιλαµβάνει όλες τις πτυχές ανάπτυξης της εφαρµογής. Επειδή το 
πρότυπο ISO 9001 έχει γραφεί από κατασκευαστική σκοπιά, είναι δύσκολο να 
εφαρµοστεί σε επιχειρήσεις δηµιουργίας λογισµικού. Για την υπερπήδηση του 
εµποδίου αυτού έχει προστεθεί ένα παράρτηµα που εξηγεί πώς οι απαιτήσεις του 
προτύπου εφαρµόζονται στο λογισµικό. Ακόµη, η διεθνής οµάδα ISO/IEC JTC1 που 
αποτελεί συνεργασία µεταξύ των ISO και IEC (International Electrotechnical 
Commission – ∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνικός Φορέας) έχει αφιερωθεί στα πρότυπα για 
την τεχνολογία της πληροφορίας. Οι οργανισµοί που επιθυµούν συναλλαγές µε άλλες 
χώρες θα πρέπει να ψάχνουν και να ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα. Προς αυτόν το 
σκοπό το ISO/IEC έχει δηµοσιεύσει το IS 12207, «Τεχνολογία της πληροφορίας – 
∆ιαδικασίες του κύκλου ζωής του λογισµικού» 

- Οµάδες κλάδου και επαγγελµατικές οµάδες: Παρατηρείται ένα αυξανόµενος αριθµός 
επαγγελµατικών και τεχνικών κοινοτήτων ενεργός στην ανάπτυξη προτύπων 
λογισµικού. To ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Ινστιτούτο 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών) και το EIA (Electronic Industries 
Alliance – Συµµαχία του Κλάδου των Ηλεκτρονικών) αναθέτουν σε οµάδες την 
ανάπτυξη προτύπων και οδηγιών. Το ANSI (American National Standards Institute – 
Αµερικάνικο Ινστιτούτο Εθνικών Προτύπων) αποτελεί το συντονιστικό όργανο για 
όλων των ειδών τα πρότυπα στις Η.Π.Α. 

- Κρατικές υπηρεσίες: Πολλά πρότυπα λογισµικού διατίθενται από διάφορες  κρατικές 
υπηρεσίες όπως το NIST (National Institute of Standards and Technology – Εθνικό 
Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας) για τις Η.Π.Α. και ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός 
Οργανισµός Τυποποίησης) για την Ελλάδα. 

- Οµάδες χρηστών των κατασκευαστών: Μία άλλη πηγή προτύπων λογισµικού 
αποτελούν οι οµάδες των χρηστών υπολογιστών, π.χ.οι GUIDE (IBM), SHARE 
(IBM) και DECUS (DEC). Τα πρότυπα αυτής της κατηγορίας συνήθως είναι γενικά. 
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• Αγορά προτύπων: Τα πρότυπα µπορούν να αγοραστούν και στη συνέχεια να 
προσαρµοστούν στις ανάγκες του κάθε οργανισµού. Κάποιες φορές, αν και σπάνια λόγω 
του ανταγωνισµού, οι επιχειρήσεις παρέχουν τα εγχειρίδια των προτύπων τους σε άλλες 
παρόµοιες επιχειρήσεις µε κάποιο χρηµατικό αντάλλαγµα. Ένας άλλος τρόπος αγοράς 
προτύπων είναι µέσω ενός συµβούλου ή µία συµβουλευτικής επιχείρησης. Οι σύµβουλοι 
ετοιµάζουν ένα πλήρες σύνολο προτύπων προσαρµοσµένο σε ένα συγκεκριµένο πελάτη-
επιχείρηση. Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η γρήγορη εφαρµογή των 
προτύπων αφού η επιχείρηση επωφελείται την εµπειρία του συµβούλου στον κλάδο. 

• Εσωτερική ανάπτυξη: Τα πρότυπα, ανεξάρτητα από την προέλευσής τους, είναι πιθανό 
να χρειαστούν προσαρµογή στις εξατοµικευµένες ανάγκες και περιβάλλον ενός 
συγκεκριµένου οργανισµού ή έργου. Η εσωτερική ανάπτυξη είναι ο µόνος τρόπος για να 
εξασφαλιστεί πως το πρότυπο ανταποκρίνεται στις ανάγκες και το περιβάλλον του 
οργανισµού.  
- Εξειδικευµένη προτυποποίηση: Οι υπάλληλοι που εµπλέκονται στον κύκλο ζωής του 

λογισµικού λόγω του υψηλού βαθµού αντίληψής τους σχετικά µε τις ανάγκες του για 
προτυποποίηση, είναι οι καταλληλότεροι να προτείνουν µεθόδους ως υποψήφια 
πρότυπα. Γενικά πάντως, δε συνίσταται η συγγραφή προτύπων από άτοµα που 
ασχολούνται µε την ποιότητα λογισµικού γιατί απέχουν από τη δραστηριότητα που 
προτυποποιείται. 

- Οµάδες προτύπων: Οι οµάδες προτύπων έχουν ως µοναδικό καθήκον τη δηµιουργία 
προτύπων µε πλεονέκτηµα τη διατήρηση της επιχειρησιακής µνήµης του 
προγράµµατος προτύπων. Το µειονέκτηµα, όπως και προηγουµένως, είναι πως τα 
άτοµα που απαρτίζουν τις οµάδες προτύπων δε γνωρίζουν σε βάθος τη 
δραστηριότητα. 

- Επιτροπές προτύπων: Οι επιτροπές προτύπων είναι αρµόδιες για τον προσδιορισµό 
των αναγκαίων προτύπων αλλά και εκείνων που εφαρµόζονται αλλά χρειάζονται 
τροποποίηση ή και αντικατάσταση. Το πλεονέκτηµα της προσέγγισης αυτής είναι πως 
το τµήµα µε τις περισσότερες γνώσεις προετοιµάζει τα πρότυπα δεχόµενο εισροές 
από όλα τα ενδιαφερόµενα τµήµατα. Το µειονέκτηµα έγκειται στη δυσκολία 
συµµετοχής των υπευθύνων όλων των ενδιαφεροµένων τµηµάτων. 

- Συντονιστής προτύπων: Σε αυτήν την περίπτωση ένα άτοµο αναλαµβάνει να 
εξασφαλίζει πως όλα τα απαραίτητα πρότυπα προσδιορίζονται, δηµιουργούνται και 
ακολουθούνται. Πρέπει να παρέχει τα αναγκαία πρότυπα και στη συνέχεια να 
παρακολουθεί τη συµµόρφωση των διαδικασιών µε αυτά. Όπως και στην 
εξειδικευµένη προτυποποίηση και στις οµάδες προτύπων, αυτή η πηγή προτύπων δε 
συνίσταται. 

(Horch, J. W., 1996, pp.36-42) 
 
Το πρότυπο ISO 9001 αποτελεί το περισσότερο ευρέως χρησιµοποιούµενο πρότυπο διεθνώς για 
τη διαχείριση της ποιότητας. Παρ’ όλ’ αυτά έχει δεχθεί σηµαντική κριτική λόγω του ότι 
θεωρείται υπερβολικό από γραφειοκρατικής πλευράς, οδηγούµενο από έγγραφα, µη ευέλικτο και 
ότι δε συµβάλλει στη συνεχή βελτίωση. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή η κριτική έχει αποδειχθεί 
µη αληθής, καθώς πλήθος επιχειρήσεων µετά την ουσιαστική εφαρµογή του προτύπου κατάφερε 
να οργανώσει ορθότερα τις διαδικασίες του και να βελτιώσει την απόδοσή του. (Kautz, K. et al., 
2000, pp.19) 
 
Σε κάθε επιχείρηση, συνήθως προτυποποιούνται οι λειτουργικές εργασίες ώστε να 
διασφαλίζεται πως ο κάθε εργαζόµενος διαχειρίζεται µε τον ίδιο τρόπο κάποιο συγκεκριµένο 
σύστηµα λογισµικού. Η προτυποποίηση είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την αξιοπιστία των 
αποτελεσµάτων του συστήµατος. Η εισαγωγή ορθών δεδοµένων µε διαφορετικούς τρόπους 
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µπορούν να δώσουν σωστά αποτελέσµατα. Αντιθέτως, η διαδοχή των εισαχθέντων δεδοµένων 
µε µη προτυποποιηµένους τρόπους µπορεί να οδηγήσει σε πληθώρα αποτελεσµάτων που δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. (Horch, J. W., 1996, pp.27-29) 
 

4.2.4. Εργαλεία Ποιότητας 
 
 
Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για µετρήσεις αλλά και ως µετρικά συστήµατα µπορούν να 
ποικίλλουν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συνηθέστερα: 

• Φύλλο Καταµέτρησης: Αποτελεί τον απλούστερο τρόπο συλλογής δεδοµένων. Η κάθε 
εµφάνιση κάποιου γεγονότος ή κατάστασης καταγράφεται τη στιγµή που συµβαίνει ή 
εντοπίζεται. 

• ∆ιάγραµµα ∆ιασποράς: Αποτελεί ένα περισσότερο µαθηµατικό τρόπο παρουσίασης των 
δεδοµένων που καταγράφονται στα φύλλα καταµέτρησης και συνήθως θεωρείται 
περισσότερο κατανοητός καθώς δίνει τη δυνατότητα οπτικής σύγκρισης. 

 

 
∆ιάγραµµα4-1: Ενδεικτικό ∆ιάγραµµα ∆ιασποράς (Horch, J. W., 1996, pp.105) 

 
• Γράφηµα: Στην πιο απλή του µορφή αποτελεί ένα διάγραµµα διασποράς µε συνδεδεµένα 

τα απεικονιζόµενα σηµεία. Αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για την παρακολούθηση της 
προόδου µία διαδικασίας ή δραστηριότητας, σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

 

 
∆ιάγραµµα4-2: Ενδεικτικό Γράφηµα (Horch, J. W., 1996, pp.106) 

 
• Ιστόγραµµα: Αποτελεί µία διαφορετική εκδοχή του γραφήµατος. Αντί για συνδεδεµένα 

σηµεία, υπάρχουν οριζόντιοι ή κάθετοι ράβδοι των οποίων το µήκος αναπαριστά τους 
αριθµούς. 

• ∆ιάγραµµα Pareto: Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, περιλαµβάνει 
ιστογράµµατα που απεικονίζουν τη σύγκριση των προβληµάτων του έργου µε τις αιτίες 
τους, υποστηρίζοντας πως για το 80% των προβληµάτων οφείλεται το 20% των αιτιών. 
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∆ιάγραµµα4-3: Ενδεικτικό ∆ιάγραµµα Pareto για έργο πληροφορικής 

 
• ∆ιάγραµµα Ροής: Αποτελούν διαγράµµατα που επιτρέπουν την περιγραφή των 

διαδικασιών. ∆εν αναπαριστούν δεδοµένα αλλά τον τρόπο υλοποίησης εργασιών. Σε ένα 
έργο πληροφορικής, το Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας χρησιµοποιεί διαγράµµατα ροής 
για την απεικόνιση των διαδικασιών ανάπτυξης, συντήρησης, λειτουργίας και βελτίωσης 
του λογισµικού. 

 

ΤΕΛΟΣ

ΑΡΧΗ

 
 

∆ιάγραµµα4-4: Ενδεικτικό ∆ιάγραµµα Ροής (Horch, J. W., 1996, pp.108) 
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• ∆ιάγραµµα Αιτίου και Αποτελέσµατος: Χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό της 
πραγµατικής αιτίας των σφαλµάτων. Με αυτόν τον τρόπο δεν εξαλείφονται απλώς τα 
σφάλµατα, αλλά οι πηγές τους κι έτσι δεν εµφανίζονται σφάλµατα εκ νέου. 
 

 

 
 

∆ιάγραµµα4-5: Ενδεικτικό ∆ιάγραµµα Αιτίου και Αποτελέσµατος (Horch, J. W., 1996, pp.109) 

 
• Χάρτες Ελέγχου: Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, πρόκειται για 

διαγράµµατα που υποδεικνύουν τις διαδικασίες που δεν είναι σταθερές ή αξιόπιστες. 
(Horch, J. W., 1996, pp.104-109) 

 
∆ιάγραµµα4-6: Ενδεικτικός Χάρτης Ελέγχου (Luckey, T. et al., 2006, pp.307) 

 

4.2.5. Κριτήρια Ποιότητας Λογισµικού 
 
 
Υπάρχει πληθώρα χαρακτηριστικών που ενσωµατώνουν την ποιότητα ανάλογα µε το είδος του 
έργου που αναλαµβάνεται. Για ένα έργο πληροφορικής τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι: 

• Ορθότητα: Εκφράζει τη συµµόρφωση του λογισµικού µε τις προδιαγραφές και την 
παροχή της πλήρης απαιτούµενης λειτουργικότητας. 

• Μηδενικά Σφάλµατα: Εκφράζει την εγγύηση πως το λογισµικό έχει απαλλαχθεί από 
σφάλµατα. 

• Ευκολία Χρήσης: Εκφράζει το βαθµό ευκολίας στη χρήση και στην κατανόηση από την 
πλευρά των ατόµων των οποίων οι εργασίες θα επηρεαστούν. 

• Τεκµηρίωση: Εκφράζει την ύπαρξη επαρκούς τεκµηρίωσης που επιτρέπει στους χρήστες 
να γίνουν αποτελεσµατικοί χειριστές και στο προσωπικό συντήρησης να κατανοήσει τη 
λειτουργία του. 
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• Συντηρησιµότητα: Εκφράζει το κατά πόσο το λογισµικό έχει συνταχθεί µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να καθίστανται εύκολες οι πιθανές διορθώσεις και βελτιώσεις. 

• Ευρωστία: Εκφράζει την ανεκτικότητα του συστήµατος στα λάθη των χρηστών. 
• Αξιοπιστία: Εκφράζει τη συνεπή λειτουργία του συστήµατος χωρίς αποτυχίες. 
• Επαναχρησιµότητα: Εκφράζει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης διαδικασιών που 

αποδείχθηκαν ορθές από άλλα συστήµατα αλλά και τη δυνατότητα συνεισφοράς σε 
µελλοντικά συστήµατα. 

• Μεταφερσιµότητα: Εκφράζει τη δυνατότητα εγκατάστασης του λογισµικού σε άλλο 
λειτουργικό σύστηµα και χωρίς εξαρτήσεις από κατασκευαστές υλικού (hardware). 

• Συνδεσιµότητα: Εκφράζει την ευκολία διασύνδεσης του λογισµικού µε άλλες εφαρµογές. 
• Αποδοτικότητα: Εκφράζει την αποδοτική χρήση των πόρων του συστήµατος. 
• Αποδειξιµότητα: Εκφράζει εάν το λογισµικό αποτελεί αντικείµενο επίσηµης απόδειξης 

της ορθότητας ή εάν η ορθότητα οφείλεται στη έλλειψη λαθών κατά τον έλεγχο. 
• Ασφάλεια: Εκφράζει την ασφάλεια που παρέχει το λογισµικό έναντι σε µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, την παροχή ακεραιότητας των δεδοµένων και 
επιθεωρούµενης καταγραφής των δραστηριοτήτων. 

• Επίδραση εργασιών: Εκφράζει τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας του συνόλου 
των χρηστών του. 

(Ross, M. et al., 1994, pp.535-536) 
 

4.2.6. Ποιότητα Λογισµικού και Ενδιαφερόµενα Μέρη 
 
 
Είναι πολλές οι οµάδες αλλά και τα µεµονωµένα άτοµα που ενδιαφέρονται για τη διαδικασία 
ανάπτυξης λογισµικού, και συνεπώς και για την ποιότητά του, και συχνά τα συµφέροντά τους 
είναι αντικρουόµενα. Σε ένα τυπικό σύστηµα τα ενδιαφερόµενα µέρη αποτελούν: 

• Γενική ∆ιοίκηση: Αναζητά την καινοτοµία, γρήγορα αποτελέσµατα, την παροχή 
ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά, την αποδοχή και την ικανοποίηση των πελατών. 

• ∆ιοίκηση Τεχνολογιών Πληροφοριών: Αναζητά την προηγµένη τεχνολογία για τις 
τεχνικές πτυχές των εφαρµογών. 

• ∆ιοίκηση Έργων: Επιδιώκει την ολοκλήρωση των έργων µε βάση τον προϋπολογισµό, το 
καθορισµένο χρόνο και τους διαθέσιµους πόρους. 

• Οµάδα Έργου: Επιδιώκει την ολοκλήρωση της εφαρµογής µε όσο το δυνατόν λιγότερες 
αλλαγές στο χρονοπρογραµµατισµό της και εκτελώντας εκείνες τις εργασίες από τις 
οποίες αποκοµίζει ικανοποίηση. 

• Τµήµα Λειτουργίας (Operations Department): Επιθυµεί ένα σύστηµα που να επιτυγχάνει 
τη µέγιστη αποδοτικότητα µε βάση τους τρέχοντες διαθέσιµους πόρους. 

• Χρήστες: Επιθυµούν ένα σύστηµα µε ολοκληρωµένη λειτουργικότητα, ευέλικτες 
προδιαγραφές και εγγυηµένη απόδοση και χρονοδιαγράµµατα εφαρµογής. 

• Επιθεώρηση Συστήµατος: Αναµένει ανιχνεύσιµο σύστηµα, ασφάλεια και πλήρη 
τεκµηρίωση. 

• ∆ιασφάλιση Ποιότητας / Πρότυπα: Απαιτεί απαρέγκλιτη τήρηση των διατυπωµένων 
διαδικασιών και του εγχειριδίου προτύπων. 

(Ross, M. et al., 1994, pp.537) 
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4.2.7. Σχέση Ποιότητας και ∆ιοίκησης Έργων 
 
 
Η πραγµατική αξία της διοίκησης έργων είναι ότι όταν εφαρµόζεται σωστά έχει τη δυνατότητα 
να βελτιώνει την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Τα ποιοτικά προϊόντα λειτουργούν καλύτερα, 
είναι περισσότερο αξιόπιστα και οδηγούν στη διατήρηση του πελατολογίου. Από την άλλη 
πλευρά, η χαµηλή ποιότητα αποµακρύνει τους πελάτες. Για την επίτευξη ικανοποιητικού 
επιπέδου ποιότητας απαιτείται ο σχεδιασµός ποιότητας που διαχειρίζεται µε τη χρήση τεχνικών 
διοίκησης έργων και περιλαµβάνει το σχεδιασµό της τελική εφαρµογής, την ανάπτυξη, τον 
έλεγχο και την παράδοσή της. 
 
Μία γνωστή µέθοδος διοίκησης έργων που επικεντρώνεται στην ποιότητα του προϊόντος είναι η 
Έξι Σίγµα (6 σ). Αυτή η τεχνική βασίζεται σε µετρήσεις για την αξιολόγηση της ικανοποίησης 
των πελατών και επιδιώκει την ενίσχυσή της µέσω της ελάττωσης των σφαλµάτων. Η βασική 
διαδικασία της µεθόδου Έξι Σίγµα περιλαµβάνει το στάδιο του καθορισµού των στόχων, τη 
µέτρηση καίριων µεγεθών και την ανάλυση δεδοµένων ώστε να διαπιστωθεί εάν επιτυγχάνονται 
οι στόχοι και τη βελτιστοποίηση και επικύρωση του σχεδιασµού της εφαρµογής. 
 
Γενικά, η διοίκηση έργων βελτιώνει την ποιότητα των παραδοτέων θέτοντάς την ως στόχο. Τα 
έργα επικεντρώνονται στην επίτευξη κάποιου συγκεκριµένου στόχου ο οποίος στη συνέχεια 
διασπάται σε παραδοτέα και ορόσηµα καθιστώντας ευκολότερη την επίτευξη της επιθυµητής 
ποιότητας αφού εισάγεται στο τελικό παραδοτέο βήµα βήµα. 
(Levine, R. [URL: B], November 2008) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ CMMI ΚΑΙ PRINCE2 
 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ 
 
 
Όσο πιο περίπλοκο είναι ένα έργο που αναλαµβάνεται, τόσο περισσότερο επιτακτική γίνεται η 
ανάγκη αυστηρής εφαρµογής της διοίκησης έργων µέσω του ενστερνισµού της χρήσης κάποιας 
µεθοδολογίας της. Η µεθοδολογία διοίκησης έργων είναι ένα σύνολο συσχετιζόµενων φάσεων, 
δραστηριοτήτων και καθηκόντων που καθορίζουν τη διαδικασία υλοποίησης του έργου από την 
έναρξη έως και το πέρας του. Οι φάσεις αποτελούνται από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που 
ουσιαστικά είναι οµάδες συσχετιζοµένων εργασιών και ξεχωριστά η κάθε µία υποδεικνύει µία 
λογική σειρά βηµάτων που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η κάθε 
φάση και οι τιθέµενοι στόχοι του έργου. Κάθε δραστηριότητα περιλαµβάνει εργασίες οι οποίες 
παράγουν κάποιο αποτέλεσµα που αποτελεί µέρος του τελικού παραδοτέου. (Queensland 
Transport, December 2008) 
 
Ο λόγος, που καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση κάποιας µεθοδολογίας διοίκησης έργων, είναι 
πως µπορεί να οδηγήσει το έργο µέσω ενός ελεγχόµενου, καλά διοικούµενου και ευδιάκριτου 
συνόλου δραστηριοτήτων, στην επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων. Επιπλέον 
υιοθετούνται οι αρχές της ορθής διοίκησης έργων: 

• Το κάθε έργο είναι µία πεπερασµένη διαδικασία µε σαφή εκκίνηση και περάτωση 
• Τα έργα πρέπει πάντοτε να διοικούνται προκειµένου να είναι επιτυχηµένα 
• Προκειµένου να υπάρξει πραγµατική δέσµευση στο έργο, όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη 

πρέπει να ξεκαθαρίσουν τους λόγους για τους οποίους κρίνουν απαραίτητο το έργο, το τι 
αναµένουν να επιτευχθεί, τον τρόπο επίτευξης του αποτελέσµατος και τις αρµοδιότητές 
τους κατά την υλοποίηση του έργου. 

(Office of Government Commerce [ΒΟΟΚ: A], 2005, pp.2) 
 
Η µεθοδολογία που θα ακολουθήσει µία επιχείρηση επιλέγεται από το Γραφείο ∆ιοίκησης 
Έργων (Project Management Office - PMO) σε συνεννόηση µε κάποιο υπεύθυνο άτοµο της 
επιχείρησης. Το PMO, είναι µία οργανωτική οντότητα πλήρους απασχόλησης σε έναν 
οδηγούµενο από το έργο (project driven) οργανισµό, µε σκοπό να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης 
έργων, εκπαίδευσης, συµβουλευτικές και τεχνικών υπηρεσιών. (Γιώτης, Θ., Μάρτιος 2009, 
σελ.9) Στην πραγµατικότητα οι µεθοδολογίες διοίκησης έργων που διατίθενται στον υπεύθυνο 
έργου είναι γνωστές και έχουν αποφασιστεί πολύ την εκκίνηση κάποιου έργου. Κάποιες φορές η 
απόφαση βασίζεται στη συνέχιση του τρόπου υλοποίησης των έργων που έχει καθιερωθεί, ενώ 
άλλες στην πρωτοβουλία υιοθέτησης κάποιας συγκεκριµένης διαδικασίας. Πριν την τελική 
απόφαση θα πρέπει να εξετάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των διαθέσιµων 
µεθοδολογιών. (Alexandrou, M. [URL: Β], 2009) 
 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα παρουσιαστούν αναλυτικά δύο πολύ γνωστές και ευρέως 
χρησιµοποιούµενες µεθοδολογίες, οι CMMI και PRINCE2. 
 

5.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ CMMI  
 
 
Η µεθοδολογία CMMI (Capability Maturity Model Integration - Ενσωµάτωση του Μοντέλου 
Ικανότητας Ωρίµανσης) αποτελεί ουσιαστικά µία προσέγγιση βελτίωσης των διαδικασιών, που 
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παρέχει στους οργανισµούς καθοδήγηση µέσω αρχών προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς και τη 
δυνατότητα διαχείρισης της ανάπτυξης, απόκτησης και συντήρησης προϊόντων και υπηρεσιών. 
Θεωρείται πως επιτρέπει στους οργανισµούς να βασιστούν σε ένα µόνο µοντέλο για την 
εκτίµηση της ωριµότητάς τους, την ικανότητά τους ως προς τις διαδικασίες, την εδραίωση 
προτεραιοτήτων µε σκοπό τις βελτιώσεις και τη βελτίωση των πρακτικών τους. (Trudel, S. et al., 
2006, pp.8) Μπορεί να ακολουθηθεί µε σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών είτε σε ένα έργο, 
είτε σε ένα τµήµα είτε σε ολόκληρο τον οργανισµό. Το παγκόσµια απήχησης αυτό µοντέλο 
βοηθά στην ενσωµάτωση ξεχωριστών οργανωτικών λειτουργιών που χρησιµοποιούνται 
παραδοσιακά, στον καθορισµό στόχων και προτεραιοτήτων για τη βελτίωση των διαδικασιών, 
στην παροχή καθοδήγησης για ποιοτικές διαδικασίες και στην παροχή ενός σηµείου αναφοράς 
για την αξιολόγηση των ακολουθούµενων διαδικασιών. (Software Engineering Institute, 2009) 
 
Τα στοιχεία του µοντέλου µπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες αντικατοπτρίζοντας τον 
τρόπο ερµηνείας τους, τα απαιτούµενα (πρόκειται για γενικούς αλλά και για συγκεκριµένους 
στόχους), τα αναµενόµενα (πρόκειται για γενικές αλλά και για συγκεκριµένες πρακτικές) και τα 
ενηµερωτικά. (Marçal, A. S. et al., April 2008, pp.18) 
 
Το εν λόγω µοντέλο συστάθηκε από µία οµάδα εξειδικευµένων ατόµων προερχοµένων από τον 
κλάδο, την κυβέρνηση και το Ινστιτούτο Μηχανολογίας Λογισµικού (Software Engineering 
Institute - SEI). Αν και η προέλευσή του είναι ο κλάδος της ανάπτυξης λογισµικού µε τα χρόνια 
γενικεύτηκε ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλους κλάδους όπως η ανάπτυξη προϊόντων 
υλικού (hardware), ή παροχή όλων των ειδών υπηρεσιών και η απόκτηση προϊόντων και 
υπηρεσιών. Η γενίκευση των εννοιών της βελτίωσης καθιστούν το CMMI ιδιαίτερα αφηρηµένο 
και σε καµία περίπτωση επικεντρωµένο στο λογισµικό όπως ο προκάτοχός του, το CMM. 
 
Πιο συγκεκριµένα, το CMMI προς το παρόν απευθύνεται σε τρεις διαφορετικές περιοχές 
ενδιαφέροντος:  

1. Στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (CMMI for Development – CMMI-DEV) που 
απευθύνεται στις διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών 

2. Στη σύσταση, διαχείριση και παράδοση υπηρεσιών (CMMI for Services - CMMI-SVC) 
που απευθύνεται στην παράδοση υπηρεσιών είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς 
πελάτες 

3. Στην απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών (CMMI for Acquisition - CMMI-ACQ) που 
απευθύνεται στις διαδικασίες διαχείρισης, απόκτησης και συνεργασίας µε εξωτερικούς 
προµηθευτές (outsourcing) της αλυσίδας ανεφοδιασµού 

(Wikipedia [URL: F], June 2009) 
 
Για τις επιχειρήσεις καθίσταται πολύ σηµαντική η βελτίωση των διαδικασιών για πολλούς 
λόγους µε κυριότερους τους ακόλουθους: 

• Η ποιότητα ενός συστήµατος επηρεάζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την ποιότητα των 
διαδικασιών που χρησιµοποιούνται για την απόκτηση, την ανάπτυξη και τη συντήρησή 
του. 

• Η βελτίωση των διαδικασιών αυξάνει την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και των 
παρερχοµένων υπηρεσιών καθώς οι επιχειρήσεις την εφαρµόζουν προκειµένου να 
επιτύχουν τους στόχους τους 

• Οι στόχοι της βελτίωσης των διαδικασιών βρίσκονται σε πλήρη αρµονία µε τους 
επιχειρηµατικούς στόχους. 

(Software Engineering Institute, 2009) 
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5.2.1. Περιγραφή του CMMI  
 
 
Το CMMI συνδυάζει ένα προσεκτικά επιλεγµένο σύνολο καλύτερων τεχνικών, βασιζόµενο σε 
στην εµπειρία σε διάφορους  κλάδους και περιλαµβάνει την ανάλυση και το σχεδιασµό 
συστηµάτων και την υλοποίηση και τη διαχείριση λογισµικού. (Kay, R., January 2005) Υπάρχει 
µε δύο αναπαραστάσεις, τη συνεχή και τη σταδιακή. Η συνεχής είναι σχεδιασµένη να επιτρέπει 
στις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται σε συγκεκριµένες διαδικασίες που θεωρούνται σηµαντικές 
για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων ή που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Η σταδιακή 
αναπαράσταση, που είναι περισσότερο γνωστή µε τα πέντε επίπεδα ωριµότητας, παρέχει µία 
συγκεκριµένη σειρά βελτιώσεων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για τη σύγκριση της 
ωριµότητας διαφορετικών έργων και επιχειρήσεων. Η επιλογή της αναπαράστασης εξαρτάται 
από εξοικείωση του κάθε οργανισµού και από τους τοµείς που επιδιώκει να βελτιώσει, όµως σε 
κάθε περίπτωση και οι δύο αναπαραστάσεις είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχουν ισάξια αποτελέσµατα. (Wikipedia [URL: F], June 2009) 
 
Τα επίπεδα ωριµότητας, στα οποία µπορούν να καταταχθούν οι επιχειρήσεις, είναι πέντε. Ως 
επίπεδο ωριµότητας ορίζεται ο βαθµός της βελτίωσης των διαδικασιών σε µία προκαθορισµένη 
οµάδα διαδικασιών, της οποίας όλοι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. (Wikipedia [URL: F], June 
2009) 
 

 
Εικόνα5-1: Τα Χαρακτηριστικά των Επίπεδων Ωριµότητας του Μοντέλου CMMI 

(Wikipedia [URL: F], June 2009) 
 
Στη συνέχεια αναλύεται το κάθε επίπεδο: 

• Επίπεδο Ωριµότητας 1: Αρχικό (Maturity Level 1: Initial): Σε αυτό το επίπεδο 
ωριµότητας οι διαδικασίες συνήθως είναι εξειδικευµένες και χαοτικές. Η επιχείρηση 
συνήθως δεν παρέχει σταθερό περιβάλλον για την υποστήριξη των διαδικασιών και η 
επιτυχία εξαρτάται αποκλειστικά από την ικανότητα των ατόµων και σε καµία 
περίπτωση από τη χρήση δοκιµασµένων διαδικασιών. Παρ’ όλ’ αυτά, οι επιχειρήσεις που 
ανήκουν σε αυτό το επίπεδο µπορούν να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που 
ανταποκρίνονται στις προκαθορισµένες προδιαγραφές αλλά συχνά ξεπερνούν τον 
προϋπολογισµό και αποτυγχάνουν να ακολουθήσουν το χρονοπρογραµµατισµό. Οι 
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οργανισµοί του πρώτου επιπέδου ωριµότητας χαρακτηρίζονται από την τάση να 
δεσµεύονται σε υπερβολικό βαθµό, από την εγκατάλειψη των διαδικασιών σε περιόδους 
κρίσης και από την ανικανότητα να επαναλάβουν τις επιτυχίες τους. 

• Επίπεδο Ωριµότητας 2: ∆ιευθυνόµενο (Maturity Level 2: Managed): Σε αυτό το επίπεδο 
ωριµότητας τα έργα των επιχειρήσεων έχουν διασφαλίσει πως οι διαδικασίες έχουν 
σχεδιαστεί και εκτελεστεί µε βάση την ακολουθούµενη πολιτική. Οι άνθρωποι που 
εµπλέκονται στα έργα έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και επιπλέον διαθέτουν 
ε0παρκείς πόρους ώστε να παραχθούν ελεγχόµενες εκροές. Επίσης, έργα εµπλέκονται 
και τα ενδιαφερόµενα µέρη, ενώ τα έργα παρακολουθούνται, ελέγχονται και 
επιθεωρούνται και αξιολογούνται για την απαρέγκλιτη εφαρµογή των προκαθορισµένων 
διαδικασιών. Η πειθαρχία των διαδικασιών, που αντικατοπτρίζεται σε αυτό το επίπεδο, 
διασφαλίζει πως οι υπάρχουσες πρακτικές διατηρούνται και σε περιόδους υψηλών 
πιέσεων. Όταν αυτές οι πρακτικές εφαρµόζονται, τα έργα διεξάγονται και διαχειρίζονται 
µε βάση τον τεκµηριωµένο σχεδιασµό. Στο δεύτερο επίπεδο ωριµότητας, η κατάσταση 
των αποτελεσµάτων των εργασιών και η παράδοση των υπηρεσιών είναι ορατή από τη 
διοίκηση σε καθορισµένα χρονικά ορόσηµα ενώ τα ενδιαφερόµενα µέρη δεσµεύονται 
ανάλογα µε τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. Ακόµη, τα προϊόντα των εργασιών 
ελέγχονται κατάλληλα και ικανοποιούν τις καθορισµένες διαδικασίες και τα 
ακολουθούµενα πρότυπα. 

• Επίπεδο Ωριµότητας 3: Καθορισµένο (Maturity Level 3: Defined): Σε αυτό το επίπεδο 
ωριµότητας οι διαδικασίες έχουν γίνει επαρκώς κατανοητές και περιγράφονται σε 
πρότυπα, διεργασίες, εργαλεία και µεθόδους. Το σύνολο των διαδικασιών προτύπων του 
οργανισµού, που αποτελεί και τη βάση για το εν λόγω επίπεδο ωριµότητας, έχει 
θεσµοθετηθεί και βελτιώνεται µε την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι διαδικασίες 
προτύπων στοχεύουν στην εδραίωση της συνεκτικότητας σε ολόκληρο τον οργανισµό. 
Τα έργα κατοχυρώνουν τις καθορισµένες διαδικασίες τους προσαρµόζοντας το σύνολο 
των διαδικασιών προτύπων τους σε κάποιες οδηγίες. Μία σηµαντική διαφοροποίηση 
µεταξύ του δευτέρου και του τρίτου επιπέδου ωριµότητας, είναι το εύρος των προτύπων, 
των περιγραφών των διαδικασιών και των διεργασιών. Στο δεύτερο επίπεδο ωριµότητας, 
τα πρότυπα, οι περιγραφές των διαδικασιών και οι διεργασίες ενός έργου µπορούν να 
διαφοροποιούνται αρκετά σε κάθε χρονική στιγµή της διαδικασίας, όπως για παράδειγµα 
σε κάποιο συγκεκριµένο έργο. Στο τρίτο επίπεδο ωριµότητας, τα πρότυπα, οι περιγραφές 
διαδικασιών και οι διεργασίες για κάθε έργο τροποποιούνται από το σύνολο των 
διαδικασιών προτύπων του οργανισµού ώστε να αρµόζουν στο συγκεκριµένο έργο ή στο 
συγκεκριµένο τµήµα του οργανισµού. Συνεπώς, είναι περισσότερο αµετάβλητες µε 
εξαίρεση τις επιτρεπόµενες τροποποιήσεις των οδηγιών ώστε να είναι εφαρµόσιµες στην 
εκάστοτε περίσταση. Μία άλλη σηµαντική διαφοροποίηση είναι πως στο τρίτο επίπεδο οι 
διαδικασίες συνηθίζεται να περιγράφονται περισσότερο ρητά συγκριτικά µε το δεύτερο. 
Μία καθορισµένη διαδικασία διατυπώνει ρητά το σκοπό, τις εισροές, τα κριτήρια 
εισόδου, τις δραστηριότητες, τους ρόλους, τις µετρήσεις, τα βήµατα εξακρίβωσης, τις 
εκροές και τα κριτήρια εξόδου. Στο τρίτο επίπεδο οι διαδικασίες διαχειρίζονται 
περισσότερο προληπτικά κάνοντας χρήση του συσχετισµού των δραστηριοτήτων των 
διαδικασιών και των λεπτοµερών µετρήσεων των διαδικασιών, των προϊόντων των 
εργασιών και των υπηρεσιών. Στο τρίτο επίπεδο ωριµότητας, η επιχείρηση έχει ωριµάσει 
περισσότερο όσον αφορά στις περιοχές διαδικασιών του δευτέρου επιπέδου. Οι γενικές 
πρακτικές που σχετίζονται µε τον τρίτο στόχο και που δεν αναφέρονται στο δεύτερο 
επίπεδο, πρέπει να εφαρµοστούν ώστε να επιτευχθεί το τρίτο επίπεδο ωριµότητας. 

• Επίπεδο Ωριµότητας 4: Ποσοτικά ∆ιευθυνόµενο (Maturity Level 4: Quantitatively 
Managed): Σε αυτό το επίπεδο ωριµότητας η επιχείρηση και τα έργα επιβάλλουν 
ποσοτικοποιηµένους στόχους για την ποιότητα και την απόδοση των διαδικασιών, οι 
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οποίοι χρησιµοποιούνται ως κριτήρια για τη διαχείρισή των διαδικασιών.  Ο καθορισµός 
των ποσοτικοποιηµένων στόχων βασίζεται στις ανάγκες των πελατών, των τελικών 
χρηστών, της επιχείρησης και των ατόµων που υλοποιούν τις διαδικασίες. Η ποιότητα 
και η απόδοση των διαδικασιών γίνεται αντιληπτή µε στατιστικούς όρους και 
διαχειρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών. Για επιλεγµένες υπο-διαδικασίες, 
συγκεντρώνονται και αναλύονται στατιστικά λεπτοµερείς µετρήσεις απόδοσης. Οι 
µετρήσεις ποιότητας και απόδοσης των διαδικασιών έχουν ενσωµατωθεί στο σύστηµα 
µετρήσεων του οργανισµού ώστε να ενισχύεται η λήψη αποφάσεων βασισµένη σε 
γεγονότα. Οι ιδιαίτερες αιτίες που οδηγούν σε διακύµανση των διαδικασιών 
προσδιορίζονται και όπου κρίνεται απαραίτητο, συµβάλλουν διορθωτικές ενέργειες ώστε 
να αποφευχθεί µελλοντική εµφάνισή τους. Μία σηµαντική διάκριση µεταξύ του τρίτου 
και του τετάρτου επιπέδου, είναι η προβλεψιµότητα της απόδοσης των διαδικασιών. Στο 
τέταρτο επίπεδο ωριµότητας η απόδοση των διαδικασιών ελέγχεται χρησιµοποιώντας 
στατιστικές και άλλες ποσοτικοποιηµένες τεχνικές και είναι ποσοτικά προβλέψιµη, ενώ 
στο τρίτο επίπεδο είναι µόνο ποσοτικά προβλέψιµη. 

• Επίπεδο Ωριµότητας 5: Βελτιστοποιώντας (Maturity Level 5: Optimizing): Σε αυτό το 
επίπεδο ωριµότητας ο οργανισµός συνεχώς βελτιώνει τις διαδικασίες του βασιζόµενος σε 
ποσοτικοποιηµένη κατανόηση των συνηθέστερων αιτιών στις οποίες οφείλεται η 
διακύµανση των διαδικασιών. Αυτό το επίπεδο εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της 
απόδοσης των διαδικασιών διαµέσου επαυξητικών και καινοτοµικών διαδικασιών και 
τεχνολογικών βελτιώσεων. Οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι βελτίωσης των διαδικασιών 
καθιερώνονται, συνεχώς αναθεωρούνται ώστε να ανταποκρίνονται στις αλλαγές των 
επιχειρησιακών στόχων και χρησιµοποιούνται ως κριτήρια στη διαχείριση των 
βελτιώσεων των διαδικασιών. Τα αποτελέσµατα των σηµειωθέντων βελτιώσεων των 
διαδικασιών µετρούνται και αξιολογούνται µε βάση τους ποσοτικοποιηµένους στόχους 
βελτίωσης των διαδικασιών. Και οι καθορισµένες διαδικασίες αλλά και το σύνολο των 
διαδικασιών προτύπων του οργανισµού αποτελούν στόχους µετρήσιµων δραστηριοτήτων 
βελτίωσης. Μία σηµαντική διάκριση µεταξύ του τετάρτου και του πέµπτου επιπέδου 
ωριµότητας, είναι ο τύπος της διακύµανσης της διαδικασίας. Στο τέταρτο επίπεδο ο 
οργανισµός ενδιαφέρεται για τον εντοπισµό των ιδιαίτερων αιτιών που προκαλούν 
διακύµανση στις διαδικασίες, παρέχοντας στατιστική προβλεψιµότητα των 
αποτελεσµάτων. Στο πέµπτο επίπεδο ο οργανισµός ενδιαφέρεται για τον εντοπισµό 
συνηθισµένων αιτιών και για την αλλαγή των διαδικασιών (δηλαδή αλλαγή του µέσου 
της απόδοσης των διαδικασιών ή µείωση των εγγενών διακυµάνσεων των διαδικασιών 
που εντοπίστηκαν) ώστε να βελτιωθεί η απόδοση των διαδικασιών και να επιτευχθούν οι 
ποσοτικοποιηµένοι στόχοι βελτίωσης των διαδικασιών που τέθηκαν. 

 
Ο κάθε οργανισµός µπορεί να ιεραρχηθεί σε οποιοδήποτε από αυτά τα επίπεδα και να µεταβεί 
από το ένα στο αµέσως επόµενο όταν εφαρµόσει µε αποδοτικό τρόπο και επιτύχει τους στόχους 
του καινούριου επιπέδου. (Netways, 2009)  
 
Σε κάθε ένα από τα επίπεδα ωριµότητας οι στρατηγικές διαδικασίες καθορίζονται σε πέντε 
περιοχές: τους στόχους, τη δέσµευση, την ικανότητα, τη µέτρηση και την εξακρίβωση. Για την 
αξιολόγηση των οργανισµών ως προς την επίτευξη των στόχων του κάθε επιπέδου, έχει 
αναπτυχθεί µία µέθοδος, η SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for Process 
Improvement – Πρότυπη Μέθοδος Αξιολόγησης CMMI για τη Βελτίωση των ∆ιαδικασιών). 
Αυτή η µέθοδος παρέχει λεπτοµερή βαθµολογική κατάταξη των δυνάµεων και των αδυναµιών 
που σχετίζονται µε το CMMI µοντέλο. Σκοπός του SCAMPI είναι να βοηθήσει τους 
οργανισµούς να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους θέτοντας προτεραιότητες και εστιάζοντας στις 
βελτιώσεις που ανταποκρίνονται στους επιχειρηµατικούς στόχους. (Kay, R., January 2005) 
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Το CMMI αποτελείται από 16 Περιοχές ∆ιαδικασιών (Process Areas), οι οποίες παρουσιάζονται 
στον Πίνακα5-1, κάθε µία από τις οποίες έχει τους δικούς της στόχους και πρακτικές που είναι 
σαφώς καθορισµένες. Οι Περιοχές ∆ιαδικασιών υποδεικνύουν τις διαστάσεις που πρέπει να 
καλύπτονται από τις διαδικασίες και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Με βάση 
αυτές καθορίζεται σε ποιο επίπεδο ωριµότητας βρίσκεται ο κάθε οργανισµός. (Wikipedia [URL: 
F], June 2009) 
 
Μία περιοχή διαδικασιών είναι ένα σύνολο συσχετιζοµένων δραστηριοτήτων που εκτελούνται 
συλλογικά προκειµένου να επιτευχθεί ένα σύνολο στόχων. Οι διαδικασίες αναφέρονται 
περισσότερο στο «τι» θα γίνει παρά στο «πώς» θα γίνει. Η κάθε περιοχή διαδικασιών καθορίζει 
στόχους που περιγράφουν το αποτέλεσµα της επιτυχηµένης εφαρµογής και πρακτικές που 
περιγράφουν τις απαραίτητες και αναµενόµενες δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων 
αυτών. Κάποιοι στόχοι και πρακτικές είναι συγκεκριµένες για την κάθε περιοχή διαδικασιών 
ενώ άλλες είναι γενικές και εφαρµόζονται σε όλες. (Jones, L., G. et al., 2002, pp.9) 

Πίνακας5-1: Οι Περιοχές ∆ιαδικασιών του µοντέλου CMMI (Wikipedia [URL: F], June 2009) 
 

Σύντµηση Ονοµασία Περιοχή 
Επίπεδο 
Ωριµότητας Εστίαση 

REQM 
∆ιαχείριση Απαιτήσεων 

(Requirements Management) 
Μηχανολογία 2 

Βασική ∆ιοίκηση 
Έργων 

PMC 
Παρακολούθηση και Έλεγχος 

Έργων (Project Monitoring and 
Control) 

∆ιοίκηση 
Έργων 

2 
Βασική ∆ιοίκηση 

Έργων 

PP 
Σχεδιασµός Έργου 
(Project Planning) 

∆ιοίκηση 
Έργων 

2 
Βασική ∆ιοίκηση 

Έργων 

CM 
∆ιαµόρφωση ∆ιοίκησης 

(Configuration Management) 
Υποστήριξη 2 

Βασική ∆ιοίκηση 
Έργων 

MA 
Μετρήσεις και Ανάλυση 

(Measurement and Analysis) 
Υποστήριξη 2 

Βασική ∆ιοίκηση 
Έργων 

PPQA 

∆ιασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων 
και ∆ιαδικασιών 

(Process and Product Quality 
Assurance) 

Υποστήριξη 2 
Βασική ∆ιοίκηση 

Έργων 

OPD 

Ορισµός Οργανωσιακών 
∆ιαδικασιών 

(Organizational Process 
Definition) 

∆ιαχείριση 
∆ιαδικασιών 

3 
Προτυποποίηση 

∆ιαδικασιών 

OPF 
Εστίαση στις Οργανωσιακές 

∆ιαδικασίες 
(Organizational Process Focus) 

∆ιαχείριση 
∆ιαδικασιών 

3 
Προτυποποίηση 

∆ιαδικασιών 

OT 
Οργανωσιακή Εκπαίδευση 
(Organizational Training) 

∆ιαχείριση 
∆ιαδικασιών 

3 
Προτυποποίηση 

∆ιαδικασιών 

IPM 
Ολοκληρωµένη ∆ιοίκηση Έργων 
(Integrated Project Management) 

∆ιοίκηση 
Έργων 

3 
Προτυποποίηση 

∆ιαδικασιών 

RSKM 
∆ιαχείριση Κινδύνων 
(Risk Management) 

∆ιοίκηση 
Έργων 

3 
Προτυποποίηση 

∆ιαδικασιών 

DAR 

Ανάλυση Αποφάσεων και 
Επίλυση 

(Decision Analysis and 
Resolution) 

Υποστήριξη 3 
Προτυποποίηση 

∆ιαδικασιών 

OPP Επίδοση των Οργανωσιακών ∆ιαχείριση 4 Ποσοτικοποιηµένη 
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∆ιαδικασιών 
(Organizational Process 

Performance) 

∆ιαδικασιών ∆ιοίκηση 

QPM 

Ποσοτικοποιηµένη ∆ιοίκηση 
Έργων 

(Quantitative Project 
Management) 

∆ιοίκηση 
Έργων 

4 
Ποσοτικοποιηµένη 

∆ιοίκηση 

OID 

Οργανωσιακή Καινοτοµία και 
Ανάπτυξη 

(Organizational Innovation and 
Deployment) 

∆ιαχείριση 
∆ιαδικασιών 

5 
Συνεχής Βελτίωση 

∆ιαδικασιών 

CAR 
Αιτιώδης Ανάλυση και Επίλυση 
(Causal Analysis and Resolution) 

Υποστήριξη 5 
Συνεχής Βελτίωση 

∆ιαδικασιών 

 
Αξιοσηµείωτο είναι πως το πρώτο επίπεδο ωριµότητας δεν περιλαµβάνει κάποια εστίαση ούτε 
περιοχές διαδικασιών. 
 
Γενικά, το CMMI όπως και το ISO 9001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που προσδιορίζει τον ορισµό 
του αποτελεσµατικού ποιοτικού συστήµατος που είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη και τη 
διατήρηση του λογισµικού. Η βασική διαφορά τους έγκειται στο ότι ενώ το ISO 9001 
προσδιορίζει το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο ποιότητας για τις διαδικασίες λογισµικού, το CMMI 
θεµελιώνει ένα πλαίσιο για τη µέτρηση της συνεχής βελτίωσης των διαδικασιών και είναι 
περισσότερο σαφές στον προσδιορισµό της µεθόδου για την επίτευξή της. (Kay, R., January 
2005) 
 
Αξίζει προσοχής η διαπίστωση πως για να αποδώσει η εφαρµογή του εν λόγω µοντέλου δεν 
αρκεί µόνο να ακολουθείται κατά γράµµα. Είναι απαραίτητο τα άτοµα που το εφαρµόζουν να 
πιστεύουν σε αυτό, διαφορετικά η ποιότητα των παραδοτέων µπορεί να ποικίλλει ανεξάρτητα 
από τις διαµορφωµένες µε βάση το CMMI διαδικασίες. Πάντως το CMMI δεν καθορίζει κάποιο 
σύστηµα για τη διαχείριση τη ποιότητας που να συνδέει µε ακρίβεια το κάθε βήµα των 
διαδικασιών µε την ποιότητα των παραδοτέων, αλλά υπονοείται πως εξαρτάται από την 
εκάστοτε επιχείρηση. Η δυσκολία στην µεγιστοποίηση του οφέλους στην πρακτική αυτή 
έγκειται στην απαίτηση για συνεχή εσωτερική ανάπτυξη µοντέλων ποιότητας προϊόντων. 
(Prasad, V. C. S. et al., August 2008, pp.291) 
 

5.2.2. Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα  του CMMI  
 
 
Το µοντέλο CMMI αποτελεί την πρόσοψη της βελτίωσης των διαδικασιών αφού παρέχει τις πιο 
πρόσφατες καλύτερες πρακτικές για την ανάπτυξη και συντήρηση προϊόντων και υπηρεσιών και 
οι οργανισµοί επωφελούνται µε τους ακόλουθους τρόπους: 

• Περισσότερο σαφή σύνδεση των µηχανολογικών δραστηριοτήτων (engineering 
activities) και των δραστηριοτήτων διοίκησης µε τους επιχειρηµατικούς στόχους 

• ∆ιεύρυνση του εύρους του κύκλου ζωής του προϊόντος και των µηχανολογικών 
δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλίζεται πως το προϊόν ανταποκρίνεται επιτυχώς στις 
προσδοκίες των πελατών 

• Ενσωµάτωση όλης της κεκτηµένης γνώσης από τις καλές πρακτικές όπως για 
παράδειγµα, οι µετρήσεις και η διαχείριση κινδύνων 

• Εφαρµογή περισσότερο εύρωστών και υψηλής ωριµότητας πρακτικών 
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• Αύξηση της συµµόρφωσης µε τα σχετικά ISO πρότυπα 
(Software Engineering Institute, 2009) 
 
Σε καµία περίπτωση όµως, η µεθοδολογία CMMI δεν πρέπει να θεωρείται πως µπορεί να 
επιλύσει όλα τα προβλήµατα µίας επιχείρησης καθώς δεν είναι εφικτό να κάνει τα πάντα. Πιο 
συγκεκριµένα, το CMMI: 

• ∆εν µπορεί να προσδιορίσει σε µία επιχείρηση τον ακριβή τρόπο για την εφαρµογή 
βελτιώσεων στην ανάπτυξη λογισµικού. Απλά επισηµαίνει πού είναι απαραίτητες. 

• ∆εν αποτελεί διαδικασία αλλά ούτε και περιγραφή διαδικασίας. Οι διαδικασίες που 
επιλέγουν οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και οι περιοχές 
διαδικασιών του µοντέλου ίσως να µην βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία µε τις 
επιλεγόµενες διαδικασίες. 

Όπως αποδεικνύεται, αν και είναι εύκολο να προσδιοριστεί το πότε και το πού χρήζει η 
εφαρµογή διαδικασιών βελτιώσεων, οι ίδιες οι διαδικασίες βελτίωσης είναι δύσκολο να 
αναπτυχθούν. (Kay, R., January 2005) 
 
Υπάρχουν οργανισµοί που συνειδητά έχουν επιλέξει να µην υιοθετήσουν το CMMI εξαιτίας 
ιδιαίτερων λόγων που υπερισχύουν έναντι της απόδοσης της επένδυσης (Return On Investment - 
ROI). Τέτοιοι λόγοι µπορεί να είναι το υψηλό κόστος του, η δυνατότητα εφαρµογής του και ο 
χρόνος που απαιτείται µέχρι να εµφανιστούν οι πρώτες ωφέλειές του. Επίσης, οι µικρού και 
µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις είναι δυσκολότερο να επιχειρήσουν την εφαρµογή του εφόσον 
συνήθως διακατέχονται από περιορισµούς πόρων (π.χ. προϋπολογισµός, χρόνος) και απαιτούν 
την εµφάνιση των ωφελειών σε συντοµότερο διάστηµα. Αυτοί οι λόγοι συντελούν στην 
αντίληψη πως είναι πολύ µικρές για την εφαρµογή της µεθοδολογίας. (Staples, M. et al., 2007, 
pp.885) 
 
Τέλος, κάποιοι υποστηρίζουν πως το επίσηµο έγγραφο περιγραφής του CMMI είναι υπερβολικό 
αλλά και δύσκολο στην κατανόηση και τη χρήση του για τη βελτίωση των διαδικασιών. Το 
έγγραφο έχει κατηγορηθεί για αποτυχία επίτευξης των στόχων του, υποθέτοντας πως πιθανόν η 
οµάδα δηµιουργίας του να µην κατάφερε αµοιβαία συναίνεση για τη δοµή και το περιεχόµενο 
του µοντέλου. (Reifer, D. J., 2000, pp.98) 
 

5.3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ PRINCE2 
 
 
Η µεθοδολογία PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments – Έργα Σε ελεγχόµενα 
Περιβάλλοντα) αποτελεί ουσιαστικά µία µέθοδο διαχείρισης έργων και σχεδιάστηκε µε σκοπό 
να παρέχει ένα πλαίσιο που να καλύπτει ένα ευρύ φάσµα απαιτούµενων επιστηµονικών κλάδων 
και δραστηριοτήτων για την υλοποίηση ενός έργου. (Office of Government Commerce [URL: 
B], June 2009) Πρακτικά, αποτελεί ένα από τα καλύτερα πρότυπα διοίκησης έργων και είναι 
ουσιαστικά µία λεπτοµερής διαδικασία για την παράδοση προϊόντων. Καλύπτει τη διοίκηση, τον 
έλεγχο και την οργάνωση ενός έργου. Το PRINCE2 είναι η δεύτερη µεγαλύτερη έκδοση αυτής 
της µεθόδου που καθιερώθηκε από το OGC (Office of Government Commerce -  Γραφείο 
∆ηµοσίου Εµπορίου) του Ηνωµένου Βασιλείου. Σταδιακά έγινε δηµοφιλές πρότυπο και αυτή τη 
στιγµή αποτελεί υποχρεωτικό πρότυπο για τη διοίκηση έργων στο Ηνωµένο Βασίλειο ενώ η 
χρήση του έχει επεκταθεί σε 50 ακόµη χώρες. (Wikipedia [URL: G], June 2009) 
 
Η συγκεκριµένη µεθοδολογία επιτυγχάνει αύξηση της παραγωγικότητας και την οµαλή 
εκκίνηση του έργου, ενώ παράλληλα αυξάνεται η επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων 
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ενδιαφερόµενων µερών. Επίσης, όπως τα περισσότερα συστήµατα διοίκησης έργων, οδηγεί σε 
προσεκτική αποσαφήνιση και παρακολούθηση των απαιτήσεων και των οροσήµων από την 
πλευρά της οµάδας διοίκησης του έργου. (Levine, R. [URL: C], May 2009) Ακόµη, δίνεται 
έµφαση στην οργανωσιακή στρατηγική και τη συµβολή της διοίκησης καθώς περιλαµβάνεται 
διαδικασία αξιολόγησης µετά την ολοκλήρωση του έργου (post-project evaluation process). Η 
αξιολόγηση λαµβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου καθώς και µετά το πέρας του. Η 
αξιολόγηση µετά την ολοκλήρωση του έργου παρέχει µία σφαιρική επισκόπηση που 
εξακριβώνει το βαθµό επίτευξης των στόχων, από την οπτική γωνία συγκεκριµένων 
ενδιαφεροµένων µερών. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να µαθαίνουν από 
τις εµπειρίες τους και συνεπώς οι αξιολογήσεις είναι καίριας σηµασίας για την επιτυχία των 
έργων. (Carroll, J. et al., December 2008, pp.10) 
 
Γενικά δε διαφέρει από τις άλλες µεθόδους διαχείρισης έργων. Βασίζεται σε δείκτες και σε µία 
συγκεκριµένη διαδικασία για τις λαµβανόµενες δράσεις. Αυτό που δεν κάνει το PRINCE2 είναι 
να διδάξει το χρήστη µεθόδους διοίκησης, καθώς υποθέτει πως έχει ήδη εντρυφήσει σε βασικές 
αρχές της διοίκησης. (Levine, R. [URL: C], May 2009) 
 
Η εφαρµογή του PRINCE2 δεν επιτυγχάνεται εν µία νυκτί, αντιθέτως απαιτείται χρόνος για την 
εξοικείωση ενός οργανισµού µε τη χρήση του. Όταν ζητηθεί η εφαρµογή του, τα τρέχοντα έργα 
θα συνεχίσουν να υλοποιούνται µε τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ κάποια επιλεγµένα καινούρια 
θα εφαρµόσουν το PRINCE2. Γενικά, είναι προτιµότερο η µέθοδος να εφαρµόζεται εξ αρχής 
παρά αναδροµικά. Τα πρώτα έργα πρέπει να θεωρούνται πιλοτικά και όταν αξιολογούνται 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη πως δεν είναι ενδεικτικά αφού η έλλειψη εξοικείωσης έχει ως 
αποτέλεσµα να χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για το επιθυµητό αποτέλεσµα, η οποία όµως 
σταδιακά µειώνεται καθώς αποκτάται εµπειρία επί της µεθοδολογίας. (Office of Government 
Commerce [ΒΟΟΚ: C], 2005, pp.38) 
 

5.3.1. Περιγραφή του PRINCE2 
 
 
Το PRINCE2 στοχεύει στο να καθιστά εφικτή την παράδοση των σωστών προϊόντων, έγκαιρα 
και µε βάση τον προϋπολογισµό και αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τους υπευθύνους έργων 
καθώς βοηθά στη διαχείριση κινδύνων, στον έλεγχο της ποιότητας και στην εφαρµογή 
αποτελεσµατικών αλλαγών ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν 
καταστάσεις και ευκαιρίες που εξάπτουν το ενδιαφέρον. Ένα έργο που ακολουθεί το PRINCE2 
έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Καθορισµένο κύκλο ζωής µε αρχή και τέλος 
• Καθορισµένα και µετρήσιµα προϊόντα 
• Ένα αντίστοιχο σύνολο δραστηριοτήτων για την επίτευξη των προϊόντων 
• Καθορισµένο σύνολο πόρων 
• Μία οργανωσιακή δοµή µε καθορισµένες αρµοδιότητες που αναλαµβάνει τη διοίκηση 

του έργου 
(Office of Government Commerce [URL: B], June 2009) 
 
Όποια κι αν είναι η φύση και το µέγεθος ενός έργου, το PRINCE2 καθορίζει ένα στάδιο έναρξης 
που καλύπτει το σχεδιασµό και τον ορισµό του έργου. Το στάδιο αυτό επιτρέπει τη διοικητική 
επιθεώρηση πριν πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε δέσµευση στα επόµενα στάδια καθώς και στο 
αντίστοιχο κόστος και πόρους. (Office of Government Commerce [ΒΟΟΚ: A], 2005, pp.10) 
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Αξιοσηµείωτο είναι πως το PRINCE2 δεν καλύπτει όλες τις πτυχές της διοίκησης έργων. 
Κάποιες πτυχές, όπως για παράδειγµα η ηγεσία και η διαχείριση των ανθρωπίνων δεξιοτήτων 
καθώς και η λεπτοµερής κάλυψη εργαλείων και τεχνικών για τη διοίκηση έργων, έχουν 
εξαιρεθεί αφού καλύπτονται από άλλες µεθοδολογίες. (Office of Government Commerce [URL: 
B], June 2009) 
 
Ακολουθώντας αυτή τη µέθοδο, γίνονται αντιληπτοί οι ρόλοι που θα εµπλακούν στο έργο αλλά 
και το ποιες θα είναι οι ευθύνες τους και το πότε θα χρειαστούν. Το παρεχόµενο σύνολο 
διαδικασιών και ελέγχων δίνει τη δοµή που θα υποστηρίξει τη ζωή του έργου και παρέχει 
εξηγήσεις για τις πληροφορίες που θα πρέπει να συγκεντρώνονται σταδιακά. Επιπλέον, 
καταδεικνύεται ο τρόπος διαίρεσης του έργου σε διαχειρίσιµα στάδια, επιτρέποντας έτσι έναν 
περισσότερο ρεαλιστικό σχεδιασµό και τη ζήτηση των πόρων τη στιγµή ακριβώς που 
χρειάζονται. Το PRINCE2 λειτουργεί σα µία κοινή γλώσσα συνεννόησης µεταξύ πελατών, 
χρηστών και προµηθευτών και αν και δεν περιλαµβάνει τη διαχείριση συµβολαίων, παρέχει τους 
απαραίτητους ελέγχους ώστε οι εργασίες να εµπίπτουν εντός των ορίων που καθορίζονται από 
τα σχετικά συµβόλαια. (Office of Government Commerce [URL: C], June 2009) 
 

5.3.2. Οι Ρόλοι ∆ιοίκησης Έργων µε βάση το PRINCE2 
 
 
Η µελετώµενη µεθοδολογία, αναγνωρίζει πέντε διαφορετικούς ρόλους στα πλαίσια ενός έργου: 

• Υπεύθυνος Έργου: Πρόκειται για το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και 
τον έλεγχο του έργου. Επιλέγει τα άτοµα που θα ενασχοληθούν µε την υλοποίηση του 
έργου και επιφορτίζεται µε την ευθύνη της εξασφάλισης της ορθής και έγκαιρης 
ολοκλήρωσης των εργασιών. 

• Πελάτης: Πρόκειται για το άτοµο που πληρώνει για την υλοποίηση του έργου. 
• Χρήστης: Πρόκειται για το άτοµο που είτε θα χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα του 

έργου είτε θα επηρεαστεί από αυτά. Τις περισσότερες φορές χρήστης ταυτίζεται µε τον 
πελάτη. 

• Προµηθευτής: Το άτοµο που παρέχει την ειδίκευση και την αρτιότητα των γνώσεων για 
την εκτέλεση των εργασιών του έργου. 

• Επιτροπή Έργου (Project Board): Κάθε έργο που εφαρµόζει το PRINCE2 διαθέτει µία 
τέτοια επιτροπή που αποτελείται από τον πελάτη, από κάποιον αντιπρόσωπο των 
χρηστών και από κάποιον αντιπρόσωπο των προµηθευτών. Οι άνθρωποι αυτοί 
αποκαλούνται πελάτης, ανώτερος χρήστης (senior user) και ανώτερος προµηθευτής 
(senior supplier) αντίστοιχα. Ο υπεύθυνος έργου αναφέρεται τακτικά στην Επιτροπή του 
έργου ώστε να την κρατά ενήµερη για την πρόοδο του έργου υπογραµµίζοντας τα όποια 
προβλήµατα µπορεί να προβλέψει. Η Επιτροπή Έργων είναι υπεύθυνη να παρέχει στον 
υπεύθυνο έργου όλες τις απαραίτητες αποφάσεις ώστε το έργο να προοδεύει και να 
ξεπερνά τα προβλήµατα που εµφανίζονται. 

(PRINCE2.com, 2009) 
 

5.3.3. Το PRINCE2 και οι υπάλληλοι 
 
 
Για την επιτυχή διοίκηση έργων, εκτός από την οµάδα διοίκησης, σηµαντική είναι και η οµάδα 
των απλών υπαλλήλων. Η µεθοδολογία PRINCE2 αναγνωρίζει την ύπαρξη ορισµένων πτυχών  
της διοίκησης έργων οι οποίες καλύπτονται από υπάρχουσες και αποδεδειγµένες µεθόδους, 
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συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών διοίκησης ανθρώπων όπως η παρακίνηση, η εκπροσώπηση 
και η ηγεσία της οµάδας. 
 
Έπειτα από εκτενείς έρευνες (Morris and Hough, 1987) ανακαλύφθηκαν οι ανθρώπινοι 
παράγοντες που είναι ουσιώδεις για την επιτυχία ενός έργου: 

• Η αναγνώριση και κατάδειξη της αποτελεσµατικής ηγεσίας 
• Η ανάπτυξη των ατόµων µε επαρκή προσόντα 
• Η διατήρηση της αποτελεσµατικής επικοινωνίας 
• Η επιλογή του καταλλήλου στυλ ηγεσίας 
• Η αναγνώριση πως οι υπάλληλοι είναι άνθρωποι και δε µπορούν να είναι τέλειοι 

Πολύ σηµαντικό συµπέρασµα είναι πως ο τρόπος που τα προσόντα των υπαλλήλων µπορούν να 
µεγιστοποιηθούν προς όφελος του έργου, εν τέλει καθορίζει το πού η επιτυχία ή η αποτυχία 
ξεκινά. 
 
Είναι απαραίτητο να δίδεται η αρµόζουσα προσοχή στους υπαλλήλους τόσο σε ατοµικό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο οµάδας. Εάν τα ζητήµατα των ανθρώπων αγνοούνται, αυτό µπορεί να 
οδηγήσει σε έλλειψη: 

• Ενθουσιασµού για την ολοκλήρωση της εργασίας και για την απόδοση στο υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο 

• Σεβασµού των άλλων µελών της οµάδας ως προς τις ανάγκες τους, τις ικανότητές τους 
και την ευηµερία τους 

• Ανάπτυξης λειτουργικών λύσεων µέσω του συµµερισµού πληροφοριών και των 
διαβουλεύσεων µε συναδέλφους και τη διοίκηση 

Όλα τα ανωτέρω δύνανται να επιφέρουν χαµηλότερη παραγωγικότητα που ίσως καταλήξει 
ακόµη και στην αποτυχία του έργου. 
(Office of Government Commerce [ΒΟΟΚ: B], 2005, pp.2) 
 

5.3.4. Το Μοντέλο ∆ιαδικασιών του PRINCE2 
 
 
Το PRINCE2 ακολουθεί µία βασισµένη στη διαδικασία προσέγγιση διοίκησης έργων. Οι 
διαδικασίες καθορίζουν τις διοικητικές δραστηριότητες που πρέπει να διεξαχθούν κατά τη 
διάρκεια του έργου. Ακόµη, το PRINCE2 περιγράφει το πλήθος των στοιχείων που 
χρησιµοποιούνται σε κάθε δραστηριότητα. (Office of Government Commerce [ΒΟΟΚ: A], 
2005, pp.11) 
 
Η εν λόγω µεθοδολογία διακρίνει οκτώ διαδικασίες οργανωµένες σε επιµέρους υπο-διαδικασίες. 
(Wikipedia [URL: G], June 2009) Ακολουθεί ανάλυση της κάθε διαδικασίας: 

i. Εκκίνηση Έργου (Starting Up a Project - SU): Πρόκειται για την πρώτη διαδικασία του 
PRINCE2. Προηγείται του έργου και διασφαλίζει πως τα προαπαιτούµενα για την 
έναρξη του έργου έχουν υλοποιηθεί. Η διαδικασία αναµένει την ύπαρξη κάποιου 
εξουσιοδοτηµένου προσώπου (Project Mandate) που καθορίζει σε όρους υψηλού 
επιπέδου τον λόγο δηµιουργίας του έργου και το προϊόν που απαιτείται. Η διαδικασία 
αυτή πρέπει να είναι πολύ συνοπτική. Ακολουθούν οι εργασίες που περιλαµβάνουν: 
i.i  Το σχεδιασµό και όσο το δυνατόν, το διορισµό της οµάδας διοίκησης έργου 
i.ii.  Τη συνοπτική παρουσίαση του έργου (project brief) 
i.iii. Την προσέγγιση του έργου (project approach), που περιλαµβάνει γενικά πώς 

ευρίσκεται µία λύση 
i.iv. Τις προσδοκίες ποιότητας των πελατών 
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i.v.  Ένα ηµερολόγιο κινδύνων (risk log) 
i.vi. Την έναρξη του σχεδιασµού των σταδίων 

ii.  ∆ιεύθυνση Έργου(Directing a Project - DP): Αυτή η διαδικασία εκτελείται από το πέρας 
της Εκκίνησης Έργου µέχρι και την ολοκλήρωση του έργου. Αναφέρεται στην Επιτροπή 
Έργου η οποία διευθύνει µε βάση τις εξαιρέσεις, παρακολουθεί µέσω των αναφορών και 
ελέγχει µέσω ενός πλήθους  σηµείων αποφάσεων. Οι σηµαντικότερες διαδικασίες για την 
Επιτροπή Έργου διακρίνονται στις επόµενες κατηγορίες: 
ii.i Την έναρξη, που περιλαµβάνει τη σωστή έναρξη του έργου 
ii.ii. Τα όρια των σταδίων, που περιλαµβάνει τη δέσµευση πόρων αφού ελεγχθούν τα 

µέχρι εκείνη τη στιγµή αποτελέσµατα 
ii.iii. Την εξειδικευµένη κατεύθυνση, που µπορεί να περιλαµβάνει την παρακολούθηση 

της προόδου, την παροχή συµβουλών και καθοδήγησης και την αντίδραση σε 
σηµαντικές απειλές για το σχεδιασµό ή για τα οφέλη 

ii.iv. Την περάτωση του έργου, που περιλαµβάνει την πιστοποίηση του αποτελέσµατος 
του έργου και την ελεγχόµενη ολοκλήρωση και κλείσιµο του έργου 

iii.  Έναρξη Έργου (Initiating a Project - IP): Οι στόχοι αυτής της διαδικασίας είναι:  
iii.i. Να καθορίσει πώς θα επιτευχθεί η απαιτούµενη ποιότητα προϊόντος 
iii.ii. Να σχεδιάσει και να κοστολογήσει το έργο 
iii.iii. Να τεκµηριώσει και να επιβεβαιώσει πως υπάρχει µία αποδεκτή λύση για την 

υλοποίηση του έργου 
iii.iv. Να εξασφαλίσει πως η απαιτούµενη επένδυση σε χρόνο και προσπάθεια 

αιτιολογείται, λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους 
iii.v. Να εξουσιοδοτήσει και να ενθαρρύνει την Επιτροπή Έργου να αναλάβει το έργο 
iii.vi. Να παρέχει τις βάσεις για τις απαιτούµενες διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έργου 
iii.v. Να δώσει συγκατάθεση για τη δέσµευση πόρων για το επόµενο στάδιο του έργου 
 
Το σηµαντικότερο προϊόν αυτής της διαδικασίας είναι το Έγγραφο Έναρξης Έργου 
(Project Initiation Document), που καθορίζει το τι, γιατί, ποιος, πότε και πώς του έργου. 
Επιπλέον, άλλα τρία προϊόντα δηµιουργούνται σε αυτό το στάδιο προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου: το ηµερολόγιο της ποιότητας (quality log), 
το ηµερολόγιο των προβληµάτων (issues log) και το ηµερολόγιο των όσων έγιναν 
µάθηµα (lessons learned log) 

iv. ∆ιαχείριση των Ορίων των Σταδίων (Manage Stage Boundaries - SB):  Αυτή η 
διαδικασία παράγει την πληροφορία πάνω στην οποία βασίζεται η Επιτροπή Έργου 
προκειµένου να αποφασίσει για τη συνέχιση ή τη διακοπή ενός έργου. Οι στόχοι της 
διαδικασίας είναι: 
iv.i.i. Να διαβεβαιώσει την Επιτροπή Έργου πως όλα τα προϊόντα που σχεδιάστηκαν 

για το τρέχων στάδιο έχουν ολοκληρωθεί όπως καθορίστηκε 
iv.i.ii. Να παρέχει την απαραίτητη πληροφορία στην Επιτροπή έργου, προκειµένου να 

αξιολογηθεί η βιωσιµότητα του έργου 
iv.i.iii. Να παρέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεται η Επιτροπή Έργου 

προκειµένου να εγκριθεί η ολοκλήρωση του τρέχοντος σταδίου και να εγκρίνει 
την έναρξη των εποµένων σταδίων  

iv.i.iv. Να καταγράφει οποιεσδήποτε µετρήσεις ή µαθήµατα µπορούν να βοηθήσουν τα 
επόµενα στάδια του έργου ή άλλα έργα 
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Τα προϊόντα της εν λόγω διαδικασίας είναι: 
iv.ii.i. Μία Αναφορά Τέλους Σταδίου (End Stage Report), που δίδεται από τον 

υπεύθυνο έργου στην Επιτροπή Έργου και περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα 
επιτεύγµατα του σταδίου 

iv.ii.ii. Τα πραγµατικά Σχέδια του Τρέχοντος Σταδίου (Current Stage Plans), που 
συγκρίνουν την επιτευχθείσα απόδοση σε σύγκριση µε τον αρχικό σχεδιασµό 
του σταδίου 

iv.ii.iii. Τον επόµενο Σχεδιασµό Σταδίου (Stage Plan) ή Σχεδιασµό για Ειδικές 
Περιπτώσεις (Exception Plan) για τα οποία απαιτείται έγκριση 

iv.ii.iv. Ο αναθεωρηµένος σχεδιασµός έργου 
iv.ii.v. Το ενηµερωµένο ηµερολόγιο κινδύνων 
iv.ii.vi. Η ενηµερωµένη επιχειρηµατική περίπτωση (business case) 
iv.ii.vii. Το ενηµερωµένο ηµερολόγιο µαθηµάτων 
iv.ii.viii. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη δοµή ή τη στελέχωση της οµάδας διοίκησης 

έργου 
v. Έλεγχος Σταδίου (Controlling a Stage - CS): Αυτή η διαδικασία περιγράφει την 

παρακολούθηση και τις δραστηριότητες ελέγχου του υπευθύνου του έργου, ώστε να 
διασφαλίζεται πως το κάθε στάδιο δεν παρεκκλίνει και αντιδρά στην εµφάνιση 
απροσδόκητων γεγονότων. Πρόκειται για τη διαδικασία που διαχειρίζεται την 
καθηµερινή διοίκηση του έργου. Σε κάθε στάδιο δηµιουργείται ένας κύκλος που 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
v.i.i. Εξουσιοδότηση των εργασιών προς υλοποίηση 
v.i.ii.  Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε την πρόοδο των εργασιών 
v.i.iii.  Παρακολούθηση για τυχόν αλλαγές 
v.i.iv. Αναθεώρηση της κατάστασης  
v.i.v. ∆ηµιουργία αναφορών 
v.i.vi. Λήψη αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών 
 
Τα προϊόντα που παράγονται είναι: 
v.ii.i. Τα πακέτα εργασιών 
v.ii.ii. Οι κυριότερες αναφορές 
v.ii.iii. Τα προβλήµατα του έργου, και το ενηµερωµένο ηµερολόγιο προβληµάτων 
v.ii.iv. Το ενηµερωµένο ηµερολόγιο κινδύνων 
v.ii.v. Το ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ενηµερωµένο σχεδιασµό σταδίου 

 
vi. ∆ιαχείριση Παράδοσης Προϊόντος (Managing Product Delivery - MP): Ο σκοπός αυτής 

της διαδικασίας είναι να εξασφαλίσει πως τα προϊόντα που σχεδιάστηκαν υλοποιήθηκαν 
και παραδόθηκαν από το έργο µέσω: 
vi.i.i. Της διαπραγµάτευσης των λεπτοµερειών των πακέτων εργασιών από τον 

υπεύθυνο της οµάδας µε τον υπεύθυνο του έργου 
vi.i.ii. Της διασφάλισης πως οι εργασίες που ανατέθηκαν στην οµάδα έχουν εγκριθεί 

αποτελεσµατικά 
vi.i.iiii. Της διασφάλισης πως οι εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που 

προσδιορίζονται από τα πακέτα εργασιών 
vi.i.iv. Της διασφάλισης της υλοποίησης των εργασιών 
vi.i.v. Της τακτικής αξιολόγησης των εργασιών και των προβλέψεων 
vi.i.vi. Της διασφάλισης πως τα ολοκληρωµένα προϊόντα ανταποκρίνονται στα 

ακολουθούµενα κριτήρια ποιότητας 
vi.i.vii. Της απόκτησης έγκρισης για τα ολοκληρωµένα προϊόντα 
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Τα προϊόντα που παράγονται κατά την εν λόγω διαδικασία είναι: 
vi.ii.i. Ο σχεδιασµός της οµάδας 
vi.ii.ii. Το ενηµερωµένο ηµερολόγιο ποιότητας, δίνοντας στον υπεύθυνο έργου µία 

εικόνα της ποιότητας των εκτελουµένων εργασιών 
vi.ii.iii. Τα προβλήµατα του έργου 
vi.ii.iv. Το ενηµερωµένο ηµερολόγιο κινδύνων 
vi.ii.v. Οι αναφορές (checkpoint reports), µε τις οποίες τακτικά η πρόοδος από τον 

υπεύθυνο της οµάδας στον υπεύθυνο του έργου 
vii.  Κλείσιµο Έργου (Closing a Project - CP): Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να 

επιτελεστεί µία ελεγχόµενη περάτωση του έργου. Περιλαµβάνει τις εργασίες από την 
πλευρά του υπεύθυνου του έργου για το κλείσιµο του έργου είτε µετά την ολοκλήρωσή 
του είτε µετά από ξαφνική διακοπή. Οι περισσότερες εργασίες χρησιµοποιούνται ως 
εισροή από την Επιτροπή Έργου προκειµένου να εγκριθεί το κλείσιµο του έργου. Οι 
στόχοι της διαδικασίας είναι: 
vii.i. Να ελεγχθεί σε ποιο βαθµό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν κατά την 

εκκίνηση του έργου 
vii.ii. Να επιβεβαιωθεί η αποδοχή των προϊόντων από τους πελάτες 
vii.iii. Να αξιολογηθεί σε ποιο βαθµό τα προσδοκώµενα προϊόντα παραδόθηκαν και 

έγιναν αποδεκτά από τον πελάτη 
vii.iv. Να επιβεβαιωθεί πως οι διακανονισµοί που σχετίζονται µε τη λειτουργία και τη 

συντήρηση λαµβάνουν χώρα και περιλαµβάνουν την όποια σχετική εκπαίδευση 
vii.v. Να δίνουν προτάσεις για µελλοντικές εργασίες 
vii.vi. Να εντοπιστούν τα όποια µαθήµατα από το έργο και να συµπληρωθεί η 

αντίστοιχη αναφορά (lessons learned report) 
vii.vii. Να προετοιµαστεί η αναφορά περάτωσης του έργου (end project report) 
vii.viii. Να αρχειοθετηθούν τα αρχεία του έργου 
vii.ix. Να πραγµατοποιηθεί µία µετά-έργου αναθεώρηση του σχεδιασµού (post project 

review plan) 
vii.x. Να ενηµερωθεί ο οργανισµός για την ολοκλήρωση του έργου και να 

αποδεσµευτούν οι πόροι 
viii.  Σχεδιασµός (Planning - PL): Πρόκειται για µία επαναλαµβανόµενη διαδικασία η οποία 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση των άλλων διαδικασιών µε 
σηµαντικότερες τις ακόλουθες: 
viii.i.i. Ο σχεδιασµός του σταδίου εκκίνησης 
viii.i.ii. Ο σχεδιασµός του έργου 
viii.i.iii. Ο σχεδιασµός σταδίων 
viii.i.iv. Η ενηµέρωση του σχεδιασµού του έργου 
viii.i.v. Η αποδοχή ενός πακέτου εργασιών 
viii.i.vi. Ο σχεδιασµός για ειδικές περιπτώσεις 

 
Επιπλέον, η διαδικασία αυτή δηµιουργεί: 
viii.ii.i. Μία λίστα προϊόντων (product checklist) η οποία είναι ένα πίνακας προϊόντων 

προς υλοποίηση, µε τις εργασίες που σχεδιάστηκαν και τις ηµεροµηνίες 
παράδοσης που αποφασίστηκαν 

viii.ii.ii. Το ενηµερωµένο ηµερολόγιο κινδύνων, ώστε να περιλαµβάνει όλες τις αλλαγές 
που σχετίζονται µε τους κινδύνους και αποτελούν αποτέλεσµα του σχεδιασµού 

(Office of Government Commerce [ΒΟΟΚ: A], 2005, pp.12-17) 
 
Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται σχηµατικά οι διαδικασίες του PRINCE2 και τα 
χαρακτηριστικά των επιπέδων ωριµότητας. 
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Οργανισµός

Σχέδια

Έλεγχοι∆ιαχείριση Κινδύνων

Ποιότητα στο 

Περιβάλλον του Έργου

∆ιαχείριση ∆ιαµόρφωσης

∆ιεύθυνση Έργου
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Έλεγχος 
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Κλείσιµο 
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Εικόνα5-2: Οι ∆ιαδικασίες του PRINCE2 µε τα Αντίστοιχα Στοιχεία 

(Office of Government Commerce [ΒΟΟΚ: A], 2005, pp.11) 
 
 

 
Εικόνα5-3: Οι ∆ιαδικασίες του Μοντέλου PRINCE2 και οι Ροές των Πληροφοριών 

(Wikipedia [URL: G], June 2009) 

5.3.5. Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του PRINCE2 
 
 
Η µεθοδολογία PRINCE2 παρέχει µεγαλύτερο έλεγχο των πόρων και τη δυνατότητα να 
διαχειριστούν περισσότερο αποτελεσµατικά οι κίνδυνοι του έργου αλλά και της επιχείρησης, 
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ωφελώντας τους υπευθύνους έργων, τους διευθυντές και τα ανώτερα στελέχη αλλά και τον ίδιο 
τον οργανισµό. (Office of Government Commerce [URL: A], June 2009) 
 
Αποτελεί µία δοµηµένη προσέγγιση της διοίκησης έργων και παρέχει µία µέθοδο µε σαφώς 
καθορισµένο πλαίσιο. Επιπλέον, περιγράφει διαδικασίες για το συντονισµό των ατόµων και των 
δραστηριοτήτων που εµπλέκονται σε ένα έργο, τρόπους σχεδιασµού και επίβλεψης του έργου 
αλλά και το τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση που σηµειωθούν αποκλίσεις και διορθωτικές 
ενέργειες κριθούν απαραίτητες. Η κάθε διαδικασία προσδιορίζεται µε τις σηµαντικότερες 
εισροές και εκροές της και µε τους στόχους της και τις δραστηριότητες προς υλοποίηση. Με 
αυτόν τον τρόπο αυτοµάτως δηµιουργείται έλεγχος για τυχόν αποκλίσεις από το σχεδιασµό. Η 
µέθοδος επιτρέπει αποτελεσµατικό έλεγχο των πόρων µε τη διαίρεση σε διοικήσιµες φάσεις. 
Έτσι παρέχεται στενή παρακολούθηση του έργου και µπορεί να διεξαχθεί µε ελεγχόµενο και 
οργανωµένο τρόπο. Επιπλέον, οι διάφοροι ρόλοι και αρµοδιότητες της διοίκησης περιγράφονται 
πλήρως και προσαρµόζονται ώστε να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα του έργου και στις 
δεξιότητες της επιχείρησης. (Wikipedia [URL: G], June 2009) 
 
Η συγκεκριµένη µέθοδος επικεντρώνεται στο τι θα πρέπει να παραδοθεί µε το πέρας ενός έργου 
(γιατί, πότε, από ποιον και για ποιον) ενώ η χρήση της παρέχει κοινά συστήµατα, διαδικασίες 
και γλώσσα, αποτρέποντας λάθη αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα µάθησης από όσα γίνονται, 
εξοικονοµώντας χρήµατα και προσπάθεια. Είναι εύκολη να την µάθει κανείς και περιλαµβάνει 
αποδεδειγµένα καλές πρακτικές που έχουν σηµειωθεί από τις επιχειρήσεις που έχουν συµβάλλει 
στην ανάπτυξή της από τη δεκαετία του 1980. Πιο συγκεκριµένα, παρέχει τα ακόλουθα στα 
έργα: 

• Μία κοινή και αµετάβλητη προσέγγιση 
• Μία ελεγχόµενη και οργανωµένη έναρξη, µέση και πέρας 
• Τακτικές ανασκοπήσεις της προόδου συγκριτικά µε το σχεδιασµό 
• ∆ιασφάλιση πως το έργο συνεχίζει να έχει επιχειρηµατική δικαιολογία 
• Ευέλικτα σηµεία αποφάσεων 
• ∆ιαχείριση ελέγχου για κάθε απόκλιση από το σχεδιασµό 
• Την εµπλοκή της διοίκησης και των ενδιαφερόµενων µερών τη σωστή στιγµή 
• Καλά κανάλια επικοινωνίας µεταξύ του έργου, της διοίκησης έργου και του υπόλοιπου 

οργανισµού 
• Μέσα ώστε να δεσµευτεί και να συµµεριστεί η γνώση που απέκτησε (lessons learned) η 

οµάδα έργου 
• Μία πορεία ώστε να ενισχυθούν οι δεξιότητες στη διοίκηση έργων των υπαλλήλων της 

επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα 
(Office of Government Commerce [URL: A], June 2009) 
 
Το κάθε έργο µπορεί είτε να είναι ανεξάρτητο, είτε να σχετίζεται µε άλλα έργα είτε να αποτελεί 
µέρος ενός ευρύτερου προγράµµατος. Σε όλες τις περιπτώσεις το PRINCE2 µπορεί να 
εφαρµοστεί παρέχοντας στον οργανισµό τα ακόλουθα: 

• Ελεγχόµενη διαχείριση των αλλαγών, σε όρους επενδύσεων και απόδοσης των 
επενδύσεων 

• Ενεργή ανάµιξη των χρηστών και των υπολοίπων ενδιαφερόµενων µερών σε όλο το 
έργο, προκειµένου να διασφαλιστεί πως τα παραδοτέα ανταποκρίνονται στις 
επιχειρησιακές, λειτουργικές, περιβαλλοντικές, υπηρεσιακές και διοικητικές απαιτήσεις. 

• Μία προσέγγιση που διακρίνει τη διοίκηση του έργου από την υλοποίηση των 
παραδοτέων. Συνεπώς η διοικητική προσέγγιση παραµένει η ίδια όποιο κι αν είναι το 
παραδοτέο του έργου. 

(Office of Government Commerce [ΒΟΟΚ: A], 2005, pp.2) 
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Κάποιες φορές λαθεµένα, το PRINCE2 θεωρείται ακατάλληλο για µικρά έργα εξαιτίας των 
εργασιών που απαιτούνται για τη δηµιουργία και διατήρηση εγγράφων, ηµερολογίων και 
λιστών, γιατί αυτή η µέθοδος είναι πλήρως επιδεκτική στη µεταβολή της κλίµακάς της 
(scalable). (Wikipedia [URL: G], June 2009) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 
πληροφορικής και αναλαµβάνουν την υλοποίηση έργων. Σε έρευνα που διεξήχθη σε 5 νοµούς 
και 119 επιχειρήσεις της χώρας µας, εντοπίζεται ότι το 90% εξ αυτών αναγνωρίζουν τον όρο 
διοίκηση έργων αλλά µόλις το 58% των επιχειρήσεων του δείγµατος εφαρµόζουν στην πράξη 
κάποια από τις µεθοδολογίες της. Η χρήση εξειδικευµένου λογισµικού διοίκησης έργων 
περιορίζεται στο 37% των επιχειρήσεων, ενώ ως πιο αναγνωρίσιµες τεχνικές εντοπίζονται τα 
διαγράµµατα Gantt και οι εφαρµογές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Οι σηµαντικότεροι 
παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή µεθοδολογιών διαχείρισης έργων σε µία επιχείρηση 
στην Ελλάδα είναι: 

• Το κόστος της εφαρµογής 
• Η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού στην επιχείρηση 
• Το επίπεδο τεχνολογικής ωριµότητάς της 
• Το µέγεθός της 
• Η λειτουργία σ’ αυτήν τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης 

(Υψηλάντης, Π. Γ. et al., 2005, σελ.25) 
 
Γενικά, έχει παρατηρηθεί πως το τι εφαρµόζεται στην πράξη διαφέρει αρκετά απ’ όσα 
περιγράφει η θεωρία αφού δεν εφαρµόζονται, ή τουλάχιστον δεν εφαρµόζονται εξ ολοκλήρου οι 
αρχές της διοίκησης έργων. Οι λόγοι µπορεί να είναι πολλοί και να ποικίλλουν. Συνήθεις 
ανασταλτικούς παράγοντες αποτελούν: 

• Η έλλειψη της κατάλληλης κουλτούρας: Η κουλτούρα διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο 
καθώς µπορεί να καθορίσει τη συµπεριφορά αλλά και τον τρόπο εργασίας των 
υπαλλήλων σε µία επιχείρηση. 

• Ο φόβος έναντι σε κάθε αλλαγή: Αυτός ο φόβος δύναται να δηµιουργήσει 
επιφυλακτικότητα. Οι άνθρωποι προτιµούν να εργάζονται όπως έχουν συνηθίσει και 
συχνά αρνούνται να ρισκάρουν να δεχθούν τροποποιήσεις φοβούµενοι την αποτυχία. 
Εκτός αυτού, η κάθε αλλαγή απαιτεί ένα χρονικό διάστηµα προσαρµογής µέχρι να 
αρχίσει να αποδίδει, που συνήθως οι επιχειρήσεις δεν είναι διατεθειµένες να διαθέσουν, 
θέλοντας να διατηρήσουν την καλή τους εικόνα προς τους πελάτες τους. 

• Οι περιορισµοί των ίδιων των έργων: Οι περιορισµοί των ίδιων των έργων είναι πολύ 
πιθανό να επηρεάσουν τον τρόπο εργασίας τόσο του υπευθύνου του έργου όσο και της 
υπόλοιπης οµάδας έργου. Σύνηθες φαινόµενο αποτελούν τα περιορισµένα χρονικά 
περιθώρια για την ολοκλήρωση των έργων, ενώ τα ίδια τα έργα είναι ιδιαίτερα σύνθετα.  

 
Προκειµένου λοιπόν, οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις των έργων και 
να παραδώσουν στους πελάτες το προϊόν που ζήτησαν στον προκαθορισµένο χρόνο, πολλές 
θεωρίες παραβλέπονται και ακολουθείται αποκλειστικά ό,τι κρίνεται αναγκαίο για την 
υλοποίηση των έργων. 
 
Στην επόµενη ενότητα θα παρουσιαστεί η διαδικασία που συνηθίζεται να ακολουθείται στην 
πράξη, από τη στιγµή που ο πελάτης εκφράζει την ανάγκη του για τη υλοποίηση κάποιου έργου, 
µέχρι και την ολοκλήρωσή του. 
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6.2. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
 

6.2.1. Φάσεις Έργου και ∆ραστηριότητες 

  

6.2.1.1. Υποβολή Προσφορών για την Ανάληψη Έργου 
 

 
Ο δυνητικός πελάτης µπορεί να είναι είτε κάποιος ιδιώτης, είτε κάποια ιδιωτική επιχείρηση ή 
ακόµη και το ελληνικό δηµόσιο. Το δηµόσιο όταν επιθυµεί να αναθέσει σε κάποια επιχείρηση 
την υλοποίηση κάποιου έργου πληροφορικής προκηρύσσει διαγωνισµό. Εκεί περιγράφονται 
λεπτοµερώς όλες οι απαιτήσεις που αφορούν τόσο στην τελική και παραδοτέα εφαρµογή, όσο 
και στο χρόνο παράδοσης αλλά πιθανόν και στο κεφάλαιο που µπορεί να διατεθεί. Στις άλλες 
περιπτώσεις, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον για την υλοποίηση ενός έργου, όπου και 
περιγράφεται, ώστε οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά 
τους ή ο ίδιος ο πελάτης αναλαµβάνει να έρθει σε επαφή µε τις επιχειρήσεις που πιστεύει πως θα 
µπορέσουν να φέρουν εις πέρας το έργο επιτυχώς.  
 
Ιδιαίτερα εάν πρόκειται για διαγωνισµό, για να φθάσει στην επιλογή αναδόχου και τα σύµβαση, 
πρέπει να ακολουθήσουν τα επόµενα βήµατα: 

1. Εκπόνηση προδιαγραφών 
2. Έγκρισή τους 
3. Σχηµατισµός επιτροπής διενέργειας και επιτροπής αξιολόγησης 
4. ∆ηµοσίευση διαγωνισµού 
5. ∆ιενέργεια και λήψη προσφορών 
6. Έλεγχος στοιχείων προσφερόντων 
7. Τεχνική αξιολόγηση 
8. Οικονοµική αξιολόγηση 
9. Κατακύρωση 
10. ∆ιαπραγµάτευση σύµβασης – Εκκίνηση Έργου 

 
Μεγάλη προσοχή απαιτείται κατά τα βήµατα 4, 5, 7 και 8 καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος 
ενστάσεων και ίσως στη συνέχεια και προσφυγών.  
(Υψηλάντης, Π. Γ. et al., 2005, σελ.160) 
 
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την υλοποίηση του έργου θα πρέπει αρχικά να 
υπολογίσουν εάν θα επωφεληθούν από αυτήν. Συνεπώς, συντάσσεται µία κατάσταση που 
περιέχει τα οφέλη και το κόστος (Profits and Losses - PnL) που θα προκύψουν για την ίδια την 
επιχείρηση εάν τελικά αναλάβει το έργο. Τη σύνταξη της εν λόγω κατάστασης την 
αναλαµβάνουν τα άτοµα που έρχονται σε επαφή µε τους πελάτες καθώς και τα άτοµα που 
ενασχολούνται µε ζητήµατα που προκύπτουν προ της πώλησης (Account Managers και Presales 
Managers). Προφανώς, η επιχείρηση θα προχωρήσει στην υποβολή προσφοράς µόνο στην 
περίπτωση που τα οφέλη ξεπερνούν το συνολικό κόστος και υπολογιστεί πως θα υπάρξει 
κέρδος. 
Επιπλέον, ένα άλλο πολύ σηµαντικό ζήτηµα που θα πρέπει να εξεταστεί πριν την υποβολή της 
προσφοράς, αποτελεί το εκάστοτε νοµικό πλαίσιο. Για παράδειγµα, µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία, το κόστος για την υλοποίηση ενός δηµοσίου έργου δε θα πρέπει να ξεπερνά το 1,5 
εκατοµµύριο ευρώ. Στην περίπτωση που υπολογίζεται πως κάποιο έργο θα κοστίσει 
περισσότερο, θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση µε το νοµικό συµβούλιο του κράτους. Στην 
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περίπτωση που το ποσό εγκριθεί, ο διαγωνισµός συνεχίζεται ενώ στην αντίθετη περίπτωση 
ακυρώνεται. 
 

6.2.1.2. Επισύναψη Σύµβασης και Εκκίνηση του Έργου 
 
 
Μετά την υποβολή όλων των προσφορών, ο πελάτης τις εξετάζει προσεκτικά και τελικά πάντοτε 
επιλέγει την περισσότερο συµφέρουσα για τον ίδιο. Στη συνέχεια πρέπει να επισυναφθεί η 
συµφωνία. 
 
Όταν επισυνάπτεται µία συµφωνία ανάληψης έργου, στην ουσία επισυνάπτεται µία σύµβαση 
έργου. Η σύµβαση στην ουσία αποτελεί µία επαναδιαπραγµάτευση της προσφοράς που 
υποβλήθηκε και για τις δύο πλευρές. ∆ίνεται η δυνατότητα να συζητηθεί εκ νέου το τελικό 
παραδοτέο ως προϊόν µε προδιαγραφές αλλά και τα χρονοδιαγράµµατα για το κάθε παραδοτέο. 
Για να γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή, προϋπόθεση αποτελεί η πλήρης συµφωνία. Επίσης, µε τη 
σύµβαση έργου διεξάγεται και επικαιροποίηση της προσφοράς, καθώς από τη στιγµή της 
υποβολής της µέχρι την τελική απόφαση για την ανάδοχη επιχείρηση του έργου, είναι πιθανό να 
έχει µεσολαβήσει µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο κάποια δεδοµένα να έχουν αλλάξει 
και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενηµερώσεις.  
 
Η σύµβαση έργου γενικά αποτελεί το σηµαντικότερο έγγραφο για την υλοποίηση ενός έργου. 
Από τη στιγµή που υπογράψουν και οι δύο πλευρές τη σύµβαση, το έργο έχει εκκινήσει και σε 
αυτό το έγγραφο θα πρέπει να ανατρέχουν, η µεν πλευρά της επιχείρησης για να βρει απαντήσεις 
στο τι θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί και δε πλευρά του πελάτη για να βρει απαντήσεις στο τι θα 
παραλάβει. Υπάρχουν πολύ λεπτοµερείς πληροφορίες όπως το ποιος θα είναι ο υπεύθυνος του 
έργου, ποια θα είναι η οµάδα υπευθύνων της ανάδοχης επιχείρησης, ποια θα είναι η οµάδα του 
έργου, ποια θα είναι η οµάδα εκπροσώπων του πελάτη (δηλαδή η οµάδα που θα εκπροσωπεί τον 
πελάτη και θα έρχεται σε επικοινωνία µε τον υπεύθυνο του έργου), ποια θα είναι η επιτροπή 
συντονισµού, ποιες µεθοδολογίες θα χρησιµοποιηθούν, ποιοι είναι οι περιορισµοί, κάθε πότε θα 
διεξάγονται συναντήσεις µεταξύ των δύο πλευρών, ποια θα είναι τα παραδοτέα και πότε θα 
παραδοθεί το κάθε ένα καθώς και το πόσο θα κοστίσει στον πελάτη η υλοποίηση του έργου. 
 
Στην περίπτωση όπου ο πελάτης µένει ικανοποιηµένος από την πορεία του έργου, είναι πιθανό 
να συµφωνηθεί επέκταση της σύµβασης. Οι επεκτάσεις των συµβάσεων συµπεριλαµβάνονται 
στη σύµβαση όπου και αναφέρεται εάν θα τηρηθούν ή όχι οι όροι της αρχικής σύµβασης. Σε 
άλλες περιπτώσεις όπου η υλοποίηση του έργου παρουσιάζει σηµαντικές καθυστερήσεις 
ενδέχεται τελικά να συµφωνηθεί τροποποίηση των χρονοδιαγραµµάτων και τότε θα πρέπει να 
ενηµερωθεί και η σύµβαση. Γενικά, είναι πολύ σηµαντικό η σύµβαση να ενηµερώνεται πάντοτε, 
ώστε ο καθένας που ανατρέχει σε αυτή να βρίσκει έγκυρες πληροφορίες. 
 

6.2.1.3. Επιλογή του Υπευθύνου του Έργου 
 
 
Κάποιο άτοµο που ανήκει στην ανώτερη διοίκηση θα αναλάβει να επιλέξει τον υπεύθυνο για το 
νέο προς υλοποίηση έργο, ο οποίος αναφέρεται και στη σύµβαση του έργου. Η επιλογή γίνεται 
κατά βάση τυχαία, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα και το φόρτο εργασίας των ατόµων. Στην 
καλύτερη περίπτωση, είναι πιθανό να βρεθεί υπεύθυνος έργου ο οποίος στο παρελθόν είχε 
αναλάβει παρόµοιο έργο, οπότε και έχει µία σχετική εµπειρία. 
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Όποιο άτοµο κι αν επιλεχθεί, είναι απαραίτητο για έναν υπεύθυνο έργο να είναι προικισµένος µε 
άριστα επικοινωνιακά προσόντα. Μόνο έτσι θα µπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις για 
την υλοποίηση του έργου καθώς η θέση του προϋποθέτει να έρχεται σε επαφή, να ενηµερώνει 
αλλά και να διαχειρίζεται τόσο τους συνεργάτες του όσο και τους εκπροσώπους του πελάτη. 
 
Όπως γίνεται κατανοητό, πολύ σηµαντικές είναι και οι σχέσεις που θα πρέπει να διατηρεί ο 
υπεύθυνος του έργου µε τους εκπροσώπους του πελάτη. Πρέπει να υπάρχει σωστή συνεργασία 
και από τις δύο πλευρές ώστε το αποτέλεσµα του έργου να είναι το αναµενόµενο και να 
αποφεύγονται οι εντάσεις, στοχεύοντας στην απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. 
 
Εξίσου σηµαντικές είναι και σχέση µεταξύ του υπευθύνου του έργου και των συµβούλων 
πωλήσεων (account managers), καθώς οι δεύτεροι είναι εκείνοι που αναλαµβάνουν την εύρεση 
των υποψηφίων πελατών, κλείνουν τις συµφωνίες για τη διεκπεραίωση έργων και διαχειρίζονται 
τους λογαριασµούς των πελατών. Πέρα από τη σύµβαση, οι σύµβουλοι πωλήσεων είναι τα 
καταλληλότερα πρόσωπα να παρέχουν πιθανές διευκρινίσεις ή και επεξηγήσεις σχετικά µε το 
αποτέλεσµα του έργου που προσδοκεί ο πελάτης. 
 
Αφού επιλεχθεί ο υπεύθυνος του έργου, µέχρι και την περάτωση του έργου είναι το αρµόδιο 
άτοµο να χειριστεί οποιοδήποτε ζήτηµα σχετίζεται µε αυτό και ο ρόλος του είναι καθοριστικός 
στην πορεία του έργου. Μόλις οριστεί, το πρωτεύον µέληµά του είναι η επικαιροποίηση της 
σύµβασης εφόσον αυτό απαιτείται. Πολύ σηµαντικό είναι πως όλες οι ενέργειες λαµβάνουν 
χώρα µετά την ενηµέρωση και την αποδοχή τους από τον πελάτη. Εάν ο πελάτης δε 
συµφωνήσει, είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη σύµβαση. Οι αλλαγές στη 
σύµβαση µπορούν να αφορούν το οτιδήποτε (π.χ. προδιαγραφές, ο χρόνος παράδοσης, το 
κόστος), καθώς το οτιδήποτε είναι εφικτό να υποστεί τροποποιήσεις, αρκεί να υπάρχει η 
απαραίτητη έγκριση. Η σύµβαση για τον υπεύθυνο του έργου αποτελεί έναν οδηγό, που συνεχώς 
του υποδεικνύει το δρόµο για το πώς θα πρέπει να κινηθεί. Συνεπώς, είναι πολύ σηµαντικό να 
την ενηµερώνει όταν προκύπτουν αλλαγές. 
 

6.2.1.4. Καθορισµός της Επιτροπής Συντονισµού του Έργου 
 
 
Η επιτροπή συντονισµού του έργου ουσιαστικά απαρτίζεται από τους εκπροσώπους του πελάτη 
αλλά και του αναδόχου οι οποίοι και επιλέγονται από τις αντίστοιχες ανώτερες διοικήσεις. Στους 
εκπροσώπους του αναδόχου συµπεριλαµβάνεται και ο υπεύθυνος του έργου, ενώ προκειµένου 
να  είναι ενήµερες και οι δύο πλευρές, όλα τα άτοµα αυτά αναφέρονται και στη σύµβαση του 
έργου. 
 
Στη σύµβαση επιπλέον, καθορίζεται το πόσο συχνά θα διεξάγονται οι συναντήσεις για την 
επιτροπή και µπορεί να διαφέρει από έργο σε έργο. Εξαρτάται πάντα από τη φύση του έργου, 
από τη φάση στην οποία βρίσκεται αλλά και από τον τόπο διαµονής των εκπροσώπων. Έτσι, 
συνηθίζεται το πρώτο διάστηµα από την έναρξη µέχρι και το σχεδιασµό του έργου οι 
συναντήσεις να είναι περισσότερο πυκνές (περίπου µία φορά την εβδοµάδα), ενώ όσο το έργο 
προχωρά και εφόσον η πραγµατοποίηση του έργου είναι οµαλή, λαµβάνουν χώρα σε πιο αραιά 
διαστήµατα (πιθανόν µηνιαίως). Το πρόβληµα της αποστάσεως, όταν δεν είναι εφικτό να 
διεξαχθεί συνάντηση µεταξύ όλων των εκπροσώπων, αντιµετωπίζεται µε τις τηλεσυνδιασκέψεις. 
 
Κύρια αρµοδιότητα της επιτροπής συντονισµού είναι να λαµβάνει όλες τις αποφάσεις που 
σχετίζονται µε την υλοποίηση του έργου. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν πιθανές αλλαγές στα 
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χρονοδιαγράµµατα, µία πιθανή αλλαγή του κόστους για τον πελάτη, µία ενδεχόµενη επέκταση 
της σύµβασης, κάποια νοµοθετική ρύθµιση, κάποια αλλαγή καταστατικού, αλλά και η µεταφορά 
ατόµων σε άλλο τµήµα. Όταν η επιτροπή καλείται να διαχειριστεί τις διάφορες αλλαγές, στην 
πραγµατικότητα οι αποφάσεις για τις αλλαγές αυτές µεταφέρονται σε ανώτερο διοικητικό 
επίπεδο (high level). 
 

6.2.1.5. Σχεδιασµός του Έργου 
 
 
Αρχικά, µε βάση τα παραδοτέα και τα χρονικά περιθώρια όπως παρουσιάζονται στη σύµβαση 
έργου, ο υπεύθυνος του έργου θα διασπάσει το έργο σε επιµέρους εργασίες και θα τις 
αποτυπώσει χρονικά σε ένα διάγραµµα Gantt, δηµιουργώντας το χρονοδιάγραµµα. Το πιο 
διαδεδοµένο εργαλείο για τη δηµιουργία χρονοδιαγραµµάτων Gantt είναι το Project του πακέτου 
Microsoft Office. Κατά την πορεία του κύκλου ζωής του έργου το διάγραµµα Gantt είναι πιθανό 
να επιδέχεται τροποποιήσεις οπότε και δηµιουργούνται εκδοχές (versions) του 
χρονοδιαγράµµατος. 
 
Από τα µοντέλα διαδικασιών της θεωρίας (καταρράκτη, V-Μοντέλο και σπιράλ), για την 
υλοποίηση εφαρµογής λογισµικού ενδείκνυται µόνο το σπιράλ µοντέλο. Μόνο αυτό 
εφαρµόζεται, χωρίς όµως να αναφέρεται κάπου ρητά αλλά και χωρίς να εφαρµόζεται εξ 
ολοκλήρου. Αυτό σηµαίνει πως ακολουθείται µέχρι το σηµείο ή στα σηµεία που θεωρείται 
χρήσιµο και εξυπηρετεί ώστε να δώσει πιθανές απαντήσεις και λύσεις ενώ όταν κρίνεται περιττό 
εγκαταλείπεται. Ο λόγος είναι πως υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες για την επίσηµη καθιέρωση 
κάποιου µοντέλου διαδικασιών, εφόσον εξαρχής όταν δηµιουργήθηκαν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις, δε σχεδιάστηκε η υποστήριξη τέτοιων µοντέλων και η ενσωµάτωσή τους τώρα 
είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, αφού παρατηρούνται ελλείψεις τόσο στις απαραίτητες υποδοµές όσο 
και στην κουλτούρα των υπαλλήλων που θα µπορούσε να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρηµα. 
 
Αξιοσηµείωτο είναι πως κατά τη φάση του σχεδιασµού ενός πραγµατικού έργου, δεν 
πραγµατοποιούνται εκτιµήσεις ούτε χρόνου ούτε του κόστους για τον πελάτη όπως αναφέρει η 
θεωρία, χωρίς να αποτελεί παράλειψη καθώς αυτή η πληροφόρηση είναι διαθέσιµη εντός της 
σύµβασης. Ο ίδιος ο πελάτης έχει προκαθορίσει το πότε το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
αλλά και το χρηµατικό ποσό που διατίθεται να καταβάλει. Εκείνο όµως που δεν έχει 
προκαθοριστεί κι επιδέχεται διαπραγµατεύσεις είναι το κόστος για την ίδια την επιχείρηση που 
αναλαµβάνει την υλοποίηση του έργου. 
 
Ο υπεύθυνος του έργου έχει τη δυνατότητα να επαναδιαπραγµατευτεί το κόστος του έργου και 
πάντα επιδιώκεται η αύξηση του περιθωρίου κέρδους για την επιχείρηση (π.χ. επιτυγχάνοντας 
περισσότερο συµφέρουσες συµφωνίες µε τους προµηθευτές, δεδοµένου του χρηµατικού ποσού 
που θα καταβάλει ο πελάτης), οδηγώντας σε έναν αγώνα για την ελαχιστοποίηση του κόστους. 
Συνεπώς, η επικαιροποίηση αλλά και η αλλαγή του PnL είναι απαραίτητη και αποτελεί ένα 
ακόµη καθήκον του υπευθύνου του έργου σε αυτή τη φάση. 
 
Η επαφή µε τους προµηθευτές αποτελεί κύριο µέληµα του υπευθύνου του έργου. Εκείνος κατά 
το σχεδιασµό, δίνει τις παραγγελίες και κλείνει τις συµφωνίες, αλλά είναι επιφορτισµένος και µε 
την αρµοδιότητα να παρακολουθεί την εξέλιξη της παραγγελίας. Όταν πρόκειται για υλικό 
εξοπλισµό πρέπει να εξασφαλίσει την παράδοση και το στήσιµό του στο σωστό τόπο και χρόνο, 
ενώ όταν πρόκειται για την παραγγελία λογισµικού θα πρέπει επιπλέον να παρακολουθεί τους 
χρόνους ανάπτυξής του. Είναι πιθανό η ολοκλήρωση της φάσης του σχεδιασµού και η εκκίνηση 
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της εκτέλεσης του έργου να εξαρτάται από την παραλαβή των παραγγελιών, οπότε και η 
αναµονή να είναι αναπόφευκτη. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να έχει υπολογιστεί στη 
συνολική διάρκεια του έργου. ∆ιαφορετικά, πριν την παραλαβή των παραγγελιών και εφόσον 
ολοκληρωθούν όλες οι άλλες διαδικασίες του σχεδιασµού, το έργο δύναται να προχωρήσει στην 
εκτέλεση. 
 
Επιπλέον, ως µέρος του σχεδιασµού, ο υπεύθυνος του έργου αναλαµβάνει να διεξάγει 
προβλέψεις ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι προβλέψεις αυτές αφορούν στα έσοδα και έξοδα 
που αναµένεται να προκύψουν από την υλοποίηση του έργου και ως εκ τούτων και στο 
αναµενόµενο κέρδος. Τα έσοδα προκύπτουν από τις αναµενόµενες χρηµατικές καταβολές των 
πελατών, ενώ τα έξοδα από τα χρήµατα που αναµένεται να καταβάλει η ίδια η επιχείρηση, π.χ. 
για τις πληρωµές των προµηθευτών και των υπαλλήλων. Το πόσο συχνά λαµβάνουν χώρα οι 
προβλέψεις εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια του ίδιου του έργου. Πάντως, ένα εύλογο 
χρονικό διάστηµα είναι η τριµηνιαία διεξαγωγή τους.  
 

6.2.1.6. Εκτέλεση του Έργου 
 
 
Αφού ολοκληρωθεί η φάση του σχεδιασµού, ξεκινά η φάση της εκτέλεσης του έργου όπου και 
δηµιουργούνται τα διάφορα παραδοτέα όπως καθορίζεται στη σύµβαση. Η κάθε υπο-οµάδα της 
οµάδας έργου καθίσταται υπεύθυνη να υλοποιήσει και να φέρει εις πέρας τις επιµέρους εργασίες 
που της έχουν ανατεθεί, π.χ. εγκατάσταση συστηµάτων και παραγωγή λογισµικού. 
 
Πριν ξεκινήσει η δηµιουργία του λογισµικού, ο υπεύθυνος του έργου πρέπει να εξασφαλίσει πως 
τα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα που δηµιουργούνται για την εφαρµογή έχουν δηµιουργηθεί 
όπως αρµόζει ώστε να µπορούν να υποστηριχθούν οι απαιτούµενες εφαρµογές. Για παράδειγµα, 
πρέπει να έχει εγκατασταθεί το κατάλληλο λειτουργικό σύστηµα. 
 
Ακόµη, ο υπεύθυνος του έργου σε αυτή τη φάση, οφείλει να είναι διαθέσιµος αλλά και άµεσα 
προσβάσιµος από την οµάδα έργου, ώστε να παρέχει όποιες διευκρινίσεις του ζητηθούν ώστε να 
µην υπάρχουν παρερµηνεύσεις και να προλαµβάνονται τυχόν αποκλίσεις από το προϊόν που 
επιθυµεί ο πελάτης. 
 
Αξιοσηµείωτο είναι πως τα έργα πληροφορικής δεν έχουν συγκεκριµένο χρόνο υλοποίησης. 
Εξαρτάται κυρίως από την πολυπλοκότητά τους και µπορεί να κυµανθεί από µερικές βδοµάδες 
µέχρι και χρόνια. 
 

6.2.1.7. Παρακολούθηση και Έλεγχος του Έργου 
 
 
Αυτή η φάση συνδέεται στενά µε την προηγούµενη και συχνά ο διαχωρισµός τους καθίσταται 
δύσκολος. Και εδώ, η συµβολή του υπευθύνου του έργου είναι καθοριστική για την πορεία του 
έργου. 
 
Μετά την έναρξη της κατασκευής της απαιτούµενης εφαρµογής, ο υπεύθυνος του έργου πρέπει 
να εξασφαλίζει πως όλες οι εργασίες εκτελούνται όπως έχουν σχεδιαστεί, και η υλοποίηση του 
έργου προχωρά ακολουθώντας πιστά τα χρονοδιαγράµµατα. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί 
η δηµιουργία προϊόντος µε βάση τις προκαθορισµένες προδιαγραφές, κατά τον προκαθορισµένο 



   MBA – TQM: Ελένη Αργύρη 

   150  

χρόνο και τελικά η ικανοποίηση του πελάτη, που είναι και το βασικό ζητούµενο στην 
προσπάθεια εδραίωσης σχέσεων και διατήρησης πελατολογίου, µέσα σε ένα ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Συνεπώς, αρµοδιότητά του αποτελεί η παρακολούθηση της χρονικής 
διάρκειας των εργασιών του έργου αλλά και η παρακολούθηση του κόστους του τόσο για τον 
πελάτη όσο και για την ίδια την επιχείρηση. Σε περίπτωση που υπάρξουν διαφορές, ο υπεύθυνος 
του έργου θα πρέπει να λογοδοτήσει στην επιτροπή συντονισµού αλλά και στην ανώτερη 
διοίκηση της ανάδοχης επιχείρησης. 
 
Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλίζει πως κάθε επί µέρους παραδοτέο λογισµικού µόλις 
ολοκληρωθεί, ελέγχεται και πως ο έλεγχος διεξάγεται σε φάσεις ελέγχοντας κάθε φορά 
συγκεκριµένες λειτουργίες της εφαρµογής. Τον έλεγχο συνήθως αναλαµβάνουν να 
διεκπεραιώσουν άτοµα της οµάδας έργου µε την εν λόγω ειδικότητα. 
 
Στην περίπτωση εντοπισµού σφαλµάτων, οι προγραµµατιστές αναλαµβάνουν να τα διορθώσουν 
και ο υπεύθυνος του έργου εξασφαλίζει πως στο περιβάλλον µπαίνουν οι σωστές διορθώσεις 
(patches). 
 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης της ζητούµενης εφαρµογής και δεν εντοπίζονται 
άλλα σφάλµατα, τότε η εφαρµογή παραδίδεται στον πελάτη για τον έλεγχο αποδοχής. Εάν, ο 
πελάτης εντοπίσει κάποιο σφάλµα, πάντοτε µε γνώµονα τη σύµβαση που έχει υπογραφεί, ζητά 
τη διόρθωσή τους. Τότε οι προγραµµατιστές αναλαµβάνουν να τα διορθώσουν, στη συνέχεια οι 
διορθώσεις θα ελεγχθούν από τους αρµόδιους υπαλλήλους και τέλος θα ελεγχθούν και από τον 
ίδιο τον πελάτη.  
 
Παράλληλα, ο υπεύθυνος του έργου το παρακολουθεί και από οικονοµική σκοπιά. Εγκρίνει τις 
πληρωµές των προµηθευτών, εξασφαλίζει τις έγκαιρες πληρωµές από την πλευρά του πελάτη 
και αναλαµβάνει όποιες οικονοµικές διαπραγµατεύσεις προκύπτουν. Πάντοτε ο στόχος είναι 
ίδιος, µείωση του κόστους που θα επιφέρει αύξηση του κέρδους. 
 

6.2.1.8. Τερµατισµός του Έργου 
 
 
Όταν ο πελάτης µείνει ικανοποιηµένος και αποδεχθεί την παραδοτέα εφαρµογή, τότε η ανάδοχη 
επιχείρηση θα αναλάβει να την παραδώσει όπως περιγράφεται στη σύµβαση και στη συνέχεια το 
έργο θεωρείται επιτυχές και η συµφωνία λύεται. 
 
∆υστυχώς όµως, τα έργα δεν ολοκληρώνονται πάντα επιτυχώς. Αντιθέτως, υπάρχουν 
περιπτώσεις, όπου εξωτερικοί παράγοντες δύνανται να επηρεάσουν ή ακόµη και να εµποδίσουν 
την πορεία ενός έργου, ώστε τελικά και οι δύο πλευρές να συµφωνήσουν και να καταλήξουν 
στην αναβολή ή ακόµη και στην ακύρωση του έργου. Σε άλλες περιπτώσεις, µπορεί να 
υπάρξουν διαφωνίες µεταξύ των δύο πλευρών, ώστε η ολοκλήρωση του έργου να καθίσταται 
ανέφικτη. Τότε, συνήθως πραγµατοποιούνται δικαστικές διαµάχες οι οποίες τελικά θα δώσουν 
και τη λύση. 
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6.2.2. ∆ιαχείριση Κινδύνων 
 
 
Η διαχείριση κινδύνων περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που πραγµατοποιεί η επιχείρηση 
προκειµένου να εξασφαλίσει πως θα µπορέσει να φέρει εις πέρας το έργο. Στην πράξη, η 
διαχείριση έργων έχει περιορισµένη εφαρµογή και περιορίζεται στην αποφυγή αποκλίσεων από 
την υπογεγραµµένη σύµβαση. 
 
Ο υπεύθυνος του έργου αναλαµβάνει να εντοπίσει τα ενδιαφερόµενα µέρη, όχι µόνο τα προφανή 
(άµεσα εµπλεκόµενοι στο έργο υπάλληλοι επιχείρησης, πελάτες), αλλά και τα αφανή, που 
προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον του έργου αφού σχετίζονται αποκλειστικά έµµεσα µε 
αυτό. Αφανή ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να αποτελούν κάποιος σύµβουλος υπουργού και 
ακόµη ο διευθυντής πληροφορικής της επιχείρησης. Μετά τον εντοπισµό των ατόµων αυτών, ο 
υπεύθυνος του έργου είναι επιφορτισµένος µε το καθήκον της διαχείρισής τους. Με τις 
επικοινωνιακές του δεξιότητες επιδιώκει να κατευθύνει όσους δύνανται να επηρεάζουν 
αποφάσεις ώστε να προληφθούν δυσάρεστες καταστάσεις, να µην ξεπεραστεί ο προϋπολογισµός 
και να τηρηθούν τα χρονοδιαγράµµατα. 
 

6.2.3. Η Ποιότητα σε Πραγµατικό Έργο Πληροφορικής 
 
 
Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις πληροφορικής είναι πιστοποιηµένες ως προς το πρότυπο ISO 9001. 
Στο πλαίσιο του συνεχώς αυξανόµενου ανταγωνισµού, η πιστοποίηση αυτή ίσως να µην 
διασφαλίζει τη βιωσιµότητα της επιχείρησης αλλά σίγουρα χωρίς αυτή η βιωσιµότητα δύσκολα 
επιτυγχάνεται. Ο λόγος είναι πως οι πελάτες όταν αναζητούν ανάδοχο για κάποιο έργο, τελικά 
θα επιλέξουν κάποια επιχείρηση που τους αποπνέει εµπιστοσύνη. Το πρότυπο αυτό δεν 
εξασφαλίζει επιτυχηµένα έργα αλλά ορθές διαδικασίες υλοποίησης έργων, που µπορούν να 
οδηγήσουν σε επιτυχηµένα έργα. ∆υστυχώς όµως, πολλές φορές το πρότυπο αυτό δεν αποτελεί 
τίποτα περισσότερο από έναν τίτλο που αποκτήθηκε, καθώς η κουλτούρα και ο τρόπος 
λειτουργίας των επιχειρήσεων δεν το αφοµοιώνουν. 
 
Όταν υλοποιείται ένα έργο πρέπει να ελέγχεται ώστε να διασφαλίζεται πως η τελική εφαρµογή 
που θα παραδοθεί στον πελάτη είναι ποιοτική. Ποιοτική θεωρείται η εφαρµογή που έχει τα 
χαρακτηριστικά που επιθυµεί ο πελάτης και έχει υλοποιηθεί όπως περιγράφει η σύµβαση. Στα 
πλαίσια ελέγχου επίτευξης της ποιότητας ελέγχεται και το κέρδος της ίδιας της ανάδοχης 
επιχείρησης. Ως δείκτες ποιότητας για τον αναγκαίο έλεγχο, χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι: 

• Η κατάσταση PnL 
• Τα χρονοδιαγράµµατα 
• Η ικανοποίηση του πελάτη 

 

6.2.4. Εφαρµογή Μεθοδολογιών CMMI και PRINCE2 
 
 
Στις προδιαγραφές της σύµβασης του έργου, αναφέρεται και η µεθοδολογία διοίκησης έργων 
που θα χρησιµοποιηθεί. Τις κυριότερες µεθοδολογίες που και έχουν ήδη παρουσιαστεί τις 
αποτελούν η CMMI και η PRINCE2. Στην πραγµατικότητα όµως, οι εν λόγω µεθοδολογίες 
έχουν πολύ περιορισµένη εφαρµογή, εντός της οµάδας έργου και στην επικοινωνία µε αυτή. 
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Η ολοκληρωµένη εφαρµογή των µεθοδολογιών αυτών δεν είναι εφικτή λόγω της έλλειψης των 
απαραιτήτων υποδοµών και κουλτούρας. Γενικότερα στη χώρα µας, τέτοιες µεθοδολογίες 
βρίσκονται ακόµη σε εµβρυικό στάδιο. Οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων ακόµη δεν έχουν 
εξοικειωθεί ώστε να µπορούν να τις ακολουθούν µε ευκολία, ίσως οι περισσότεροι να τις µην τις 
γνωρίζουν, και οι επιχειρήσεις συναντούν δυσκολίες στο να παρέχουν υποστήριξη για την 
εφαρµογή καθώς οι διαδικασίες που καθιερώθηκαν και ακολουθούνται δεν τις 
συµπεριλαµβάνουν. Συνεπώς, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστηµα προκειµένου να υπάρξει 
η απαιτούµενη προσαρµογή. Πρέπει να ληφθεί όµως υπόψη πως οι ελληνικές επιχειρήσεις εάν 
επιθυµούν να παραµείνουν ανταγωνιστικές θα πρέπει να επισπεύσουν τη διαδικασία 
προσαρµογής. 
 
Ακολουθεί διάγραµµα ροής που αναπαριστά σχηµατικά την ακολουθούµενη διαδικασία. 
 

ΑΡΧΗ

Υποβολή Προσφορών για 

την Ανάληψη του Έργου
Επιλογή Αναδόχου

Επισύναψη ΣύµβασηςΕκκίνηση Έργου

Επιλογή Υπευθύνου του Έργου, Καθορισµός της 

Επιτροπής Συντονισµού και της Οµάδας Έργου

Χρονοδιαγράµµατα 

Gantt µε Project 

του MO

Σπιράλ 

µοντέλο 

διαδικασιών

Επαφή µε 

προµηθευτές και 

διαπραγµάτευση 

του κόστους για 

την επιχείρηση

Προβλέψεις 

εσόδων και 

εξόδων

Σχεδιασµός Έργου

Καθορισµός 

δεικτών 

ποιότητας

Το έργο 

εκτελείται 

οµαλά;

Εκτέλεση του Έργου

∆ιορθωτικές Ενέργειες

Ολοκληρώθηκε 

κάποιο επί µέρους 

παραδοτέο;

Έλεγχος Παραδοτέου 

από τον Πελάτη

Εντοπισµός 

αποκλίσεων;

Αποδοχή Έργου από τον 

Πελάτη

Τερµατισµός Έργου

ΤΕΛΟΣ

∆ιόρθωση Σφαλµάτων

Έλεγχος Παραδοτέου 

από Οµάδα ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας

Εντοπισµός 

αποκλίσεων;

Ολοκληρώθηκε το 

τελικό παραδοτέο;

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

∆ιάγραµµα6-1: ∆ιάγραµµα Ροής της Ακολουθούµενης ∆ιαδικασίας 
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6.3. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
 
 
Η ακολουθούµενη διαδικασία, όπως εύκολα κανείς µπορεί να διαπιστώσει, απέχει αρκετά από 
εκείνα που προτείνει η θεωρία, προκαλώντας µία σειρά από µειονεκτήµατα. Τα αίτια της 
απόκλισης αυτής πηγάζουν από την επιδίωξη των εταιρειών να παραµείνουν ανταγωνιστικές και 
να διατηρήσουν αλλά και να αυξήσουν το πελατολόγιό τους, ολοκληρώνοντας τα έργα που 
αναλαµβάνουν σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Όµως έτσι, δε συνειδητοποιούν πως µπορεί 
να κερδίζουν βραχυπρόθεσµα, µακροπρόθεσµα όµως, χάνουν από την αποτελεσµατικότητα και 
την αποδοτικότητά τους. 
 
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα προβλήµατα που προκύπτουν από τις 
τρέχουσες ακολουθούµενες διαδικασίες, καθώς και θα προταθούν λύσεις για τη βελτίωση της 
υπάρχουσας κατάστασης. 
 
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα έργα πληροφορικής, είναι πως 
πριν από την ανάληψη κάποιου έργου, τη δηµιουργία του PnL την αναλαµβάνουν αποκλειστικά 
τα άτοµα που έρχονται σε επαφή µε τους πελάτες καθώς και τα άτοµα που ενασχολούνται µε 
ζητήµατα που προκύπτουν προ της πώλησης. Τα άτοµα αυτά επιθυµούν να πείσουν τους 
δυνητικούς πελάτες πως η επιχείρηση µπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους ώστε να κλείσουν όσο 
το δυνατόν περισσότερες συµφωνίες και να προχωρήσει η υπογραφή συµβάσεων. Ως 
αποτέλεσµα, συχνά κλείνουν συµφωνίες µη ρεαλιστικές εφόσον υπόσχονται την παράδοση 
εφαρµογών µε πληθώρα χαρακτηριστικών και λειτουργιών σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
Αυτό οφείλεται στο ότι συνηθίζεται να µη διατηρούν επαρκείς επαφές µε τους τεχνικούς της 
εταιρείας ώστε να γνωρίζουν εάν κάποιο έργο µπορούν να το φέρουν εις πέρας επιτυχώς, αλλά 
και το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του.  
 
Η λύση στο συγκεκριµένο πρόβληµα θα ήταν η συµµετοχή του υπευθύνου του έργου που θα το 
αναλάβει (εάν φυσικά η επιχείρηση επιλεχθεί ως ανάδοχη) στη σύνταξη του PnL. Οι υπεύθυνοι 
έργων έχουν περισσότερη επικοινωνία µε τους τεχνικούς λόγω της φύσης της εργασίας τους και 
µπορούν καλύτερα να εκτιµήσουν τι µπορεί να αναλάβει η επιχείρηση και υπό ποιες 
προϋποθέσεις. Εξάλλου, είναι πολύ καλύτερο και για την πλευρά των δυνητικών πελατών αλλά 
και για την ίδια την επιχείρηση, να δίνουν µία αντικειµενική εικόνα παρά απατηλές υποσχέσεις 
που δεν είναι καθόλου απίθανο να οδηγήσουν στις αίθουσες των δικαστηρίων. 
 
Επίσης, η τυχαία επιλογή του υπευθύνου του έργου µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη οµαλή 
υλοποίησή του. Στην πραγµατικότητα, ως υπεύθυνος ενός έργου επιλέγεται το άτοµο µε την εν 
λόγω ειδικότητα το οποίο εκείνη τη στιγµή δεν έχει κάποιο έργο υπό τη ευθύνη του, ή είναι 
επιφορτισµένο µε τα λιγότερα ή λιγότερο απαιτητικά έργα. Αυτή η επιλογή όµως δύναται να 
θέσει σε κίνδυνο την πορεία του έργου καθώς δε µπορούν όλα τα άτοµα να αναλάβουν τα πάντα. 
Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η επιλογή του µε βάση το υπόβαθρο και τις δεξιότητες των 
ατόµων. 
 
Ένα άλλο φαινόµενο που παρατηρείται στα ελληνικά πλαίσια υλοποίησης έργων είναι οι 
συµφωνίες µε υπεργολάβους. Συχνά προκειµένου να κλείσουν οι επιχειρήσεις συµφωνίες µε 
πελάτες ή όταν κατά την υλοποίηση του έργου συνειδητοποιούν πως οι προθεσµίες που 
συµφωνήθηκαν δεν είναι επιτεύξιµες, καταφεύγουν σε υπεργολάβους χωρίς να συνειδητοποιούν 
τον κίνδυνο που δηµιουργείται. Οι υπεργολάβοι είναι πιθανό να καθυστερήσουν την εκτέλεση 
και παράδοση στην ανάδοχη επιχείρηση το τµήµα του έργου που τους ανέθεσε ή ακόµη και να 
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ακυρώσουν τη συµφωνία. Όπως είναι φυσικό, κάτι τέτοιο επηρεάζει αρνητικά την υλοποίηση 
ολόκληρου του έργου και γι’ αυτό το λόγο τέτοιου είδους συµφωνίες θα πρέπει να αποφεύγονται 
όσο το δυνατόν αποτελώντας την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. 
 
Με βάση τη θεωρία, η κάθε επιχείρηση πρέπει να διαθέτει PMO που θα επιβλέπει όλα τα έργα 
και σε τυχόν προκύπτουσες διενέξεις είτε εσωτερικές είτε µε υπεργολάβους είτε µε πελάτες  
πρέπει να βρίσκει λύσεις. ∆υστυχώς όµως η θεωρία του PMO δεν είναι ακόµη ανεπτυγµένη στη 
χώρα µας αν και τα τελευταία χρόνια σηµειώνονται αξιόλογες προσπάθειες για τη δηµιουργία 
και λειτουργία τέτοιων γραφείων µε την παρότρυνση και την υποστήριξη των ανωτέρων 
διοικήσεων των επιχειρήσεων. 
 
Παράλληλα, η θεωρία υπαγορεύει τη χρήση µίας σειράς από µεθοδολογίες και µοντέλα (π.χ. 
µεθοδολογίες διοίκησης έργων, µοντέλα διαδικασιών). Το πρόβληµα έγκειται στο ότι οι 
ελληνικές επιχειρήσεις συναντούν δυσκολίες στην εφαρµογή της θεωρίας αφού παρατηρούνται 
ελλείψεις σε απαραίτητες υποδοµές και αλλά και στην κουλτούρα που θα µπορούσε να τη 
στηρίξει. Συνεπώς, µείζον ζήτηµα αποτελεί η επιλογή δυναµικών και αποφασιστικών ατόµων 
για τις ανώτερες διοικητικές θέσεις προκειµένου να επιλέξουν τις κατάλληλες θεωρίες που 
αρµόζουν στη φιλοσοφία και τη στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία. Τα άτοµα αυτά πρέπει να 
είναι σε θέση να προσφέρουν την οργάνωση που απαιτείται, ώστε να ξεπεραστούν όλα τα 
εµπόδια που εµφανίζονται και να επιτύχουν τον ενστερνισµό του καινούριου τρόπου εργασίας 
από όλους τους υπαλλήλους, προκειµένου να αποτελέσει κοµµάτι της κουλτούρας της 
επιχείρησης. 
 

6.4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σηµειωθεί µία ταχεία ανάπτυξη της χρήσης της διοίκησης έργων 
ως µέσου για να επιτύχουν οι οργανισµοί τους στόχους τους. Η διοίκηση έργων παρέχει ισχυρά 
εργαλεία για τη βελτίωση των οργανισµών ως προς την ικανότητά τους να σχεδιάζουν, να 
υλοποιούν και να ελέγχουν τις δραστηριότητές τους καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους 
αξιοποιούν τους υπαλλήλους τους αλλά και τους άλλους πόρους τους. Ως προς αυτή την 
κατεύθυνση, δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στους στόχους του έργου και τελικά η διοίκηση έργων 
οδηγείται από αυτούς. Αυτή η τάση διαδίδεται γρήγορα και µε σηµαντική επιτυχία, καθώς 
µπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις υψηλές απαιτήσεις για τη διαχείριση και 
διεκπεραίωση πολύπλοκων έργων. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί επιτυχηµένη εφαρµογή σε έργα 
πληροφορικής, εφόσον είναι και ο κλάδος όπου πρωτοεµφανίστηκε η εν λόγω τάση, και είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλο για µικρού και µεσαίου µεγέθους έργα, που διατηρούν και το µεγαλύτερο 
µερίδιο των έργων στη χώρα µας. (Metaxiotis, K. et al., 2005, pp. 55-56) 
 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά σε ζητήµατα διαχείρισης έργων πληροφορικής θα ήταν πράγµατι 
ωφέλιµο να υιοθετηθούν και να αναπτυχθούν και στη χώρα µας οι οργανωτικές δοµές και 
διαδικασίες που, όπως και σε άλλες χώρες, θα υποστηρίζουν την εφαρµογή συγκεκριµένων 
µεθοδολογιών και καλών πρακτικών. Το απαραίτητο επιστηµονικό υπόβαθρο υπάρχει και 
παρέχεται από την Τεχνολογία Λογισµικού (Software Engineering) και ειδικότερα από το πεδίο 
∆ιαχείρισης Έργων Λογισµικού και αφορά µεταξύ άλλων σε διαδικασίες ελέγχου της προόδου 
των έργων, σε πρότυπα ελέγχου ποιότητας διαδικασιών και ελέγχου ωριµότητας των 
επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν έργα πληροφορικής, σε µεθοδολογίες διαχείρισης έργων και 
ανάλυσης κινδύνων, σε µοντέλα διαδικασιών ανάπτυξης έργων πληροφορικής καθώς και σε 
διαδικασίες ανάπτυξης που στηρίζονται στην επαναληπτική ή τµηµατική εκτέλεση έργων 
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δίνοντας έµφαση στην ευέλικτη διαχείριση, στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των τελικών 
χρηστών και στην ανάλυση κινδύνων. 
 
Όλες αυτές οι µεθοδολογίες και πρακτικές, οι οποίες θα αναφερθούν και στη συνέχεια µε 
περισσότερες λεπτοµέρειες, αποτελούν εδώ και χρόνια κοινές πρακτικές σε χώρες που 
προσπαθούν να ξεπεράσουν την «κρίση λογισµικού» και να βελτιώσουν τόσο την 
αποδοτικότητα όσο και την ποιότητα των έργων πληροφορικής τόσο στο δηµόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τοµέα. (Γερογιάννης, Β., 2010) 
 
Πιο συγκεκριµένα, σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί ένα προτεινόµενο µοντέλο έργων 
πληροφορικής, εφαρµόσιµο στην ελληνική πραγµατικότητα. Συνεπώς, πέρα από τις βελτιώσεις 
που έχουν ήδη προταθεί και θα πρέπει να επιδεχθεί η ακολουθούµενη διαδικασία, µε βάση τον 
τρόπο υλοποίησης των έργων πληροφορικής στην Ελλάδα θα επιλεχθούν εκείνες οι θεωρίες, οι 
τεχνικές και οι µεθοδολογίες της ∆ιοίκησης Έργων Πληροφορικής που αρµόζουν καλύτερα 
προκειµένου να επιτυγχάνονται τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 
 
Το µοντέλο περιλαµβάνει διαδικασίες συµπληρωµατικές µε τα όσα εφαρµόζονται έως τώρα, που 
αφορούν στην υλοποίηση του έργου έπειτα από την επισύναψη συµφωνίας µεταξύ πελάτη και 
αναδόχου οργανισµού. Αυτό σηµαίνει πως και οι δύο πλευρές έχουν συµφωνήσει αλλά και 
έχουν στη διάθεσή τους ανά πάσα στιγµή τους όρους της σύµβασης. 
 

6.4.1. Κυριότερα Προβλήµατα και Ιδιαιτερότητες Ελληνικών Έργων Πληροφορικής 
 
 
Τα προβλήµατα που εµφανίζονται συνήθως σχετίζονται µε την αµάθεια, µε τον ελλιπή 
προσδιορισµό των προβληµάτων και των διαδικασιών ή µε την εσφαλµένη εκτίµηση των 
ικανοτήτων. Εντυπωσιακό είναι πως η έλλειψη πληροφόρησης αποτελεί συνήθη πηγή 
προβληµάτων, καθώς τείνουν να εµφανίζονται όταν η πληροφόρηση, στην οποία κάποιος 
βασίζει τις ενέργειες και τις αποφάσεις του, δεν είναι ενηµερωµένη (up to date) και συνεκτική. 
Από αυτό απορρέει το συµπέρασµα της ύψιστης σηµασίας της έγκαιρης και έγκυρης διάθεσης 
της πληροφόρησης εντός του οργανισµού. Όταν ο οργανισµός είναι σε θέση να βελτιώσει τη 
διαχείριση και τη διανοµή τω εγγράφων µεταξύ των ενδιαφεροµένων του έργου, δύναται είτε να 
επιλύσει άµεσα είτε έµµεσα να επηρεάσει πολλά από τα προβλήµατα που µπορούν να 
προκύψουν κατά την υλοποίηση ενός έργου. 
 
Στα έργα που απαιτούν εντατική πληροφόρηση η διαχείριση των εγγράφων είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε τη διαχείριση του ίδιου του έργου. Η γενική ιδέα στηρίζεται στην καλύτερη 
παρακολούθηση και αποτίµηση της αξίας που προστίθεται στις δραστηριότητες που σχετίζονται 
µε τα έγγραφα του οργανισµού. (Eloranta, E. et al., 2001, pp. 231-241) 
 
Άλλα προβλήµατα σχετικά µε τη διοίκηση εκτενών έργων λογισµικού αποτελεί το γεγονός πως 
είναι κουραστικά και καταλήγουν να γίνουν ανιαρά καθώς και το ότι είναι επιρρεπή σε 
σφάλµατα που συχνά απαιτούνται ιδιαίτερες πληροφορίες και γνώσεις για την υποβοήθησή του. 
Συνεπώς δεν είναι λίγες οι φορές που το ιδιαίτερα διαδεδοµένο µοντέλο Microsoft Project δε 
επαρκεί για τη διαχείριση προβληµάτων βελτιστοποίησης. Το κύριο µειονέκτηµα τέτοιων 
εργαλείων είναι πως χρησιµοποιούν αναπαραστάσεις χρονοδιαγραµµάτων που δε δύνανται να 
καλύψουν την ανάγκη της εξελικτικής και ταυτόχρονης φύσης της ανάπτυξης λογισµικού. 
(Chang, C. K. et al., 2008, pp. 1142) 
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Όπως µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, θα πρέπει οι µεθοδολογίες και τα εργαλεία που 
επιλέγονται να διευκολύνουν την επίτευξη του έργου και να συµβάλλουν ενεργά στην 
αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων. Επιπλέον οι µεθοδολογίες και τα εργαλεία θα πρέπει να 
µπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς και στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών έργων. 
 
Στις ιδιαιτερότητες αυτές ανήκει το γεγονός πως η ελληνική αγορά κατακλύζεται από 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις πληροφορικής οι οποίες ως επί το πλείστον αναλαµβάνουν να 
υλοποιήσουν έργα µικρού και µεσαίου µεγέθους. Παράλληλα οι προθεσµίες είναι πολύ σύντοµες 
µε αποτέλεσµα ο φόρτος εργασίας να είναι ιδιαίτερα πιεστικός. Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως δεν 
επιτρέπονται λάθη, τουλάχιστον εκτεταµένα, και πως ο διαθέσιµος χρόνος θα πρέπει να 
αξιοποιείται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
 

6.4.2. Αναθεώρηση ∆ιαδικασιών 
 
 
Σε συνδυασµό µε την υιοθέτηση καινούριας τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις επιπλέον θα πρέπει να 
αναθεωρήσουν τις τρέχουσες διαδικασίες τους και εισάγοντας αναβαθµισµένες τεχνικές 
µεθόδους, µε γνώµονα το τι είναι το σωστό πράγµα που πρέπει να γίνει (right things to do). Η 
τυφλή ακολουθία τυποποιηµένων µεθόδων δεν ενισχύει πάντοτε την παραγωγικότητα. Εάν οι 
ίδιες οι διαδικασίες δεν αναβαθµιστούν σωστά, ελλοχεύει ο κίνδυνος της διατήρησης και 
ενσωµάτωσης στις χρησιµοποιούµενες µεθοδολογίες, διαδικασιών που εµπεριέχουν λάθη µε τη 
µόνη διαφορά πως θα εκτελούνται γρηγορότερα. (Prasad, B., 1995, pp. 124) 
   
Οι επιτυχηµένες επιχειρήσεις είναι συνήθως εκείνες που έχουν καταφέρει να εστιάσουν στην 
εξάλειψη οτιδήποτε µη χρήσιµου, εξετάζοντας προσεκτικά τα προϊόντα τους και προσπαθώντας 
να κατανοήσουν τι οδηγεί το κόστος του προϊόντος και των διαδικασιών και πώς µπορεί να 
προστεθεί αξία. Κατά συνέπεια επιδιώκουν να δώσουν έµφαση στην υψηλής ποιότητας 
παραγωγή και όχι στην υψηλής έντασης παραγωγή. (Prasad, B., 1995, pp. 126) 
 
Οι περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά, µέσω 
της διαδικασίας της επιχειρησιακής µάθησης (corporate learning) που χτίζεται από το εργατικό 
δυναµικό. Αν και δεν είναι αµέσως προφανές, κατά τη διάρκεια της µάθησης ένα πλήθος 
βάσεων δεδοµένων µε εµπειρίες δηµιουργείται. Χρήσιµο είναι η γνώση που αποκτήθηκε από την 
υλοποίηση προηγουµένων έργων να καταγράφεται σε ψηφιακή µορφή ώστε να ανακτάται µε 
άµεσο τρόπο. Αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως µία τεχνική επιχειρησιακή µνήµη που εµπεριέχει 
τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές παρελθοντικές εµπειρίες. Έτσι, µε τη χρήση καταλλήλων 
λέξεων-κλειδιών και µε τη δυνατότητα αναζήτησης µέσω κάποιου δικτύου (online), οι 
υπάλληλοι της κάθε οµάδας µπορούν να αναζητούν τις εµφανίσεις παρόµοιων καταστάσεων και 
κατά συνέπεια να κατατάσσουν σε κεφάλαια τις παρελθοντικές εµπειρίες. (Prasad, B., 1995, pp. 
137) 
 

6.4.3. Οι Φάσεις του Μοντέλου 
 
 
Η εκπόνηση των έργων πληροφορικής θα πρέπει να διακρίνεται σε πέντε φάσεις, όπως έχει 
προαναφερθεί: έναρξη, σχεδιασµός, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος και τερµατισµός. 
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Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η κάθε φάση αναλυτικά, τι πρέπει να περιλαµβάνει καθώς και οι 
µεθοδολογίες και τεχνικές που κρίνονται καταλληλότερες ώστε να ακολουθούνται κατά την 
εκπόνηση ελληνικών έργων. 
 

6.4.3.1. Έναρξη 
 
 
Η φάση της έναρξης του έργου ενεργοποιείται µε την επίσηµη ανάθεσή του στον ανάδοχο έπειτα 
από την σύναψη σύµβασης. Η σύµβαση του έργου όπως έχει προαναφερθεί περιλαµβάνει και 
περιγράφει λεπτοµερώς όλες τις πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζει τόσο ο ανάδοχος όσο 
και ο ίδιος ο πελάτης όπως π.χ. οι απαιτήσεις του πελάτη, το κόστος για τον πελάτη και ο χρόνος 
παράδοσης της εφαρµογής στον πελάτη. 
 
Σε αυτή τη φάση ενηµερώνεται ο υπεύθυνος έργου για την ανάληψη του έργου αλλά και για τις 
λεπτοµέρειες της σύµβασης. Το άτοµο που θα αναλάβει να τελέσει χρέη υπευθύνου έργου δε θα 
πρέπει να επιλέγεται σε αυτή τη φάση. Η ανώτερη διοίκηση οφείλει να έχει προσδιορίσει το 
καταλληλότερο άτοµο για αυτή τη θέση πριν ακόµη επισυναφθεί η συµφωνία µε βάση κυρίως τα 
προσόντα και την προηγούµενη εµπειρία των υπαλλήλων µε την εν λόγω ειδικότητα και 
δευτερευόντως του φόρτου εργασίας τους. 
 
Επιπλέον σε αυτή τη φάση πρέπει να προσδιοριστούν τα µέλη της Επιτροπής Συντονισµού του 
Έργου που θα στηρίζουν τον υπεύθυνο του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του 
έργου, τα µέλη της οµάδας  έργου που στην ουσία θα εργαστούν για την υλοποίηση της 
ζητούµενης εφαρµογής αλλά και τα ενδιαφερόµενα µέρη που δύνανται να επηρεάσουν την 
πορεία του έργου. Ουσιώδες είναι τα µέλη της οµάδας έργου να µην επιλεχθούν τυχαία αλλά να 
επιλεχθούν άτοµα που έχουν εµπειρία σχετική µε το έργο προς υλοποίηση. Η επιλογή των 
ατόµων είναι µείζονος σηµασίας καθώς από τα άτοµα αυτά θα εξαρτηθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό 
η επιτυχία του έργου.  
 

6.4.3.2. Σχεδιασµός 
 
 
Ο σχεδιασµός θα πρέπει να διεξάγεται σε επίπεδα προκειµένου να είναι εφικτή η καλύτερη 
διαχείριση των έργων όσο πολύπλοκα κι αν είναι. Συνεπώς, πρέπει να διακρίνεται το επίπεδο 
διοίκησης το οποίο θα επικεντρώνεται στα ελεγχόµενα αποτελέσµατα κατά τα καθορισµένα 
χρονικά ορόσηµα, καθώς και στο πώς θα υπάρξει σωστή οργάνωση προκειµένου να 
επιτευχθούν. Σε ένα περισσότερο λεπτοµερές επίπεδο θα πρέπει να σκιαγραφηθούν τόσο οι 
δραστηριότητες όσο και τα καθήκοντα για την επίτευξη του κάθε οροσήµου. 
 
Ο διαχωρισµός της συνολικής εικόνας από τις επί µέρους λεπτοµέρειες αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την απόκτηση και διατήρηση µίας σταθερής σφαιρικής θεώρησης της προόδου 
από την πλευρά της διοίκησης, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τον έλεγχο σε ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο λεπτοµέρειας. (Metaxiotis, K. et al., 2005, pp. 56-57) 
 
Αρχικά σε αυτή τη φάση θα πρέπει να συνταχθεί η δήλωση όλων των εργασιών προς υλοποίηση 
(SOW). Το κάθε ενδιάµεσο παραδοτέο θα πρέπει να περιγραφεί µε UML διάγραµµα βάσει των 
προδιαγραφών του πελάτη. Στην ουσία, η ολοκλήρωση της κάθε εργασίας οδηγεί στην 
υλοποίηση ενός επί µέρους παραδοτέου η οποία θα ανατεθεί σε κάποιο µέλος της οµάδας έργου. 



   MBA – TQM: Ελένη Αργύρη 

   158  

Μετά την ανάθεση, το κάθε µέλος πρέπει να εκτιµήσει τον απαιτούµενο χρόνο για την 
ολοκλήρωση του κάθε παραδοτέου. Ο εκτιµώµενος χρόνος εξαρτάται από την πολυπλοκότητα 
και από το σύνολο των λειτουργιών του παραδοτέου αλλά φυσικά δε µπορεί να ξεπερνά την 
ηµεροµηνία παράδοσης του αναφέρει ρητά η σύµβαση, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να έχουν 
ληφθεί υπόψη και οι άλλες εργασίες που θα πρέπει να λάβουν χώρα πριν την τελική παράδοση 
στον πελάτη (π.χ. έλεγχος παραδοτέων). Αυτό προϋποθέτει πως κατά τις διαπραγµατεύσεις της 
σύµβασης, οι εκπρόσωποι της ανάδοχης επιχείρησης πρέπει να έχουν πληροφόρηση σχετικά µε 
το αντικειµενικό (χωρίς υποεκτιµήσεις ή υποεκτιµήσεις) χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να 
ολοκληρωθεί ένα τέτοιο έργο. 
 
Παράλληλα, σε περίπτωση που δεν παρέχονται πληροφορίες στην υπογεγραµµένη σύµβαση, θα 
πρέπει να διευκρινιστούν όλες οι τεχνικές λεπτοµέρειες, όπως για παράδειγµα οι γλώσσες 
προγραµµατισµού που θα χρησιµοποιηθούν, για την υλοποίηση του έργου. 
 
Στη συνέχεια πρέπει να εξασφαλιστεί πως η οµάδα έργου θα έχει στη διάθεσή της όλους τους 
απαραίτητους πόρους έγκαιρα και για όλη την αναγκαία χρονική περίοδο προκειµένου να 
µπορέσει να έρθει εις πέρας επιτυχώς το έργο. Αυτή η αρµοδιότητα βαραίνει τον υπεύθυνο του 
έργου καθώς και η εξεύρεση των πιο οικονοµικών πόρων σε συνδυασµό µε τη σύναψη όσο το 
δυνατόν περισσότερο συµφερουσών συµφωνιών µε τους προµηθευτές, αποβλέποντας σε χαµηλό 
κόστος για την επιχείρηση που θα αφήσει µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. 
 
Για την εκτίµηση του κόστους του έργου για την ανάδοχο επιχείρηση, προτείνεται η χρήση του 
µοντέλου COCOMO II. Το εν λόγω µοντέλο είναι εύκολο στη χρήση του καθώς υπολογίζει το 
συνολικό κόστος του έργου υπολογίζοντας πρώτα το κόστος των επί µέρους εργασιών ενώ 
επίσης µε τη δυνατότητα αναπροσαρµογής των παραµέτρων µπορούν να επιτευχθούν εκτιµήσεις 
που δε θα απέχουν από την πραγµατικότητα. Αυτό το καθιστά χρήσιµο και απόλυτα αναγκαίο 
εργαλείο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το κόστος για τον πελάτη καθορίζεται στη σύµβαση που έχει 
υπογραφεί. Αυτό το κόστος αποτελεί και τα έσοδα του αναδόχου για την ανάληψη του έργου. 
 
Παράλληλα, κατά το σχεδιασµό πρέπει να διεξαχθεί και ο χρονοπρογραµµατισµός ώστε να 
καθοριστεί η αλληλουχία, η αρχή και το τέλος της κάθε εργασίας του έργου αλλά και οι πόροι 
που θα διατεθούν σε κάθε µία. Κατάλληλο εργαλείο αποτελούν τα διαγράµµατα Gantt που 
παρέχουν τη δυνατότητα αναπαράστασης των εργασιών και όλων των ειδών των µεταξύ τους 
σχέσεων ενώ ταυτοχρόνως είναι ιδιαίτερα εύχρηστα και γρήγορα στην κατασκευή τους. 
 
Τα µοντέλα διαδικασιών που πρέπει να προτιµώνται είναι το µοντέλο της V διαδικασίας και το 
σπιράλ µοντέλο. Το πρώτο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου οι απαιτήσεις του 
πελάτη έχουν εκφραστεί και συµφωνηθεί και υπάρχει βεβαιότητα πως δε θα αλλάξουν. Σε 
διαφορετική περίπτωση το σπιράλ µοντέλο κρίνεται περισσότερο κατάλληλο λόγω της ευελιξίας 
που προσφέρει. Όµως όταν επιλέγεται θα πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολικές επαναλήψεις 
που µπορεί να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα αυξηµένη πολυπλοκότητα και να καταλήξουν σε 
αποτυχία του έργου. Αξιοσηµείωτο είναι πως όσο προχωρά ο σχεδιασµός και η εκτέλεση της 
εφαρµογής τόσο περισσότερο κοστίζει µία αλλαγή. 
 
Σε αυτή τη φάση πρέπει να λάβει χώρα και ο προσδιορισµός των ενδιαφεροµένων µερών χωρίς 
να κρίνεται απαραίτητη η εύρεση όλων, αλλά απαραιτήτως όλων εκείνων που δύνανται να 
επηρεάσουν την πορεία του έργου. Τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να καταγράφονται µαζί µε τις 
προσδοκίες τους και στη συνέχεια εκπίπτει στην αρµοδιότητα του υπευθύνου του έργου να τα 
διαχειριστεί µε οξυδέρκεια και αποτελεσµατικά ώστε να µην υπάρξουν επιπλοκές κατά την 
οµαλή διεξαγωγή του έργου. 



   MBA – TQM: Ελένη Αργύρη 

   159  

6.4.3.2.1. Η τεχνική της προσοµοίωσης 

 
 
Λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στο περιβάλλον του έργου, χρήζει η ανάγκη της 
αξιολόγησης των λειτουργιών που προστίθενται στο σύνολο της εφαρµογής κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης του έργου. Προς αυτήν την κατεύθυνση µπορεί µε επιτυχία να χρησιµοποιηθεί 
κάποιο µοντέλο προσοµοίωσης, µε το οποίο µπορεί να επιτευχθεί βελτιστοποίηση των 
αποφάσεων επενδύσεων σε σχέση µε την αξιολόγηση των λειτουργιών του έργου από τα πρώτα 
κιόλας στάδια της υλοποίησής του. Οι αντικειµενικές  λειτουργίες του κύκλου ζωή του έργου 
(Project Life Cycle Objective Functions - LCOFs) ορίζονται ως ένα σύνολο κριτηρίων  καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του έργου. 
 
Η προσοµοίωση των διαδικασιών µπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιµο εργαλείο ως προς τη 
βελτιστοποίηση των αποφάσεων του έργου. Η εφαρµογή και η λειτουργικότητα του έργου 
µπορεί να προσοµοιωθεί αντανακλώντας τις αναµενόµενες αλλαγές στην αγορά κατά τα πρώτα 
στάδια του έργου. Αυτό επιτρέπει την καλύτερη αντίληψη της δυνατότητας του έργου να 
ανταποκριθεί στις δυναµικές της αγοράς και να διατηρήσει η επιχείρηση την ανταγωνιστικότητά 
της. 
 
Έχει αποδειχθεί πως µία τέτοια προσέγγιση συνεισφέρει στον αποτελεσµατικό σχεδιασµό και 
διαχείριση των παραδοτέων του έργου επικεντρώνοντας στους αντικειµενικούς σκοπούς της 
επιχείρησης. Επιπλέον, η συνεχής βελτίωση µπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της 
αποδοτικότητας των ήδη υπαρχουσών λειτουργιών µε την καλύτερη χρήση των πόρων και µε 
την ανάπτυξη στρατηγικών ώστε να γίνεται το σωστό τη σωστή στιγµή (to do the right things in 
the right time). 
 
Η εργασία των υπευθύνων έργων δυσχεραίνεται καθώς η πολυπλοκότητα της προσοµοίωσης 
διαδικασιών αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη χρήση της για την αξιολόγηση 
πραγµατικών καταστάσεων. Αν και µία περιορισµένη ανάλυση διαδικασιών µπορεί να µην είναι 
ενδεικτική για το σύνολο του έργου, εν τούτοις η προσοµοίωση, σε ένα ενοποιηµένο (integrated) 
περιβάλλον έργου, µπορεί να διευκολύνει τους υπευθύνους έργων να ελέγχουν καλύτερα το έργο 
έναντι των διακυµάνσεων που δύνανται να σηµειωθούν στα λειτουργικά περιβάλλοντα, στα 
χαρακτηριστικά των πόρων καθώς και στις σχεδιαστικές βελτιώσεις των εργασιών σε τέτοιο 
βαθµό που αντισταθµίζονται τα όποια µειονεκτήµατα. 
 
Η αρχιτεκτονική του έργου σε ένα ενοποιηµένο περιβάλλον, ή διαφορετικά ενιαίας τεχνικής 
εγκατάστασης (Integrated Facility Engineering  - IFE), περιλαµβάνει τις ακόλουθες 
ενοποιηµένες αυτοτελείς µονάδες: 

• ένα έξυπνο πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης έργων (Smart Project Management 
Information System - SPMIS) που εξυπηρετεί στην ανάλυση των διαδικασιών της 
διοίκησης έργων 

• ένα σύστηµα διοίκησης οπτικού συστήµατος σχεδιασµού (Visual Design Management - 
VDM) που βοηθά στην απεικόνιση και της προσοµοίωσης του χρονοδιαγράµµατος και 
στη διαχείριση της διαδικασίας του σχεδιασµού 

• ένα πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης της κατασκευής (Construction Management 
Information System - CMIS) 

• ένα σύστηµα µοντελοποίησης της δυναµικής προσοµοίωσης (Dynamic Simulation 
Modeling System - DSMS) που ενισχύει την ανάλυση αποφάσεων  για τη βιωσιµότητα 
του έργου 
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• ένα σύστηµα διαχείρισης ηπίων ζητηµάτων (Soft Issues Management System - SIMS) 
που αξιολογεί ήπια ζητήµατα όπως εκείνα που προέρχονται από τα ενδιαφερόµενα µέρη 
και το κοινωνικό σύνολο 

 
Εικόνα6-1: Ενοποίηση του µοντέλου προσοµοίωσης σε σύστηµα ενιαίας εγκατάστασης 

(Doloi, H. et al., 2002, pp. 90) 
 
Το DSMS είναι στην ουσία µία γενική εφαρµογή που ανταποκρίνεται διαδραστικά στις οδηγίες 
του χρήστη. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να δηµιουργήσουν δυναµικά µοντέλα 
του έργου και των διαδικασιών µέσω εύχρηστης διεπαφής. Η δυνατότητα του µοντέλου στο 
σύνολό της διευκολύνει την περισσότερο ακριβή εκτίµηση των πραγµατικών χαρακτηριστικών 
των διαδικασιών όπως η ποσότητα και η απόκλιση των εισροών, η χρόνος της µεταποίησης 
(processing time), ο χρόνος υστέρησης των προµηθευτών (lead time), η εκµετάλλευση των 
πόρων, η εκµετάλλευση του προσωπικού, οι κρίσιµες αποκλίσεις, οι ανασχετικοί παράγοντες 
(bottlenecks). Εναλλακτικά, οι διαδικασίες των έργων µπορούν εύκολα να προσοµοιωθούν και 
να βελτιστοποιηθούν λαµβάνοντας υπόψη την επίδρασή τους στις LCOFs. (Doloi, H. et al., 
2002, pp. 88-104) 
 

6.4.3.3. Εκτέλεση 
 
 
Σε αυτή τη φάση υλοποιείται ό,τι σχεδιάστηκε προηγουµένως, κατά το σχεδιασµό. Ο 
σχεδιασµός λειτουργεί ως οδηγός για το τι θα εκπονηθεί, από ποιον, µε ποιους πόρους, πότε θα 
πρέπει να εκκινήσει και πότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. 
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Κατά την εκτέλεση είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει σωστή επικοινωνία και συντονισµός 
µεταξύ όλων των µελών της οµάδας έργου αλλά και της οµάδας έργου µε τον υπεύθυνο του 
έργου ώστε τυχόν προβλήµατα να επιλύονται επιτυχώς έγκαιρα. 
 

6.4.3.4. Παρακολούθηση και Έλεγχος 
 
 
Κατά την παρακολούθηση και τον έλεγχο πρέπει να ελεγχθεί από τα κατάλληλα άτοµα της 
οµάδας έργου εάν τα παραδοτέα της εκτέλεσης ανταποκρίνονται στο σχεδιασµό ή αν υπάρχουν 
αποκλίσεις οι οποίες και θα διορθωθούν.  
 
Επιπλέον, χρήσιµη είναι η δηµιουργία σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ανάλογα µε τη συνολική 
διάρκεια του έργου, διαγραµµάτων Pareto και χαρτών ελέγχου προκειµένου να εντοπίζονται οι 
κυριότερες αιτίες προβληµάτων και αναξιόπιστες διαδικασίες. Με αυτόν  τον τρόπο µπορούν να 
γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ώστε να αντιµετωπιστούν όσο το δυνατόν 
συντοµότερα τέτοια προβλήµατα και να εµποδιστεί η επανεµφάνισή τους τόσο κατά την πορεία 
του έργου προς την ολοκλήρωση όσο και κατά την υλοποίηση άλλων µεταγενέστερων έργων. 
Οπότε και το όφελος για την επιχείρηση θα είναι τόσο βραχυπρόθεσµο όσο και µακροπρόθεσµο. 
 
Ο υπεύθυνος του έργου πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει εάν οι εργασίες εκτελούνται µε 
βάση τον προκαθορισµένο χρονοπρογραµµατισµό. Σε περίπτωση που εµφανίζονται αποκλίσεις 
θα πρέπει να έρθει σε επαφή µε την επιτροπή συντονισµού προκειµένου να ληφθούν οι 
αναγκαίες αποφάσεις. 
 
Όταν το έργο θεωρηθεί ολοκληρωµένο από την πλευρά του αναδόχου και πριν την τελική 
παράδοση της εφαρµογής στον πελάτη, ο πελάτης πρέπει να κληθεί να τη χρησιµοποιήσει 
προκειµένου να την ελέγξει και να αναφέρει τυχόν σφάλµατα που εντοπιστούν και που έρχονται 
σε αντίθεση µε όσα περιγράφει η σύµβαση. Όταν δεν εντοπιστούν άλλα σφάλµατα και η 
εφαρµογή γίνει αποδεκτή από τον πελάτη, τότε ολοκληρώνεται και η φάση της παρακολούθησης 
και του ελέγχου για να ακολουθήσει ο τερµατισµός του έργου. 
 

6.4.3.5. Τερµατισµός 
 
 
Όταν το τελικό παραδοτέο ικανοποιεί τις προδιαγραφές του πελάτη και έχει γίνει αποδεκτό µετά 
από σχετικό έλεγχο, το έργο ολοκληρώνεται επιτυχώς, οπότε και περατώνεται. Η εφαρµογή 
παραδίδεται και στην περίπτωση όπου έχει συµφωνηθεί, γίνεται και η απαραίτητη εγκατάσταση 
στα συστήµατα του πελάτη και η συµφωνία λύεται. 
 

6.4.4. Παραδοτέα Έργου 
 
 
Το τελικό παραδοτέο του έργου είναι αυτό που έχει ζητήσει ο πελάτης και υλοποιείται από την 
ανάδοχη επιχείρηση µετά από την ανάληψή του. Ουσιαστικά είναι εκείνο που δηµιουργεί την 
ανάγκη για τη δηµιουργία και την ανάθεση του έργου. Μέχρι όµως το τελικό παραδοτέο, κατά 
τις  διάφορες  φάσεις   αλλά  και   στάδια   από   τα   οποία  διέρχεται   η   εκπόνηση   του  έργου,  



   MBA – TQM: Ελένη Αργύρη 

   162  

δηµιουργούνται άλλα ενδιάµεσα παραδοτέα. Αυτά τα ενδιάµεσα παραδοτέα µπορεί να 
αποτελούν εκροή κάποιας εσωτερικής διαδικασίας που χρησιµεύει ως εισροή για κάποια άλλη, 
ενώ άλλες φορές είναι πιθανό να εµπλέκονται και οι ίδιοι οι πελάτες. 
 
Για παράδειγµα, αρχικά κατά το σχεδιασµό οι λειτουργίες που θα περιλαµβάνει η ζητούµενη 
εφαρµογή µπορούν να σχεδιαστούν µε ειδικά διαγράµµατα, τα UML. Τα διαγράµµατα αυτό 
αποτελούν ένα επί µέρους παραδοτέο, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί από την οµάδα των 
προγραµµατιστών κατά τη φάση της εκτέλεσης και θα αποτελέσει τον οδηγό που θα δείχνει το τι 
θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Ακόµη, η υλοποίηση των επί µέρους λειτουργιών είναι πιθανό να 
ολοκληρωθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Στο µεσοδιάστηµα είναι δυνατό να δοθεί ένα 
επί µέρους παραδοτέο στους πελάτες ώστε να ελέγξουν τη λειτουργικότητα προκειµένου είτε να 
εντοπίσουν τυχόν αποκλίσεις. Φυσικά, σε περίπτωση που δεν εντοπιστούν σφάλµατα και όλη η 
παραδοτέα λειτουργικότητα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις, τότε ο πελάτης την αποδέχεται. 
Αυτή η διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί µέχρι την ολοκλήρωση όλων των λειτουργιών της 
εφαρµογής. Βέβαια, βασική προϋπόθεση αποτελεί το ότι θα πρέπει να υπάρχουν λειτουργίες που 
είναι ανεξάρτητες. 
 

6.4.5. ∆ιαχείριση Αλλαγών 
 
 
Αναπόσπαστο κοµµάτι της υλοποίησης των έργων αποτελούν οι αλλαγές. Όσο καλός 
σχεδιασµός κι αν έχει προηγηθεί της εκτέλεσής του, η διεξαγωγή αλλαγών είναι αναπόφευκτη. 
Συνεπώς, αποτελεί ευθύνη της ίδιας της επιχείρησης να εντάξει στην κουλτούρα της την άποψη 
πως η έννοια της αλλαγής δεν είναι πάντοτε συνυφασµένη µε κάτι το αρνητικό, ούτε σηµαίνει 
πάντοτε εξαναγκασµός για την καταφυγή σε συγκεκριµένες λύσεις διαφορετικές από εκείνες που  
ήδη συµφωνηθεί, αλλά αντιθέτως υπάρχουν περιπτώσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη 
διευκόλυνση της οµάδας έργου. Επιπλέον, υπάρχουν και περιπτώσεις που οι αλλαγές µπορούν 
να επιβληθούν από εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. τροποποιήσεις στη νοµοθεσία). 
 
Το έργο πρέπει να είναι ευέλικτο ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται στις απαραίτητες αλλαγές 
και να συνεχίζει την πορεία του προς την περάτωση χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ολοκλήρωσή 
του. Για αυτό το σκοπό είναι απαραίτητη η χρήση βάσης δεδοµένων ελέγχου αλλαγών. Κάθε 
φορά που υπάρχουν προτάσεις για αλλαγές ή και ενηµερώσεις αλλαγών θα πρέπει να 
καταγράφονται µε εκτενή περιγραφή και τεκµηρίωση ώστε να γίνεται κατανοητή τόσο η 
προκύπτουσα ανάγκη όσο και ο τρόπος πραγµατοποίησης της αλλαγής. Τα άτοµα της οµάδας 
έργου αλλά και ο πελάτης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης που 
σχετίζονται µε το έργο στο οποίο εργάζονται ή το οποίο έχουν αναθέσει στην επιχείρηση, 
αντίστοιχα. Το καθήκον της διαχείρισης των προτάσεων αλλαγών το επωµίζεται ο υπεύθυνος 
του κάθε έργου. Η κάθε πρόταση µπορεί είτε να εγκρίνεται είτε να απορρίπτεται, αναλόγως µε 
το τι θεωρείται περισσότερο συµφέρον, απόφαση που πρέπει να λαµβάνεται από κοινού από την 
επιτροπή του έργου και τον υπεύθυνο του έργου. Σε περίπτωση έγκρισης και εάν πρόκειται για 
απόφαση η οποία επηρεάζει το τελικό παραδοτέο, η τελική έγκριση θα δοθεί από τον πελάτη. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, καµία αλλαγή δε δύναται να προχωρήσει εάν ο πελάτης δε συµφωνήσει. 
Σε περίπτωση απόρριψης, ιδιαίτερα χρήσιµη είναι η παροχή της δυνατότητας διατύπωσης 
αντιπρότασης η οποία θα πρέπει να εγκριθεί ή να απορριφθεί εκ νέου.  Μετά την οποιαδήποτε 
ενέργεια, η βάση δεδοµένων θα πρέπει να ενηµερώνεται. 
 
Προφανώς, οι περιπτώσεις των εκτάκτων αλλαγών δε µπορούν να ακολουθήσουν αυτή τη 
διαδικασία, καθώς είναι αρκετά χρονοβόρα και µέχρι την τελική απόφαση είναι θα έχει χαθεί 
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πολύτιµος χρόνος που είναι πιθανόν να αποβεί µοιραίος για την οµαλή πορεία του έργου. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις την απόφαση για ενδεχόµενη αλλαγή θα πρέπει να τη λαµβάνει είτε ο 
υπεύθυνος του έργου είτε ο υπεύθυνος (leader) κάποιας υποοµάδας της οµάδας έργου (οµάδα 
προγραµµατιστών), είτε και οι δύο µαζί έπειτα από συνεννόηση. Όµως, ακόµη και σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η καταγραφή των αλλαγών (περιγραφή και αιτία) αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
σηµαντική προκειµένου να παρακολουθούνται (track) και να µπορεί κανείς να ανατρέχει σε 
αυτές. 
 

6.4.6. ∆ιαχείριση Κινδύνων 
 
 
Η διαχείριση κινδύνων συνδέεται άρρηκτα µε τη διαχείριση αλλαγών. Οι αποφάσεις για αλλαγές 
επέρχονται ενόψει ενός ενδεχοµένου κινδύνου ή κατά την προσπάθεια αντιµετώπισης ενός 
υπάρχοντος προβλήµατος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την επιτυχή ολοκλήρωση του 
έργου. 
 
Όπως έχει ήδη αναλυθεί, οι κίνδυνοι µπορεί να πηγάζουν από πληθώρα παραγόντων και άλλοτε 
αποτελούν κινδύνους που προέρχονται από παράγοντες που σχετίζονται άµεσα µε την 
υλοποίηση του έργου (π.χ. δεξιότητες της οµάδας έργου, αλλαγές στις απαιτήσεις του πελάτη) 
και άλλοτε να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (π.χ. αλλαγή στη νοµοθεσία). 
 
Οι κίνδυνοι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη εξαρχής καθώς µπορούν να επηρεάσουν σε πολύ 
µεγάλο βαθµό το έργο και οι συνέπειές τους µπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα δυσµενείς. Είναι 
πιθανόν να προκληθούν προβλήµατα µε αντίκτυπο την οµαλή υλοποίηση αλλά και παράδοση 
του έργου, ή ακόµη και η διακοπή και η εγκατάλειψή του σε µη αναστρέψιµες περιπτώσεις. 
 
Συνεπώς αποτελεί µείζονος σηµασίας και πρόληψη µε σκοπό την αποφυγή των κινδύνων και 
στις περιπτώσεις που τα µέτρα αυτά δεν αποδώσουν θα πρέπει να βρεθούν τρόποι αντιµετώπισής 
τους. Αρχικά ο υπεύθυνος του έργου θα πρέπει να πραγµατοποιήσει SWOT ανάλυση ώστε να 
εντοπιστούν οι κίνδυνοι του έργου. Στη συνέχεια πρέπει να βαθµολογηθεί ο κάθε κίνδυνος 
λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητα και την πιθανότητα εµφάνισής του. Προτεραιότητα 
δίδεται πάντοτε στους κινδύνους µε την υψηλότερη βαθµολογία, λαµβάνοντας µέτρα σε 
συνεννόηση µε την επιτροπή του έργου για την αποφυγή τους. Εάν η βαθµολογία που 
συγκεντρώνει κάποιος κίνδυνος είναι χαµηλή, µπορεί να γίνει αποδεκτός χωρίς συνέπειες 
µεγάλης σπουδαιότητας για το έργο. Εάν η βαθµολογία είναι λίγο υψηλότερη, τότε λαµβάνονται 
µέτρα για την άµβλυνσή του ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες, ενώ εάν η βαθµολογία είναι 
ακόµα υψηλότερη, τότε πρέπει να ευρεθούν διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην εξάλειψη. 
 
Γενικά, ο υπεύθυνος του έργου θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να παρακολουθεί τους 
κινδύνους ώστε όταν αποτελέσουν πραγµατική απειλή να βρίσκεται σε ετοιµότητα η οµάδα για 
την εφαρµογή των µέτρων που θα έχουν αποφασιστεί. Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθεί και 
την απόδοση των µέτρων που στοχεύουν είτε στην πρόληψη είτε στην αντιµετώπιση των 
κινδύνων. Εάν δεν αποδίδουν επαρκώς, µαζί µε την επιτροπή του έργου θα πρέπει να 
αποφασίσει νέες αλλαγές. 
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6.4.7. ∆ιαχείριση Ποιότητας 
 
 
Η ικανοποίηση των προσδοκιών και των απαιτήσεων των πελατών προσδιορίζουν την ύπαρξη 
της ποιότητας. Η διαχείριση της ποιότητας είναι πολύ σηµαντική καθώς µπορεί να καθορίσει την 
αποδοχή του έργου από τον πελάτη και συνεπώς και την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Εξίσου 
σηµαντικός είναι και ο εντοπισµός των αποκλίσεων όσο το δυνατόν συντοµότερα ώστε το 
κόστος της διόρθωσης να είναι όσο το δυνατόν µικρότερο. 
 

6.4.7.1. Μετρήσεις Ποιότητας 
 
 
Είναι απαραίτητο να διεξάγονται µετρήσεις ώστε να γίνεται γνωστή η πορεία του έργου στους 
ενδιαφερόµενους και να µπορούν να καταλήξουν σε όσο το δυνατόν ασφαλή συµπεράσµατα για 
την επιτυχή ή µη πορεία του έργου. Από τα διάφορα εργαλεία ποιότητας που προτείνει η 
βιβλιογραφία, περισσότερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στα γραφήµατα, προκειµένου να 
ελέγχεται και να αξιολογείται η πρόοδος των επί µέρους διαδικασιών του έργου σε βάθος 
χρόνου, αλλά και στα διαγράµµατα αιτίου και αποτελέσµατος και στους χάρτες ελέγχου. Με τα 
δύο τελευταία σε συνδυασµό, µπορούν να εντοπιστούν οι αναξιόπιστες διαδικασίες και να 
βρεθεί η αιτία του προβλήµατος ώστε να µπορέσει να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά. Αυτό 
µπορεί να βοηθήσει την ανάδοχη επιχείρηση να βελτιώσει τις διαδικασίες της κατά την 
υλοποίηση του έργου αλλά και γενικεύοντας τη γνώση που αποκόµισε, να µπορέσει να 
ελαττώσει στο ελάχιστο δυνατό τα προβλήµατα που οδηγούν σε αποκλίσεις για κάθε έργο που 
αναλαµβάνει.  Επιπλέον, χρήσιµα εργαλεία για τους προγραµµατιστές αλλά και για το σύνολο 
της οµάδας έργου αποτελούν τα διαγράµµατα ροής καθώς καθιστούν ξεκάθαρη όλη τη 
λειτουργικότητα της εφαρµογής και γνωστοποιείται σε όλα τα µέλη της οµάδας το τι θα πρέπει 
να υλοποιηθεί. 
 

6.4.7.2. ∆είκτες Ποιότητας 
 
 
Η ποιότητα πρέπει να διασφαλίζεται τόσο για το ίδιο το παραδοτέο όσο και για τις 
ακολουθούµενες διαδικασίες. Όπως έχει προαναφερθεί, υπάρχει µία ποικιλία δεικτών που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανά προβλήµατα.  

 
Εικόνα6-2: Γενική Ταξινόµηση ∆εικτών Έργου (Βιθυνός, Γ., Μάρτιος 2009, σελ. 4) 
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6.4.7.3. Μέτρα Ποιότητας 
 
 
Εκτός από τους δείκτες θα πρέπει να χρησιµοποιούνται και τα µέτρα της ποιότητας για τα οποία 
θα πρέπει να ελέγχεται αν υπερβαίνουν κάποιο ανώτατο όριο αποδεκτής τιµής. Σε περίπτωση 
υπέρβασης θα η οµάδα έργου θα κληθεί να διεκπεραιώσει διορθωτικές ενέργειες. Η τιµή του 
ανώτατου αποδεκτού ορίου καθορίζεται από την επιτροπή του έργου µε τη σύµφωνη γνώµη του 
πελάτη. Τα µέτρα αυτά όπως έχουν προαναφερθεί είναι: 
 

• Αξιοπιστία: Είναι ο αναµενόµενος χρόνος κατά τον οποίο η εφαρµογή λειτουργεί ορθά. 

Αξιοπιστία = 
ΜΧΜΒ

1+ΜΧΜΒ
 

• ∆ιαθεσιµότητα: Είναι η πιθανότητα η εφαρµογή να λειτουργεί ορθά σε µία δεδοµένη 
χρονική στιγµή. 

   ∆ιαθεσιµότητα = 
ΜΧΜΒ

ΜΧΜΒ + ΜΧΕΣ
 

• Συντηρησιµότητα: Είναι το µέτρο του πόσο γρήγορα και εύκολα µπορεί να αναβαθµιστεί 
ή να διορθωθεί ένα σφάλµα στην εφαρµογή. 

Συντηρησιµότητα = 
1

1+ΜΧΕΣ
 

 
Υπενθυµίζεται πως οι συντµήσεις ΜΧΜΒ και ΜΧΕΣ χρησιµοποιούνται αντί των ονοµασιών  
Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών και Μέσος Χρόνος Επιδιόρθωσης Σφάλµατος, αντίστοιχα. 
 
Πρέπει να διευκρινιστεί πως δεν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούνται πάντοτε και σε όλα τα 
έργα όλοι οι δυνατοί δείκτες και τα µέτρα ποιότητας. Αντιθέτως, αναλόγως του είδους του έργου 
και των ιδιαιτεροτήτων του θα πρέπει να επιλέγονται εκείνοι που εξυπηρετούν και συµβάλλουν 
καλύτερα στην παρακολούθησή του. ∆εν υπάρχει κανένα όφελος να διεξάγεται σε µόνιµη βάση 
µία πληθώρα µετρήσεων η οποία τελικά θα αποδεικνύεται περισσότερο χρονοβόρα και 
κοστοβόρα σε σχέση µε τη συµβολή της στο έργο. 
 

6.4.7.4. Πρότυπα 
 
 
Στη διασφάλιση της ποιότητας µπορεί να συντελέσει και η εφαρµογή προτύπων. Γενικά, η 
κεκτηµένη εµπειρία από τα διεθνή έργα έχει οδηγήσει στο συµπέρασµα πως οι διαδικασίες της 
διοίκησης έργων µπορούν να διευκολυνθούν µε τη χρήση της ηλεκτρονικής διαχείρισης των 
εγγράφων. Το επίκεντρο αποτελούν οι διαδικασίες που αποτελούν τα πρότυπα πάνω στις οποίες 
βασίζονται οι επιχειρηµατικές λειτουργίες. Το σύνολο των προτύπων αυτών λειτουργιών πρέπει 
να έχουν προκαθοριστεί, τεκµηριωθεί και ώστε µέρα µε τη µέρα οι διαδικασίες των 
επιχειρήσεων βασιζόµενες σε αυτό να µπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις αποκλίσεις που 
επιφέρουν ανεπιθύµητα αποτελέσµατα. 
 
Τα πρότυπα και οι πιστοποιήσεις της επιτυχής εφαρµογής τους είναι πολύ δηµοφιλείς τα 
τελευταία χρόνια. Αν και η ελληνική νοµοθεσία προς το παρόν δεν επιβάλλει την πιστοποίηση ή 
την εφαρµογή κάποιου συγκεκριµένου προτύπου για τη δηµιουργία λογισµικού, η χρήση και η 
πιστοποίηση ως προς το πρότυπο ISO 9001 (µε τελευταία αναθεώρηση την ISO 9001:2008) 
κρίνεται αναγκαία για τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων στα πλαίσια ενός ταχέως αυξανόµενου 
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και σκληρού ανταγωνισµού. Με βάση το εν λόγω πρότυπο και µε τη βοήθεια ειδικών του χώρου, 
καταγράφονται συγκεκριµένες διαδικασίες για την επιχείρηση, οι οποίες εάν αποτελέσουν µέρος 
της κουλτούρας της επιχείρησης και ακολουθηθούν πιστά, διασφαλίζουν τη δηµιουργία 
ποιοτικών προϊόντων. 
 
Όπως γίνεται εµφανές, δεν αρκεί απλά η καταγραφή των διαδικασιών και η πιστοποίηση προς 
αυτές. Αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία ώστε να σηµειωθεί πραγµατική βελτίωση και αύξηση 
της παραγωγικότητας στην επιχείρηση είναι η αλλαγή της κουλτούρας της. Πρέπει να αλλάξει η 
κουλτούρα της και να ενσωµατώσει τις καινούριες διαδικασίες τις οποίες στη συνέχεια θα 
πρέπει να αποδεχθούν και να ενστερνιστούν όλοι οι υπάλληλοι. Εάν οι εργαζόµενοι 
ακολουθήσουν στην πράξη τον παλιό τρόπο εργασίας τους καµία πρόοδος δε θα είναι εφικτή. Η 
κουλτούρα φυσικά δε µπορεί να αλλάξει ριζικά από τη µία µέρα στην άλλη. Θα πρέπει να γίνει 
σταδιακά µε τη στήριξη της ανώτατης διοίκησης η οποία θα πρέπει να παρέχει διευκρινίσεις στις 
απορίες των εργαζοµένων σχετικά µε τις νέες ακολουθούµενες διαδικασίες. 
 

6.4.7.5. Μεθοδολογία Έξι Σίγµα (6σ) 
 
 
Με την ολοκλήρωση του έργου, κατά καιρούς µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφορα κριτήρια 
ποιότητας όπως έχει ήδη αναφερθεί (π.χ. αξιοπιστία, αποδοτικότητα, µεταφερσιµότητα). Το 
βασικότερο όµως, που είναι εκείνο από το οποίο τελικά θα κριθεί και η αποδοχή ή η απόρριψη 
του παραδοτέου, είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Η ικανοποίηση των προσδοκιών του 
εξασφαλίζεται µε το να υλοποιηθεί πιστά ό,τι εκείνος ζήτησε, όπως περιγράφεται στη σύµβαση 
του έργου, αφού βέβαια προηγήθηκαν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις, αλλά και µε το να 
παραδοθεί η εφαρµογή τη χρονική στιγµή που συµφωνήθηκε, χωρίς καθυστερήσεις. 
 
Την ικανοποίηση των πελατών είναι που διασφαλίζει και η µεθοδολογία διοίκησης έργων Έξι 
Σίγµα, επιδιώκοντας να βελτιώσει τα αποτελέσµατα των διαδικασιών, προσδιορίζοντας και 
αποµακρύνοντας τα αίτια των σφαλµάτων και ελαχιστοποιώντας τη µεταβλητότητα των 
διαδικασιών. Χρησιµοποιεί ένα σύνολο στατιστικών µεθόδων και δηµιουργεί µία ιδιαίτερη δοµή 
κατηγοριοποιώντας τους υπαλλήλους µέσα στην επιχείρηση ανάλογα µε το επίπεδο εξοικείωσή 
τους µε αυτές τις µεθόδους. Όταν χρησιµοποιείται η µεθοδολογία 6σ σε κάποιο έργο, 
ακολουθείται µία συγκεκριµένη σειρά βηµάτων που έχει προσδιορίσει ποσοτικά τους 
οικονοµικούς στόχους (τη µείωση του κόστους ή την αύξηση των κερδών). Η ωριµότητα της 
κάθε παραγωγικής διαδικασίας περιγράφεται µε ένα δείκτη σίγµα (σ) που προσδιορίζει την 
απόδοσή της ή διαφορετικά το ποσοστό των αποτελεσµάτων χωρίς σφάλµατα που παράγει. Η 
µεθοδολογία 6σ επιδιώκει το ποσοστό αυτό να αγγίζει το 99,99966%. 
 
Η µεθοδολογία αυτή αποτελεί πολύτιµο εργαλείο καθώς συµβάλλει στη µείωση των αστοχιών 
επιδιώκοντας ταυτόχρονα αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 
 

6.4.7.6. ∆ιάσπαση Εργασιών 
 
 
Η ποιότητα ενός έργου, όπως έχει αποδειχθεί, µπορεί να επηρεαστεί από τις επί µέρους 
εργασίες. Η συνολική ποιότητα του έργου αποτελεί συνάρτηση της ποιότητας των εργασιών στις 
οποίες διασπάται και µπορεί να θεωρηθεί το σύνολο των επιπέδων ποιότητας που επιτυγχάνεται 
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από τις επί µέρους εργασίες χρησιµοποιώντας τον αριθµητικό µέσο, το γεωµετρικό µέσο και το 
ελάχιστο. 
 
Ο λόγος που µπορεί να είναι επιθυµητή η διάσπαση κυρίως µεγάλων έργων σε µικρότερες 
εργασίες είναι πως µπορεί να εξοικονοµηθεί πολύτιµος χρόνος ιδιαίτερα όταν οι προθεσµίες 
είναι πιεστικές, αν και συνεπάγεται την αύξηση του κόστους. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει πως 
κάποιες εργασίες ολοκληρώνονται νωρίτερα. Συνεπώς, για κάθε εργασία µπορεί να υπολογιστεί 
ο κανονικός χρόνος ολοκλήρωσής της και ο επιταχυνόµενος χρόνος ολοκλήρωσής της. 
 
Υποθέτοντας πως το κόστος µεταβάλλεται γραµµικά µε το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών, 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία γραµµική προγραµµατιστική προσέγγιση προκειµένου να 
αντισταθµιστεί η σχέση µεταξύ χρόνου, κόστους και ποιότητας, η οποία και παρουσιάζεται στη 
συνέχεια. Αξίζει να αναφερθεί πως µε τον κανονικό και τον επιταχυνόµενο χρόνο ολοκλήρωσης 
της κάθε εργασίας συνδέονται και το κανονικό κόστος, η κανονική ποιότητα, το επιταχυνόµενο 
κόστος και η επιταχυνόµενη ποιότητα. 
 
Συµβολισµοί: 

• Κ = 1, 2,…, Μ: τα συµβάντα (οι κόµβοι σε ένα διάγραµµα δικτύου), όπου Μ το πλήθος 
τους 

• L = 1, 2,…, Ν: οι δραστηριότητες (οι ακµές σε ένα διάγραµµα δικτύου), όπου Ν το 
πλήθος του 

• LCD = N+1, N+2,…, N+D: οι αµέτοχες (dummies) δραστηριότητες (οι αµέτοχες ακµές 
σε ένα διάγραµµα δικτύου) 

• (I, J): Η ακµή L ξεκινά από τον κόµβο I και καταλήγει στον J 
 
∆εδοµένα: 

• NTIME(L): Κανονικός χρόνος για τη δραστηριότητα L 
• CRTIME(L): Επιταχυνόµενος χρόνος για τη δραστηριότητα L 
• NCOST(L): Κανονικό κόστος για τη δραστηριότητα L 
• CRCOST(L): Επιταχυνόµενο κόστος για τη δραστηριότητα L 
• NQUAL(L): Κανονική ποιότητα για τη δραστηριότητα L 
• CRQUAL(L): Επιταχυνόµενη ποιότητα για τη δραστηριότητα L 

 
Μεταβλητές: 

• Χ(L): χρόνοι ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων 
• Υ(Κ): ο συντοµότερος χρόνος για το Κ συµβάν 

 
Στόχοι: 

• OBJT: Στόχος επιταχυνόµενου χρόνου 
• OBJC: Στόχος επιταχυνόµενου κόστους 
• OAVQ: Στόχος επιταχυνόµενης (µέσης) ποιότητας 

 
Συναρτήσεις: 

• S(L): κλίση της καµπύλης του κόστους της δραστηριότητας L 
NCOST(L)-CRCOST(L)

S(L)=
NTIME(L)-CRTIME(L)

 

 
• INTERCPT(L): η διαφορά ύψους της καµπύλης του κόστους της δραστηριότητας L 

INTERCPT(L)=CRCOST(L)-S(L) CRTIME(L)∗  
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• SQ(L): κλίση της καµπύλης της ποιότητας της δραστηριότητας L 
NQUAL(L)-CRQUAL(L)

SQ(L)=
NTIME(L)-CRTIME(L)

 

 
• INTERCPTQ(L): η διαφορά ύψους της καµπύλης της ποιότητας της δραστηριότητας L 

INTERCPTQ(L)=CRQUAL(L)-SQ(L) CRTIME(L)∗   
 

• UBTME: Το ανώτερο αποδεκτό όριο του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου 
 

• UBCST: Τον ανώτερο αποδεκτό όριο του κόστους του έργου 
 

• LBQAV: Το κατώτερο αποδεκτό όριο (κατά µέσο όρο) της ποιότητας του έργου 
 
Ισότητες και Ανισότητες: 

• Συνάρτηση του χρόνου-στόχου του έργου (OBJFNT): Y(‘N’) = OBJT 
 

• Συνάρτηση του κόστους-στόχου του έργου (OBJFNC):  
SUM(L, INTERCPT(L) + S(L)*X(L)) = OBJC 

 
• Συνάρτηση της ποιότητας-στόχου του έργου (OBJAVQ):  

1
(SUM(L, INTERCPTQ(L)+SQ(L)*X(L)))=OAVQ

14
 

 
• Περιορισµός του συντοµότερου χρόνου για την κάθε ακµή (συµπεριλαµβανοµένων και 

των αµέτοχων δραστηριοτήτων) από τον κόµβο I στον κόµβο J (ETIME):  
Y('I')+X(L)-Y('J') 0≤  
Ο εν λόγω περιορισµός ισχύει για κάθε ακµή L. 
Εφόσον ο χρόνος ολοκλήρωσης για τις αµέτοχες δραστηριότητες είναι µηδενικός, ισχύει: 
Y('I')-Y('J') 0≤  
Επίσης, Y(‘1’)=0 

 
• Περιορισµός του κατώτερου ορίου για το χρόνο ολοκλήρωσης της κάθε δραστηριότητας 

(LBTACT): X(L) NTIME(L)≤  
 
• Περιορισµός του ανώτερου ορίου για το χρόνο ολοκλήρωσης της κάθε δραστηριότητας 

(UBTIME): OBJT UBTME≤  
 

• Περιορισµός του ανώτερου αποδεκτού κόστους για το έργο (UBCOST): 
OBJC UBCST≤  

 
• Περιορισµός της κατώτερου αποδεκτής ποιότητας για το έργο (LBQUAV): 

OAVQ LBQAV≤  
 
Με τη χρήση των παραπάνω θα πρέπει: 

• Είτε να ελαχιστοποιηθεί το OBJT, µέσω των OBJFNT, ETIME, LBTACT, UBTACT, 
UBCOST και LBQUAV 
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• Είτε να ελαχιστοποιηθεί το OBJC, µέσω των OBJFNC, ETIME, LBTACT, UBTACT, 
UBTIME και LBQUAV 

 
• Είτε να µεγιστοποιηθεί το OAVQ, µέσω των OBJAVQ, ETIME, LBTACT, UBTACT, 

UBTIME και UBCOST 
(Babu, A.J.G. et al., 1994, pp. 320-327)  
 
Σχετικά µε αυτήν την προτεινόµενη γραµµική προσέγγιση για την αντιστάθµιση της σχέσης 
χρόνου, κόστους και ποιότητας, πραγµατοποιήθηκε το ακόλουθο πείραµα για το µέσο µικρότερο 
χρόνο (MINTIME-AV), το µέσο µικρότερο κόστος (MINCST-AV) και τη µέση µεγαλύτερη 
τιµή ποιότητας (MAXQAV-AV). 
 
1. Μοντέλο MINTIME-AV:  Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιήθηκε για την επίλυση συνδυασµού 

τιµών για το UBCOST (45.500 έως 52.500 µε προσαυξήσεις των 500 καθώς και η τιµή 
52.700) και για το LBQAV (0,73, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95 και 0,98). Οι βέλτιστοι χρόνοι 
ολοκλήρωσης που προέκυψαν παρουσιάζονται στον Πίνακα6-5. Για µικρές τιµές του 
προϋπολογισµού, ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι µεγαλύτερος και επηρεάζεται 
ελάχιστα από την τιµή της ποιότητας. Καθώς ο προϋπολογισµός αυξάνεται ο χρόνος 
ολοκλήρωσης του έργου µειώνεται και επηρεάζεται όλο και περισσότερο από την ποιότητα. 
Συνεπώς, οι υψηλότερες απαιτήσεις σε ποιότητα απαιτούν µεγαλύτερους χρόνους 
ολοκλήρωσης του έργου. (Babu, A.J.G. et al., 1994, pp. 323-324) 

Πίνακας6-1: Βέλτιστος Χρόνος Ολοκλήρωσης του Έργου µε Περιορισµό στο Κόστος και στην Ποιότητα 
(Babu, A.J.G. et al., 1994, pp. 324) 

Κατώτερο όριο ποιότητας έργου (QAVQ) Ανώτερο όριο 
κόστους έργου 

(UBCST) 0,73 0,8 0,85 0,9 0,95 0,98 

45.500 44 44 44 44 44 44 
46.000 41 41 41 41 41,05 41,56 
46.500 38,5 38,5 38,5 38,52 38,96 39,49 
47.000 36,91 36,91 36,91 36,98 37,31 38,08 
47.500 35,55 35,55 35,55 35,64 36,03 37,08 
48.000 34,25 34,25 34,25 34,38 34,8 36,95 
48.500 33 33 33, 02 33,25 33,91 36,95 
49.000 31,78 31,78 31,87 32,31 33,88 36,95 
49.500 30,7 30,7 30,93 31,72 33,88 36,95 
50.000 29,77 29,77 30,26 31,5 33,88 36,95 
50.500 29 29 29,96 31,39 33,88 36,95 
51.000 28,57 28,69 29,76 31,39 33,88 36,95 
51.500 28,13 28,53 29,7 31,39 33,88 36,95 
52.000 28 28,46 29,7 31,39 33,88 36,95 
52.500 28 28,46 29,7 31,39 33,88 36,95 
52.700 28 28,46 29,7 31,39 33,88 36,95 

 
2. Μοντέλο MINCST-AV: Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιήθηκε για την επίλυση συνδυασµού 

τιµών για το UBΤΙΜΕ (28 έως 44 µε προσαυξήσεις των 2 ηµερών) και για το LBQAV (0,73, 
0,8, 0,85, 0,9, 0,95 και 0,98). Οι τιµές κόστους που προέκυψαν παρουσιάζονται στον 
Πίνακα6-6. Όταν ο επιτρεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι πολύ µικρός, τότε 
το κόστος είναι τεράστιο και µπορεί να εξυπηρετήσει µόνο µέτριες απαιτήσεις ποιότητας. 
Καθώς ο επιτρεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου αυξάνεται, οι τιµές του κόστους 
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µειώνονται και αυτό επιτρέπει στις απαιτήσεις της ποιότητας να αυξηθούν. (Babu, A.J.G. et 
al., 1994, pp. 324) 

Πίνακας6-2: Βέλτιστη Τιµή Κόστους µε Περιορισµό στο Χρόνο και στην Ποιότητα                              
(Babu, A.J.G. et al., 1994, pp. 324) 

Κατώτερο όριο ποιότητας έργου (QAVQ) Ανώτερο 
όριο χρόνου 
ολοκλήρωσης 

έργου 
(UBTΜΕ) 

0,73 0,8 0,85 0,9 0,95 0,98 

28 51.650 ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΑΝΕΦΙΚΤΟ 
30 49.850 49.850 50.400 ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΑΝΕΦΙΚΤΟ 
32 48.900 48.900 48.938 49.221 ΑΝΕΦΙΚΤΟ ΑΝΕΦΙΚΤΟ 
34 48.100 48.100 48.100 48.158 48.437 ΑΝΕΦΙΚΤΟ 
36 47.333 47.333 47.333 47.367 47.514 ΑΝΕΦΙΚΤΟ 
38 46.600 46.600 46.600 46.620 46.735 47.040 
40 46.200 46.200 46.200 46.200 46.250 46.373 
42 45.800 45.800 45.800 45.800 45.800 45.894 
44 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 45.500 

 
3. Μοντέλο MAXQAV-AV:  Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιήθηκε για την επίλυση συνδυασµού 

τιµών για το UBΤΙΜΕ (28 έως 44 µε προσαυξήσεις των 2 ηµερών) και για το UBCOST 
(45.500 έως 52.500 µε προσαυξήσεις των 500 καθώς και η τιµή 52.700). Οι βέλτιστες κατά 
µέσο όρο τιµές επιπέδων ποιότητας του έργου κόστους που προέκυψαν παρουσιάζονται στον 
Πίνακα6-7. Προσδιορίζοντας υψηλότερες τιµές κόστους και επιτρέποντας µεγαλύτερους 
χρόνους ολοκλήρωσης του έργου, επιτυγχάνονται υψηλότερα κατά µέσο όρο επίπεδα 
ποιότητας. (Babu, A.J.G. et al., 1994, pp. 324-325) 

Πίνακας6-3: Βέλτιστη Ποιότητα Έργου µε Περιορισµό στο Κόστος και στο Χρόνο                               
(Babu, A.J.G. et al., 1994, pp. 326) 

Κατώτερο όριο χρόνου ολοκλήρωσης έργου (LBTME) Ανώτερο όριο 
κόστους έργου 

(UBCST) 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

45.500 ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. 1,0 
46.000 ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. 0,998 1,0 
46.500 ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. 0,995 0,998 1,0 
47.000 ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. 0,979 0,995 0,998 1,0 
47.500 ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. 0,947 0,979 0,995 0,998 1,0 
48.000 ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. 0,973 0,985 0,995 0,998 1,0 
48.500 ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. 0,952 0,973 0,985 0,995 0,998 1,0 
49.000 ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. 0,867 0,952 0,973 0,985 0,995 0,998 1,0 
49.500 ΑΝΕΦ. ΑΝΕΦ. 0,910 0,952 0,973 0,985 0,995 0,998 1,0 
50.000 ΑΝΕΦ. 0,835 0,916 0,952 0,973 0,985 0,995 0,998 1,0 
50.500 ΑΝΕΦ. 0,852 0,917 0,952 0,973 0,985 0,995 0,998 1,0 
51.000 ΑΝΕΦ. 0,860 0,917 0,952 0,973 0,985 0,995 0,998 1,0 
51.500 ΑΝΕΦ. 0,861 0,917 0,952 0,973 0,985 0,995 0,998 1,0 
52.000 0,778 0,861 0,917 0,952 0,973 0,985 0,995 0,998 1,0 
52.500 0,779 0,861 0,917 0,952 0,973 0,985 0,995 0,998 1,0 
52.700 0,779 0,861 0,917 0,952 0,973 0,985 0,995 0,998 1,0 
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Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό πως µε αυτή τη µεθοδολογία καθίσταται πολύ 
εύκολος ο υπολογισµός του κόστους, του χρόνου και της ποιότητας όταν µεταβάλλονται οι δύο 
από αυτές τις παραµέτρους. 
 

6.4.7.7. Επιθεωρήσεις Λογισµικού 
 
 
Η ενσωµάτωση επίσηµων επιθεωρήσεων (inspections) κατά τη διαδικασία ανάπτυξης µπορεί να 
συνεισφέρει καθώς εκτός από τον εντοπισµό αποκλίσεων που οδηγεί σε βελτίωση της 
ποιότητας, η εµπειρία έχει αποδείξει πως είναι επιπλέον εφικτή η µείωση του χρόνου και του 
κόστους. Συνεπώς, οι επιθεωρήσεις λογισµικού έχουν κερδίσει την αποδοχή τόσο των 
προγραµµατιστών όσο και των υπεύθυνων των έργων καθώς όπως τονίζεται αποτελούν 
σηµαντικό εργαλείο διακρίβωσης και επικύρωσης. 
 
Οι επιθεωρήσεις συνθέτουν ένα πλήρες µέρος όλων των φάσεων της ανάπτυξης λογισµικού και 
πέρα από επιθεωρήσεις του κώδικα, καλύπτει και τις απαιτήσεις, τις προδιαγραφές, τις 
αρχιτεκτονικές, το σχεδιασµό και τα  σχέδια ελέγχου (test plans). 
 
Σχεδόν πάντοτε, ως αρχικό στάδιο της διαδικασίας των επιθεωρήσεων καθορίζεται ο σχεδιασµός 
τους. Παρ’ όλ’ αυτά, ο σκοπός του σχεδιασµού είναι να τους στόχους και τις µεθοδολογίες των 
επιθεωρήσεων και όχι να συντονίσει τη διαδικασία της επιθεώρησης µε τις άλλες 
δραστηριότητες του έργου καθώς δεν πρόκειται για µία κεντρική διαδικασία διοίκησης έργων. Ο 
σχεδιασµός των επιθεωρήσεων δε διεξάγεται πριν την  υλοποίηση του έργου όπως συµβαίνει µε 
τις άλλες δραστηριότητες και δε συνδέεται µε το κύριο σχεδιασµό του έργου, αλλά 
πραγµατοποιείται τη στιγµή που το αντικείµενο προς επιθεώρηση είναι έτοιµο και ελέγχεται 
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν ικανοποιεί συγκεκριµένα κριτήρια. 
 
Οι δραστηριότητες της επιθεώρησης δε θα πρέπει να προσεγγίζονται µόνο µε διαδικαστικό 
τρόπο αλλά αντίθετα θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της διοίκησης έργων, όπως 
ο χρονοπρογραµµατισµός και ζητήµατα ικανότητας προσωπικού, προκείµενου να αποφεύγεται η 
εµφάνιση προβληµάτων. Αυτά τα προβλήµατα µπορούν είτε να επηρεάζουν αποκλειστικά την 
αποδοτικότητα της επιθεώρησης και την ποιότητα του έργου, είτε ακόµη και να θέσουν σε 
κίνδυνο ολόκληρο το έργο. Ακόµη, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στο 
χρονοπρογραµµατισµό οι απαιτούµενοι πόροι, ο απαιτούµενος χρόνος και η απαιτούµενη 
προσπάθεια για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων, διότι εάν όλα αυτά έχουν αγνοηθεί, τότε είναι 
πιθανό να δηµιουργηθούν περίοδοι αιχµής και ανασχετικοί παράγοντες για τη χρήση πόρων που 
µπορούν να επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στο κόστος και την ποιότητα. 
(Chatzigeorgiou, A. et al., 2003, pp. 671-680)  
 

6.4.8. Τεχνικές και Εργαλεία ∆ιοίκησης Έργων 
 

6.4.8.1. Μεθοδολογία PRINCE2 
 
 
Σταδιακά οι επιχειρήσεις θα πρέπει να οικειοποιηθούν τη χρήση του PRINCE2 ως εργαλείου για 
τη διοίκηση έργων, καθώς µε αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουν να επωφεληθούν τα 
πλεονεκτήµατά του, αυξάνοντας σε σηµαντικό βαθµό την αποδοτικότητά τους και οδηγώντας 
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τελικά στην επιτυχία αποφεύγοντας δυσµενείς καταστάσεις. Η µεθοδολογία αυτή βοηθά στον 
εντοπισµό αποκλίσεων αλλά και διορθωτικών ενεργειών προκειµένου να βελτιωθούν οι 
υπάρχουσες διαδικασίες. Κύριο χαρακτηριστικό της αποτελεί η έµφαση στους ρόλους των 
εµπλεκοµένων προσώπων στο έργο και στην αποτελεσµατική επικοινωνία τους. 
 
Η σπουδαιότερη ιδιαιτερότητα του PRINCE2 αποτελεί η καταλληλότητά του για µικρά έργα, 
λόγω της ευελιξίας και της προσαρµοστικότητάς του, γεγονός που το καθιστά εύχρηστο κατά 
την υλοποίηση των ελληνικών έργων. 
 

6.4.8.2. Αλγόριθµος ACO 
 
 
Για την εξασφάλιση της ικανοποιητικής απόδοσης του έργου απαιτούνται αποτελεσµατικές 
τεχνικές διοίκησης έργων. Οι ανεπαρκείς στρατηγικές µπορούν να µετατρέψουν το 
προσδοκώµενο όφελος σε ζηµία. Γενικά, η διοίκηση έργων περιλαµβάνει το σχεδιασµό 
εργασιών µε τη χρήση συνδυαστικής γνώσης από πληθώρα επιστηµονικών κλάδων που 
χρειάζεται διαφορετική πληροφόρηση σε διάφορες χρονικές στιγµές. Κατά συνέπεια 
δηµιουργείται ένα τεράστιο πλήθος περίπλοκης πληροφόρησης που θα πρέπει να διαχειριστεί 
αποδοτικά. Η ανάλυση δικτύου παρέχει έναν κατανοητό και πρακτικό σύστηµα για το 
σχεδιασµό και τον έλεγχο µεγάλων έργων πραγµατοποιώντας προβλέψεις βέλτιστων και 
υποβέλτιστων διαδροµών του δικτύου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το δίκτυο αποτελεί µία 
γραφική απεικόνιση  του έργου. Με την ανάλυσή του µπορεί να παρακολουθείται η πρόοδός του 
αλλά και να συµβάλλει στην ανάθεση των πόρων και στην ελαχιστοποίηση του συνολικού 
κόστους. 
 
Ένα τέτοιο δίκτυο αποτελεί η µέθοδος CPM η οποία έχει αποδειχθεί πολύτιµο εργαλείο που 
συµβάλλει στον καλύτερο σχεδιασµό και τον έλεγχο περίπλοκων έργων µε την αξιολόγηση της 
απόδοσης του έργου και τον προσδιορισµό ανασταλτικών παραγόντων. Ένας από τους 
αλγορίθµους αυτής της κατηγορίας που έχει αποδειχθεί πως επιφέρει καλά αποτελέσµατα είναι ο 
αλγόριθµος της βελτιστοποίησης των αποικιών των µυρµηγκιών (Ant Colony Optimization - 
ACO), ο οποίος όπως και υποδηλώνει η ονοµασία του βασίζεται στη συµπεριφορά των 
µυρµηγκιών τα οποία κατά την αναζήτηση της τροφής τους εναποθέτουν µία ποσότητα µιας 
ουσίας αναγνωρίσιµης από τα άλλα µυρµήγκια, που ονοµάζεται φεροµόνη ώστε να ενισχύονται 
οι βέλτιστες διαδροµές. (Abdallah, H. et al., 2009, pp. 10004-10005) 
 
Ο ACO ανήκει στην οικογένεια των γενετικών αλγορίθµων που έχουν το πλεονέκτηµα πως 
µπορούν να καλύψουν το κενό που δηµιουργούν άλλα εργαλεία ως προς την ανάγκη της 
εξελικτικής και ταυτόχρονης ανάπτυξης τµηµάτων του λογισµικού. 
 
Ο εν λόγω αλγόριθµος επιχειρεί να προσοµοιώσει τη φυσική εξέλιξη και να συγκροτήσει µία 
πολυάριθµη επιλογή πιθανών λύσεων, µε τη διερεύνηση του χώρου αναζήτησης προκειµένου να 
βρεθούν οι λύσεις που είναι κοντά στη βέλτιστη. Αυτό σηµαίνει πως δεν ψάχνουν εκτενώς το 
χώρο αναζήτησης λύσεων αλλά εντοπίζουν κάποιες πιθανές λύσεις και στη συνέχεια εντοπίζουν 
τις καλύτερες. Ο ACO δεν εγγυάται την εύρεση της ολικής βέλτιστης λύσης αλλά παρ’ όλ’ αυτά, 
συνήθως µία λύση κοντά στη βέλτιστη είναι αποδεκτή. Αυτός ο αλγόριθµος µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σαν ένας ενιαίος σχηµατισµός για τις εκτιµήσεις, το χρονοπρογραµµατισµό, τη 
διαχείριση πόρων και την ανάλυση των χρηµατοροών. (Chang, C. K. et al., 2008, pp. 1142-
1143) 
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Ο βασικός αλγόριθµος ACO λειτουργεί µε το ακόλουθο τρόπο: τα µυρµήγκια επιλέγουν το 
µονοπάτι µε την υψηλότερη συγκέντρωση φεροµόνης τ µε  µία συγκεκριµένη πιθανότητα p. Το 
πιο σύντοµο µονοπάτι θα έχει την υψηλότερη συγκέντρωση φεροµόνης εφόσον ολόκληρη η 
αποικία ακολουθεί αυτή τη συµπεριφορά. Συνεπώς, η πιθανότητα επιλογής άλλων µονοπατιών 
θα είναι πολύ µικρή. 
 
Υποθέτοντας πως ένα µυρµήγκι k βρίσκεται στον κόµβο i και ένα από τα επόµενα µονοπάτια 
που θα πρέπει να επιλέξει είναι το (i, j), που συνδέει τον κόµβο i µε τον j. Το µυρµήγκι θα 
επιλέξει αυτό το µονοπάτι µε πιθανότητα: p(k, i, j) = f(τ(i, j), όπου τ(i, j) είναι η συγκέντρωση 
φεροµόνης για τη διαδροµή από το i στο j σηµείο. Τότε η πιθανότητα µε την οποία θα επιλεγεί ο 
κόµβος j ως ο επόµενος κόµβος δίδεται από τη συνάρτηση: 
 

α β

α β

τ(i, j) η(i, j)
f(τ(i, j))

τ(i, j) η(i, j)
=
∑

 

 
Τα α και β αποτελούν παραµέτρους που εκφράζουν το σχετικό βάρος µεταξύ της 
σηµαντικότητας των τ και η. 
 
η(i,j) = γ/d(i, j), όπου γ είναι µία παράµετρος, η παράµετρος ορατότητας 
 
Σηµειώνεται πως το κάθε µυρµήγκι περνά µία φορά από τον κάθε κόµβο και γι’ αυτό το λόγο 
υπάρχει µία λίστα Γ (tabu list) όπου αποθηκεύονται οι διαδροµές που κάθε µυρµηγκιού ώστε να 
µην επαναληφθούν. 
 
Η φεροµόνη στα µονοπάτια ανανεώνεται µε τη συνάρτηση: 
τ(i, j)(t + 1) = v * τ(i, j)(t) + δ(k, i, j) 
όπου: t είναι η επανάληψη, v ∈(0, 1) και είναι ο συντελεστής εξάτµισης της φεροµόνης και   
δ(k, i, j) είναι η φεροµόνη που εναποθέτει το k µυρµήγκι στο µονοπάτι (i, j) 
                       Q/L,  εάν πρόκειται για το µονοπάτι (i, j) 
δ(k, i, j) =  
                       0,      σε διαφορετική περίπτωση 
 
Το Q είναι µία θετική σταθερή και συνήθως έχει την τιµή 1 ενώ το L είναι ο συνολικός χρόνος 
για το µονοπάτι. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προτεινόµενα βήµατα κατά την εφαρµογή του αλγορίθµου 
ACO: 
- Βήµα 1ο: Αρχικοποίηση του πίνακα της φεροµόνης 
- Βήµα 2ο: Τοποθέτηση του πρώτου µυρµηγκιού στον αρχικό κόµβο 
- Βήµα 3ο: Κάθε µυρµήγκι πρέπει να επιλέξει τον επόµενο κόµβο µε βάση τη µαθηµατική 

πιθανότητα (τοπική αναζήτηση) µέχρι να βρεθεί στον τελευταίο κόµβο 
- Βήµα 4ο: Υπολογισµός του µήκους της διαδροµής που διήνυσε το κάθε µυρµήγκι και 

υπολογισµός της φεροµόνης που θα εναποτεθεί στο κάθε τόξο της διαδροµής µε βάση το 
συνολικό µήκος της διαδροµής 

- Βήµα 5ο: ∆ιεξαγωγή τοπικής ενηµέρωσης 
- Βήµα 6ο: Εάν σε αυτήν την επανάληψη επιτεύχθηκε καλύτερη λύση από την προηγούµενη, 

διεξάγεται µία σφαιρική ανανέωση αναφορικά µε τη λύση 
- Βήµα 7ο: Επανάληψη των βηµάτων 2 έως 6 
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Η εν λόγω µέθοδος έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να βρίσκει καλές λύσεις. Επιπλέον µπορεί να 
εφαρµοστεί εύκολα σε περίπλοκα δίκτυα όπως εκείνα που εµπεριέχουν αβεβαιότητα λόγω της 
τυχαιότητας ή της ασάφειας των δεδοµένων (random or fuzzy data). (Abdallah, H. et al., 2009, 
pp. 10007-10015) 
 
Προκειµένου να ικανοποιούνται οι περιορισµοί του κάθε προβλήµατος, χρησιµοποιούνται 
ευρετικές µέθοδοι που βασίζονται στις κεκτηµένες εµπειρίες. Έτσι για το πρόβληµα της 
ανάθεσης εργασιών, οι ευρετικές µέθοδοι που καλύπτουν τις προφανείς περιπτώσεις των 
ακαταλλήλων αναθέσεων είναι οι ακόλουθες: 
1. Εξάλειψη των ολοκληρωµένων καθηκόντων: Οι υπάλληλοι αποµακρύνονται από όλα τα 

καθήκοντα που ολοκληρώθηκαν σε προηγούµενο βήµα. 
2. Εξάλειψη των άκαιρων καθηκόντων: Οι υπάλληλοι αποµακρύνονται από καθήκοντα που δε 

µπορούν να ξεκινήσουν κατά το επόµενο βήµα 
3. Εξάλειψη των ακατάλληλων αναθέσεων: Αποµακρύνονται οι υπάλληλοι από καθήκοντα για 

τα οποία δε διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες την περίοδο που ξεκινά η υλοποίηση του 
καθήκοντος 

4. Εξάλειψη των µη διαθέσιµων υπαλλήλων: Οι υπάλληλοι που δε θα είναι διαθέσιµοι κατά το 
επόµενο βήµα αποµακρύνονται από καθήκοντα  

5. Εξάλειψη των αναδόχων από καθήκοντα εκπαίδευσης: Οι ανάδοχοι αποµακρύνονται από 
καθήκοντα εκπαίδευσης για το επόµενο βήµα 

6. Περιορισµός της εκπαίδευσης των υπαλλήλων: Αποµάκρυνση των υπαλλήλων από 
καθήκοντα εκπαίδευσης εάν ο στόχος της εκπαίδευσης είναι η βελτίωση κάποιας δεξιότητας 
για την οποία είναι επαρκώς καταρτισµένος.  

7. ∆ιευθέτηση του φόρτου εργασίας: Για κάθε υπάλληλο δηµιουργείται µία λίστα µε όλα τα 
καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί ταξινοµηµένα µε βάση την καταβληθείσα προσπάθεια 
για το κάθε καθήκον. Ο συνολικός φόρτος εργασίας του υπαλλήλου είναι το άθροισµα των 
επί µέρους προσπαθειών. Εάν ο φόρτος εργασίας υπερβαίνει την καθορισµένη ανώτατη τιµή 
γα το συγκεκριµένο υπάλληλο, θα πρέπει η ανάθεση εργασιών να τροποποιηθεί κατάλληλα 
προκειµένου να µην την ξεπερνά. 

8. ∆ιευθέτηση της υπερστελέχωσης των καθηκόντων: Για το κάθε καθήκον εξετάζεται εάν το 
µέγεθος της υπό-οµάδας ξεπερνά τον ανώτατο όριο υπαλλήλων που µπορεί να απασχολήσει. 
Σε αυτήν την περίπτωση αποµακρύνονται οι λιγότερο κατάλληλοι υπάλληλοι 

(Chang, C. K. et al., 2008, pp. 1147) 
 
Προκειµένου να αποδειχθούν οι ωφέλειες που προκύπτουν, ο αλγόριθµος ACO 
χρησιµοποιήθηκε για την επίλυση της κρίσιµης διαδροµής ενός έργου που αφορά στη 
δηµιουργία εφαρµογής πελατολογίου. Η διάρκεια της κάθε δραστηριότητας ενός έργου 
συνηθίζεται να εκτιµάται προκειµένου να εντοπιστούν σηµεία στα  οποία θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή προκειµένου το έργο να µη βρεθεί εκτός της προθεσµίας παράδοσης. Οι 
δραστηριότητες από τις οποίες απαρτίζεται η κατασκευή του πελατολογίου παρατίθενται στον 
Πίνακα6-4. 
 
Από αυτές τις δραστηριότητες προκύπτει ένα διάγραµµα δικτύου το οποίο παρουσιάζεται στο 
∆ιάγραµµα6-2. Από αυτό το διάγραµµα συµπεραίνουµε πως η κρίσιµη διαδροµή είναι: 1, 3, 4, 5, 
6, 8, 10, 11, 14, 15 ενώ ο συνολικός εκτιµώµενος χρόνος της κρίσιµης διαδροµής υπολογίζεται 
σε 22 ώρες. 
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Πίνακας6-4: ∆ραστηριότητες και Εκτιµώµενος Χρόνος Υλοποίησης Εφαρµογής Πελατολογίου 
 

Κωδικός 
∆ραστηριότητας Περιγραφή ∆ραστηριότητας 

Εκτιµώµενος 
Χρόνος 

 (σε ώρες) 

Απαιτούµενη 
Προηγούµενη 
∆ραστηριότητα 

Α Εγκατάσταση Προγραµµάτων 1 - 
Β ∆ηµιουργία διεπαφής 8 Α 
Γ ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων 5 Α 
∆ Σύνδεση διεπαφής και βάσης δεδοµένων 2 Β, Γ 
Ε Λειτουργία καταγραφής πελατών 2 ∆ 

ΣΤ Έλεγχος καταγραφής πελατών 1 Ε 

Ζ 
Λειτουργία προσθήκης περιεχοµένου 

(εικόνες, βίντεο) 
3 Ε 

Η Έλεγχος προσθήκης περιεχοµένου 1 Ζ 
Θ Λειτουργία επεξεργασίας πελατών 1 Ζ 
Ι Έλεγχος επεξεργασίας πελατών 1 Θ 
Κ Λειτουργία διαγραφής πελατών 1 Ζ 
Λ Έλεγχος διαγραφής πελατών 1 Κ 
Μ Συνολικός έλεγχος εφαρµογής 3 ΣΤ, Η, Ι, Λ 

 
 

 
 

∆ιάγραµµα6-2: ∆ιάγραµµα ∆ικτύου της Εφαρµογής Πελατολογίου 

 
Κατά τη διάρκεια των πειραµάτων οι τιµές των παραµέτρων γ, ν και Q διατηρήθηκαν σταθερές 
µε τις τιµές 6, 0.02 και 1 αντίστοιχα. Υπενθυµίζεται η σηµασία των αναφεροµένων παραµέτρων: 
- γ: είναι η παράµετρος ορατότητας 
- ν: είναι ο συντελεστής εξάτµισης της φεροµόνης και v ∈(0, 1) 
- Q: είναι µία θετική σταθερά 
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Για την επίλυση του προβλήµατος χρησιµοποιήθηκαν πλήθος µυρµηγκιών από 15 έως 1000. 
Υποτέθηκε πως το αρχικό επίπεδο της φεροµόνης εναποτέθηκε τυχαία σε όλα τα τόξα. Κατά την 
αρχική φάση τα µυρµήγκια επιλέγουν τυχαία διαδροµές µε βάση την  ποσότητα φεροµόνης που 
εναποτέθηκε τυχαία σε κάθε τόξο. Καθώς διέρχονται από τα τόξα εναποθέτουν τη δική τους 
φεροµόνη και στη συνέχεια επιλέγουν τα τόξα που έχουν ενισχυθεί περισσότερο µε φεροµόνη. 
 
Τα αποτελέσµατα του πειράµατος απέδειξαν πως ένας πληθυσµός των 250 µυρµηγκιών µπορούν 
να οδηγήσουν σε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα, τα 15 µυρµήγκια συνέκλιναν 
στην τιµή των 20 ωρών (55%), που στην πραγµατικότητα δεν είναι η βέλτιστη τιµή αλλά 
βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή, ενώ δίνει ενδείξεις των υπο-βέλτιστων αποτελεσµάτων των 19 
ωρών (12%), των 21 ωρών (26%) και των 22 ωρών (7%). Τα 100 µυρµήγκια συνέκλιναν στη 
βέλτιστη τιµή των 22 ωρών (61%) ενώ δίνουν µία ένδειξη του υπο-βέλτιστου αποτελέσµατος 
των 20 ωρών (39%). Τα 250 µυρµήγκια συνέκλιναν στη βέλτιστη λύση των 22 ωρών (74%) και 
δίνουν µία ένδειξη του υπο-βέλτιστου αποτελέσµατος των 20 ωρών (26%). Τα 750 µυρµήγκια 
συνέκλιναν στη βέλτιστη λύση των 22 ωρών (98%) και δίνουν µία ένδειξη του υπο-βέλτιστου 
αποτελέσµατος των 20 ωρών (2%). Τέλος, τα 1000 µυρµήγκια συνέκλιναν στη βέλτιστη λύση 
των 22 ωρών (100%).  
 
Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως ο ACO αλγόριθµος µπορεί να εντοπίσει εύκολα, 
αυτοµατοποιηµένα, γρήγορα και ανώδυνα ικανοποιητικά αποτελέσµατα που µπορούν να γίνουν 
αποδεκτά. (Abdallah, H. et al., 2009, pp. 10009-10010) 
 
Επιπλέον, ένα άλλο πείραµα διεξήχθη προκειµένου να αποδειχθεί πως η χρήση του αλγορίθµου 
ACO µπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσµατα από εκείνα που µπορούν οι άνθρωποι. 
 
Πιο συγκεκριµένα, το πείραµα συµπεριλάµβανε 15 εργασίες για τις οποίες 10 υπάλληλοι ήταν 
διαθέσιµοι. Ο κάθε υπάλληλος κατείχε 5 δεξιότητες σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό 
κατάρτισης. Η κάθε µία από τι δεξιότητες ήταν απαραίτητη για τουλάχιστον µία εργασία, ενώ 
παράλληλα, πολλές εργασίες απαιτούσαν πολλαπλές δεξιότητες. Ο Πίνακας6-5 παραθέτει 
πληροφορίες για τον κάθε υπάλληλο, που έχουν διατεθεί για το έργο και ο Πίνακας6-6 
παραθέτει την κατάρτιση του κάθε υπαλλήλου σε κάθε µία από τις 5 δεξιότητες, απαραίτητες για 
την εκπόνηση του έργου. 

Πίνακας6-5: Πληροφορίες Υπαλλήλων (Chang, C. K. et al., 2008, pp. 1149) 
 

Κωδικός 
Υπαλλήλου 

Με σύµβαση 
εργασίας Μισθός 

Μέγιστος αριθµός 
ωρών εργασίας Εµπειρία Ταχύτητα 

1 ΟΧΙ 6000 150 4,8 1,5 
2 ΟΧΙ 5300 100 4,7 1,3 
3 ΝΑΙ 4800 100 4,6 1,3 
4 ΟΧΙ 5000 75 4,7 0,9 
5 ΟΧΙ 5000 50 4,6 1,1 
6 ΟΧΙ 5800 125 4,8 1,4 
7 ΟΧΙ 5800 100 4,8 1,5 
8 ΟΧΙ 5000 100 4,5 1,0 
9 ΝΑΙ 4600 75 4,3 1,2 
10 ΟΧΙ 5300 50 4,6 1,3 
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Πίνακας6-6: Κατάρτιση Υπαλλήλων (Chang, C. K. et al., 2008, pp. 1149) 
 

Κατάρτιση Κωδικός 
Υπαλλήλου ∆εξιότητα1 ∆εξιότητα2 ∆εξιότητα3 ∆εξιότητα4 ∆εξιότητα5 

1 4,5 5 0 5 4,8 
2 0 0 3,5 0 4,8 
3 4,3 4 3,5 0 4,8 
4 0 4,7 0 0 0 
5 4.5 4 3,8 0 5 
6 0 4,5 4,3 4 0 
7 4,5 4,8 5 0 0 
8 0 0 0 4,5 4,6 
9 0 0 3,9 4,8 0 
10 4,7 4 0 3 4 

 
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, δεν είναι προφανείς οι βέλτιστες αναθέσεις των εργασιών στους 
υπαλλήλους προκειµένου να επιτευχθεί το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Η χρήση όµως του ACO 
αλγορίθµου οδήγησε σε εφικτές και λύσεις πολύ κοντά στη βέλτιστη. Ιδιαίτερα µπορεί να 
αναφερθεί πως ο αλγόριθµος βελτίωσε σηµαντικά την καταλληλότητα της λύσης από την αρχή 
µέχρι το τέλος, ενώ η τελική λύση δεν παραβίασε κανέναν από τους περιορισµούς των 
δεξιοτήτων των υπαλλήλων. (Chang, C. K. et al., 2008, pp. 1149) 
 
Το ∆ιάγραµµα6-3 αναπαριστά αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των εργασιών, ενώ ο Πίνακας6-7 
παρέχει πληροφορίες για τις εργασίες. 
 

 
∆ιάγραµµα6-3: ∆ιάγραµµα Αλληλεξαρτήσεων Εργασιών (Chang, C. K. et al., 2008, pp. 1150) 

 
Η εφαρµογή του ACO αλγορίθµου σε ένα πληθυσµό 1000 µυρµηγκιών µε µέγιστο αριθµό 
επαναλήψεων τις 1000, επέφερε ως αποτέλεσµα τελική τιµή χαµηλότερου κόστους 25.940.992.  
Η εξελικτική διαδικασία εύρεσης της λύσης παρίσταται στην Εικόνα6-3. 

 

 
 
 
 



   MBA – TQM: Ελένη Αργύρη 

   178  

Πίνακας6-7: Πληροφορίες Εργασιών (Chang, C. K. et al., 2008, pp. 1150) 
 

Κωδικός 
Εργασίας Προσπάθεια 

Συντοµότερη 
Προθεσµία  

Ανώτερη 
Προθεσµία Ποινή 

Μέγιστος 
Αριθµός 
Υπαλλήλων 

∆εξιότητες 

1 0,25 0 4 1000 2 1, 3 
2 0,5 8 12 1000 2 2, 3, 5 
3 0,8 12 15 2000 3 1, 2, 4, 5 
4 0,25 0 0 0 3 1, 2 
5 0,6 0 0 0 3 1, 3 
6 0,5 0 0 0 3 3, 4 
7 0,3 0 0 0 2 2, 4, 5 
8 0,4 24 32 2000 2 2, 3 
9 0,25 0 0 0 2 2, 4 
10 0,5 0 0 0 2 4, 5 
11 0,5 0 0 0 2 1, 3, 5 
12 0,25 0 0 0 2 2, 4 
13 0,8 0 0 0 3 2, 3, 4 
14 0,5 40 52 3000 2 1, 2, 3, 5 
15 1 52 60 5000 3 2, 3, 4, 5 

 
Προκειµένου να αξιολογηθεί η προκύπτουσα τιµή, κλήθηκαν δύο ανώτεροι υπεύθυνοι έργων 
πληροφορικής (senior software project managers), έστω οι PM1 και PM2,  να αναθέσουν τις 
εργασίες στους υπαλλήλους. Ο PM1 διέθετε 25 χρόνια εµπειρίας στην ανάπτυξη λογισµικού και 
περισσότερα από 15 χρόνια εµπειρίας στο χώρο του σχεδιασµού και της διαχείρισης έργων 
πληροφορικής. Ο PM2 είχε εργαστεί ως προγραµµατιστής σε έργα πληροφορικής για 25 χρόνια 
και διαχειριζόταν έργα για περίπου 20 χρόνια. 
 

 
Εικόνα6-3: Εξελικτική ∆ιαδικασία εντοπισµού λύσης (Chang, C. K. et al., 2008, pp. 1150) 

 
Οι εµπειρογνώµονες συµµερίστηκαν τις παραδοχές που έκαναν προκειµένου να καταλήξουν στις 
αναθέσεις εργασιών που παρέδωσαν. Για παράδειγµα, ο PM1 έδειξε λιγότερο ενδιαφέρον 
συγκριτικά µε τον PM2 για το κόστος όταν ανέθετε τις εργασίες, αλλά προτίµησε να ενδιαφερθεί 
περισσότερο για την καταλληλότητα των δεξιοτήτων των υπαλλήλων. Πάντως και οι δύο 
εµπειρογνώµονες αποπειράθηκαν να εντοπίσουν τη συντοµότερη αλληλουχία εργασιών. Η 
προσπάθειά τους κατέληξε σε κόστος 28.765.895 και 30.125.532 αντίστοιχα. Όπως γίνεται 
κατανοητό, τα αποτελέσµατά τους ήταν χειρότερα από εκείνο που αποκτήθηκε µέσω του ACO. 
Ο µέσος χρόνος εργασίας των εµπειρογνωµόνων ήταν περίπου 3 ώρες χωρίς να 
συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος προετοιµασίας τους (π.χ. ο χρόνος που χρειάστηκε για να 
κατανοήσουν το έργο) ενώ αντιθέτως, ο χρόνος που χρειάστηκε το πρόγραµµα του ACO 
αλγορίθµου ήταν µόλις 33 λεπτά. Με άλλα λόγια, το πρόγραµµα κατέληξε σε καλύτερο 
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αποτέλεσµα και σε πολύ συντοµότερο χρόνο συγκριτικά µε τους ανθρώπους, 
συµπεριλαµβανοµένων ειδηµόνων. Προφανώς ο ACO ξεπέρασε σε απόδοση και τους δύο αν και 
η πραγµατική βέλτιστη τιµή κόστους ήταν 23.323.665. 
 
Συνεπώς, ο αλγόριθµος ACO µπορεί να αποτελέσει πολύ σηµαντικό εργαλείο των υπευθύνων 
έργων, είτε διαθέτουν είτε όχι εµπειρία, προκειµένου να επιτύχουν να εντοπίσουν 
ικανοποιητικές λύσεις σε προβλήµατα χρονοπρογραµµατισµού σε πολύ σύντοµο χρονικό 
διάστηµα. (Chang, C. K. et al., 2008, pp. 1150) 
 

6.4.8.2.1. Έλεγχος Βέλτιστης Τιµής – Συνάρτηση Καταλληλότητας 
 
 
Για να ελεγχθεί το κατά πόσο µία λύση είναι η βέλτιστη χρησιµοποιείται η συνάρτηση 
καταλληλότητας (fitness function). Η τιµή καταλληλότητας (fitness value) αποτελεί τη σύνοψη 
των σταθµικών (weighted) τιµών των στόχων όπως η ελαχιστοποίηση των εισροών, του κόστους 
και του χρόνου. Η συνάρτηση καταλληλότητας εκφράζεται ως Z - Συνολικό κόστος, όπου Ζ 
είναι µία επαρκώς µεγάλη σταθερά. Για παράδειγµα έχει χρησιµοποιηθεί επιτυχώς η τιµή           
Ζ = 1010. Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αλγόριθµος για τον υπολογισµό της 
συνάρτησης καταλληλότητας. 

 ∆ιάγραµµα6-4: Υπολογισµός της Συνάρτησης Καταλληλότητας Βασιζόµενος στο Χρόνο                               
(Chang, C. K. Et al, 2008, pp.1148) 

 
Ακολουθεί διάγραµµα ροής που αναπαριστά σχηµατικά την προτεινόµενη διαδικασία. 
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∆ιάγραµµα6-5: ∆ιάγραµµα Ροής της Προτεινόµενης ∆ιαδικασίας 
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6.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Η διαδικασία υλοποίησης έργων πληροφορικής που ακολουθείται στην πραγµατικότητα από τη 
µεγαλύτερη µερίδα ελληνικών επιχειρήσεων υστερεί σηµαντικά τόσο στην απουσία διαδικασιών 
όσο και στην ποιότητα των διαδικασιών που υλοποιούνται. Απουσιάζουν δηλαδή τα εργαλεία 
και οι µεθοδολογίες που θα βοηθήσουν τις διαδικασίες να αποδώσουν τα µέγιστα. Αν και 
υπάρχουν διαδικασίες για κάθε µία από τις πέντε φάσεις του έργου, ο τρόπος µε τον οποίο 
υλοποιούνται δεν είναι ο ορθότερος µε αποτέλεσµα να σηµειώνονται λάθη που στη συνέχεια 
δύνανται να επηρεάσουν αρνητικά την υλοποίηση του έργου.  
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η απουσία συµµετοχής υπευθύνου έργου από τη δηµιουργία PnL 
επιφέρει πολλά µειονεκτήµατα καθώς τα άτοµα που στην πραγµατικότητα το δηµιουργούν 
βρίσκονται πολύ κοντά στο πελάτη και επιδιώκουν την ικανοποίησή του ή πιθανόν ακόµη και το 
προσωπικό τους όφελος και την προσωπική τους προβολή. Για παράδειγµα, µπορεί να 
επιθυµούν να κερδίσουν κάποιο επιπλέον χρηµατικό δώρο (bonus)  και να προβάλουν µία καλή 
εικόνα στην επιχείρηση µε την επίτευξη συµφερουσών συµφωνιών που θα επιφέρουν σηµαντικά 
έσοδα. Στην πραγµατικότητα όµως, κινούµενοι προς αυτήν τη κατεύθυνση είναι πολύ πιθανό να 
κλείσουν συµφωνίες που δεν είναι εφικτές είτε λόγω προθεσµιών, είτε λόγω αδυναµίας 
υλοποίησης της ζητούµενης λειτουργικότητας και κάτι τέτοιο µπορεί να αποδειχθεί ολέθριο για 
την επιχείρηση και τη φήµη της. Συνήθως αυτά τα άτοµα δεν είναι τα καταλληλότερα να 
εκτιµήσουν αντικειµενικά το τι µπορεί να υλοποιηθεί και σε πόσο χρόνο και γι’ αυτό η συµβολή 
ενός υπευθύνου έργου είναι καθοριστική, καθώς έχει τη δυνατότητα να έρθει σε άµεση επαφή µε 
τεχνικούς και να τους συµβουλευτεί προκειµένου το PnL να καταλήξει σε πραγµατικά 
αποτελέσµατα και όχι σε απλώς επιθυµητά. Εξάλλου, στην περίπτωση που οι πελάτες ζητούν 
πολύ σύντοµες προθεσµίες, είναι καλύτερο και για την ίδια την επιχείρηση να τους ενηµερώσει 
για το τι είναι υλοποιήσιµο στο χρονικό διάστηµα που επιθυµούν και τι όχι και να προτείνει µία 
νέα περισσότερο αντικειµενική προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου. Με αυτόν τον τρόπο η 
επιχείρηση µπορεί να κερδίσει την εκτίµηση και την εµπιστοσύνη του πελάτη παρά αν του 
υποσχεθεί κάτι και αποδειχθεί στην πορεία πως αδυνατεί να το φέρει εις πέρας. 
 
Επιπλέον, η επιλογή του υπευθύνου του έργου µε βάση τη διαθεσιµότητα σίγουρα αδυνατεί να 
αποτελέσει αλάνθαστο κριτήριο. Γενικά παρατηρείται αυτή η τάση σήµερα στις επιχειρήσεις 
πληροφορικής. Όταν αναλαµβάνεται ένα νέο έργο από την επιχείρηση προτιµάται να επιλέγεται 
υπεύθυνος έργου εκείνο το άτοµο µε την εν λόγω ειδικότητα που τη δεδοµένη χρονική στιγµή 
έχει το µικρότερο φόρτο εργασίας. Όµως κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα και 
καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση του έργου. Ο καλύτερος τρόπος επιλογής είναι να γίνει µε 
βάση την εµπειρία των ατόµων πάνω στα είδη έργων που έχουν ήδη αναλάβει και παραδώσει. 
Μία τέτοια επιλογή εγγυάται πως ο επιλεγόµενος υπεύθυνος έργων θα µπορεί να πάρει 
καλύτερες αποφάσεις και σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
έργων αφού είναι πολύ πιθανό να έχει αντιµετωπίσει παρόµοιες καταστάσεις σε προηγούµενα 
έργα. Η αλήθεια είναι πως µε αυτόν τον τρόπο επιλογής υπευθύνων έργων µπορεί να 
δηµιουργηθεί µία εξειδίκευση µεταξύ των ατόµων της ειδικότητας µε αποτέλεσµα να χαθεί το 
πλεονέκτηµα της ευελιξίας της οµάδας και να οδηγηθεί σε ένα σηµείο όπου για άλλα άτοµα  ο 
φόρτος εργασίας θα είναι υπερβολικός ενώ για άλλα θα είναι µηδαµινός. Προκειµένου όµως να 
αποφευχθεί µία τέτοια άδικη κατάληξη, το ιδανικότερο είναι µέχρι να αποκτήσουν όλα τα άτοµα 
έστω µία µικρή εµπειρία σε αρκετά είδη έργων, να αναλαµβάνεται το έργο από κάποιον έµπειρο 
αλλά στη διαδικασία να συµµετέχει και κάποιο άλλο, λιγότερο έµπειρο άτοµο. Με αυτόν τον 
τρόπο, όταν το έµπειρο άτοµο λόγω φόρτου εργασίας δε θα µπορεί να αναλάβει άλλο έργο για 
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κάποια περίοδο, το άλλο άτοµο θα έχει αποκτήσει µία έστω και µικρή εµπειρία που θα του 
επιτρέπει να προβεί στην ανάληψη ενός νέου έργου. 
 
Όσον αφορά στη διαχείριση αλλαγών και στη διαχείριση κινδύνων κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου, είναι γενικά αποδεκτό πως προληπτικά δε λαµβάνει χώρα καµία ενέργεια προληπτικά 
παρά µόνο η προσπάθεια αποφυγής αποκλίσεων από τη σύµβαση. Το έργο ξεκινά να υλοποιείται 
και όταν προκύψουν κίνδυνοι και δηµιουργηθεί ανάγκη για αλλαγή, µόνο τότε και µετά από την 
έγκριση της επιτροπής συντονισµού, ο υπεύθυνος του έργου θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες 
προκειµένου να συνεχιστεί η διεξαγωγή του έργου και να µη διακοπεί. Βέβαια σε αυτές τις 
περιπτώσεις, το ιδανικότερο είναι να εντοπιστούν εξ αρχής οι πιθανοί κίνδυνοι για το έργο και 
να συµβούν αλλαγές µε σκοπό την αποφυγή τους όταν αυτό είναι δυνατό ή διαφορετικά να 
σχεδιαστεί το τι µπορεί να γίνει προκειµένου να αµβλυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι 
δυνητικοί κίνδυνοι µε σκοπό να επηρεάσουν όσο το δυνατό λιγότερο την οµαλή πορεία του 
έργου προς την περάτωση. 
 
Ένα άλλο µειονέκτηµα που σχετίζεται µε τους κινδύνους και τις αλλαγές είναι το γεγονός πως η 
γνώση χάνεται. ∆ηλαδή όταν προκύπτει η ανάγκη για κάποια αλλαγή γίνονται οι απαραίτητες 
ενέργειες και λαµβάνονται οι αναγκαίες αποφάσεις για µέτρα. Όµως η διαδικασία αυτή δεν 
καταγράφεται, δηλαδή ποια ανάγκη προέκυψε, ποιος τρόπος επιλέχθηκε για να αντιµετωπιστεί 
και εάν απέδωσε τελικά, µε αποτέλεσµα η γνώση αυτή που αποκτήθηκε στην πορεία να ξεχαστεί 
και να χαθεί. Ως εκ τούτου σε περίπτωση που αργότερα στο µέλλον προκύψει µία ανάλογη 
ανάγκη θα χρειαστεί διερεύνηση εκ νέου που θα οδηγήσει σε χρονοτριβή ενώ αυτή η απώλεια 
χρόνου θα µπορούσε να αποφευχθεί εάν ο υπεύθυνος του έργου είχε τη δυνατότητα να ανατρέχει 
σε παλιότερες αλλαγές. 
 
Ο έλεγχος της ποιότητας κατά την εκτέλεση του έργου είναι επίσης περιορισµένος. 
Χρησιµοποιούνται µόνο η κατάσταση PnL προκειµένου να ελέγχεται πως δεν υπάρχουν 
αποκλίσεις ωφελειών και κόστους για την επιχείρηση, τα χρονοδιαγράµµατα προκειµένου να 
ελέγχεται εάν όλες οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου καθώς και τα επί µέρους παραδοτέα 
βρίσκονται εντός των προθεσµιών που έχουν εκτιµηθεί και φυσικά δεν ξεπερνούν την τελική 
προθεσµία παράδοσης της ολοκληρωµένης εφαρµογής, ενώ η ικανοποίηση του πελάτη δε 
µπορεί παρά να γίνει γνωστή µετά το πέρας του έργου και όταν οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις 
στη εφαρµογή καθίστανται επίπονες και ιδιαίτερα χρονοβόρες αλλά και κοστοβόρες. 
 
Για την εξασφάλιση της ποιότητας αλλά κυρίως της βιωσιµότητάς τους, οι περισσότερες 
ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη ή επιδιώκουν να πιστοποιηθούν ως προς το διεθνής 
αναγνώρισης πρότυπο ISO 9000. Το συγκεκριµένο πρότυπο εξασφαλίζει ποιοτικές διαδικασίες 
οι οποίες µε τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε ποιοτικά παραδοτέα. Λόγω της ανταγωνιστικότητας 
που δηµιουργείται µεταξύ των επιχειρήσεων ως επέκταση της προσπάθειας των επιχειρήσεων να 
ξεχωρίσουν ώστε να τις προτιµήσουν οι πελάτες, η πιστοποίηση ως προς κάποιο πρότυπο δεν 
προσφέρει πια ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αλλά αντιθέτως στα πλαίσια των αυξανόµενων 
απαιτήσεων των πελατών, τείνει να θεωρείται απαραίτητο εφόδιο για την επιχείρηση 
προκειµένου να µπορέσει να επιβιώσει. 
 
Οι επιχειρήσεις διαθέτουν σηµαντικό κεφάλαιο, προσλαµβάνουν ειδήµονες προκειµένου να 
καταγράψουν τις διαδικασίες µε βάση το πρότυπο και τελικά να αποκτήσουν την επιθυµητή 
πιστοποίηση. Στην πραγµατικότητα όµως αυτό, η απλή καταγραφή νέων διαδικασιών, δεν είναι 
αρκετό προκειµένου να αποδώσει το πρότυπο και να βοηθήσει την επιχείρηση. Το πρότυπο αυτό 
προσφέρει την ευκαιρία στην επιχείρηση να αναθεωρήσει τις ακολουθούµενες διαδικασίες της 
και µαζί µε τη συµβολή των ειδηµόνων, να καθιερώσει και να υιοθετήσει καινούριες 
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περισσότερο αποτελεσµατικές και αποδοτικές και κατά συνέπεια θα επιτύχει µείωση των 
πιθανών σφαλµάτων. Στην πραγµατικότητα όµως τις περισσότερες περιπτώσεις δε συµβαίνει 
κάτι τέτοιο. Ο λόγος είναι πως οι νέες διαδικασίες απλά χρησιµεύουν για την απόκτηση της 
πιστοποίησης χωρίς να αποτελέσουν µέρος τη κουλτούρας της επιχείρησης και των 
εργαζοµένων µε αποτέλεσµα να συνεχίζουν τα δουλεύουν µε τον παλιό τρόπο και τα ίδια λάθη 
να διαιωνίζονται. Σηµαντικό µέρος της ευθύνης πρέπει να καταλογιστεί στην ανώτερη διοίκηση 
η οποία παραβλέπει την κατάσταση και δεν διαπράττει ενέργειες ώστε να προσπαθήσει να πείσει 
τους εργαζοµένους της να ακολουθούν τις νέες διαδικασίες και τις εντάξουν στην κουλτούρα 
τους. Συνεπώς για την υποστήριξή τους, η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να παρέχει τις 
απαραίτητες υποδοµές που θα στηρίξουν µία τέτοια προσπάθεια. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί 
στους υπαλλήλους χρόνος προσαρµογής και εξοικείωσης µε τον νέο τρόπο εργασίας καθώς είναι 
φυσιολογικό οι ολικές αλλαγές να µην είναι εφικτές εν µία νυκτί. Θα πρέπει να δοθούν 
πληροφορίες αλλά και να παρέχεται εκπαίδευση σχετικά µε τις νέες διαδικασίες ενώ θα πρέπει 
να υπάρχουν άτοµα διαθέσιµα ώστε να απαντούν στους υπαλλήλους ανά πάσα στιγµή όταν 
προκύπτουν ερωτήµατα. Η ανώτερη διοίκηση θα πρέπει να είναι ανεκτική µε τα πρώτα 
αποτελέσµατα που θα επιφέρει ο καινούριος τρόπος εργασίας καθώς ενδέχεται να είναι 
χειρότερα όχι µόνο από τα αναµενόµενα αλλά και από εκείνα που προέκυπταν µε τον παλιό 
τρόπο εργασίας. Όµως χρειάζεται χρόνος µέχρι να αποδώσει και είναι βέβαιο πως 
µακροπρόθεσµα µπορεί να εγγυηθεί πολύ καλά αποτελέσµατα. Το αρνητικό σε αυτό είναι πως 
δυστυχώς τις περισσότερες φορές η ανώτερη διοίκηση δεν αντιλαµβάνεται τα µακροπρόθεσµα 
οφέλη ή ενώ τα αντιλαµβάνεται δεν είναι διατεθειµένη να θυσιάσει τα τρέχοντα, όχι µε άριστα 
αλλά ανεκτά αποτελέσµατα για κάτι καλύτερο που πιθανόν να συµβεί στο µέλλον καθώς το 
µεταφράζουν σε σηµαντική απώλεια κερδών. Το λάθος εδώ όµως είναι πως δεν 
αντιλαµβάνονται πως οι µακροπρόθεσµες ωφέλειες από την αναθεώρηση των διαδικασιών, 
συµπεριλαµβανοµένων και των κερδών, θα είναι µεγαλύτερες από τις απώλειες καθώς θα 
ενισχυθεί σηµαντικά τόσο η παραγωγικότητα όσο και η αποδοτικότητα. 
 
Το µοντέλο που προτείνεται για τη βελτίωση της υλοποίησης έργων, περιλαµβάνει και τις πέντε 
φάσεις που προτείνει η θεωρία καθώς κρίνονται όλες απαραίτητες και κρίνεται σκόπιµο να µην 
παραληφθεί καµία. Αυτό που θα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά, είναι πως τα όρια µεταξύ των 
φάσεων δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτα αλλά αντιθέτως είναι πιθανό για κάποια χρονική περίοδο 
κάποιες φάσεις να εκτελούνται παράλληλα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι φάσεις 
της εκτέλεσης και η φάση της παρακολούθησης και του ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης ο υπεύθυνος του έργου παρακολουθεί εάν τα παραγόµενα αποτελέσµατα είναι 
αποδεκτά ή εάν αποκλίνουν απ’ όσα έχει ζητήσει ο πελάτης και περιγράφονται στη σύµβαση. 
Επιπλέον, η φάση της εκτέλεσης εκτός από το τελικό παραδοτέο δηµιουργεί και άλλα ενδιάµεσα 
παραδοτέα τα οποία στο τέλος, στο σύνολό τους θα αποτελέσουν το τελικό. Το κάθε ένα από 
αυτά τα επί µέρους παραδοτέα µόλις ολοκληρωθεί παραδίδεται από την οµάδα των 
προγραµµατιστών στην οµάδα διασφάλισης ποιότητας προκειµένου να διασφαλιστεί πως 
λειτουργεί σύµφωνα µε τις ζητούµενες προδιαγραφές, ενώ παράλληλα οι προγραµµατιστές 
συνεχίζουν να εργάζονται για την κατασκευή του εποµένου επί µέρους παραδοτέου. Συνεπώς, 
και τα δύο αυτά τα παραδείγµατα παραθέτουν περιπτώσεις όπου γίνεται κατανοητό πώς είναι 
εφικτή η ταυτόχρονη υλοποίηση των φάσεων της εκτέλεσης και της παρακολούθησης και του 
ελέγχου. 
 
 Οι αλλαγές που προτείνονται, όσον αφορά στις φάσεις, εστιάζουν περισσότερο στη χρήση 
εργαλείων και µεθοδολογιών που διασφαλίζουν πως το έργο εκτελείται µε βάση τα 
προβλεπόµενα και δεν παρεκκλίνει από τα συµφωνηθέντα. 
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Κατά τη φάση του σχεδιασµού η SOW, που εξυπηρετεί τη γνωστοποίηση όλων των εργασιών 
που θα πρέπει να υλοποιηθούν, και τα διαγράµµατα UML, που εξυπηρετούν στη σχηµατική 
απεικόνιση των προδιαγραφών των πελατών και εξυπηρετούν ιδιαίτερα τους προγραµµατιστές 
προκειµένου πριν ξεκινήσουν την υλοποίηση της ζητούµενης εφαρµογής εφόσον τους παρέχουν 
µία πλήρη εικόνα του ζητουµένου, αποτελούν πολύ χρήσιµα εργαλεία και λίγο πολύ 
χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις. Το ιδανικότερο είναι αποτελέσουν αναπόσπαστο 
κοµµάτι του σχεδιασµού, καθώς µπορούν να βοηθήσουν την οµάδα γνωστοποιώντας της εξ 
αρχής το τελικό ζητούµενο µε λεπτοµέρειες, να οργανωθεί και να προετοιµαστεί καλύτερα. 
 
Κατά το σχεδιασµό πρέπει να λαµβάνει χώρα και η εκτίµηση του κόστους. Η πρόταση για την 
εκτίµηση του κόστους περιλαµβάνει τη χρήση του µοντέλου COCOMO II. Στην 
πραγµατικότητα η εκτίµηση του κόστους δε γίνεται µε τη χρήση κανενός µοντέλου παρά 
παρατίθεται απλώς το κάθε επί µέρους γνωστό κόστος κι έτσι εκτιµάται το τελικό. Το 
προτεινόµενο µοντέλο βασίζεται στην ίδια λογική, καθιστώντας το απλό στη χρήση, αλλά 
παράλληλα παρέχει και επιπρόσθετες δυνατότητες µε την αναπροσαρµογή παραµέτρων ώστε τα 
παραγόµενα αποτελέσµατα να µην διαφέρουν από τα πραγµατικά. Η σηµαντικότερη ωφέλεια 
από τη χρήση αυτού του εργαλείου είναι πως ανά πάσα στιγµή καθίσταται εύκολη η εκτίµηση 
του κόστους για την επιχείρηση µε σχεδόν απόλυτη ακρίβεια κι έτσι ο υπεύθυνος του έργου 
µπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα επιδιώκοντας νέες συµφωνίες περισσότερο συµφέρουσες για 
την επιχείρηση, που θα αυξήσουν δηλαδή το περιθώριο κέρδους της. 
 
Παράλληλα, αν και ήδη είναι αρκετά διαδεδοµένα, τα διαγράµµατα Gantt είναι πολύ χρήσιµα 
και θα πρέπει τα δηµιουργούνται πάντοτε και για κάθε έργο. Είναι πολύ εύχρηστα καθώς 
µπορούν να δηµιουργηθούν εύκολα και αρκετά γρήγορα ενώ παρέχουν µε µία µατιά 
ολοκληρωµένη εικόνα για τη χρονική εξάρτηση και αλληλουχία των διαφόρων εργασιών του 
έργου. Συνεπώς, µπορούν να διευκολύνουν ιδιαίτερα τον υπεύθυνο του έργου ώστε να 
οργανωθεί µε τον καλύτερο τρόπο έχοντας πλήρη αίσθηση της χρονικής διάρκειας, της έναρξης 
και της λήξης αλλά και της αλληλεξάρτησης των εργασιών. 
 
Στην καλύτερη οργάνωση του υπευθύνου του έργου µπορεί να συµβάλλει και η τεχνική της 
προσοµοίωσης. Πρόκειται για µία πραγµατικά πολύτιµη τεχνική, ιδιαίτερα ωφέλιµη καθώς κατά 
τα πρώτα στάδια του έργου έχει τη δυνατότητα να παρέχει για το πώς θα πορευθεί το έργο σε 
διάφορες πιθανές καταστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο µπορούν από νωρίς να προβλεφθούν και να 
αντιµετωπιστούν πιθανοί κίνδυνοι και να πραγµατοποιηθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις. Το 
µοντέλο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο καθώς είναι ιδιαίτερα εύχρηστο λόγων των διεπαφών 
προσοµοίωσης που διατίθενται, ενώ επιπλέον από το χρήστη δεν απαιτείται παρά µόνο να 
εισάγει τις επιθυµητές παραµέτρους. Ο χρήστης µπορεί να αλλάζει κάποιες παραµέτρους, να 
διατηρεί άλλες σταθερές ώστε να διακριβώσει το πώς θα ανταποκριθούν κάποιες άλλες, αλλά 
και να διερευνά ποιες αλλαγές απαιτούνται και σε ποιες παραµέτρους προκειµένου να επιτύχει 
τη βελτιστοποίηση κάποιας άλλης παραµέτρου. Έτσι, εύκολα και γρήγορα παρέχεται στο 
χρήστη πλήρης αίσθηση του πώς αναµένεται να ανταποκριθεί το έργο σε διάφορες µεταβολές 
του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντός του, συµβάλλοντας στη λήψη καταλλήλων 
αποφάσεων. Έπειτα από πληθώρα δοκιµών, που όµως τα αποτελέσµατά τους παρέχονται πολύ 
γρήγορα, και σε ενοποιηµένο περιβάλλον, ο χρήστης µπορεί να αποφανθεί µε µεγαλύτερη 
σιγουριά για την πορεία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει το έργο προκειµένου να οδηγηθεί 
στην επιτυχία. 
 
Το αρνητικό που προκύπτει από τη χρήση τέτοιων εργαλείων είναι πως απαιτείται από το 
χρήστη εξοικείωση σε µεγάλο βαθµό ώστε να µπορεί να εντοπίζει, να εστιάζει και να 
πραγµατοποιεί τις όλες δοκιµές που µπορούν να αποδειχθούν όντως χρήσιµες. Η πολυπλοκότητα 
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της προσοµοίωσης πραγµατικών έργων αυξάνεται όσο εµπλέκονται περισσότερες παράµετροι 
που δύνανται να επηρεάσουν είτε µε θετικό είτε µε αρνητικό τρόπο. Η εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, ώστε να αποκλειστούν παράµετροι που αδυνατούν να επηρεάσουν σηµαντικά το 
έργο, απαιτεί εµπειρία ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να διαβλέπει τέτοιες περιπτώσεις 
ενώ κάποια εκπαίδευση, προκειµένου να εξοικειωθεί ο χρήστης, κρίνεται απαραίτητη. Αν και 
αυτές οι προϋποθέσεις µπορεί να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για την επιλογή της 
προσοµοίωσης ως εργαλείου διοίκησης έργων, εν τούτοις θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς τα 
όλα τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η συγκεκριµένη τεχνική όταν εφαρµόζεται τα οποία 
τελικά και αντισταθµίζουν τα όποια µειονεκτήµατα µπορεί να σηµειωθούν κατά την έναρξη της 
εφαρµογής της. 
 
Η διαχείριση αλλαγών και η διαχείριση κινδύνων, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν έννοιες 
συνυφασµένες. Η αντιµετώπιση κινδύνων οδηγεί σε αλλαγές ενώ είναι πιθανό να 
πραγµατοποιηθούν αλλαγές µε απώτερο σκοπό την πρόληψη ή την αποφυγή κινδύνων. Οι 
κίνδυνοι ενδέχεται να προέρχονται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό περιβάλλον του 
έργου. Πάντως, ο καλύτερος τρόπος αντιµετώπισής τους είναι η πρόληψη. Όταν για κάποιο λόγο 
η πρόληψη δε λειτουργήσει κατά τα προβλεπόµενα, τότε πρέπει να επιδιώκεται η αποφυγή του 
κινδύνου µε κατάλληλα µέτρα. Η ύστατη επιλογή είναι η αντιµετώπιση του κινδύνου. Το κόστος 
για την επιχείρηση καθώς και η αρνητική επιρροή στο έργο για αυτές τις τρεις διαδοχικές 
περιπτώσεις είναι αυξανόµενο, ενώ µία ενδεχόµενη αντιµετώπιση κινδύνου µπορεί να 
προκαλέσει ακόµη και την ξαφνική διακοπή του. Γι’ αυτό είναι προτιµότερες οι δαπάνες για 
πρόληψη παρά για αντιµετώπιση, αφού οι δεύτερες είναι σύνηθες να επεκτείνονται πέραν του 
οικονοµικού κόστους καθώς µπορούν να επηρεάσουν και τη φήµη της εταιρείας. Συνεπώς, 
αποτελεί ύψιστης σηµασίας ο εντοπισµός των εν δυνάµει κινδύνων και στη συνέχεια πρέπει να 
λάβει χώρα η αξιολόγηση τους. Οι κίνδυνοι µπορούν να εντοπιστούν µε SWOT ανάλυση. Οι 
εντοπιζόµενες αδυναµίες και οι απειλές αποτελούν τους εν δυνάµει κινδύνους για το έργο, 
προερχόµενους από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον αντίστοιχα. Η αξιολόγηση του 
κάθε κινδύνου πραγµατοποιείται λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητά του, κρίνοντας από τις 
επιπτώσεις του σε περίπτωση εµφάνισής τους, καθώς και την πιθανότητα εµφάνισης. Προφανώς 
δεν είναι εφικτό η επιχείρηση να επιδιώξει να αντιµετωπίσει όλους τους κινδύνους. Άλλωστε 
κάτι τέτοιο θα αποτελούσε χρονοτριβή. Για παράδειγµα, δεν υπάρχει ουσία στο να ξοδέψει 
χρόνο, κεφάλαιο και πόρους η επιχείρηση προκειµένου να προλάβει έναν κίνδυνο υψηλής 
σηµαντικότητας αλλά χαµηλής πιθανότητας εµφάνισης. Επιλέγονται οι κίνδυνοι που 
συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη βαθµολογία οι οποίοι είναι και εκείνοι που είναι πιθανότερο να 
εµφανιστούν και που σε τέτοιο ενδεχόµενο θα επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό αρνητικά την 
οµαλή εξέλιξη του έργου. Οι υπόλοιποι κίνδυνοι απλά γίνονται αποδεκτοί. 
 
Είναι πολύ σηµαντικό να παρακολουθούνται τακτικά οι κίνδυνοι προκειµένου ολόκληρη η 
οµάδα έργου να µη βρεθεί προ εκπλήξεως, αλλά να είναι ενήµερη σχετικά µε το τι ενδέχεται να 
συµβεί έγκαιρα ώστε να έχει το χρόνο και να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες και να λάβει τα 
αναγκαία µέτρα που θα οδηγήσουν στην επιτυχή αντιµετώπιση των κινδύνων. 
 
Η διαχείριση των κινδύνων συνοδεύεται από αλλαγές οι οποίες είναι πάντοτε αναπόφευκτες 
ανεξαρτήτου του καλού ή κακού σχεδιασµού. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί κάποιος κίνδυνος 
απαιτείται κάποια αλλαγή, για παράδειγµα εύρεση νέου προµηθευτή. Αυτό που µπορεί να γίνει 
όσον αφορά στις αλλαγές είναι διαδώσει στους υπαλλήλους της και να ενσωµατώσει τελικά 
στην κουλτούρα της την άποψη πως οι αλλαγές αν και αρχικά µπορεί να χρειαστεί κάποια 
περίοδος προσαρµογής, αποβλέπουν πάντα σε βελτίωση της κατάστασης µε αντίκτυπο σε όλη 
την οµάδα και συνεπώς δεν είναι εύλογη η εναντίωση σε αυτές. 
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Παράλληλα, πολύ χρήσιµη πρακτική και για το µέλλον µπορεί να αποτελέσει η δηµιουργία µίας 
βάσης δεδοµένων αλλαγών στην οποία θα παρέχεται πρόσβαση στα µέλη της οµάδας έργου. 
Αυτή η βάση µπορεί να προσφέρει µία ευκαιρία αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ µελών της 
οµάδας έργου και υπευθύνου του έργου για την ανταλλαγή ιδεών για αλλαγές ενώ ταυτόχρονα 
παροτρύνει την οµάδα να συµµετέχει ενεργά στις αλλαγές και όχι απλά να τις δέχεται παθητικά 
ενισχύοντας την άποψη πως οι αλλαγές αποβλέπουν στη διευκόλυνση της οµάδας. Στο κάθε 
άτοµο θα παρέχεται η δυνατότητα να καταγράφει ηλεκτρονικά τις προτάσεις του για αλλαγές 
και να τις τεκµηριώνει. Από την πλευρά του ο υπεύθυνος του έργου θα πρέπει να είναι σε θέση 
να αξιολογεί τις προτάσεις και σε συνεννόηση µε την επιτροπή συντονισµού θα πρέπει να τις 
εγκρίνει ή να τις απορρίπτει. 
 
Το µεγαλύτερο όφελος από τη δηµιουργία και διατήρηση µία τέτοιας βάσης δεδοµένων είναι η 
δυνατότητα που παρέχεται σε οποιοδήποτε άτοµο της οµάδας να ανατρέχει ανά πάσα στιγµή σε 
παλιότερες αλλαγές και να βρίσκει εύκολα και γρήγορα τους τρόπους µε τους οποίους 
αντιµετωπίστηκαν παλιότερα κάποιοι κίνδυνοι. ∆ηλαδή, συν τοις άλλοις αποτελεί και µία 
καταγραφή γνώσης η οποία δε χάνεται, αλλά αντιθέτως µπορεί να επαναχρησιµοποιείται 
οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιµο αλλά και να ενισχύεται µε συµπληρωµατική γνώση. 
  
Ως προς τη διαχείριση ποιότητας, κρίνεται αναγκαίος ο εµπλουτισµός των χρησιµοποιούµενων 
εργαλείων µε επιπλέον τεχνικές και µεθοδολογίες που θα αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιµες καθώς 
προσφέρουν τη δυνατότητα να εντοπιστούν ενδεχόµενα λάθη και αποκλίσεις έγκαιρα έπειτα από 
τακτική παρακολούθηση. Η έγκαιρη αντιµετώπιση των αποκλίσεων, πριν φτάσουν στον πελάτη 
µπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την αποδοχή του και την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 
Γενικά κρίνεται απαραίτητο να παρακολουθούνται τόσο οι διαδικασίες όσο και τα παραγόµενα 
αποτελέσµατα που προκύπτουν ως εκροή από αυτές. Με αυτόν ως τον απώτερο σκοπό, 
προτείνεται µία σειρά από µετρήσεις, δείκτες και µέτρα ποιότητας. 
 
Πιο συγκεκριµένα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν γραφήµατα, διαγράµµατα αιτίου και 
αποτελέσµατος καθώς και χάρτες ελέγχου, δίνοντας έµφαση στην πρόοδο των διαδικασιών. Με 
τα γραφήµατα παρέχουν την ευκαιρία της γραφικής αναπαράστασης της πορείας των 
διαδικασιών σε σχέση µε την πάροδο του χρόνου. Έτσι µπορεί κανείς εύκολα να εντοπίσει 
διαδικασίες που πιθανόν να δηµιουργούν κωλύµατα και να προκαλούν καθυστερήσεις τόσο στην 
ίδια τη διαδικασία αλλά και σε εκείνες που εξαρτώνται από αυτή, αλλά και να αξιολογήσει και 
το µέγεθος των καθυστερήσεων. Οι χάρτες ελέγχου και τα διαγράµµατα αιτίου και 
αποτελέσµατος εξυπηρετούν στο γρήγορο εντοπισµό των αναξιόπιστων διαδικασιών και στην 
πηγή του προβλήµατος αντίστοιχα. Έχοντας εντοπίσει όλα αυτά, ο υπεύθυνος του έργου έχει 
συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε σε συνεργασία µε την επιτροπή συντονισµού να 
µπορούν να αποφανθούν για τη λήψη µέτρων που θα εξαλείψουν τα όποια προβλήµατα και 
δυσλειτουργίες παρουσιάζουν οι αναξιόπιστες διαδικασίες. 
 
Όσον αφορά στους δείκτες, υπάρχει πληθώρα δεικτών από τους οποίους µπορεί να επιλέξει ο 
υπεύθυνος του έργου σύµφωνα πάντοτε µε τη φύση του έργου αλλά και µε το τι απαιτείται 
προκειµένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του, τι δηλαδή τον ενδιαφέρει να παρακολουθήσει 
εκάστοτε. Οι δείκτες πάντως µπορούν να διακριθούν σε εκείνους που σχετίζονται µε τις 
διαδικασίες και σε εκείνους που σχετίζονται µε το παραγόµενο αποτέλεσµά τους αλλά και στους 
άµεσης και έµµεσης επίπτωσης. Από τα µέτρα ποιότητας προτείνονται η αξιοπιστία, η 
διαθεσιµότητα και η συντηρησιµότητα όπως έχουν οριστεί προηγουµένως. Για να αποδειχθούν 
χρήσιµα τα µέτρα αυτά, θα πρέπει για το κάθε ένα να καθοριστεί µία ανώτατη επιτρεπτή τιµή. 
Το όριο ενδέχεται να είναι κάποια τιµή την οποία έχει ζητήσει ο πελάτης και η οποία 
συµπεριλαµβάνεται στη σύµβαση του έργου. ∆ιαφορετικά µπορεί να οριστεί έπειτα από 
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συνεννόηση της επιτροπής του έργου µε κάποιον υπεύθυνο τεχνικό της οµάδας. Όταν η τιµή 
αυτή ξεπεραστεί, σηµαίνει πως κάποιο σφάλµα έχει σηµειωθεί και θα πρέπει να λάβει χώρα 
περαιτέρω διερεύνηση προκειµένου να εντοπιστεί επακριβώς ώστε η οµάδα να µπορέσει να το 
διορθώσει.  
 
To πρότυπο ISO 9001:2008 µπορεί να συµβάλλει σε σηµαντικό βαθµό στην επίτευξη του 
επιθυµητού επιπέδου ποιότητας. Η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην πρόσληψη ειδηµόνων 
του προτύπου οι οποίοι έπειτα από επικοινωνία µε τους υπαλλήλους της επιχείρησης όλων των 
βαθµίδων και αφού κατανοήσουν πλήρως το αντικείµενο ενασχόλησής τους, θα δηµιουργήσουν 
διαδικασίες για λογαριασµό της επιχείρησης που θα καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις των εργασιών 
της. Οι διαδικασίες αυτές θα συµµορφώνονται πλήρως µε το πρότυπο οπότε και διασφαλίζεται η 
ποιότητά τους. Αυτές οι διαδικασίες λοιπόν δύνανται να παράγουν και ποιοτικά παραδοτέα. 
 
Τα αποτελέσµατα του προτύπου όταν εφαρµόζεται είναι εξίσου θετικά είτε η επιχείρηση έχει 
πιστοποιηθεί ως προς αυτό είτε όχι. Βέβαια στα πλαίσια του αυξανόµενου ανταγωνισµού αλλά 
και των αυξανοµένων απαιτήσεων των εν δυνάµει πελατών, στη χώρα µας τείνει να θεωρείται 
απαραίτητο εφόδιο για την κάθε επιχείρηση. Πάντως εκείνο που στην πραγµατικότητα καθορίζει 
την αποδοτικότητα και το εάν τελικά η επιχείρηση θα επωφεληθεί των προνοµίων από την 
εφαρµογή του δεν είναι η πιστοποίηση αλλά η τήρηση στην πράξη των διαδικασιών που 
καταγράφονται. Τίποτα δεν αλλάζει επί της ουσίας εάν καταγραφούν νέες διαδικασίες αλλά οι 
υπάλληλοι συνεχίζουν  να εργάζονται µε τον παλιό τρόπο, χρησιµοποιώντας είτε τις παλιές είτε 
καθόλου διαδικασίες. Θα πρέπει σταδιακά οι νέες διαδικασίες να γίνουν αποδεκτές από τους 
υπαλλήλους και να συµπεριληφθούν στην κουλτούρα της επιχείρησης. Μεγάλο µερίδιο ευθύνης 
για την πορεία προς αυτήν την κατεύθυνση βαραίνει την ανώτερη διοίκηση και είναι άξιο λόγου 
να αναφερθεί πως θα πρέπει να συνειδητοποιήσει πως η καταβολή κεφαλαίου για την πρόσληψη 
ειδηµόνων µε σκοπό την καταγραφή διαδικασιών, αποτελεί επένδυση που µπορεί να επιφέρει 
σηµαντικά οφέλη εάν αδράξει την ευκαιρία για ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία της 
επιχείρησης και δεν αρκεστεί απλά στην απόκτηση ενός επιπλέον εικονικού τίτλου. Κρίνεται 
αναγκαία λοιπόν, η κατανόηση του προτύπου από τους υπαλλήλους και η συµµετοχή τους εξ 
αρχής στη διαδικασία εφαρµογής του προτύπου µε σκοπό όχι µόνο να το αποδεχθούν αλλά και 
να γίνουν θερµοί υποστηρικτές του. Επίσης, θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτό, να παρασχεθεί 
υποστήριξή του από την ανώτερη διοίκηση, αλλά και να ενισχυθεί η επικοινωνία εντός της 
επιχείρησης. Τελικά το πρότυπο θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κοµµάτι της κουλτούρας 
της επιχείρησης. 
 
Πέρα από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τα οφέλη που δηµιουργούνται για την 
επιχείρηση από την εφαρµογή του προτύπου είναι πολλά. Κατ’ αρχάς η ποιότητα των τελικών 
παραδοτέων βελτιώνεται µέσα από τις ποιοτικές διαδικασίες µε αποτέλεσµα να µπορεί να 
εγγυηθεί η συµµόρφωσή τους µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των πελατών . Καθορίζονται 
µε ακρίβεια οι αρµοδιότητες όλου του προσωπικού και αυτό µπορεί να συµβάλλει θετικά στην 
υλοποίηση έργων καθώς δεν υπάρχουν ανακρίβειες και σηµεία τριβής µεταξύ των ατόµων αλλά 
κι το κάθε άτοµο είναι ενήµερο σχετικά µε το πώς ακριβώς πρέπει διενεργεί την κάθε 
δραστηριότητα της εργασίας. Συνεπώς, οι πράξεις των υπαλλήλων είναι καθοδηγούµενες και όχι 
αυθαίρετες. Επιπλέον δίδεται έµφαση στην ικανοποίηση του πελάτη αλλά και στη συνεχή 
βελτίωση, έννοιες της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Παράλληλα, µειώνεται το κόστος από την 
έλλειψη ποιότητας, καθώς κάτι τέτοιο συνεπάγεται διορθωτικές ενέργειες για την αντιµετώπιση 
των σφαλµάτων και συνεπώς αυξηµένο κόστος. Συνεπώς, δηµιουργείται ευκαιρία αύξησης της 
αποδοτικότητας, εφόσον δε µειώνονται οι αποκλίσεις και η οµάδα δε χρειάζεται να ενασχολείται 
µε τη διόρθωση των σφαλµάτων των εργασιών. Μακροχρόνια, ως συνολικό επίτευγµα όλων των 
παραπάνω, εξασφαλίζεται η αύξηση των κερδών. 
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Στην επίτευξη του επιθυµητού επιπέδου ποιότητας µπορεί να συµβάλλει και η µεθοδολογία 6σ 
αφού δύναται να βοηθήσει την επιχείρηση προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των σφαλµάτων. 
Έχει τη δυνατότητα µε τη χρήση στατιστικών µεθόδων να εντοπίζει τα λάθη της διαδικασίας και 
να την απαλλάσσει από αυτά. Αυτό φυσικά οδηγεί σε εξοικονόµηση χρηµάτων. Αν και 
πρόκειται για µία εξειδικευµένη µεθοδολογία, εάν οι υπάλληλοι εκπαιδευτούν µπορεί εύκολα να 
εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε εξίσου καλά αποτελέσµατα, ανεξαρτήτου του 
µεγέθους της. 
 
Στον εντοπισµό αποκλίσεων και εντοπισµού διορθωτικών ενεργειών µπορεί να συµβάλλει και η 
µεθοδολογία διοίκησης έργων PRINCE2. Πρόκειται για µία ιδιαίτερα ευέλικτη και εύκολα 
προσαρµοστική µεθοδολογία, κατάλληλη για οποιοδήποτε έργο. Το σηµαντικότερο όφελός της 
είναι η αύξηση στην αποδοτικότητα που µπορεί να προσφέρει. 
 
Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πολύπλοκη πληροφόρηση που δηµιουργείται κατά την 
υλοποίηση των έργων χρήζει αποδοτικής διαχείρισης προκειµένου να λαµβάνονται τελικά οι 
σωστές αποφάσεις. Για να επιτευχθεί αυτό δηµιουργούνται διαγράµµατα δικτύου και τότε ο 
αλγόριθµος ACO µπορεί να δώσει εύκολα και γρήγορα αν όχι τη βέλτιστη λύση, τότε σίγουρα 
µία λύση κοντά σε αυτήν, σε πολύ σύντοµο χρόνο. Μάλιστα όπως έχει αποδειχθεί, τα 
αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη χρήση του αλγορίθµου είναι καλύτερα από εκείνα που 
µπορούν να επιτύχουν οι υπεύθυνοι των έργων εάν εργαστούν µόνοι τους ακόµη κι αν διαθέτουν 
αξιόλογη εµπειρία, ενώ ταυτόχρονα εξοικονοµείται χρόνος λόγω των γρήγορων αποτελεσµάτων 
που παρέχει. 
 
Τη λήψη σωστών αποφάσεων ενισχύει και η µεθοδολογία της διάσπασης εργασιών. Το 
γραµµικό προγραµµατιστικό µοντέλο, όπως αναλύθηκε προηγουµένως, παρέχει έναν εύκολο 
τρόπο υπολογισµού του κόστους, του χρόνου και της ποιότητας για όποιες αλλαγές σε αυτές τις 
παραµέτρους συµβούν. Έτσι, γνωρίζοντας τις νέες τιµές διασφαλίζεται πως όποια αλλαγή κι αν 
λάβει χώρα κανένας περιορισµός δε θα παραβιαστεί. 
 
Συνοψίζοντας, αυτό που επιδιώκεται µε τα προαναφερθέντα εργαλεία και µεθοδολογίες είναι η 
βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και ο 
εντοπισµός των σφαλµάτων και των αποκλίσεων όσο το δυνατόν σε περισσότερο αρχικό στάδιο, 
προκειµένου το έργο να υποστεί τις µικρότερες δυνατές συνέπειες συµπεριλαµβανοµένου και 
του κόστους. Μόνο έτσι οι επιχειρήσεις θα µπορέσουν να οδηγηθούν σε οµαλές και επιτυχείς 
ολοκληρώσεις έργων που θα γίνουν αποδεκτές τους από τους πελάτες, µακριά από τις 
δικαστικές αίθουσες. Απώτερος σκοπός όλων αυτών είναι η ικανοποίηση των πελατών που θα 
εξασφαλίσει την επιστροφή τους. Φυσικά, δεν είναι απαραίτητο να εφαρµόζονται σε όλα τα 
έργα όλες οι τεχνικές και τα εργαλεία. Αντιθέτως, θα πρέπει αναλόγως του είδους και του 
µεγέθους του έργου να επιλέγονται από τον υπεύθυνο του έργου εκείνα που κρίνονται 
καταλληλότερα αποφεύγοντας την περιττή γραφειοκρατία. 
 
Έρευνα απέδειξε πως γενικότερα οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την επιτυχία των έργων, 
είναι πρώτα η ταύτιση του παραδοτέου µε τις ανάγκες του πελάτη και έπειτα η ολοκλήρωσή του 
µέσα στο πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό που έχει τεθεί. Ως ανεπιθύµητες παρενέργειες 
θεωρούνται τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µεταξύ προσωπικού και προµηθευτών και η 
έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισµού και γνώσης. Έπονται, κατά σειρά, οι λανθασµένες εκτιµήσεις 
σε χρόνο και κόστος, καθώς και οι αλλαγές στο στόχο του έργου. Τέλος, τα κυριότερα 
προβλήµατα ή περιορισµοί που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις, σε σχέση µε τα µέσα που 
χρησιµοποιούν,  είναι η ανεπάρκεια µέσων  για την αντιµετώπιση  πολύπλοκων προβληµάτων, η 
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 έλλειψη της δυνατότητας παρουσίασης της πραγµατικής εικόνας του έργου, η αδυναµία 
πρόβλεψης προβληµάτων και η ελλιπής κατάρτιση του προσωπικού για τη χρήση αυτών των 
µέσων. (Υψηλάντης, Π. Γ. et al., 2005, σελ.24) 
 
Εξαιτίας όλων όσων αναφέρθηκαν προηγουµένως, η απόδοση των επιχειρήσεων κατά την 
υλοποίηση έργων δεν είναι η ιδανικότερη και επιδέχεται βελτιώσεις. Οι µεθοδολογίες, τα 
µοντέλα και τα εργαλεία που προτείνει η θεωρία της διοίκησης έργων καλύπτουν όλες τις πτυχές 
υλοποίησης έργων και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τις ενστερνιστούν ώστε να εκµεταλλευτούν 
τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν, καθώς συµβάλλουν στην καλύτερη οργάνωση και στη 
διατήρηση της κεκτηµένης γνώσης, χωρίς όµως να φτάσουν στο άλλο άκρο, της υπερβολικής 
γραφειοκρατίας. Σηµαντική κρίνεται η εύρεση ενός ιδανικού σηµείου ενστερνισµού που θα 
βοηθά και θα διευκολύνει την υλοποίηση έργων χωρίς να δηµιουργεί πρόσθετα κωλύµατα. Το 
ιδανικό αυτό σηµείο δε µπορεί να είναι πάντοτε το ίδιο αλλά επηρεάζεται από την ίδια την 
επιχείρηση και από τη φύση του προς υλοποίηση έργου. 
 
Η απουσία ολοκληρωµένων θεωριών που αφορούν στη διοίκηση έργων, είτε αναφέρονται στη 
στενή είτε στην διευρυµένη έννοιά της, µπορεί να γίνει αισθητή από τον τρόπο επιρροής τους 
στις διάφορες επιστήµες. Τα επίσηµα µοντέλα για τη διοίκηση έργων γενικότερα αλλά και για τη 
διοίκηση έργων πληροφορικής ειδικότερα, αποτελούν για πληθώρα ατόµων και επιχειρήσεων το 
PMBOK Guide και το SWBOK Guide αντίστοιχα, που αποτελούν τους σηµαντικότερους 
υπάρχοντες οδηγούς που αναζητούν λύσεις για πρακτικά ζητήµατα. Εκεί, µπορούν να βρεθούν 
όλες οι απαραίτητες θεωρίες αλλά πριν εφαρµοστούν στη πράξη θα πρέπει κανείς να γνωρίζει 
πως είναι πιθανόν να αγνοούν το γενικότερο πλαίσιο. (Smyth, H. J. et al., 2007, pp.423-425) 
 
Επιπλέον, για την επίλυση των συχνά εµφανιζοµένων προβληµάτων, δηµιουργούνται καλά 
τεκµηριωµένες δοµές ή µία σειρά αρχές που καλούνται πρότυπα (patterns) και µπορούν να 
βρεθούν στη βιβλιογραφία που αναφέρεται στις καλύτερες πρακτικές (best practices). Η επιτυχία 
τους οφείλεται στο ότι παρέχουν έτοιµες «συνταγές» για τη δηµιουργία λογισµικού, που 
αποτελεί έναν τοµέα αδόµητο σε υψηλό βαθµό, συγκεντρώνοντας τη γνώση που έχει αποκτηθεί 
τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα µε τα πρότυπα αναπτύσσονται και τα αντι-πρότυπα (anti-
patterns) που αποτελούν ένα είδος προβληµατικών καταστάσεων έργων λογισµικού, που δεν 
παρέχουν απλές περιγραφές των προβληµάτων των έργων, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζουν 
επιτυχηµένες και επαναλαµβανόµενες λύσεις για αυτά. Η εµπειρία έχει δείξει πως παραδείγµατα 
αντι-προτύπων αποτελούν οι µη ορθές πρακτικές, οι λαθεµένες αντιδράσεις σε ένα συνδυασµό 
συµβάντων και συγκυριών, η αποτυχία των προβλέψεων, η υπερβολική κατάτµηση των οµάδων, 
η έλλειψη εµπειρίας, η υπερβολική µερική απασχόληση των υπαλλήλων, τα προβλήµατα 
επικοινωνίας και η µη ικανοποιητική απόδοση σε συγκεκριµένα καθήκοντα του προσωπικού που 
κατέχει καίριες θέσεις. Όπως γίνεται αντιληπτό, συνδέονται στενά µε τη διαχείριση κινδύνων 
και µπορούν να αντιµετωπιστούν µέσω των µηχανισµών αποφυγής τους. (Stamelos, I., 2010, 
pp.52-54) 
 
Επίσης, πρέπει πάντοτε να λαµβάνεται υπόψη πως οι εκάστοτε θεωρίες που εφαρµόζονται για 
την υλοποίηση ενός έργου θα πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε το πραγµατικό περιβάλλον 
του έργου και δε θα πρέπει να αγνοούν τις περιβαλλοντικές µεταβλητές, καθώς δύνανται να 
καθορίσουν την πορεία του, καθώς επιβάλλονται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό 
περιβάλλον του έργου και δύσκολα µπορούν να ελεγχθούν. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν η 
αξιοπιστία των προµηθευτών, το πλήθος των ανταγωνιστών, το ενδεχόµενο απεργίας και οι 
ρυθµίσεις για τη φορολογία. (Tatsiopoulos, I. P., 1990, pp.211) 
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Γενικά, η διοίκηση έργων πληροφορικής αποτελεί ένα δύσκολο καθήκον καθώς ο κίνδυνος της 
αποτυχίας, είτε ολικής είτε επί µέρους, είναι υψηλός. Οι λόγοι της αποτυχίας ποικίλλουν και 
µπορεί να οφείλεται είτε σε εξωτερικούς περιορισµούς που επιβάλλονται στο έργο (π.χ. οι 
προσδοκίες των πελατών και τα στενά περιθώρια των χρονοδιαγραµµάτων) είτε σε εσωτερικούς 
παράγοντες που οδηγούν σε λαθεµένη εφαρµογή των βασικών λειτουργιών της διοίκησης (π.χ. 
σχεδιασµός, παρακολούθηση, λήψη αποφάσεων). Σε όλες τις περιπτώσεις, η γνώση αποτελεί το 
πρωτεύοντα παράγοντα για την αντιµετώπιση περίπλοκων καταστάσεων και την αποφυγή µη 
ορθών αποφάσεων και των δυσµενών συνεπειών τους. 
 
Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής δηµιουργία εφαρµογών λογισµικού, θα πρέπει να παρέχεται 
στους προγραµµατιστές µία διαδικασία που θα προσδιορίζει τις περιοχές που ενδέχεται να 
δεχθούν τροποποιήσεις και θα παρουσιάζει ρητά αυτές τις ευµετάβλητες έννοιες. Με τη χρήση 
ενός τέτοιου προτύπου, η διατήρηση των προδιαγραφών λαµβάνει χώρα σε υψηλό επίπεδο, 
περιορίζοντας τις συνέπειες των αλλαγών στη διατήρηση των εφαρµογών λογισµικού. Αυτό 
µπορεί να υλοποιηθεί όταν οι προδιαγραφές συστηµατικά προσδιορίζονται και συνδέονται µε 
στοιχεία λογισµικού σχεδιασµού και όταν προκύπτουν αλλαγές στο σχεδιασµό του λογισµικού, 
µπορούν εύκολα να εντοπιστούν και να πραγµατοποιηθούν. (Loucopoulos, P. et al., 2003, pp. 
368-380) 
 
Τέλος, σηµαντικό είναι να µη λησµονείται ποτέ πως τα παραδοτέα πολλών έργων που έχουν 
ολοκληρωθεί, είχαν ιστορικό αντίκτυπο δεδοµένου ότι σε πολλές περιπτώσεις επηρέασαν την 
ανάπτυξη θεσµών και κοινωνιών. Η διοίκηση έργων συντέλεσε στην αλλαγή πολλών τοµέων της 
καθηµερινής µας ζωής. Τοµείς όπως η πληροφορία, η επικοινωνία, η εκπαίδευση, η ιατρική 
περίθαλψη και η πολιτική έχουν χρησιµοποιήσει η διαχείριση έργων πληροφορικής για τον 
εκσυγχρονισµό τους. Συνειδητά ή µη η διοίκηση έργων συµβάλλει στην ανάπτυξη πολλών 
τοµέων εδώ και πολλά χρόνια. Οι αλλαγές συνεχίζονται ακόµη και στις µέρες µας και αυτό θα 
πρέπει να δηµιουργεί ένα ιδιαίτερο αίσθηµα ευθύνης σε όσους εργάζονται στον κλάδο. 
 
Η τεχνολογία αλλάζει, οι επικοινωνίες διευρύνονται, η πληροφορία ταξιδεύει πολύ γρήγορα. 
Αυτά είναι µόνο λίγα παραδείγµατα των όσων αλλάζουν, και ακόµη περισσότερα είναι όσα 
ενδέχεται να αλλάζουν συνεχώς. 
 
Οι υπεύθυνοι των έργων πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία και να συστηµατοποιήσουν τη γνώση 
ώστε να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τις επικείµενες αλλαγές.  Θα πρέπει να είναι σε 
θέση να προτείνουν λύσεις µε τις νέες τεχνολογίες και χρησιµοποιώντας τη διαχείριση έργων να 
ελαχιστοποιούν τα σφάλµατα. 
 
Παράλληλα, πρέπει να επικεντρωθούν σε ένα σηµαντικό συντελεστή για την επιτυχία του έργου. 
Ο συντελεστής αυτός δεν είναι άλλος από τις σχέσεις των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη καλού και εποικοδοµητικού 
κλίµατος, που είναι βασικό συστατικό τόσο για την επιτυχία ενός έργου όσο και για τη δόµηση 
ενός εργασιακού χώρου µε ανθρώπινη επικοινωνία µεταξύ των εργαζοµένων.  
(Υψηλάντης, Π. Γ. et al., 2005, σελ.25) 
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