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Διαχείριση έργου είναι η τέχνη που δημιουργεί την 

αυταπάτη ότι οποιαδήποτε έκβαση είναι αποτέλεσμα 

μίας σειράς προκαθορισμένων και εσκεμμένων πράξεων, 

ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για καθαρή τύχη.

Ίσως η τεχνολογία να μπορέσει να το αλλάξει αυτό.
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Π ΡΟΛΟ πΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατά την εκπόνηση μίας μελέτης, η επιλογή του τι θα παρουσιαστεί και τι 

θα αποκλειστεί αποτελούν τις πρώτες δυσκολίες. Πολλά και σημαντικά από 

κοινωνικής- πολΓπκής- ανθρωπιστικής πλευράς θέματα δεν έχουν αναπτυχθεί 

όπως θα ήταν επιθυμητό. Ορισμένα από αυτά έχουν ελλιπή βιβλιογραφία, ενώ 

άλλα αποτελούν από μόνα τους θέμα ολόκληρων συγγραμμάτων.

Το κυριότερο όμως εμπόδιο είναι η επιλογή του ίδιου του θέματος που θα 

αναπτυχθεί. Ο λόγος λοιπόν που η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τη διαχείριση 

έργου είναι διότι αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη. Στο πέρασμα 

των αιώνων άνθρωποι ικανοί να οργανώσουν και να κατανείμουν εργασία και 

υπευθυνότητες ήταν αυτοί που τελικά δημιούργησαν και τα επιτεύγματα είναι 

πολλά. Σήμερα που το νοητικό, πολιτισμικό και τεχνολογικό επίπεδο βρίσκονται 

σε υψηλό σημείο προόδου, η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας διευκολύνει 

ακόμη περισσότερο το έργο τους. Σημαντικό όμως είναι να μην αλλοτριωθεί η 

δημιουργία, αλλά με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των αλμάτων που 

σημειώνονται στις δυνατότητες που προσφέρουν οι υπολογιστές να ενισχυθεί η 

προσωπική έμπνευση και να αναπτυχθούν εφαρμογές περά από τη φαντασία μας.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους 

ανθρώπους που με βοήθησαν να φέρω εις πέρας αυτή την εργασία. Στην 

οικογένειά μου που με τη στήριξη και την υπομονή της όλο αυτό το διάστημα, 

μου έδινε κουράγιο να συνεχίσω. Στον πολύ καλό φίλο Βογιατζή Νίκο για την 

ποικιλόμορφη και ανεκτίμητη συμπαράστασή του. Τέλος, στον επιβλέποντα 

καθηγητή κο. Γεώργιο Τσιότρα για την καθοδήγησή του και τη δυνατότητα που 

μου προσέφερε να ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον αντικείμενο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα δεδομένα για τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις μεταβάλλονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ο ανταγωνισμός για 

όλους τους οργανισμούς έχει δημιουργήσει ένα πλήθος πιέσεων σχετικά με τη 

διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών, την συγκράτηση των εξόδων 

σε χαμηλά επίπεδα, αλλά με την ποιότητα να παραμένει ως βασικό ζητούμενο και 

χαρακτηριστικό αυτών.

Έτσι οι σημερινές επιχειρήσεις δεν έχουν πολλές επιλογές στη διάθεσή 

τους παρά να ακολουθήσουν τις επιταγές του σύγχρονου ανταγωνισμού. Ένα 

μέσο για την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων των απαπήσεων αυτών αποτελεί η 

εκτέλεση διαφορετικών έργων εντός των επιχειρήσεων. Έτσι έχουμε ως βάση του 

όλου προβλήματος τη δημιουργία μεγαλύτερων πιέσεων, οπότε και ανάγκη για 

μεγαλύτερη καινοτομία, που με της σειρά της συνεπάγεται την ανάγκη για 

ανάληψη και εκτέλεση περισσότερων έργων από τις επιχειρήσεις.

Τα έργα για έναν οργανισμό ορίζονται ως οι δραστηριότητες εκείνες που 

διακρίνονται από τις επαναλαμβανόμενες, καθώς εκτελούνται μία μόνο φορά, 

έχουν δηλαδή σαφή ημερομηνία λήξης και το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι 

μοναδικό και συμβάλλει στην δημιουργία καινοτομιών εντός της επιχείρησης. 

Φυσικά για τη διαχείριση των έργων αυτών έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένη 

επιστήμη, το project management, που αναφέρεται σε όλες εκείνες τις 

συντονισμένες ενέργειες που σχετίζονται με τον αναλυτικό σχεδίασμά και 

προγραμματισμό του έργου, καθώς και με τις διαδικασίες εκτέλεσης και ελέγχου 

αυτού. Έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές που υποστηρίζουν το project 

management, όπως η διαχείριση κινδύνου, τα διαγράμματα Gannt, οι μέθοδοι 

του κρίσιμου μονοπατιού κ.α.

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ανάλυση του ρόλου 

της πληροφορικής τεχνολογίας στη διαχείριση ενός έργου, δηλαδή η εξέταση των 

διαφόρων μορφών που αυτή έχει και του υποστηρικτικού της ρόλου σε όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής ενός project
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Για το σκοπό αυτό επιχειρείται η καταγραφή των εννοιών του έργου, 

καθώς και της διαχείρισης έργων, όπως και των βασικών λεσουργιών της. Έτσι 

στα πλαίσια αυτά στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλυθούν το εννοιολογικό 

περιεχόμενο του όρου έργου και της διαχείρισης έργων, καθώς και μερικές 

βασικές τεχνικές του project management. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα κάνουμε μία 

παρουσίαση της χρήσης της πληροφορικής τεχνολογίας στον επιχειρηματικό 

κόσμο εν γένει και θα δούμε πώς συγκεκριμένες τεχνολογίες εφαρμόζονται για 

την υποστήριξη συγκεκριμένων διαδικασιών. Τα πληροφοριακά συστήματα, ως 

μέρος της πληροφορικής τεχνολογίας θα αναλυθούν εκτενώς 

συμπεριλαμβάνοντας τις βασικές διακρίσεις τους και το ρόλο που επιτελούν, 

προκειμένου να καταλάβουμε το πρακτικό μέρος των ωφελειών μίας επιχείρησης 

από τη χρήση τους.

Στο τρίτο κεφάλαιο η ανάλυσή μας θα γίνει πιο συγκεκριμένη, οπότε και 

θα εξετάσουμε τη χρήση των ΓΤ τεχνολογιών και εργαλείων στη διαχείριση 

έργων. Θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε τα βασικότερα είδη πληροφοριακών 

συστημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια προγραμματισμού, 

εκτέλεσης και ελέγχου ενός έργου, ενώ θα δούμε αναλυτικά τις διάφορες 

εφαρμογές στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του. Θα παρουσιάσουμε εκτός 

των άλλων και τις δυνατότητες κάποιων τυχαία επιλεγμένων software σχετικά με 

το project management, οπότε και θα δούμε τον τρόπο της γραφικής 

απεικόνισης ενός έργου μέσω των CAD συστημάτων ή τη δημιουργία των 

ραβδογραμμάτων Gannt από διάφορες εφαρμογές που «τρέχουν» σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση συγκεκριμένων 

περιπτώσεων, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το πεδίο εφαρμογής της 

πληροφορικής τεχνολογίας μέσα από διάφορα παραδείγματα, όπως η Siemens, οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες της Ελλάδας και διάφορα άλλα. Μέσα από την ανάλυση των 

περιπτώσεων αυτών θα βγάλουμε μερικά χρήσιμα συμπεράσματα για τη χρήση 

της πληροφορικής στο project management και των δυνατοτήτων, αλλά και των 

δυσκολιών που αυτή επιφυλάσσει.
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Τέλος θα συγκεντρώσουμε τα συμπεράσματα της μελέτης στο τελευταίο 

μέρος, όπου θα επιχειρήσουμε και μία μελλοντική εκτίμηση για τη χρήση των 

εππ-ευγμάτων της πληροφορικής τεχνολογίας στο project management, καθώς 

και τις αλλαγές που αυτή αναμένεται να επιφέρει στην διαχείριση ενός έργου.

Το σημαντικό στοιχείο της μελέτης αυτής, που εκπληρώνει και το βασικό 

στόχο της, είναι η καταγραφή όλων των πιθανών πεδίων εφαρμογής της 

πληροφορικής τεχνολογίας στη επιστήμη της διαχείρισης έργων. Θα είμαστε σε 

θέση να δούμε τι αλλαγές πρέπει μία επιχείρηση να κάνει προκειμένου να 

εφαρμόσει τις καινοτομίες αυτές, ποια τα βήματα για την επιλογή της καλύτερης 

λύσης, και ποιες οι δυνατότητες που προσφέρει για την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των έργων. Το βασικό συμπέρασμα που βγαίνει από την παρούσα 

μελέτη αφορά πάντως την σωστή επιλογή της τεχνολογικής λύσης. Δηλαδή θα 

δούμε και μέσα από διάφορα παραδείγματα ότι η αγορά ενός εκπληκτικών 

δυνατοτήτων CAD προγράμματος από μία κατασκευαστική εταιρία δεν 

συνεπάγεται αυτόματα και την επιτυχή εκτέλεση των έργων της.

Αυτό που απαιτείται σε κάθε περίπτωση είναι η λεπτομερής καταγραφή 

των αναγκών κάθε έργου, η μελέτη των λύσεων που προτείνει η πληροφορική 

τεχνολογία, η επιλογή και εφαρμογή της καλύτερης και μέσω διαδικασιών 

benchmarking και η πλήρης εκμετάλλευση των νέων δυνατοτήτων που αυτή 

δίνει. Μόνο έτσι μπορούμε να μιλάμε για αποτελεσματικότερη διαχείριση έργων 

μέσω της πληροφορικής τεχνολογίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα 

αποτελέσματα μπορεί να είναι απογοητευτικά, τόσο για την επιτυχή ολοκλήρωση 

του έργου, όσο και για το μέλλον της αναδόχου εταιρίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Το εννοιολογικό περιεχόμενο του έργου 

και της Διαχείρισης Έργου (Project Management)

1.1 Εισαγωγικά για το έργο

Τα επίτεύγματα που οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν να επιδείξουν τα 

τελευταία χρόνια σε σχέση με το πλήθος και το είδος των προϊόντων που 

προσφέρουν είναι πολύ μεγάλα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της διαφοροποίησης που 

έχει επέλθει, τόσο στις διαδικασίες παραγωγής, όσο και στα τελικά αποτελέσματα 

των διαδικασιών αυτών, που δεν είναι άλλα από την προσφορά καλύτερων και 

πιο ιδιαίτερων προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του 

πελάτη, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τα πρότυπα της ποιότητας που κάθε 

οργανισμός έχει θέσει.

Το περιβάλλον των επιχειρήσεων είναι και αυτό ταχέως μεταβαλλόμενο, 

καθώς τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς με αυξητικό ρυθμό. Προκειμένου οι 

διάφορες εταιρίες να καταφέρουν να επιβιώσουν, η τροποποίηση των προϊόντων 

και των υπηρεσιών είναι άκρως απαραίτητη, με οδηγό πάντα την καινοτομία. Ο 

τρόπος για να το καταφέρουν είναι τα διάφορα έργα που αναλαμβάνουν, τα 

οποία αποτελούν το μέσο για την πραγματοποίηση των καινοτομιών που 

απαιτούνται. Η μεγαλύτερη αλλαγή συνεπάγεται την ανάγκη για περισσότερη 

καινοτομία, που ισοδυναμεί με περισσότερα έργα από την πλευρά των 

επιχειρήσεων (Verzuh, 2002, σελ. 19).

Τα έργα, λοιπόν, είναι απαραίτητα για τον επανασχεδιασμό μίας επιχείρησης, 

για την εκτίμηση της κατεύθυνσης ενός οργανισμού ή για την ανάπτυξη και 

παραγωγή ενός νέου προϊόντος. Αποτελούν με λίγα λόγια το μέσο ανταπόκρισης 

των εταιριών στις μεταβολές των σύγχρονων αγορών και στις απαιτήσεις των 

πελατών. Αυτή η διαφοροποίηση είναι που γεννά την ανάγκη για περισσότερα 

έργα, οπότε δημιουργεΐται και η ανάγκη για ορθότερη διαχείριση αυτών.

Πριν περάσουμε όμως σε αυτό το κομμάτι, στη διαχείριση των έργων 

δηλαδή, κρίνουμε σκόπιμο να αποσαφηνίσουμε τον όρο «έργο», καθώς 

παραπάνω αναφέραμε κάποιες ιδιότητες μόνο. Έτσι και σύμφωνα με την άποψη
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πολλών συγγραφέων το έργο σε μία επιχείρηση ορίζεται ως μία συντονισμένη 

προσπάθεια κατά την οποία ο ανθρώπινος παράγοντας σε συνδυασμό με τους 

υλικούς και τους χρηματικούς πόρους, οργανώνονται με τέτοιο τρόπο, 

προκειμένου να επττύχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο έχει τους 

περιορισμούς του χρόνου και του κόστους. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας 

αυτής φέρνει ευεργετικές αλλαγές στο σύνολο της επιχείρησης, οι οποίες 

μετρώνται με βάση ποσοτικούς και ποιοτικούς προκαθορισμένους στόχους. 

Παραδοσιακά ο παραπάνω ορισμός αφορούσε επιχειρήσεις κατασκευαστικού 

χαρακτήρα, αλλά τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται μία τάση των εταιριών να 

οργανώνουν τις εργασίες τους με βάση συγκεκριμένα έργα (management by 

projects) και να χρησιμοποιούν σχετικές τεχνικές προκειμένου να διασφαλίσουν 

την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών.

Ένας άλλος χρήσιμος ορισμός είναι αυτός που δίνεται από το Ινστιτούτο 

Διαχείρισης Έργων (Project Management Institute- ΡΜΙ) και ορίζει το έργο ως: 

«μία προσωρινή χρονικά προσπάθεια για τη δημιουργία ενός μοναδικού 

προϊόντος ή υπηρεσίας» (ΡΜΒΟΚ, 1996, σελ. 4). Το επίθετο «προσωρινή» δείχνει 

ότι κάθε έργο έχει μία συγκεκριμένη χρονική διάρκεια με σαφές τέλος, ενώ ο 

όρος «μοναδικό», δείχνει ότι το αποτέλεσμα του έργου είναι κατά κάποιο τρόπο 

διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο προϊόν ή υπηρεσία.

Ο ορισμός αυτός, λοιπόν, δίνει τα δύο βασικά χαρακτηριστικά κάθε έργου: 

το πεπερασμένο του χρόνου και τη μοναδικότητα του παραγόμενου προϊόντος. 

Έτσι ενώ η ημερομηνία έναρξης μπορεί να είναι κάπως συγκεχυμένη, καθώς μία 

ιδέα μετεξελίσσεται σε έργο, το τέλος είναι σαφέστατα καθορισμένο, 

προκειμένου η ομάδα των συμμετεχόντων να έχει συμφωνήσει από πριν σχετικά 

με το πότε θεωρείται το έργο τελειωμένο. Σχετικά με το δεύτερο χαρακτηριστικό, 

αυτό της μοναδικότητας, πρέπει να αναφέρουμε ότι το αποτέλεσμα ενός έργου 

μπορεί να είναι απτό, όπως ένα κτίριο ή μια γέφυρα, αλλά μπορεί να 

περιλαμβάνει και νέες κατευθυντήριες γραμμές για μία συγκεκριμένη διαδικασία 

στο εσωτερικό μίας επιχείρησης.
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Μερικά παραδείγματα έργων, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε τελείως την 

έννοια μπορεί να είναι: η επανασχεδίαση του αμαξώματος ενός συγκεκριμένου 

μοντέλου αυτοκινήτου, η ανανεωμένη έκδοση ενός λογισμικού, η τυποποίηση 

των διαδικασιών μίας βιομηχανίας προκειμένου να πιστοποιηθεί κατά ISO ή η 

διαφημιστική εκστρατεία μίας επιχείρησης για ένα νέο προϊόν. Κοινό 

χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω έργων είναι ότι όλα είναι προσωρινά και 

μοναδικά. Το καθένα από αυτά ανοίγει νέες προοπτικές για την επιχείρηση, ενώ 

όλα θα τερματιστούν μόλις πετύχουν το στόχο τους (ή όταν αποτύχουν πλήρως). 

Μερικά από αυτά παράγουν υλικά προϊόντα, ενώ μερικά άλλα όχι. Όλα τα 

παραπάνω αποτελούν τις κοινές ιδιότητες κάθε έργου.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να διαχωρίσουμε τα έργα από τις συνεχόμενες και 

επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες σε μία επιχείρηση. Οι τελευταίες δεν έχουν 

τέλος και παράγουν παρόμοια και πανομοιότυπα προϊόντα, αφού αποτελούν 

συνήθως τον πρωταρχικό στόχο λειτουργίας μίας επιχείρησης. Μερικά 

παραδείγματα τέτοιων διαδικασιών είναι οι υπηρεσίες ενός ταμία στην τράπεζα, η 

καθημερινή παραγωγή μίας σοκολατοβιομηχανίας και οι εργασίες μίας εταιρίας 

παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, που ελέγχει καθημερινά τη ροή του νερού 

και το ρεύμα που παράγεται.

Οι παραδοσιακές θεωρίες Διοίκησης των Επιχειρήσεων ήταν 

προσανατολισμένες στις επαναλαμβανόμενες αυτές δραστηριότητες, ενώ τα 

τελευταία χρόνια μόνο είχε αρχίσει να αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη 

διαχείριση των έργων, γεγονός που ώθησε τη δημιουργία νέων θεωριών και 

πρακτικών και γέννησε την επιστήμη της Διαχείρισης Έργων (Project 

Management). Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός έργου στηρίζεται, λοιπόν, στη 

σωστή διαχείρισή του από τους υπεύθυνους στο εσωτερικό μίας επιχείρησης. 

Ωστόσο υπάρχουν κάποια βασικά συστατικά, που είναι κοινά για όλα τα έργα και 

που εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την ομαλή μετάβαση στην επιτυχημένη 

ολοκλήρωσή τους. Αυτά, σύμφωνα με τον Verzuh είναι (Verzuh, 2002, σελ. 27- 

28):
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s Η συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών όσο αφορά στους στόχους 

του έργου.

ν' Η δημιουργία ενός προγράμματος που θα παρουσιάζει μία συνολική 

διαδρομή, αλλά και τις σαφείς ευθύνες, προκειμένου να είναι μετρήσιμη η 

πρόοδος του έργου, αλλά και η απόδοση των καθυστερήσεων στους 

σωστούς παράγοντες.

ν' Η συνεχής και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των 

συ μ μετεχό ντω ν στο έργο.

ν' Η συνειδητοποίηση από τον καθένα σχετικό με το τι πρέπει ακριβώς να 

επττευχθείμε βάση τον περιορισμένο χρόνο και προϋπολογισμό, καθώς και η 

δυνατότητα προσαρμογής σε τυχόν αλλαγές.

ν Η διαρκής στήριξη από τη διεύθυνση, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου 

να μπορούν οι διαχειριστές του έργου να αισθάνονται εμπιστοσύνη και να 

μπορούν να τη μεταδίδουν.

Αυτοί οι πέντε παράγοντες κατά την άποψη του συγγραφέα μπορούν να 

επιτευχθούν με την επίμονη χρήση της επιστήμης της διαχείρισης έργου, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι υποβαθμίζονται έννοιες, όπως οι ηγετικές ικανότητες του 

διαχειριστή. Εξάλλου, όπως τονίζει και ο ίδιος, η εκμάθηση των βασικών 

στοιχείων της διαχείρισης του έργου μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα, 

προκειμένου να γίνει κανείς ένας προικισμένος και χαρισματικός ηγέτης.

Αφού αναλύσαμε το περιεχόμενο του έργου, λοιπόν, μπορούμε να 

περάσουμε στο επόμενο βήμα και να δούμε τι εννοούμε λέγοντας διαχείριση του 

έργου, έννοια που χρησιμοποιήθηκε και παραπάνω, πώς γεννήθηκε ο όρος αυτός, 

καθώς και ποια είναι τα συστατικά του στοιχεία.

1.2 Διαχείριση Έργου (Project Management)

Η διαχείριση του έργου, που από πολλούς καλείται επιστήμη, ενώ από 

κάποιους άλλους τέχνη, αφορά στις ενέργειες του ανθρώπινου παράγοντα και πιο 

συγκεκριμένα του επικεφαλής της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου το έργο να
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ολοκληρωθεί με επιτυχία. Ορίζεται ως η εφαρμογή των γνώσεων, των 

ικανοτήτων, των εργαλείων και των τεχνικών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός 

έργου, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί στον προκαθορισμένο χρόνο, με βάση 

το προϋπολογισμένο κόστος, ικανοποιώντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

ενδιαφερομένων μελών. Οι τεχνικές του project management αποτελούν βασικά 

εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων πόρων. Οι τεχνικές αυτές ομαδοποιούνται 

σε σχέση με το στόχο που εξυπηρετεί η χρήση τους και πιο ειδικά αφορούν τα 

παρακάτω (Τσιότρας, 1999, σελ. 236-237):

1. Στρατηγικός Σχεδιασμός Έργου

2. Προγραμματισμός και Παρακολούθηση Έργου

3. Έλεγχος και Αξιολόγηση του Έργου

Η παραπάνω ομαδοποίηση σε σχέση με την ανάγκη που η κάθε τεχνική 

εξυπηρετεί, αλλά και με βάση τη χρονική φάση εφαρμογής φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραμμα:

Σχήμα 1: Οι Λεπουργίες της Διαχείρισης Έργου

Φάσεις
Έργου

1η

2η

Στρατηγικός ΣχεδιασμόςΈργου
1. Στόχοι
2. Περιγραφή
3. Οργάνωση Ομάδας
4. Ανάγκες Έργου

3η

Χρόνος
Πηγή: Τσιότρας 1999, σελ. 237

Προγραμματισμός Έργου
1. Διάγραμμα Gannt
2. Μέθοδοι Pert/CPM
3. Αναθεώρηση Προγράμματος
4. Εκχώρηση Πόρων

Έλεγχος Έργου
1. Έλεγχος Πόρων
2. Έλεγχος Δαπανών
3. Έλεγχος Ποιότητας

Έναρξη Έργου

13



Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι τεχνικές της διαχείρισης έργου ομαδοποιοϋνται με 

βάση τις τρεις λεσουργίες της. Η πρώτη από αυτές, ο στρατηγικός σχεδιασμός 

του έργου αφορά κυρίως τον ορισμό του έργου, οπότε και ο διαχειριστής πρέπει 

να τον καθορίσει πλήρως, να ορίσει τους στόχους και τους περιορισμούς του και 

να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές, τόσο για την εκτέλεση όσο και για τον 

έλεγχο της προόδου.

Συνήθως οι παραπάνω διαδικασίες, κατά την αρχική αυτή φάση, 

καταλήγουν σε ένα κείμενο, που μπορεί να θεωρηθεί κάτι σαν τους κανόνες του 

«παιχνιδιού», αφού περιγράφει τι ενέργειες μπορεί και πρέπει ο καθένας να κάνει, 

τι χρειάζεται κανείς για να «νικήσει» και πότε το παιχνίδι θεωρείται ότι 

ολοκληρώθηκε.

Η δεύτερη λεσουργία της διαχείρισης έργου, όπως φαίνεται και από το 

παραπάνω διάγραμμα αφορά στον προγραμματισμό του έργου, όρο γνωστό σε 

όλους, αφού αναφέρεται σε όλες τις παραδοσιακές θεωρίες διοίκησης. Κατά τη 

φάση αυτή συγκεντρώνονται οι λεπτομέρειες της επίτευξης των στόχων και με τη 

βοήθεια συγκεκριμένων τεχνικών, όπως τα διαγράμματα Gannt και η μέθοδος 

PERT, καταλήγουμε στην κατασκευή συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, όπου 

φαίνεται και η εκχώρηση των πόρων, τόσο υλικών όσο και χρηματικών. Οι 

τεχνικές αυτές, που αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό της δεύτερης λειτουργίας 

του project management είναι χρήσιμο να αναλυθούν εκτενώς, όπως γίνεται 

στην επόμενη παράγραφο της παρούσας μελέτης.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό στη λεσουργία του προγραμματισμού είναι η 

διαχείριση του κινδύνου (risk management). Με τη διαδικασία αυτή εντοπίζονται 

οι τομείς με την με τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα και καταλήγουν σε στρατηγικές 

για τη διαχείρισή τους. Η εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων και η 

«μοντελοποίηση» του έργου έχει βοηθήσει πολύ σε αυτόν τον τομέα, καθώς τα 

αποτελέσματα της διαχείρισης του κινδύνου, όπως και στις παραδοσιακές θεωρίες 

management, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια 

των υπευθύνων, προκειμένου να προβλεφθούν και να αναλυθούν σωστά τα
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πιθανότερα από τα μελλοντικά σενάρια, σε σχέση με την πορεία του έργου 

(Wallace & Keil & Rei, 2004, σελ. 289-321).

Η τρίτη λειτουργία της Διαχείρισης Έργου είναι, όπως προαναφέραμε, ο 

έλεγχος και περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που βοηθούν το έργο να 

συνεχίσει να κινείται προς τον επιθυμητό στόχο. Οι σχετικές δραστηριότητες, 

μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη μέτρηση της προόδου, που εντοπίζει έγκαιρα τα 

οποιαδήποτε προβλήματα και αποτελεί ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης, 

επικυρώνοντας ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις του σχεδίου και την ισορροπία του 

τριγώνου κόστους- χρόνου- ποιότητας. Πρέπει εδώ να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό κατά την αρχική φάση, του ορισμού του έργου, να έχουν καταγραφεί 

πλήρως οι αρμοδιότητες κάθε ομάδας, ώστε κατά τη φάση του ελέγχου και σε 

περίπτωση που κάτι έχει πάει στραβά, να είναι δυνστή η απόδοση ευθυνών στην 

σωστή πλευρά. Είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο σε διάφορα έργα να 

υπάρχουν καθυστερήσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να ξεπεραστούν ακριβώς λόγω 

της μετάθεσης ευθυνών από την μία ομάδα στην άλλη. Εάν όμως τα θέματα αυτά 

είναι ξεκαθαρισμένα από την αρχική φάση του έργου, η λειτουργία του ελέγχου 

μπορεί να εφαρμοσθεί ευκολότερα και με ορθότερα ανατροφοδοτικά 

αποτελέσματα.

Ένα δεύτερο σημαντικότατο χαρακτηριστικό του ελέγχου είναι η 

επικοινωνία, η οποία σε περίπτωση που εφαρμόζεται σωστά και προς όλες τις 

κατευθύνσεις κρατάει όλα τα μέλη της ομάδας διαχείρισης του έργου 

ενημερωμένα, ενώ βοηθά και στον καλύτερο συντονισμό σε περίπτωση κάποιου 

προβλήματος ή σε τυχόν αλλαγές.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όταν δηλαδή κάτι δεν λειτουργεί 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ή απασούνται κάποιες αλλαγές, είναι 

απαραίτητες οι καλούμενες διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες συνίστανται στις 

καθημερινές αποκρίσεις σε όλα τα εμπόδια και τα προβλήματα που ενδέχεται να 

συναντήσει το έργο. Η ικανότητα του διαχειριστή ενός έργου συναντάται εδώ σε 

μεγάλο βαθμό, καθώς οι διορθωτικές ενέργειες, πέρα από διορατικότητα και 

οξυδέρκεια, απαιτούν καλή επικοινωνία με το σύνολο της ομάδας, καθώς και ένα

15



αίσθημα εμπιστοσύνης, αφού είναι λογικό να αναμένει κανείς ότι σε τέτοιες 

περιπτώσεις το ηθικό της ομάδας διαχείρισης του έργου είναι χαμηλό.

Μιλώντας για την ομάδα διαχείρισης του έργου κρίνουμε χρήσιμο να 

τονίσουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ορθολογική οργάνωση 

και λειτουργία της ομάδας αυτής. Η συγκεκριμένη αυτή οργανωτική δομή, που 

χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις σήμερα και ενδείκνυται για την σωστή 

διαχείριση ενός έργου έχει ως εξής:

Σχήμα 2 : Οργανωτική Δομή Διαχείρισης Έργου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
/

/ 7
ΟΜΑΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

/
Πηγή: Τσιότρας, 1999, σελ. 245

Αναλύοντας τις τρεις βασικές λειτουργίες του project management κάναμε 

αναφορά και στις φάσεις του έργου. Έτσι είδαμε για παράδειγμα ότι ο ορισμός 

και η καταγραφή του έργου, όπως είναι λογικό, αντιστοιχεί στην πρώτη φάση 

του κύκλου ζωής του έργου. Ο κύκλος αστός, που είναι παρόμοιος με το γνωστό 

κύκλο ζωής ενός προϊόντος από τις γνωστές θεωρίες διοίκησης και marketing, 

αντιπροσωπεύει τη γραμμική πρόοδο του έργου και οι φάσεις που καταγράφονται 

στη βιβλιογραφία είναι: ο ορισμός του έργου, η εκπόνηση του προγράμματος, η 

εκτέλεση της εργασίας και τελικά η αποπεράτωση του έργου. Σύμφωνα με άλλες 

απόψεις (Marchewka, 2003, σελ. 18), οι φάσεις αυτές περιλαμβάνουν πέντε
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στάδια: τον ορισμό του στόχου του έργου, τον σχεδίασμά και προγραμματισμό 

του έργου, την εκτέλεση του σχεδίου δράσης, την παράδοση και την εκτίμηση- 

κρίση του σχεδίου και της δράσης συνολικά. Σχηματικά θα μπορούσαμε να 

αποδώσουμε τα παραπάνω ως εξής:

Σχήμα 3 :0 Κύκλος Ζωής της Διαχείρισης Έργου

.....................-...-................. -.....-......... ...................... -................. -.................................... ............................... -.............................................................................-·►

Παρόμοιες απόψεις σχετικά με τα στάδια του κύκλου ζωής ενός project 

υπάρχουν πολλές στη διεθνή βιβλιογραφία, ωστόσο για το λόγο ότι ουσιαστικά 

δεν προσφέρουν κάτι διαφορετικό, θα κάνουμε χρήση των εξής πέντε φάσεων 

για την ανάλυσή μας εδώ: ορισμός, προγραμματισμός, εκτέλεση, αποπεράτωση 

και ανασκόπηση. Με μία πρώτη ματιά θα έλεγε κανείς ότι οι φάσεις αυτές 

ταυτίζονται με τις λειτουργίες που περιγρόψαμε παραπάνω. Αυτό ισχύει εν μέρει, 

αφού η διαφορά έγκετται στο ότι ο κύκλος ζωής της διαχείρισης έργου είναι 

γραμμικός και τα όρια μεταξύ των φάσεων αντιπροσωπεύουν κομβικά σημεία 

λήψης αποφάσεων, ενώ στην περίπτωση του έργου οι φάσεις 

αλληλοκαλύπτονται και συμπίπτουν χρονικά.

Σχήμα 4:0 Κύκλος Ζωής του Έργου

Πηγή: State of Michigan Office of Project Management, Μάιος2001, σελ. 20
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Μπορούμε, λοιπόν, να περάσουμε στην ανάλυση των κομβικών αυτών 

σημείων. Η πρώτη φάση, αυτή του ορισμού, αρχίζει όταν ο διαχειριστής του 

έργου ολοκληρώσει τον χάρτη του έργου (project charter) και ολοκληρώνεται 

όταν εγκρίνονται οι κανόνες του έργου. Με αυτόν τον τρόπο επέρχεται η 

συμφωνία όλων των μερών σχετικά με τον στόχο, την προσέγγιση και την 

ισορροπία κόστους-χρονοδιαγράμματος και ποιότητας.

Η δεύτερη φάση ξεκινά όταν ο διαχειριστής του έργου αρχίζει να 

καταρτίζει το σχέδιο του έργου, όπου και καθορίζονται πλήρως λεπτομέρειες 

σχετικά με το χρόνο παράδοσης κάθε υποέργου, καθώς και την απορρόφηση των 

πόρων, (ανθρώπινων, υλικών και χρηματικών) που κάθε κομμάτι του έργου 

απαιτεί. Παράλληλα μπορεί να αποφασιστούν και κάποιες αλλαγές σε σχέση με τη 

προηγούμενη φάση, οπότε πρέπει πάλι τα ενδιαφερόμενο μέρη να συμφωνήσουν 

για όλα τα παραπάνω. Εάν αυτό συμβεί θεωρούμε ότι λήγει και η δεύτερη φάση 

του κύκλου ζωής του έργου.

Με αυτόν τον τρόπο περνάμε στην εκτέλεση, όπου και έχουμε τη δράση 

σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καταρτιστεί. Με την εκκίνηση των εργασιών 

ξεκινά και η φάση αυτή, που ολοκληρώνεται όταν ο στόχος που έχει τεθεί κατά 

το αρχικό στάδιο επιτευχθεί πλήρως, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν 

συμφωνήσει τα ενδιαφερόμενο μέρη. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής 

πραγματοποιείται και ο έλεγχος, καθώς και οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες.

Αφού το έργο τελειώσει, περνάμε στη φάση της αποπεράτωσης, που 

περιλαμβάνει είτε τη μετάβαση σε άλλη φάση, όπως οι συνεχείς δραστηριότητες, 

όταν για παράδειγμα το έργο θα χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή παραγωγή ενός 

εργοστασίου, είτε την επίσημη αποπεράτωση και παράδοση του έργου στα μάτια 

του πελάτη. Όταν ολοκληρωθούν και αυτές οι διαδικασίες έχουμε το τέλος της 

τέταρτης φάσης του κύκλου ζωής του έργου.

Η τελευταία φάση είναι λιγότερο «πρακτική», διότι δεν έχουμε εργασίες 

σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου, αλλά ουσιαστικά γίνεται μία συνολική 

εκτίμηση από όλες τις μεριές. Ο πελάτης βλέπει αν τελικά τον συνέφερε αυτή η 

επιλογή, αν όλα ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες του και τηρήθηκαν πραγματικά
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όλοι οι κανόνες, ενώ οι εργαζόμενοι επί του έργου, όπως για παράδειγμα μία 

κατασκευαστική εταιρία κάνει μία ανασκόπηση των επιτυχιών και των αποτυχιών 

του έργου, προκειμένου να βελτιωθούν τα μελλοντικά έργα, συχνά και με τη 

χρήση τεχνικών benchmarking (Barber, 2004, 301-307).

Συμπερασματικά για τον κύκλο ζωής μπορούμε να πούμε ότι αν και οι δύο 

πρώτες φάσεις, αυτή του ορισμού και αυτή του προγραμματισμού καταναλώνουν 

ουσιαστικά ένα 10% της όλης προσπάθειας, από άποψη χρόνου, αποτελούν 

ουσιαστικά τις πιο σημαντικές για τη προετοιμασία της ομάδας του έργου και την 

αποτελεσματική λειτουργία κατά τη φάση της εκτέλεσης.

Με την ολοκλήρωση στην αναφορά του κύκλου ζωής του έργου και αφού 

είδαμε τις τρεις κύριες λειτουργίες της Διαχείρισης Έργου, μπορούμε να πούμε ότι 

έχουν αποσαφηνιστεί, τόσο η έννοια του όρου έργου και η διάκρισή της από τις 

επαναλαμβανόμενες διαδικασίες εντός μίας επιχείρησης, όσο και το περιεχόμενο 

του όρου project management.

Μια ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας διαχείρισης έργου φαίνεται στο 

ακόλουθο σχήμα και σύμφωνα με το Office of ΡΜ του Michigan περιλαμβάνει την 

αναγνώριση της ανάγκης, τον ορισμό του διαχειριστή, την έγκριση του έργου, 

τον προγραμματισμό των βημάτων του project, την εκτέλεση παράλληλα με τον 

έλεγχο των εργασιών και τέλος την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.
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Σχήμα 5 : Η Διαδικασία του Project Management

Πηγή: State of Michigan Office of Project Management, Μάιος2001, σελ. 38

Είδαμε, λοιπόν, το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ένας project 

manager, καθώς και τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει σε συνεργασία με 

την ομάδα του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου. Πρέπει, πριν περάσουμε 

στην ανάλυση επιμέρους τεχνικών, που χρησιμοποιούνται από την επιστήμη της 

Διαχείρισης Έργου, να σημειώσουμε ότι η δουλειά ενός διαχειριστή έργου είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη και απαπητική. Μερικές βασικές αρχές των παραδοσιακών
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θεωριών Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν βρει, όπως είναι λογικό, εφαρμογή και 

στον τομέα αυτό, αφού για παράδειγμα η επικοινωνία και η ομαδική προσέγγιση 

(team-approach) της εργασίας αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά και του project 

management (Πετρίδου Ε. 1998, σελ. 242 και 259-266). Συνοπτικά το σύνθετο 

της εργασίας ενός project manager, φαίνεται από το πλήθος των παραγόντων 

που αυτός πρέπει να ελέγχει, όπως βλέπουμε στο παρακάτω σχήμα, που δείχνει 

ταυτόχρονα και το περιεχόμενο της Διαχείρισης Έργου, ενώ εξηγεί και το υψηλό 

ποσοστό outsourcing (το οποίο φτάνει το 39% - Research Center for Business 

Practices, 2004), αφού δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις την ικανότητα να 

διαχειριστούν ένα έργο με βάση τους πόρους τους :

1.3 Ανάλυση των τεχνικών του project management

Σε αυτήν την παράγραφο και προκειμένου να προχωρήσουμε σε μία πιο 

λεπτομερή ανάλυση του περιεχομένου της διαχείρισης έργου, θα ασχοληθούμε 

με τις συγκεκριμένες τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι διαχειριστές 

έργων, προκειμένου να οργανώσουν τις πληροφορίες και να καταστρώσουν ένα
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ορθολογικό πλάνο δράσης, να κάνουν ένα σωστό πρόγραμμα και να χαράξουν 

την πορεία δράσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Με λίγα λόγια θα 

δούμε πως οι τεχνικές και τα εργαλεία της Διαχείρισης Έργου συμβάλλουν στην 

επΓτυχή ολοκλήρωση ενός έργου, σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς του 

χρόνου, του κόστους και της ποιότητας που έχουν αρχικά τεθεί.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω οι τεχνικές αυτές ομαδοποιούνται 

σύμφωνα με το σκοπό που εξυπηρετούν κατά τη διάρκεια προγραμματισμού και 

εκτέλεσης ενός έργου, ενώ προφανώς διακρίνονται ανάλογα και με τη φάση του 

κύκλου ζωής του έργου. Θα αναλύσουμε εδώ, λοιπόν, μερικές από αυτές.

1.3.1 Τεχνική Διαχείρισης Κινδύνου

Μία πρώτη τέτοια τεχνική, που αναφέραμε επιγραμματικά και 

προηγουμένως, σχετίζεται με τη διαχείριση του κινδύνου κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης ενός έργου. Αναφέρεται κυρίως στη δεύτερη φάση του κύκλου ζωής 

του έργου, τον προγραμματισμό, αν και όλες οι δραστηριότητες διαχείρισης 

έργου μπορούν να νοηθούν ως διαχείριση κινδύνου. Στη διεθνή βιβλιογραφία, 

πάντως (Software Engineering Institute, 1996, σελ. 439-442,471-500), η τεχνική 

διαχείρισης κινδύνου αναφέρεται ως ένα συγκεκριμένο σύνολο δραστηριοτήτων, 

οι οποίες εκτελούνται συνειδητά και επαναλαμβανόμενα, προκειμένου να 

εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τους περισσότερο πιθανούς κινδύνους ενός 

έργου.

Η τεχνική αυτή ακολουθεί βασικά τρία βήματα, τα οποία μάλιστα είναι 

δυνατόν να επαναλαμβάνονται σε όλη τη διάρκεια του έργου, όπως αυτό 

φαίνεται από την μελέτη των καλύτερων πρακτικών μεταξύ επιτυχημένων 

προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνου σε μεγάλα έργα (Chapman & Ward, 2004). 

Το πρώτο είναι ο εντοπισμός, όπου έχουμε τη συστηματική εξεύρεση των πηγών 

κινδύνου, η οποία ακολουθείται από την επεξεργασία απόκρισης. Η τελευταία 

αναφέρεται στον προσδιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης συγκεκριμένου 

κινδύνου, καθώς και στην εκτίμηση της δυνητικής ζημιάς, προκειμένου να 

χαραχτούν οι στρατηγικές αντιμετώπισης αυτών.
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Το τρίτο βήμα είναι ο έλεγχος, όπου έχουμε την υλοποίηση των παραπάνω 

στρατηγικών και την εποπτεία των συνεπειών από την εφαρμογή των πιθανών 

αλλαγών στο έργο. Σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη φάση είναι η διαρκής 

ενημέρωση όλων των μελών της ομάδας διαχείρισης τόσο για τον πιθανό 

κίνδυνο, όσο και για τις τυχόν αλλαγές που μπορούν να εφαρμοστούν.

Μέσω της τεχνικής αυτής, λοιπόν, και ακολουθώντας τα τρία παραπάνω 

βήματα μπορεί κανείς ευκολότερα να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει πιθανούς 

κινδύνους που μπορεί να ανακύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου. Η 

διαχείριση του κινδύνου μπορεί να είναι προληπτικό μέτρο, ωστόσο σε πολλές 

περιπτώσεις οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται άμεσα. Είναι επίσης πιθανό η 

συστηματική διαχείριση κινδύνου σε ένα project να οδηγήσει στην λεπτομερή 

καταγραφή, τόσο της ανάλυσης των πιθανών προβλημάτων, όσο και στην 

καταγραφή των προτεινόμενων στρατηγικών. Το κείμενο αυτό ονομάζεται 

πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου (risk management plan) και στηρίζεται στην 

τακτή χρονική αναζήτηση κομβικών σημείων, όπου είναι πιθανό να ανακύψουν 

νέοι κίνδυνοι. Φυσικά, όπως, θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, η χρήση της 

τεχνολογίας έχει διαδραματίσςι και σε αυτό τον τομέα σημαντικό ρόλο, καθώς 

έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα πληροφοριακά συστήματα για τη στήριξη του 

διαχειριστή έργου στην προσπάθειά του να αναλύσει και να αντιμετωπίσει τον 

κίνδυνο.

1.3.2 Δέντρα Αποικοδόμησης Έργου (ME) - Work Breakdown Structure

Μία άλλη σημαντική τεχνική στα πλαίσια του project management, που 

έχει αναπτυχθεί για την ανάλυση του έργου στα επιμέρους τμήματά του είναι το 

«Δέντρο Αποικοδόμησης Έργου». Αποτελεί ένα αναλυτικό εργαλείο, που 

χρησιμοποιείται ευρύτατα ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια από μεγάλες 

κατασκευαστικές εταιρίες και στηρίζεται στη συνεργασία του διαχειριστή του 

έργου με την ομάδα του, προκειμένου να κσταγραφούν τα βασικά τμήματα του 

project σε διάφορα τμήματα ανάλυσης. Το πρώτο επίπεδο ανάλυσης αφορά το 

συνολικό τμήμα του έργου, το δεύτερο στηρίζεται στην ανάλυση σε επιμέρους
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τμήματα, ενώ το τρίτο επίπεδο σχετίζεται με την καταγραφή των απαιτούμενων 

υλικών ή τμημάτων του έργου που δεν χρειάζεται η περαιτέρω ανάλυσή τους. 

Στο σχήμα 7 παρακάτω έχουμε ένα παράδειγμα ΔΑΕ για την κατασκευή ενός 

επίπλου γραφείου.

Το Δέντρο Αποικοδόμησης Έργου έχει τρεις κύριες μορφές (Τσιότρας, 

1999, σελ. 250): τη Μορφή Προϊόντος, όπου έχουμε την ανάλυση της 

απαιτούμενης εργασίας του έργου, όπως ένας κατάλογος υλικών (Bill of 

Materials), τη Μορφή Διαδικασίας, όπου η απαιτούμενη εργασία αναλύεται σε 

χρονικές φάσεις και την Οργανωσιακή Μορφή, όπου και έχουμε την ανάλυση 

της εργασίας κατά τμήματα σε σχέση με την οργανωτική δομή της επιχείρησης.

Οι παραπάνω μορφές δεν είναι αμοιβαίως αποκλεισμένες, ενώ η επιλογή 

εξαρτάται από τους στόχους και την οργάνωση της εταιρίας που αναλαμβάνει την 

αποπεράτωση του έργου. Η τελική απόφαση πάντως λαμβάνεται από τον 

υπεύθυνο και τον διαχειριστή του έργου αμέσως μετά την περιγραφή του.

Σχήμα 7: Δέντρο Αποικοδόμησης Έργου για την κατασκευή
επίπλου γραφείου

Πηγή: Τσιότρας, 1999, σελ.249
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1.3.3 Διάγραμμα Gannt

Για την υποστήριξη της διαδικασίας προγραμματισμού έχουν αναπτυχθεί, 

στα πλαίσια της επιστήμης της διαχείρισης έργου, μερικές πολύ χρήσιμες τεχνικές 

και εργαλεία, όπως το διάγραμμα Gannt, που πήρε το όνομά του από τον 

μηχανολόγο μηχανικό Henry Gannt (1869-1919), που το χρησιμοποίησε πρώτος. 

Το διάγραμμα αυτό είναι ουσιαστικά ένα οριζόντιο ραβδόγραμμα, στου οποίου 

τον οριζόντιο άξονα τοποθετούνται οι υποδιαιρέσεις του χρόνου, ανάλογα με τις 

ανάγκες του έργου, ενώ στον κάθετο τοποθετούνται οι τίτλοι των 

δραστηριοτήτων, ως εξής:

Σχήμα 8: Το Διάγραμμα Gannt

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μήνας

A
I ■ ' IΒ

Γ 1_____________._________ L
Δ Η—Ε Η-ΗΖ

Πολλές φορές αντί για τις ράβδους, όπως στο παραπάνω σχήμα είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και ευθείες γραμμές, το μήκος των οποίων 

συμβολίζει τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την αποπεράτωση κάθε 

δραστηριότητας του έργου. Η αποτελεσματικότητα της πληροφόρησης μέσω του 

διαγράμματος αυτού βελτιώνεται με τη χρήση συμβολισμών και χρωμάτων για 

κάθε ράβδο, ανάλογα με τη σημαντικότητα κάθε δραστηριότητας.

Φυσικά τα διαγράμματα αυτά έχουν περιορισμένες δυνατότητες 

πληροφόρησης, γεγονός που περιορίζει τη χρήση τους σε λιγότερο πολύπλοκα 

έργα. Πέρα από αυτό, όμως, υπάρχει δυσκολία στην αναπροσαρμογή τους όταν 

παρουσιάζονται μεταβολές στη χρονική διάρκεια εκτέλεσης κάποιων 

δραστηριοτήτων, ενώ παρόμοια προβλήματα υπάρχουν όταν ο αριθμός των 

δραστηριοτήτων είναι μεγάλος. Σημαντικό μειονέκτημα επίσης είναι η αδυναμία 

απεικόνισης των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων, καθώς και των 

κρίσιμων για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου δραστηριοτήτων.
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1.3.4 Η μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού (Critical Path Method)

Η μέθοδος CPM αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 για την 

υποστήριξη του προγραμματισμού των εργασιών κατασκευής και συντήρησης 

βιομηχανικών συγκροτημάτων. Η επιτυχής εφαρμογή της διεύρυνε τη χρήση της 

και σε άλλων ειδών έργα μέχρι σήμερα.

Η όλη τεχνική βασίζεται στην εξεύρεση του «κρίσιμου μονοπατιού», 

δηλαδή στην εξεύρεση των δραστηριοτήτων εκείνων του έργου, που δεν 

μπορούν να καθυστερήσουν, γιατί θα επηρεάσουν το συνολικό χρόνο 

αποπεράτωσης του. Η εκτίμηση αυτή είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ακριβώς το χρόνο που χρειάζεται κάθε 

διαδικασία, ώστε ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία να καταλήξουμε στο 

σύνολο των κρίσιμων διαδικασιών. Ένα παράδειγμα απεικόνισης των παραπάνω 

φαίνεται στο επόμενο σχήμα:

Σχήμα 9 : Προσδιορισμός Κρίσιμου Μονοπατιού

Το κρίσιμο μονοπάτι για το παραπάνω διάγραμμα είναι το Α-Γ-Δ-Ζ-Η-Θ. Για 

να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα αρχικά καθορίστηκαν οι δραστηριότητες 

που απαρτίζουν το έργο (Α,Β..., Θ) και η αλληλουχία τους. Στη συνέχεια 

εκτιμήθηκε ο χρόνος ολοκλήρωσης κάθε μίας (για την Α είναι 1, για τη Β είναι 2 

κ.ο.κ.) και προσδιορίστηκε με κίνηση από την αρχή προς το τέλος η ταχύτερη 

δυνατή έναρξη κάθε δραστηριότητας (ο πρώτος αριθμός εντός παρενθέσεως για
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κάθε διαδικασία1). Έπεσα με ανάποδη κίνηση υπολογίστηκε ο αργότερος χρόνος 

ολοκλήρωσης κάθε δραστηριότητας με βάση τον ταχύτερο χρόνο ολοκλήρωσης, 

που βρέθηκε προηγουμένως. Στη συνέχεια υπολογίζουμε για κάθε δραστηριότητα 

τον χαλαρό χρόνο, τον χρόνο δηλαδή που μπορεί κάθε δραστηριότητα να 

καθυστερήσει με βάση τη διαφορά των δύο χρόνων (ταχύτερου και αργότερου), 

που υπολογίσαμε προηγουμένως. Τώρα όλες οι δραστηριότητες που η διαφορά 

των δύο αυτών χρόνων είναι μηδενική καλούνται κρίσιμες και απαρτίζουν το 

κρίσιμο μονοπάτι, το οποίο στο σχήμα μας εμφανίζεται με τα πιο έντονα βέλη.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπαμε και παραπάνω οι διαχειριστές του έργου 

έχουν στη διάθεσή τους μία πολύ χρήσιμη πληροφορία προγραμματισμού σχετικά 

με τις διαδικασίες ενός έργου που αν καθυστερήσουν θα δημιουργήσουν 

πρόβλημα σχετικά με το χρονικό περιορισμό όλου του έργου. Το γεγονός αυτό, 

επιπλέον, τους δίνει και μια πληροφορία σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου που 

αναφέραμε στην αρχή, οπότε και ο διαχειριστής θα είναι περισσότερο 

προσεκτικός σχετικά με κινδύνους που μπορεί να προκύψουν στις κρίσιμες αυτές 

διαδικασίες.

1.3.5. Η μέθοδος PERT

Σε συνδυασμό με την μέθοδο CPM , η μέθοδος PERT συμπληρώνει τη 

μέθοδο των δικτύων (network modelling) για τον προγραμματισμό έργου. Μέσω 

της μεθόδου αυτής, που παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την CPM, δίνεται η 

δυνατότητα στους διαχειριστές του έργου να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα 

σχετικά με την ολοκλήρωση ενός έργου, την αποπεράτωση συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων, καθώς και για τις κρίσιμες υποεργασίες. Το βασικότερο 

πλεονέκτημα της μεθόδου των δικτύων συνολικά είναι, πάντως, είναι η 

δυνατότητα προγραμματισμού έργων με πολλές διαφορετικές δραστηριότητες 

που γίνονται από διαφορετικά τμήματα και άτομα.

1 Αυτό γίνεται με βάση τον κανόνα της νωριτερης αρχής, που λέει ότι η νωρίτερη δυνατή έναρξη 
κάθε δραστηριότητας που ξεκινά από ένα κόμβο, είναι ίση με το μεγαλύτερο χρόνο λήξης των 
δραστηριοτήτων που καταλήγουν σε αυτόν τον κόμβο. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει για τον 
κανόνα του αργότερου τέλους.
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Η μέθοδος PERT (Programs Evaluation and Review Technique), που στην 

ελληνική γλώσσα αποδίδεται ως «Τεχνική Αξιολόγησης και Αναμόρφωσης του 

Προγρόμμστος» ενός έργου, αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από 

το πολεμικό ναυτικό, με ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα της συρρίκνωσης κατά δύο 

χρόνια της κατασκευής ενός υποβρυχίου με πυραυλικά συστήματα. Η όλη 

μέθοδος στηρίζεται στην ίδια διαδικασία με τη μέθοδο CPM, αφού καταλήγει στην 

ίδια κατασκευή του δικτύου και την εύρεση του κρίσιμου μονοπατιού. Η διαφορά 

έγκειται στο ότι η μέθοδος PERT εφαρμόζεται σε έργα, όπου δεν υπάρχουν 

ανάλογα προηγούμενα, οπότε τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη χρονική 

διάρκεια των υποέργων προέρχονται από εκτιμήσεις και όχι από πραγματικά 

δεδομένα (Vonderembe Μ. & White G., 1996, σελ. 781-785).

Για την εκτίμηση του αναμενόμενου αυτού χρόνου έχουν αναπτυχθεί 

συγκεκριμένες τεχνικές, οπότε για κάθε δραστηριότητα προκύπτουν οι παρακάτω 

τιμές για την χρονική διάρκεια αποπεράτωσής τους: ο αισιόδοξος χρόνος (α), ο 

απαισιόδοξος χρόνος (β) και ο πιθανός χρόνος (m). Με τη χρήση στατιστικών 

μεθόδων και με την υπόθεση ότι οι χρόνοι διάρκειας των επιμέρους 

δραστηριοτήτων ακολουθούν την beta κατανομή και ότι η τυπική απόκλιση του 

χρόνου κάθε δραστηριότητας είναι ίση με το 1/6 του εύρους των δύο χρονικών 

φραγμάτων (Abbasi 8ι Mukkatash, 2001, σελ. 182-185) υπολογίζεται η 

πιθανότητα να είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου μικρότερος από το 

χρονικό όριο που έχει αρχικά τεθεί.

Για την εκτίμηση της πιθανότητας αυτής γίνονται επιπλέον και οι εξής τρεις 

υποθέσεις:

1. Οι τιμές τω νχρόνων ολοκλήρωσης είναι στατιστικά ανεξάρτητες

2. Οι τιμές αυτές ακολουθούν την τυπική κατανομή.

3. Ο μεγαλύτερος χρόνος καταναλώνεται για τις δραστηριότητες που ανήκουν 

στο κρίσιμο μονοπάτι.

Η πληροφορική τεχνολογία, όπως θα δούμε στο τρίτο κεφάλαιο, έχει 

παίξει σημαντικό ρόλο και εδώ, αφού έχουν αναπτυχθεί συστήματα που κάνουν 

τις εκτιμήσεις αυτές ευκολότερες, γρηγορότερες και ακριβέστερες. Με τη βοήθεια
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των στατιστικών εφαρμογών, μπορεί λοιπόν ο διαχειριστής έργου να ελέγξει τι 

πιθανότητα έχει το έργο να ολοκληρωθεί εντός των ορίων που θέτει για 

παράδειγμα ο πελάτης και να κινηθεί αναλόγως.

1.4 Οι Γνωστικές Περιοχές της Διαχείρισης Έργου

Οι δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί αναφορικά με τη Διαχείριση 

Έργων καλύπτουν όλο το φάσμα ενός έργου ξεκινώντας από την έναρξη, μέχρι 

την Ολοκλήρωση του έργου. Οι βασικότερες γνωστικές περιοχές (Knowledge 

Areas) περιλαμβάνουν:

I. Σύνθεση και Ολοκλήρωση του Έργου (Integration Management)

Σε αυτή τη φάση υλοποιούνται οι διεργασίες που απαιτούνται έτσι ώστε 

όλες οι παράμετροι ενός έργου να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για την 

επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. To Integration Management κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου αφορά στις συνολικές προσπάθειες της ομάδας 

διαχείρισης, έτσι ώστε όλα τα βασικά συστατικά ενός έργου να είναι πλήρως 

καθορισμένα και καταγεγραμμένα στο σχέδιο του έργου και να διασφαλίζεται η 

ομαλή μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο, προκειμένου να επιτευχθεί η 

παράλληλη λειτουργία όλων των διαδικασιών και η επιτυχής εκτέλεσή του.

Οι βασικές διαδικασίες του Project Integration Management, σύμφωνα με 

τη διεθνή βιβλιογραφία είναι η ανάπτυξη του σχεδίου του έργου, η εκτέλεση 

αυτού και ο έλεγχος της ολοκλήρωσης των αλλαγών στο εσωτερικό του έργου. Η 

πρώτη διαδικασία αφορά στη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων όλων των 

διαδικασιών σχεδιασμού για το συγκεκριμένο έργο και η καταγραφή τους σε ένα 

«κείμενο», το οποίο είναι το σχέδιο δράσης έργου. Η δεύτερη διαδικασία 

αναφέρεται στην εκτέλεση και εφαρμογή σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο, ενώ 

η τρίτη διαδικασία έχει να κάνει με τυχόν διορθωτικές ενέργειες και αλλαγές, οι 

οποίες πρέπει να εφαρμοσθούν σε όλες τις φάσεις του έργου. Μία αλλαγή σε ένα 

χρονοδιάγραμμα, για παράδειγμα, φυσικά έχει επιπτώσεις και σε άλλες 

διεργασίες, οπότε πρέπει να μελετηθούν και να καταγραφούν αυτές στο έργο
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συνολικά. Πρέπει με μία πρόταση να γίνει η ολοκλήρωση της νέας πληροφορίας 

στο εσωτερικό του έργου.

To Project Integration Management, λοιπόν, αφορά στο σύνολο των 

παραπάνω διαδικασιών κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και εκτέλεσης ενός έργου, 

προκειμένου να υπάρξει η συνεργασία και ομαλή και παράλληλη λειτουργία όλων 

των υπόλοιπων. Αναλυτικά και με τη βοήθεια ενός σχήματος το περιεχόμενο 

αυτής της γνωστικής περιοχής του Project Management φαίνεται παρακάτω:

Σχήμα 10 : Σύνθεση και Ολοκλήρωση του Έργου

PMBOK Guide. 2000. 42.

π. Στόχοι - Σκοπός του.. Έργρυ (Scope Management)

Σε αυτή τη φάση υλοποιούνται όλες οι διεργασίες που απαιτούνται έτσι 

ώστε οι αναγκαίες εργασίες να προσφερθούν στο έργο προκειμένου να 

υλοποιηθεί επιτυχώς. To Scope Management σχετίζεται με τη διαχείριση των 

στόχων, των αποτελεσμάτων και των παραγόμενων προϊόντων ενός έργου. Για 

να διαχειριστεί κανείς τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να γνωρίζει επακριβώς το 

περιεχόμενό τους και τι ποσότητα παραγωγικών συντελεστών απαιτείται για τη 

δημιουργία τους. Για αυτό το λόγο η διαχείριση των στόχων ενός έργου 

θεωρείται ως μία από τις βασικότερες γνωστικές περιοχές του Project 

Management.
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Φυσικά οι στόχοι και τα αποτελέσματα ενός έργου προέρχονται από μία 

αλληλεπίδραση της εργασίας, του κόστους και της ποιότητας αφού το 

παραγόμενο αποτέλεσμα εξαρτόται άμεσα από τους παράγοντες αυτούς. Ακριβώς 

λόγω της σχέσης αυτής υπάρχει στην σχετική βιβλιογραφία η καταγραφή του 

όρου "Tetrad Trade-Off', η οποία σχηματικά μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

Σχήμα 11: The Tetrad Trade Off

Πηγή: Wideman Μ., http://www.maxwideman.com/

Πολύ σημαντική για την επιτυχή διαχείριση των στόχων και των 

αποτελεσμάτων του έργου είναι η τεχνική του Project Management, που 

αναφέρεται ως Ανάλυση της Δομής της Εργασίας (Work Breakdown Structure), 

που αναλύεται σε άλλο σημείο της εργασίας αφού αυτή η τεχνική αποτελεί το 

όχημα για την επιτυχή μετάβαση από τα σχέδια στην εφαρμογή, επομένως και 

στην εκπλήρωση των στόχων που έχουν αρχικά τεθεί. Όταν η παραπάνω τεχνική 

εφαρμόζεται σωστά, οι πιθανότητες επιτυχία του Scope Management αυξάνονται 

ταυτόχρονα.

ΙΠ. Διαχείριση Χρόνου Έργου (Time Managements

Η γνωστική αυτή περιοχή αναφέρεται στην υλοποίηση των διεργασιών 

που απαιτούνται έτσι ώστε όλες οι εργασίες και συνεπώς το έργο να υλοποιηθούν 

στον προβλεπόμενο χρόνο. Για τη διαχείριση του χρόνου έχουν αναπτυχθεί
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πολλές τεχνικές, η σημαντικότητα των οποίων τις έχει αναδεΐξει σε δημοφιλείς 

εφαρμογές Διαχείρισης Έργων, όπως για παράδειγμα τα διαγράμματα Gantt.

Το σημαντικό στοιχείο όσο αφορά τη διαχείριση χρόνου είναι ότι στα 

πλαίσια σχεδιασμού και εκτέλεσης έργου ο επιπλέον χρόνος συνεπάγεται και 

επιπλέον κόστος, επομένως είναι ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτίμησης της χρονικής 

διάρκειας εκτέλεσης ενός υποέργου να υπάρξει παράλληλα και η εκτίμηση του 

κόστους για την ίδια χρονική διάρκεια αυτή, είτε μετριέται σε χρηματικούς όρους 

είτε σε εργατοώρες κ.τ.λ.. Επιπλέον ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο καθορισμός του 

επιπλέον κόστους σε περίπτωση χρονικής καθυστέρησης, το οποίο συνήθως 

αυξάνεται εκθετικά σε περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων.

Σχετικά με τις φάσεις της διαχείρισης έργου μπορούμε να πούμε ότι η 

συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, το Time Management, περιλαμβάνει κυρίως το 

σχεδίασμά και τον έλεγχο, αφού ο χρόνος φαίνεται να είναι από τους 

σημαντικότερους παράγοντες σε αυτές τις φάσεις. Η κατασκευή των 

χρονοδιαγραμμάτων του έργου, κατά τη φάση του σχεδιασμού, καταλαβαίνει 

κανείς ότι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχή 

ολοκλήρωση του, γΓ αυτό και οι σχετιζόμενες τεχνικές αποτελούν τις πιο 

διαδεδομένες μεταξύ των τεχνικών διαχείρισης έργων.

IV. Διαγείοισπ Κόστουε Έονου (Cost Management)

Σχετικές με τη διαχείριση του χρόνου, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως είναι και οι δραστηριότητες που αναφέρονται στη διαχείριση του 

κόστους ενός έργου. Σε αυτή τη φάση υλοποιούνται οι διεργασίες που 

απαιτούνται έτσι ώστε όλες οι εργασίες και συνεπώς το έργο να υλοποιηθούν στο 

προβλεπόμενο κόστος και σύμφωνα με τα προϋπολογισμένα μεγέθη, όσον αφορά 

στην κατανάλωση των χρηματικών, ανθρώπινων και λοιπών υλικών.

Η γνωστική αυτή περιοχή περιλαμβάνει όλες εκείνες τις τεχνικές που 

σχετίζονται με το σχεδίασμά της κατανάλωσης των πόρων, τον υπολογισμό του 

συνολικού, αλλά και του επιμέρους κόστους, τον προϋπολογισμό των διαφόρων 

χρηματοοικονομικών μεγεθών, και τον χρηματοοικονομικό έλεγχο και την
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συνολική εποπτεία της πορείας του κόστους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός 

έργου.

Για τον καθορισμό του κόστους εκτέλεσης ενός έργου υπάρχουν διάφορες 

τεχνικές, οι οποίες αναφέρονται από πολλούς συγγραφείς. Μία από αυτές είναι για 

παράδειγμα η λεγάμενη "top-down" τεχνική, η οποία χρησιμοποιεί τα δεδομένα 

από ένα άλλο παρόμοιο έργο για τον καθορισμό του κόστους του συγκεκριμένου. 

Μία δεύτερη τεχνική είναι η "bottom-up", κατά την οποία υπολογίζεται το κόστος 

εκτέλεσης όλων των υποέργων από το μικρότερο στο μεγαλύτερο και στο τέλος 

τα αθροίζουμε για να πάρουμε το συνολικό κόστος του έργου.

Όπως και να έχει, πάντως, η συγκεκριμένη γνωστική περιοχή του Project 

Management αποτελεί μία από τις βασικότερες κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και 

εκτέλεσης ενός έργου, αφού συνήθως οι χρηματικοί πόροι, μαζί με το χρόνο 

υλοποίησης αποτελούν τον κυριότερο προσδιοριστικό παράγοντα για την 

ανάληψη ενός έργου. Σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα αυτού έχουμε τη 

διαχείριση της ποιότητας, η οποία αναλύεται αμέσως μετά.

V. Διαγείοισπ Ποιότπταε Έονου (Quality Management’)

Σε αυτή τη φάση υλοποιούνται όλες οι διεργασίες που απαιτούνται έτσι 

ώστε το έργο να υλοποιηθεί καλύπτοντας τις ανάγκες για τις οποίες σχεδιάστηκε. 

Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις λειτουργίες του management που καθορίζουν το 

σχεδίασμά, τον έλεγχο, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας εντός ενός 

οργανισμού. Οι λειτουργίες αυτές αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τις 

λοιπές γνωστικές περιοχές της διαχείρισης έργου. Κάθε διαδικασία μπορεί να 

χρειάζεται προσπάθεια από ένα άτομο της επιχείρησης ή από μία ομάδα 

εργαζομένων και σίγουρα θα εμφανιστεί τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια 

ενός project.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Dunkan R.W., ΡΜΙ Standards 

Committee, 2000) το project quality management πρέπει να απευθύνεται τόσο 

στη διαχείριση όσο και στο τελικό προϊόν ενός έργου. Η αποτυχία της 

εκπλήρωσης των ποιοτικών προτύπων και απαιτήσεων σε οποιοδήποτε από τα
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δύο, θα έχει αρνητικές συνέπειες στα ενδιαφερόμενο μέρη. Ένα κρίσιμο στοιχείο 

της διαχείρισης ποιότητας σε ένα έργο είναι η μετατροπή των συνεπαγόμενων 

αναγκών σε σαφώς καθορισμένες ανάγκες μέσω του scope management. 

Επιπρόσθετα, οι πρωτοβουλίες για διασφάλιση της ποιότητας (Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας, Συνεχής Βελτίωση Ποιότητας κ.α.) έχουν τη δυνατότητα να 

βελτιώσουν τόσο τις πρακτικές της διοίκησης όσο και το τελικό αποτέλεσμα ενός 

έργου. Παρόλα αυτά, υπάρχει μία σημαντική διαφορά την οποία η ομάδα έργου 

πρέπει να γνωρίζει. Ο προσωρινός χαρακτήρας του έργου σημαίνει ότι οι 

επενδύσεις σε ποιότητα είναι ανάγκη να υλοποιούνται με γρήγορους ρυθμούς 

λόγω του περιορισμένου του χρόνου.

VI. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Έργου (Human Resource Management!

Σε αυτή τη φάση υλοποιούνται όλες οι διεργασίες που απαιτούνται έτσι 

ώστε να γίνεται η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που 

απασχολείται σε ένα έργο. Περιλαμβάνει όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες ενός 

έργου (χορηγούς, προμηθευτές, πελάτες, συνεργάτες, εργαζομένους κ.α.). Οι 

κυριότερες διαδικασίες του Human Resource Project Management είναι ο 

οργανωσιακός προγραμματισμός, η απόκτηση προσωπικού και η ανάπτυξη 

ομάδων. Τα κύρια θέματα που πραγματεύεται και αντιμετωπίζει είναι η ηγεσία, η 

επικοινωνία, οι διαπραγματεύσεις, η παροχή κινήτρων, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη 

ομάδων, η διαχείριση συγκρούσεων, η στελέχωση, οι εργασιακές συνθήκες, η 

αποτίμηση απόδοσης και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

Τα περισσότερα από τα παραπάνω εφαρμόζονται άμεσα κατά τη διάρκεια 

ενός έργου. Εν τούτοις η μετάδοση της γνώσης γύρω από αυτά τα ζητήματα είναι 

αρκετά περίπλοκη υπόθεση και χρειάζεται ειδική προσοχή. Για παράδειγμα, ο 

χαρακτήρας και ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι πολύ πιθανό να μεταβληθεί 

όσο προχωρά ένα project. Συνεπώς κανόνες και διαδικασίες που σε πρώτη φάση 

ήταν αποτελεσματικές, μπορεί στην πορεία να είναι ανάγκη να αλλάξουν. Αυτό 

είναι κάτι που η ομάδα διαχείρισης θα αντιμετωπίσει σίγουρα και για αυτό πρέπει 

να είναι προετοιμασμένη.
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VII. Αναφορές και Επικοινωνία (Communication Management!

Σε αυτή τη φάση υλοποιούνται όλες οι διεργασίες που απαιτούνται έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή, συλλογή, διαχωρισμός, αποθήκευση και 

διάχυση στο σωστό χρόνο όλων των εγγράφων που αφορούν στην υλοποίηση 

ενός έργου. Παρέχει τις κατάλληλες συνδέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, τις 

ιδέες και τις πληροφορίες που είναι αναγκαία για την επιτυχία ενός έργου. Όλοι οι 

εμπλεκόμενοι σε ένα project πρέπει να είναι έτοιμοι να αποστείλουν και να 

δεχτούν επικοινωνία στη «γλώσσα του έργου» και να κατανοήσουν ότι 

επηρεάζουν την πορεία ολόκληρου του έργου με τις πληροφορίες που 

ανταλλάσσουν. To communication project management περιλαμβάνει: 

s τον επικοινωνιακό προγραμματισμό (ποιος και πότε χρειάζεται 

πληροφόρηση, τι πληροφορίες είναι απαραίτητες και πως θα δοθούν) 

s τη διανομή των πληροφοριών (δηλαδή την παροχή των πληροφοριών 

σε σωστό χρόνο και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο) 

s τον απολογισμό της εκτέλεσης (π.χ. αναφορές εργασιών, μέτρηση της 

προόδου, προβλέψεις) και

/ τη διαχειριστική ολοκλήρωση του έργου (δημιουργία, συλλογή και 

διασπορά πληροφοριών για την τυποποίηση της κάθε φάσης και το 

κλείσιμο του έργου).

VIII. Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)

Η Διαχείριση Κινδύνων Έργου περιλαμβάνει τη συστηματική 

παρακολούθηση, ανάλυση και απόκριση σε ένα κίνδυνο που παρουσιάζεται σε 

ένα έργο και που μπορεί να επιβαρύνει το χρόνο παράδοσή του, το κόστος ή την 

ποιότητά του. Στοχεύει στη μεγιστοποίηση των θετικών πρακτικών και την 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών των επιλογών που γίνονται. Οι κύριες 

διαδικασίες που περιλαμβάνει είναι η αναγνώριση (εξερεύνηση των κινδύνων που 

είναι πιθανό να επηρεάσουν το έργο και προσδιορισμός των χαρακτηριστικών 

τους), η ποσοτικοποίηση (εκτίμηση των κινδύνων και της σχέσης μεταξύ τους για 

τον υπολογισμό των πιθανών εκβάσεων του έργου), η ανάπτυξη ανταπόκρισης

35



(καθορισμός βημάτων βελτίωσης και αντίδρασης σε απειλές) και ο έλεγχος της 

αντίδρασης σε ένα κίνδυνο και στις αλλαγές του βαθμού ρίσκου.

Επειδή το risk project management αποτελεί ξεχωριστή τεχνική της 

διαχείρισης έργου και έγινε εκτενέστερη αναφορά στην προηγούμενη 

παράγραφο, σε αυτό το σημείο δεν κρίνεται απαραίτητο να επεκταθεί η ανάλυσή 

του περισσότερο.

IX. Διαχείριση Προμηθειών (Procurement Management)

Σε αυτή τη φάση υλοποιούνται όλες οι διεργασίες που απαιτούνται έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η σωστή προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών που απαιτούνται 

έτσι ώστε να υλοποιηθεί ένα έργο. Οι βασικές λειτουργίες του Procurement 

Project Management είναι οι εξής:

■ Προγραμματισμός προμηθειών (καθορισμός της ποσότητας και του χρόνου 

παραγωγής)

■ Συμπληρωματικός σχεδιασμός(καθορισμός των προδιαγραφών του έργου 

και αναγνώριση πιθανών πηγών άντλησης αυτών)

■ Υποκινητικές δραστηριότητες (απόκτηση προσφορών, τιμών και 

προτάσεων)

■ Επιλογή πελατών

■ Διαχείριση συμβολαίων (σχετίζεται με τις πελατειακές σχέσεις)

■ Ολοκλήρωση συμβολαίων (κλείσιμο και υπογραφή του συμβολαίου 

συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης των ανοικτών ζητημάτων)

Τα παραπάνω προϋποθέτουν πως ο αναθέτων οργανισμός είναι εξωτερικός 

παράγοντας και δεν ανήκει στην επιχείρηση που επιθυμεί να υλοποιήσει ένα έργο. 

Οι διαδικασίες που περιγράφτηκαν τόσο για τη Διαχείριση των Ανθρώπινων 

Πόρων του έργου όσο και για τη διαχείριση Προμηθειών είναι πιο πιθανό να 

συμβούν σε ανεπίσημες συμφωνίες.

Στο ακόλουθο σχήμα συνοψίζονται οι βασικές γνωστικές περιοχές του 

project management και παρουσιάζονται και οι κύριες φάσεις του.

36



Σχήμα 12 : Οι Γνωστικές Περιοχές και Φάσεις της Διαχείρισης Έργου

Πηγή: State of Michigan Office of Project Management, Μάιος2001, σελ. 47

1.5 Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό, λοιπόν, εξετάσαμε το εννοιολογικό περιεχόμενο του 

όρου έργο για μία επιχείρηση. Είδαμε ότι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά του είναι ο 

προσωρινός χαρακτήρας του, αφού έχει σαφές τέλος και η μοναδικότητα του 

παραγόμενου προϊόντος ενός έργου. Σημαντική επίσης είναι η διάκρισή του από 

τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες στο εσωτερικό ενός οργανισμού. Έπειτα 

είδαμε τι εννοούμε λέγοντας Διαχείριση Έργου και ποιες είναι οι βασικές 

λειτουργίες της. Αναλύσαμε τις φάσεις του κύκλου ενός έργου στα πλαίσια του 

project management και είδαμε τη πιο συνηθισμένη οργανωτική δομή διαχείρισης 

έργου.

Στη συνέχεια κάναμε μία αναφορά σπς διάφορες τεχνικές που 

εφαρμόζονται στα πλαίσια της επιστήμης της Διαχείρισης Έργου και είδαμε τις πιο
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δημοφιλείς τεχνικές, όπως η διαχείριση κινδύνου, τα διαγράμματα Gannt, καθώς 

και τη μέθοδο των δικτύων για τον προγραμματισμό έργου, με την παρουσίαση 

των δύο μορφών της: τη μέθοδο του κρίσιμου μονοπατιού και την τεχνική 

αξιολόγησης και αναμόρφωσης του προγράμματος ενός έργου.

Βασικός στόχος ήταν να αποσαφηνιστούν οι έννοιες «έργο» και 

«Διαχείριση Έργου» και να παρουσιάσουμε τις λειτουργίες, τις βασικές τεχνικές 

και εργαλεία της επιστήμης αυτής. Φυσικά υπάρχουν ακόμη πολλές μέθοδοι που 

υποστηρίζουν το δύσκολο έργο του διαχειριστή, ωστόσο η πρόθεσή μας ήταν να 

προετοιμάσουμε απλά το έδαφος, αφού στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε 

εκτενέστερα τα διάφορα εργαλεία του project management, που έχουν 

αναπτυχθεί με τη βοήθεια της πληροφορικής τεχνολογίας, μέσω και της μελέτης 

κάποιων περιπτώσεων. Πριν από αυτό, όμως, στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει μία 

παρουσίαση των πληροφοριακών συστημάτων και της χρήσης τους στον κόσμο 

των επιχειρήσεων, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το σημαντικό ρόλο 

που διαδραματίζει η πληροφορική τεχνολογία, ως υποστηρικτικό μέσο στη 

διαδικασία της Διαχείρισης Έργων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η πληροηιορική τεχνολογία και η χρήση 

της στον κόσμο των επιχειρήσεων

2.1 Εισαγωγικά για την πληροηιορική τεχνολογία

Η τεχνολογία και τα μεγάλα άλματα που έχει επιδεϊξει τα τελευταία χρόνια, 

έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και 

στην τελική διαμόρφωση πολλών λειτουργιών τους, όπως παρουσιάζονται 

σήμερα. Αποτελεί έναν από τους κυριότερους προσδιορκτπκούς παράγοντες της 

αναδιάρθρωσης των σύγχρονων οργανισμών, οι επενδύσεις σε τεχνολογία είναι 

τα τελευταία χρόνια οι μεγαλύτερες που πραγματοποιούνται στον επιχειρηματικό 

κόσμο και η εφαρμογή της αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα και 

σημαντικότερα εργαλεία management για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και παραγωγικότητας.

Όλα ξεκίνησαν με την εκβιομηχάνιση των εταιριών, κυρίως μεταποιητικού 

χαρακτήρα και τη σταδιακή υποκατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα από τις 

μηχανές. Αργότερα η τεχνολογία, κυρίως, μετά τη δεκαετία του 70, εξελίχθηκε 

με γρήγορους ρυθμούς αναγκάζοντας πολλές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν 

παράλληλες διαδικασίες αναδιάρθρωσης και εξέλιξης, για να φτάσουμε σήμερα 

στο σημείο οι μεγαλύτεροι οργανισμοί να ξοδεύουν δισεκατομμύρια για την 

τεχνολογική υποστήριξη και αναβάθμιση πολλών διαδικασιών.

Αυτό συνέβη και λόγω του έντονου ανταγωνισμού, που δημιουργήθηκε 

και λόγω της παγκοσμιοποίησης των αγορών, οπότε και δημιουργήθηκε η ανάγκη 

για την παραγωγή και διάθεση καλύτερων και πιο ιδιαίτερων προϊόντων, σε 

συντομότερο χρονικό διάστημα, με χαμηλότερο κόστος, ικανοποιώντας 

ταυτόχρονα συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας. Ουσιαστικά βέβαια μιλάμε για ένα 

κύκλο, αφού η παγκοσμιοποίηση και η ενοποίηση των αγορών, δημιούργησε την 

ανάγκη για εκτεταμένη χρήση των τεχνολογικών καινοτομιών, μόνο που οι 

καινοτομίες αυτές ήταν αυτές που ουσιαστικά επέτρεψαν την ταχύτερη
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επεξεργασία και μετάδοση των πληροφοριών στον επιχειρηματικό κόσμο και 

ουσιαστικά επέτρεψε την ενοποίηση των παγκόσμιων αγορών.

Σχηματικά μπορούμε να δούμε τον κύκλο αυτόν ως εξής :

Τα παραπάνω συνέθεσαν ένα μεταλασσόμενο περιβάλλον για τις 

παγκόσμιες επιχειρήσεις, καθώς έγινε σταδιακά το πέρασμα από τις βιομηχανικές 

οικονομίες στις οικονομίες της πληροφορίας. Με αυτόν τον τρόπο η γνώση και η 

πληροφορία (knowledge and information), αποτελούν τη βάση για την παραγωγή 

και προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον οι δύο αυτοί παράγοντες 

αποτελούν τα βασικά συστατικά για την παραγωγή «παραδοσιακών» προϊόντων, 

όπως για παράδειγμα η κατασκευή ενός αυτοκινήτου. Αρκεί να αναλογιστούμε 

τον τρόπο παραγωγής τους από τον Henry Ford στις αρχές του προηγούμενου 

αιώνα και τις τεχνικές που εφαρμόζονται σήμερα, ώστε να έχουμε στα χέρια μας 

τα σημερινά υπερσύγχρονα οχήματα με τις εξειδικευμένες λειτουργίες.

Ο ρόλος της τεχνολογίας πληροφορικής στους περισσότερους τομείς της 

βιομηχανίας έχει αλλάξει αισθητά τα τελευταία τριάντα χρόνια. Στις εφαρμογές 

πρώτης γενιάς, σημαντικός παράγοντας ήταν η επεξεργασία στοιχείων (π.χ.

Σχήμα 13: Ο Κύκλος της Τεχνολογικής Εξέλιξης

r
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λογιστικής και μισθοδοσίας) και η ανάλυση πολύπλοκων υπολογισμών. Οι 

εφαρμογές δεύτερης γενιάς εισήγαγαν τα συστήματα υποστήριξης λήψης 

αποφάσεων, στα οποία η λειτουργία φιλτραρίσματος της πληροφορίας 

συντελούσε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αντίθετα, η τρίτη γενιά εστιάζει 

στα στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα που είναι κρίσιμο στοιχείο στην 

προσπάθεια μίας επιχείρησης να επιβιώσει.

Η διοίκηση των επιχειρήσεων σήμερα, απαιτεί βελτιωμένες υπηρεσίες προς 

τους πελάτες, μείωση των χρόνων ανταπόκρισης, ανώτερη ποιότητα και φυσικά 

περιορισμό στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες (Johnson R.E., & Clayton MJ., 

1999, σελ. 2-3). Στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να αναδιοργανώσουν τις 

διαδικασίες και πρακτικές τους, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή 

προγραμμάτων κυρίως στους εξής τομείς (Chaaya Μ. & Jaafari A., 2002):

1. Α ναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών

2. Υποστήριξη από την παγκόσμια αγορά πληροφορίας

3. Ενθάρρυνση τεχνολογικής καινοτομίας και πληροφορικής

4. Διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και

5. Δημιουργία benchmarking πρακτικών

Έτσι σήμερα οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση της τεχνολογίας και των 

συστημάτων διαχείρισης της γνώσης στο εσωτερικό τους, προκειμένου να 

καταφέρουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές στα πλαίσια του διεθνούς 

ανταγωνισμού. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται οι καλούμενες «ψηφιακές 

επιχειρήσεις» (digital firm), όπου σχεδόν όλες οι βασικές διαδικασίες 

πραγματοποιούνται με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων και των 

συστημάτων διαχείρισης της γνώσης. Λειτουργίες από την παραγωγή, το 

marketing, μέχρι και τις τεχνικές προσλήψεων από το τμήμα ανθρώπινων πόρων, 

πραγματοποιούνται σήμερα ηλεκτρονικά, μέσω της εκτεταμένης χρήσης των 

τεχνολογικών καινοτομιών και των συστημάτων, που αυτή δημιούργησε.
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2.2 Τα πληρ<χροριακά συστήματα

Τα πληροφοριακά συστήματα (information systems) είναι μία ομάδα 

αλληλεξαρτούμενων συστατικών, που κατασκευάζονται με τη βοήθεια της 

πληροφορικής τεχνολογίας και έχουν ως στόχο της συγκέντρωση, επεξεργασία, 

αποθήκευση και διανομή πληροφοριών, με σκοπό την υποστήριξη στην λήψη 

αποφάσεων, στη συνεργασία, στον προγραμματισμό και στον έλεγχο εντός ενός 

οργανισμού. Επιπλέον ένα πληροφοριακό σύστημα βοηθά τα στελέχη και τους 

εργαζόμενους μίας επιχείρησης να αναλύσουν προβλήματα και να σχεδιάσουν και 

να παράγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Το βασικό στοιχείο των πληροφοριακών συστημάτων είναι η διαχείριση 

της πληροφορίας, η οποία ουσιαστικά είναι ένα σύνολο δεδομένων (data), τα 

οποία έχουν κωδικοποιηθεί και μετασχηματιστεί με ένα τρόπο, ώστε να έχουν 

χρήσιμη και κατανοητή μορφή για τον άνθρωπο. Τα πληροφοριακά συστήματα 

που θα μας απασχολήσουν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας είναι τα λεγάμενα 

Computer-Based Information systems, δηλαδή αυτά που βασίζονται στη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη συγκέντρωση και ανάλυση των πληροφοριών. 

Στο εξής με τη χρήση του όρου αυτού θα αναφερόμαστε σε αυτά τα 

συστήματα.

Ένα από τα γνωστότερα πληροφοριακά συστήματα, ώστε να 

κατανοήσουμε πλήρως τον όρο, είναι το σύστημα κρατήσεων όλων των 

αεροπορικών εταιριών, όπου με τη βοήθεια του υπολογιστή μπορούμε ανά πάσα 

στιγμή να ελέγξουμε τη διαθεσιμότητα των θέσεων σε μία πτήση και να λάβουμε 

άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτή, όπως ακριβή ώρα αναχώρησης και φυσικά 

να κάνουμε κράτηση μίας θέσης.

Ο ρόλος των συστημάτων αστών στα πλαίσια λειτουργίας μίας επιχείρησης 

είναι πολλαπλός. Βασικά περιλαμβάνουν πληροφορίες για το εσωτερικό 

περιβάλλον της, αλλά και για το περιβάλλον που την περικλείει. Οι κύριες 

λειτουργίες τους σχετίζονται με την εισαγωγή των δεδομένων, την επεξεργασία 

τους και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, ώστε οι εργαζόμενοι σε μία 

επιχείρηση να έχουν την πληροφόρηση που τους χρειάζεται. Παράλληλα υπάρχει

42



και η διαδικασία ανατροφοδότησης, ώστε κάποια συγκεκριμένα μέλη μίας 

επιχείρησης να μπορούν να ελέγχουν και να εκτιμούν την ποιότητα των 

εισερχόμενων δεδομένων και αν τα αποτελέσματα δεν είναι χρήσιμα, να 

τροποποιούν την διαδικασία εισαγωγής και τα ίδια τα δεδομένα κατά τη φάση 

αυτή. Επιπλέον υπάρχει μία συνεχής αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια των 

λειτουργιών αυτών με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, που 

περιλαμβάνει τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές, τους 

μετόχους, καθώς και τις αρχές που θέτουν περιορισμούς για τη λειτουργία της 

επιχείρησης, όπως για παράδειγμα το κράτος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες με τις 

διάφορες ενέργειές τους δημιουργούν νέα δεδομένα εισόδου για τα 

πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων, τα οποία λαμβάνονται κάθε φορά 

υπόψη κατά τη διαδικασία εισόδου των δεδομένων. Σχηματικά μπορούμε να 

δούμε τις λειτουργίες ενός πληροφοριακού συστήματος σε σχέση και με το 

περιβάλλον μίας επιχείρησης παρακάτω (Laudon & Laudon, 2002, σελ. 9):

Σχήμα 14: Οι Λειτουργίες των Πληροφοριακών Συστημάτων

\ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ /

Ίελχίτες''^^)
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Το σημαντικό στοιχείο, που πρέπει να κατανοήσουμε μιλώντας για τα 

πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων, είναι ότι δεν αναφερόμαστε απλά 

στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα προγράμματα που «τρέχουν» σε 

αυτούς. Από επιχειρηματικής άποψης τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν 

μία λύση οργανωσιακού και διαχειριστικού χαρακτήρα. Αυτό anarrei την 

ευρύτερη κατανόηση της λεπΌυργίας ενός οργανισμού, του τρόπου διοίκησης και 

των λύσεων που μπορούν να δώσουν τα συστήματα αυτά σε προβλήματα που 

μπορεί να προκόψουν. Επομένως ο σύγχρονος manager δεν χρειάζεται να έχει 

απλά γνώσεις διοίκησης ή μόνο τεχνολογικές γνώσεις. Αυτό που απασείται είναι η 

σφαιρική γνώση της επιχείρησης και των προοπτικών που ανοίγει η εγκατάσταση 

ενός συστήματος που βασίζεται στην πληροφορική τεχνολογία.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος, που πολλά πληροφοριακά συστήματα που 

έχουν εφαρμοσθεί σε επιχειρήσεις παρουσιάζουν σε πολλές περιπτώσεις πλήρη 

αποτυχία. Για παράδειγμα έχει υπολογιστεί ότι τα μισό από τα συστήματα 

διαχείρισης της γνώσης (knowledge management systems), καθώς και ένα 25% 

των συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (electronic commerce systems) 

αποτυγχάνουν είτε να εφαρμοσθούν είτε να εξυπηρετήσουν το σκοπό για τον 

οποίο κατασκευάστηκαν. Φυσικά το κόστος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 

ιδιαίτερα υψηλό, αφού στις Η.Π.Α. το 1998 οι αποτυχίες αυτές κόστισαν 75 δις. 

δολάρια στις αμερικανικές επιχειρήσεις (Keil & Tiwana 8ι Bush, 2002, σελ.104).

Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα της έλλειψης σφαιρικής γνώσης που 

αναφέραμε παραπάνω, είτε της επίσης λανθασμένης άποψης ότι όσα 

περισσότερα ξοδεύουμε για πληροφορική τεχνολογία εντός της επιχείρησης, τόσο 

καλύτερα είναι τα αποτελέσματα για αυτήν. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πληροφοριακά συστήματα έχουν σχεδιαστεί να 

επΓτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες, με βάση τα δεδομένα εισόδου που δίνει ο 

άνθρωπος. Δε σημαίνει απαραίτητα ότι αν υποστηρίξουμε μία συγκεκριμένη 

διαδικασία με ένα τέτοιο σύστημα, αμέσως τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά 

αποδίδοντας κέρδη στην επιχείρηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το 

θυμόμαστε, ιδιαίτερα όταν θα μιλήσουμε για το ρόλο της πληροφορικής
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τεχνολογίας στο project management, διότι δε σημαίνει ότι ένα έργο θα 

ολοκληρωθεί με επιτυχία επειδή για παράδειγμα ένα διάγραμμα Gannt είναι 

προϊόν του πληροφοριακού συστήματος που έχει μία επιχείρηση εγκαταστήσει, 

αντί να γίνει με χαρτί και μολύβι. Μπορεί εκ πρώτης όψεως αυτό να φαίνεται 

απλοϊκό, ωστόσο τα μεγάλα ποσά που δαπανώνται ετησίως για επενδύσεις 

τεχνολογικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα σε πληροφοριακά συστήματα και 

τελικά αποτυγχάνουν μας υποχρεώνουν να το αναφέρουμε.

2.3 Τα είδη των πΑηροηχφιακών συστημάτων των επιχειρήσεων

Ακριβώς λόγω της ύπαρξης διαφορετικών επιπέδων εντός ενός οργανισμού 

και των διαφορετικών αναγκών που κάθε τμήμα έχει, ανάλογα με το ιεραρχικό 

επίπεδο στο οποίο ανήκει, τα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα που έχουν 

αναπτυχθεί κατατάσσονται σε τέσσερις κύριες ομάδες με βάση το επίπεδο των 

εργαζομένων που εξυπηρετούν.

Αρχικά έχουμε τα πληροφοριακά συστήματα επιπέδου λειτουργιών 

(operational level systems). Αυτά βοηθούν τους διευθυντές λειτουργιών να 

καταγράφουν τα αποτελέσματα των στοιχειωδών λειτουργών και συναλλαγών, 

όπως για παράδειγμα τις πωλήσεις, τις αποδείξεις πληρωμών, τις ταμειακές ροές 

και τις πληρωμές μισθών, όπως επίσης τη ροή πρώτων υλών σε ένα εργοστάσιο. 

Τα συστήματα σε αυτό το επίπεδο πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη και άμεση 

πρόσβαση στην πληροφορία, με μεγάλη ακρίβεια. Παραδείγματα τέτοιων 

πληροφοριακών συστημάτων είναι τα τραπεζικά συστήματα καταγραφής των 

καταθέσεων στα αυτόματα ταμειακά μηχανήματα (ΑΤΜ) ή των ωρών εργασίας 

των εργαζομένων σε ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός εργοστασίου.

Στο δεύτερο επίπεδο έχουμε τα συστήματα διαχείρισης γνώσης 

(knowledge level systems), τα οποία επιτρέπουν στην επιχείρηση να αποκτά και 

να διαχειρίζεται καλύτερα τις νέες πληροφορίες που δημιουργούν καινούργια 

γνώση, αλλά επιπλέον εππρέπουν την καλύτερη διαχείριση των εργασιών που 

σχετίζονται με τη ροή γραπτών εγγράφων (paperwork flow). Τα συστήματα που
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περιλαμβάνουν έναν κειμενογράφο ηλεκτρονικού υπολογιστή, την μετατροπή 

των γραπτών κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή, την αποθήκευση και την γρήγορη 

πρόσβασή τους, όταν αυτά αναζητηθούν με βάση π.χ. της ημερομηνίας τους, σε 

ένα γραφείο, αποτελούν ένα παράδειγμα πληροφοριακού συστήματος τέτοιου 

επιπέδου.

Τα πληροφοριακά συστήματα στο επόμενο επίπεδο είναι τα συστήματα 

επιπέδου διοίκησης (management level systems), τα οποία επιτρέπουν την 

παρακολούθηση, τον έλεγχο, την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων των 

διευθυντών μεσαίου επιπέδου. Το βασικό ερώτημα στο οποίο απαντάνε τα 

συστήματα αυτά είναι: πάνε τα πράγματα σύμφωνα με τον επιθυμητό τρόπο; 

Επιπλέον κάποια από τα συστήματα αυτού του επιπέδου πραγματοποιούν κάποιες 

μελλοντικές εκτιμήσεις για τη μελλοντική απόδοση συγκεκριμένων λειτουργιών 

σε περιπτώσεις που κάτι αλλάξει. Πραγματοποιούν δηλαδή αυτό που στην 

αγγλική γλώσσα ονομάζουμε "what-if analysis", η οποία δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από τα πληροφοριακά συστήματα του πρώτου επιπέδου, γιατί 

απαιτούν την εισαγωγή νέων δεδομένων τόσο από το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, όσο και από το εσωτερικό της, στα οποία δεν έχουν πρόσβαση οι 

εργαζόμενοι του λειτουργικού επιπέδου.

Το τελευταίο και ανώτερο ιεραρχικά επίπεδο είναι το στρατηγικό επίπεδο, 

οπότε και έχουμε τα πληροφοριακά συστήματα στρατηγικού επιπέδου, τα οποία 

βοηθούν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη να εκτιμήσουν και να διαχειριστούν 

μελλοντικά στρατηγικά ζητήματα του οργανισμού. Βασικό ζητούμενο από τα 

συστήματα του επιπέδου αυτού είναι να βοηθηθούν τα στελέχη αυτά στην 

προσαρμογή της επιχείρησης σύμφωνα με τις δυνατότητάς της στις μελλοντικές 

εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Για παράδειγμα ερωτήματα στα οποία προσπαθούν οι managers της 

στάθμης αυτής να απαντήσουν με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων 

στρατηγικού επιπέδου είναι: ποια είναι τα μελλοντικά επίπεδα κόστους του 

κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται ο εν λόγω οργανισμός και πώς μπορεί να 

ανταποκριθεί αυτός σε περίπτωση μεγάλων αυξήσεων. Τι προϊόντα φαίνεται να
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παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση τα επόμενα χρόνια και τι μπορεί να κάνει η 

συγκεκριμένη επιχείρηση σε περίπτωση ακόμη που δεν παράγει τέτοια προϊόντα. 

Θα συνέφερε για παράδειγμα η αναζήτηση μίας στρατηγικής συμμαχίας με μία 

άλλη που παράγει αυτά τα προϊόντα και αν ναι με ποιο τρόπο θα έπρεπε να γίνει;

Φυσικά στα παραπάνω παραδείγματα πρέπει να τονίσουμε πάλι ότι τα 

πληροφοριακά συστήματα δεν παίρνουν αποφάσεις. Αυτό που γίνεται είναι η 

υποστήριξη των υπευθύνων για τη λήψη αυτών των αποφάσεων και η παροχή 

της απαραίτητης πληροφόρησης, ώστε να γίνεται η όσο το δυνατόν ορθότερη 

εκτίμηση για τα μελλοντικά σενάρια. Για την εγκατάσταση πάντως τέτοιων 

συστημάτων σε μία επιχείρηση, έτσι ώστε αυτά να είναι αποτελεσματικά, 

απαιτείται η προετοιμασία της και η βαθμιαία προσαρμογή των βασικών δομών 

και των λειτουργιών της, ώστε να μπορέσει να δεχτεί τη νέα αλλαγή (Ward & 

Elvin, 1999, σελ. 198), όπως τονίσαμε και παραπάνω.

Ανάλογα και με το ιεραρχικό επίπεδο που περιγράψαμε πριν μία δεύτερη 

διάκριση υπάρχει σε σχέση με το είδος των πληροφοριακών συστημάτων και τον 

ακριβή σκοπό που επιτελούν. Έτσι στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται έξι 

τέτοιοι τύποι πληροφοριακών συστημάτων (Laudon 8ι Laudon, 2002, σελ.40- 

45):

1. Συστήματα Διαχείρισης Συναλλαγών (Transaction Processing systems), 

τα οποία ανήκουν στο λειτουργικό επίπεδο στη επιχείρησης και 

παραδείγματα είναι τα συστήματα κράτησης στα ξενοδοχεία και τα 

συστήματα μισθοδοσίας.

2. Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Work Systems), και

3. Συστήματα Γραφείου (Office Systems), τα οποία ανήκουν στο δεύτερο 

ιεραρχικό επίπεδο της επιχείρησης και σχετίζονται με τη δημιουργία και 

διάχυση νέων πληροφοριών και με τον έλεγχο των εργασιών σε επίπεδα 

γραφείου. Παραδείγματα των δύο αυτών συστημάτων είναι οι γνωστοί μας 

κειμενογράφοι ή τα συστήματα που επιτρέπουν την επεξεργασία νέων 

πληροφοριών και αυξάνουν το know-how μίας επιχείρησης.
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4. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS), τα οποία στηρίζουν τους 

διευθυντές μεσαίου επιπέδου στον προγραμματισμό, έλεγχο και στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό γίνεται με την παροχή από τα 

συστήματα μηνιαίων και ετησίων αναφορών, σχετικά με την πορεία των 

καθημερινών εργασιών, ώστε να έχει ο διευθυντής μία συνολική εκτίμηση 

των πραγμάτων. Ένα παράδειγμα τέτοιου συστήματος, είναι τα λογιστικά 

προγράμματα, που παρέχουν αυτόματα ετήσιες καταστάσεις σχετικά με τις 

πωλήσεις και τις ταμειακές ροές και συνήθως συνοδεύονται από 

διαγράμματα και γραφήματα.

5. Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Decision support 

systems), τα οποία αναφέρονται στο τρίτο ιεραρχικό επίπεδο σύμφωνα, με 

την προηγούμενη διάκριση. Κάνουν χρήση των δεδομένων και από άλλα 

συστήματα και μέσω ανεπτυγμένων αναλυτικών μεθόδων υποστηρίζουν τη 

διαδικασία των μη καθημερινών αποφάσεων των ανώτερων manager.

6. Ανώτατα Υποστηρικτικά Συστήματα (Executive Support Systems), τα 

οποία ανήκουν στο στρατηγικό επίπεδο της επιχείρησης, τα οποία 

διαχειρίζονται πληροφορίες και από το εξωτερικό περιβάλλον και 

χρησιμοποιούν ανώτερη γραφική απεικόνιση, χρησιμοποιώντας και 

φιλτράροντας στοιχεία και από τα κατώτερα πληροφοριακά συστήματα, 

απαντώντας σε ερωτήματα στρατηγικού χαρακτήρα για έναν οργανισμό.

Φυσικά, όπως καταλαβαίνει κανείς εύκολα, τα πληροφοριακά αυτά 

συστήματα δεν λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, αλλά 

αλληλεξαρτώνται, αφού πολλά από τα δεδομένα ή τα αποτελέσματα ενός 

μπορούν να αποτελούν τα δεδομένα εισόδου για κάποιο άλλο. Αυτό είναι άκρως 

απαραίτητο προκειμένου οι πληροφορίες να ρέουν μεταξύ των επιπέδων και 

των τμημάτων μίας επιχείρησης (Page-Jones Μ. 1985, σελ. 30-34). Φυσικά 

αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος, γιατί η πλήρης συνεργασία και 

επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων απαιτεί την 

τροποποίηση πολλών παραμέτρων, με αποτέλεσμα το κόστος απόκτησης και 

χρήσης αυτών να αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό.
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Πρέπει επίσης να σημειώσουμε και μία ακόμη διάκριση των επιχειρησιακών 

πληροφοριακών συστημάτων, η οποία σχετίζεται με τη λειτουργία που το 

καθένα επιτελεί ανάλογα με το τμήμα της επιχείρησης. Έτσι υπάρχουν 

συστήματα παραγωγής, όπως τα CAD (Computer Aided Design) και τα 

συστήματα προγραμματισμού παραγωγής, τα οικονομικά και λογιστικά 

πληροφοριακά συστήματα, που ανήκουν στο χρηματοοικονομικό τμήμα 

ενός οργανισμού ή τα πληροφοριακά συστήματα πωλήσεων και 

marketing, όπως τα γνωστά CRM (Customer Relationship Management) 

συστήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η χρήση της τεχνολογίας και των 

πληροφοριακών συστημάτων στη Διαχείριση Έργων

3.1 Εισαγωγικά στοιχεία

Όπως είδαμε και στην αρχή της παρούσας μελέτης η τεχνολογική εξέλιξη 

αποτελεί για τις επιχειρήσεις έναν από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς 

παράγοντες εξέλιξης. Ως υποστηρικτικό μέσο οι τεχνολογικές καινοτομίες έχουν 

δώσει ώθηση σε πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες, μετστρέποντας πολλές 

από αυτές σε πηγή επιπλέον εσόδων για μία επιχείρηση, όπως για παράδειγμα η 

χρήση των ATM's στις τράπεζες.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο οι επενδύσεις των οργανισμών σε τεχνολογία 

αυξάνουν ετήσια με αυξητικούς ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ζητούμενο σε 

όλες τις περιπτώσεις είναι η βελτίωση κάποιων βασικών λειτουργιών, έτσι ώστε 

να αποκτηθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα εντός του κλάδου. Φυσικά αυτό 

στοιχίζει σε μία επιχείρηση, αφού πέρα από τον απαραίτητο τεχνολογικό 

εξοπλισμό, απαιτείται και η εκπαίδευση των εργαζομένων, προκειμένου να 

αποκτηθεί η απαραίτητη γνώση για την αποδοτική χρησιμοποίηση των 

τεχνολογικών καινοτομιών.

Φυσικά, ιδιαίτερα στις μέρες μας όταν μιλάμε για τεχνολογία και 

τεχνολογικές καινοτομίες εντός των επιχειρήσεων, τις περισσότερες φορές αυτό 

που μας έρχεται πρώτα στο μυαλό είναι η πληροφορική τεχνολογία και η χρήση 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εκτεταμένη χρησιμοποίησή τους έχει 

επιτρέψει την ταχύτερη, ευκολότερη και ποιοτικότερη προσπέλαση ,επεξεργασία, 

αποθήκευση και μετάδοση των πληροφοριών εντός ενός οργανισμού, γεγονός 

που εππρέπει την δημιουργία και προσφορά καλύτερων και πιο ιδιαίτερων 

προϊόντων και υπηρεσιών, όπως ο σύγχρονος ανταγωνισμός επιβάλλει (Laudon & 

Laudon, 2002, σελ. 5-6). Η χρήση αυτή αυξάνει με γοργούς ρυθμούς τα 

τελευταία χρόνια και αναμένεται να συνεχίσει να κινείται με αυτό τον τρόπο, ενώ 

ενδεικτικό είναι το παρακάτω διάγραμμα για την ανάπτυξη της οικονομίας της 

πληροφορίας, όπου βλέπουμε την σύνθεση του εργατικού δυναμικού στις Η.Π.Α
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για τον προηγούμενο αιώνα και τη σχετική πτώση της συμμετοχής των αγροτών 

και των εργατών ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, καθώς και την 

παράλληλη αύξηση των υπαλλήλων γραφείου, οι οποίοι παράγουν αξία για τις 

επιχειρήσεις μέσω της διαχείρισης της γνώσης και των πληροφοριών.

Σχήμα 15: Σύνθεση Εργατικού Δυναμικού στις Η.Π.Α: 1900-1997

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1997 

Χρόνια

Πηγές: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census- Statistical Abstract of 
the United States, 1998, Table 672: 1900-1970 & Historical Statistics of the 
United States, Colonial Times to 1970, Vol. 1, Series D182-132

Είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο ότι η πληροφορική τεχνολογία εντός των 

επιχειρήσεων αναφέρεται βασικά στην χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

των πληροφοριακών συστημάτων (Π.Σ.) για την οργάνωση των δεδομένων και 

την κωδικοποίησή τους σε μορφή χρήσιμη για τους εργαζόμενους, από τους 

απλούς εργάτες, ως τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. Αναλύσαμε τη διάκριση 

των πληροφοριακών συστημάτων, ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν, το 

ιεραρχικό επίπεδο και τα διάφορα τμήματα ενός οργανισμού. Έχοντας 

κατανοήσει, λοιπόν, το ρόλο τους, μπορούμε να περάσουμε στην ανάλυση της 

χρήσης της πληροφορικής τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων στη 

Διαχείριση των Έργων σε μία επιχείρηση. Με λίγα λόγια θα αναλύσουμε την 

πρακτική εφαρμογή και το ρόλο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των 

διαφόρων προγραμμάτων, ως μέρος των πληροφοριακών συστημάτων, στο 

σύγχρονο project management. Θα επικεντρώσουμε την ανάλυσή μας ατις 

διάφορες λειτουργίες που αυτά επιτελούν σε κάθε φάση ενός έργου, θα δούμε
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κάποια ευρέως χρησιμοποιούμενα software, που αναφέρονται στη Διαχείριση 

Έργων, θα μελετήσουμε κάποιες μελέτες περιπτώσεων, όπου θα εξετάσουμε 

κάποια έργα στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χώρο και την υποστήριξή τους από 

τα πληροφοριακά συστήματα, ενώ στο τέλος θα επιχειρήσουμε και μία εκτίμηση 

για το μέλλον της πληροφορικής τεχνολογίας στο χώρο του project management.

Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι στην ανάλυση αυτή, ως έργα φυσικά 

θεωρούμε τα γνωστά κατασκευαστικά έργα, όπως κτίρια, γέφυρες κ.τ.λ., αλλά 

επιπλέον βλέπουμε ότι κοινός τόπος για όλες σχεδόν τις σύγχρονες επιχειρήσεις 

είναι η διαχείριση των έργων που αφορούν την εγκατάσταση και χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων. Για παράδειγμα όταν ένας οργανισμός αποφασίζει 

να αξιοποιήσει την πληροφορικά τεχνολογία για την διαχείριση των πελατών της, 

η επιλογή της είναι η εγκατάσταση ενός CRM πληροφοριακού συστήματος. Για να 

γίνει αυτό, όμως, απαιτούνται πολλές ενέργειες, που σχετίζονται με την ανάλυση 

των απαιτήσεων, τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας για την εγκατάσταση του 

πληροφοριακού συστήματος, καθώς και ένας υπολογισμός του κόστους και των 

απαραίτητων εργατο-ωρών. Με λίγα λόγια η εγκατάσταση ενός τέτοιου 

πληροφοριακού συστήματος αποτελεί ένα έργο για τον οργανισμό, του οποίου η 

διαχείριση είναι ιδιαίτερα σημαντική, για αστό και έχουν αναπτυχθεί ειδικά Π.Σ. 

(Maroto C. & Tormos Ρ., 1994, σελ. 210). Επειδή παρουσιάζει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον η μελέτη και τέτοιων παραδειγμάτων θα ασχοληθούμε και με αυτές 

τις «ειδικές» περιπτώσεις.

Σχήμα 16: Η Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων για τη Διαχείριση του
Έργου Εγκατάστασης Π.Σ.

1. Ορισμός
2. Πρόγραμμα
3. Εκτέλεση
4. Αποπεράτωση
5. Ανασκόπηση

ΊΓ
Ειδικό Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης 

Έργου

Εγκατάσταση 
και χρήση

Π.Σ.
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3.2 Τα πληροφοριακά συστήματα Διαχείρισης Έργου

Πολύ λίγα έχουν γραφεί για τη συγκεκριμένη χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων στη Διαχείριση Έργων. Τα περισσότερα κείμενα στη διεθνή 

βιβλιογραφία σχετικά με το project management απλά αναφέρουν τη χρήση των 

υπολογιστών και των προγραμμάτων, ως υποστηρικτικά μέσα κατά τη διάρκεια 

προγραμματισμού και εκτέλεσης ενός έργου. Αντίθετα περισσότερες πληροφορίες 

μπορεί κανείς να βρει σε περιοδικά σχετικά με την πληροφορική τεχνολογία, 

καθώς συχνά περιλαμβάνουν αφιερώματα και συγκρίσεις μεταξύ συγκεκριμένων 

software. Στην παρούσα μελέτη κάναμε χρήση και των δυνατοτήτων του 

διαδικτύου για την άντληση χρήσιμων στοιχείων σχετικά με τις δυνατότητες και 

τα εργαλεία, που χρησιμοποιούν τα πληροφοριακά συστήματα Διαχείρισης 

Έργου. Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά και 

ιδιότητες των συστημάτων αυτών.

Η αγορά για τα συγκεκριμένα προγράμματα, ως μέρος του συνολικού 

πληροφοριακού συστήματος που μπορεί μία επιχείρηση να εγκαταστήσει για την 

ορθότερη παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας ενός έργου, είναι αρκετά 

μεγάλη. Αρκεί να σκεφτούμε ότι το 1987, όταν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν 

είχαν τις σημερινές δυνατότητες και δεν ήταν ευρέως διαδεδομένοι, σύμφωνα με 

έρευνες οι πωλήσεις των προγραμμάτων για project management ξεπερνούσαν 

τα 50 εκ. δολάρια (Wassil A. & Assad A., 1988, σελ. 76).

Η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας, λοιπόν, στο project management 

επικεντρώνεται στα συγκεκριμένα προγράμματα (software), που έχουν 

κατασκευαστεί από γνωστές εταιρίες κατά την περίοδο των τελευταίων ετών, με 

στόχο τη δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων επικεντρωμένα στην 

υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση έργων. Εναλλακτικοί 

τρόποι υλοποίησης ενός έργου μπορούν πια, με τη χρήση της τεχνολογίας 

πληροφορικής, να αξιολογηθούν από τη διοίκηση ενός οργανισμού ώστε να 

καταλήξουν στην καλύτερη δυνατή λύση. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του 

έργου, τα στοιχεία της προόδου των εργασιών και των δαπανών εισάγονται στο
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λογισμικό. Στη συνέχεια πραγματοποιούνται συγκρίσεις ανάμεσα στις 

προγραμματισμένες και πραγματικές τιμές, με στόχο τον προσδιορισμό 

αποκλίσεων και συνεπώς προβλημάτων. Το πληροφοριακό πρόγραμμα του 

υπολογιστή μπορεί πια να χρησιμοποιηθεί για τον επανασχεδιασμό του έργου και 

την στατιστική ανάλυση της διακύμανσης και να προμηθεύσει τη διοίκηση με τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το έργο.

Μεγάλες εταιρίες πληροφορικής, όπως η Microsoft, με το γνωστό 

πρόγραμμα Microsoft Project έχει καταφέρει να αποκτήσει εκατομμύρια χρήστες 

σε όλο τον κόσμο, που χρησιμοποιούν το εργαλείο αυτό ως κέντρο του 

πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων. Το ΜΡ εππ-ρέπει την εισαγωγή 

δεδομένων σχετικά με το χρόνο, το κόστος και τους πόρους μίας δραστηριότητας 

και την παρουσίασή τους σε πίνακες (όπως το διάγραμμα Gannt). Στην τελευταία 

του έκδοση το ΜΡ (Vandersluis, 2003, σελ. 13), περικλείει τεχνολογικά στοιχεία 

από μία δικτυακή πύλη, αυξάνοντας έτσι τη λειτουργικότητά του. Πρακτικά, δίνει 

τη δυνατότητα σχεδιασμού και συντήρησης μίας ιστοσελίδας για την παροχή και 

ανταλλαγή πληροφοριών στην ομάδα έργου.

Τα προγράμματα αυτά κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες σχετικό με 

τους συντελεστές που καθορίζουν την ποιότητά τους. Οι παράγοντες αυτοί της 

ποιότητας ομαδοποιούνται σε τρεις ομάδες (Maroto C. & Tormos Ρ., 1994, σελ. 

210). Έτσι στην πρώτη ομάδα έχουμε τους παράγοντες που σχετίζονται με την 

αποτελεσματικότητα, τη συσχέτιση με άλλα προγράμματα, την αξιοπιστία, την 

ικανότητα ολοκλήρωσης των πληροφοριών σε συνδυασμό και με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα, καθώς και τη φιλικότητα και ευχρηστία του 

περιβάλλοντος εργασίας.

Στη δεύτερη ομάδα παραγόντων ποιότητας των εν λόγω προγραμμάτων 

συναντάμε τις έννοιες της δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων από κάποιο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και την ικανότητά τους να απορρίψουν κάποιες 

«αποφάσεις», δηλαδή να λειτουργούν ως έξυπνα συστήματα και να αποθηκεύουν 

χρήσιμες πληροφορίες, από ανάλογα προηγούμενα έργα. Τέλος στην τρίτη ομάδα 

υπάρχουν οι παράγοντες, που σχετίζονται με την συντήρηση του προγράμματος
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και την δυνατότητα ανανέωσης των εκδόσεων, την ύπαρξη δοκιμών στη χρήση, 

όσο και την ευελιξία, που σχετίζονται κυρίως με αυτό που αποκαλούμε υπηρεσίες 

μετά την πώληση από τις εταιρίες που κατασκευάζουν τα συγκεκριμένα software.

Από επιχειρηματικής άποψης φυσικά όλοι οι παράγοντες δεν έχουν την 

ίδια βαρύτητα στην προσπάθεια να αξιολογήσουμε τα προγράμματα αυτά. 

Κάποιοι είναι περισσότερο σημαντικοί από κάποιους άλλους και μέσα σε αυτούς 

δεν μπορεί να μη συμπεριλαμβάνονται αυτοί που έχουν να κάνουν με τη 

φιλικότητα προς τον χρήστη (user-friendliness) και την αποτελεσματικότητα 

αυτών (efficiency). Η μέτρηση της ποιότητας όλων των παραπάνω μεταβλητών 

είναι αρκετά δύσκολη και ένας ορθολογικός τρόπος είναι η άμεση σύγκριση μέσω 

και της διαδικασίας benchmarking (Mellentien & Trautmann, 2001, σελ. 383- 

394), αφού συχνά χρησιμοποιείται το καλούμενο «πρόγραμμα αναφοράς», 

δηλαδή το κοινά αποδεκτό ως καλύτερο για να εκτιμήσουμε την ποιότητα και 

των υπολοίπων software.

Σχετικά με την φιλικότητα προς τον χρήση και την αποτελεσματικότητα, οι 

δύο αυτοί παράγοντες εκτιμούνται με βάση την ύπαρξη κειμένων και παροχής 

οδηγών κατά τη χρήση (tutorials), τις απαιτήσεις του hardware για να 

λειτουργήσει το λογισμικό, το είδος των ημερολογίων του έργου που 

περιλαμβάνουν, την ανάλυση των περιορισμών των πόρων (όσο περισσότεροι, 

τόσο αποτελεσματικότερο το πρόγραμμα), καθώς και το είδος των υποεργασιών 

που κάθε πρόγραμμα υποστηρίζει.

Για να καταλάβουμε καλύτερα την εκτίμηση ενός πληροφοριακού 

συστήματος Διαχείρισης αρκεί να πούμε ότι τα διάφορα πακέτα που 

κυκλοφορούν παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση. Για παράδειγμα και σε 

σχέση με τις μεταβλητές που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, 

βλέπουμε ότι οι απαιτήσεις που έχει το καθένα είναι διαφορετικές, όσο αφορά το 

λειτουργικό σύστημα του κεντρικού υπολογιστή, την έκταση της μνήμης και την 

ταχύτητα του επεξεργαστή. Επιπλέον δεν παρέχουν όλα τα ίδια γραφικά 

περιβάλλοντα εργασίας, αφού τα διαγράμματα που το καθένα δημιουργεί είναι 

διαφορετικά. Επίσης η ύπαρξη παροχής βοηθητικών εργασιών είναι ένα
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χαρακτηριστικό το οποίο δεν είναι κοινό για όλα. Φυσικά όλοι αυτοί οι 

παράγοντες συνθέτουν το βέλτιστο πρόγραμμα με συνέπεια το πληροφοριακό 

σύστημα που το περιλαμβάνει να έχει τις καλύτερες προοπτικές, για να 

αποτελέσει την καλύτερη επιλογή (best buyer's choice) για τους manager, που 

ασχολούνται με τη Διαχείριση Έργων. Επιπλέον η χρήση της πληροφορικής 

τεχνολογίας έχει βοηθήσει τους manager στην προσομοίωση έργων, μέσω 

συγκεκριμένων software (Rodriguez & Satpathy & Pfahl, 2004, σελ. 287-301) 

ώστε να είναι περισσότερο προετοιμασμένοι για την ανάληψη δραστηριοτήτων 

σχετικά με τη διαχείριση έργων.

3.3 Οι λειτουργίες των συστημάτων κατά τις διάηιορες φάσεις του 
έργου

Μπορούμε τώρα, αφού είδαμε τα γενικά χαρακτηριστικά της χρήσης των 

πληροφοριακών συστημάτων στη Διαχείριση Έργων και πριν περάσουμε στην 

ανάλυση των δυνατοτήτων συγκεκριμένων software, να δούμε την εφαρμογή 

αυτών και της πληροφορικής τεχνολογίας εν γένει στα διάφορα στάδια ενός 

έργου. Αυτά στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, όπως είδαμε στο πρώτο 

κεφάλαιο, αποτελούνται από τις φάσεις του ορισμού του έργου και τον 

προγραμματισμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο καθώς και την ανασκόπηση.

3.3.1 Ορισμός του έργου

Κατά την πρώτη φάση του κύκλου ζωής ενός project, αυτή του ορισμού, 

όπως είπαμε έχουμε τον καθορισμό των όρων του έργου και την διαμόρφωση 

του χάρτη του έργου (project charter), από τον διαχειριστή, ο οποίος πρέπει να 

τον παρουσιάσει σε όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη, ώστε να επέλθει η συμφωνία 

όλων για την εξέλιξή του. Ο χάρτης αυτός αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα, 

αφού καθορίζει ουσιαστικά την μετέπειτα πορεία όλου του project, παραμένοντας 

σταθερός μέχρι το τέλος και ορίζοντας βασικές μεταβλητές, όπως ο χρόνος, το 

κόστος, οι ευθύνες της κάθε ομάδας. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα κοινό σημείο
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επικοινωνίας για όλα τα ενδιαφερόμενο μέλη της ομάδας (Treasury Board of 

Canada Secretariat, 1999).

Η πληροφορική τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει με πολλούς τρόπους κατά 

τη φάση αυτή. Αρχικά η χρήση ενός απλού ηλεκτρονικού κειμενογράφου είναι 

απαραίτητη για τη δημιουργία των αρχικών εγγράφων, όπου καταγράφεται το 

όνομα του έργου, ο σκοπός του έργου, οι αντικειμενικοί στόχοι και 

επισυνάπτονται διάφορα άλλα σχετικά έγγραφα. Η χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών κατά το αρχικό αυτό στάδιο επιτρέπει στον διαχειριστή του έργου 

να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για το έργο, έτσι ώστε να δοθεί στον πελάτη 

και στα άλλα ενδιαφερόμενο μέρη, σε μία μορφή καλαίσθητη και ολοκληρωμένη. 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των εγγράφων αυτών σε 

ηλεκτρονική μορφή, με δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά οποιαδήποτε στιγμή με 

βάση το όνομα του project και της ημερομηνίας. Έτσι το αρχικό κείμενο 

παραδίδεται για έγκριση στον πελάτη, με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες.

Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν γραφιστικά προγράμματα 

προκειμένου να κατασκευαστούν σχήματα και διαγράμματα, τα οποία θα κάνουν 

το κείμενο αυτό ακόμη πιο εύχρηστο και θα παρουσιάσουν λεπτομερώς και με 

σχετική συντομία στοιχεία σχετικά με τη χρονική παράδοση του έργου, την 

διάρθρωση της ομάδας του έργου και τις ευθύνες κάθε μέλους. Τα σχήματα αυτά 

μπορούν να κατασκευαστούν και μέσω γνωστών κειμενογράφων, όπως το 

Microsoft Word, αλλά μπορεί να γίνουν και από ειδικά software, ώστε να είναι πιο 

εξειδικευμένα.

Κατά την φάση αυτή του ορισμού του έργου, η πληροφορική τεχνολογία 

έχει και έναν ακόμη ρόλο. Είπαμε και προηγουμένως ο χάρτης του έργου, 

αποτελεί έναν σύνδεσμο επικοινωνίας τόσο μεταξύ πελάτη και αναδόχου, όσο και 

μεταξύ της ομάδας του έργου. Επομένως απαιτείται η εύκολη και ταυτόχρονη 

πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία από όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη.

Όσο αφορά την πρώτη σχέση υπάρχουν διάφορες εφαρμογές που 

εππρέπουν την πρόσβαση του πελάτη σε στοιχεία μίας εταιρίας. Μία από αυτές 

είναι η δημιουργία της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και συγκεκριμένα η ύπαρξη μίας
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πύλης εισόδου (portal),όπου μπορεί για παράδειγμα ένας πελάτης, με τη χρήση 

συγκεκριμένου κωδικού πρόσβασης να αντλήσει τις πληροφορίες που τον 

ενδιαφέρουν. Με αυτό τον τρόπο μία κατασκευαστική εταιρία η οποία εκτελεί 

ταυτόχρονα πολλά έργα και δέχεται απήσεις για προσφορές μπορεί πολύ εύκολα 

να τις τοποθετεί στον ηλεκτρονικό χώρο της, έτσι ώστε ο πελάτης να 

ενημερώνεται πολύ εύκολα και γρήγορα όταν αυτός επιθυμεί. Με αυτόν τον 

τρόπο και την ομαδοποίηση των προσφορών, αλλά και των έργων που έχει ήδη 

αναλάβει μπορεί να αντλήσει νέους πελάτες, αφού ο καθένας θα μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το κόστος ενός συγκεκριμένου 

έργου, τη χρονική διάρκεια κ.τ.λ. και να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες μέσω 

της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Πέρα από αυτό, όμως, υπάρχει και η δυνατότητα που παρέχει η 

πληροφορική τεχνολογία για τη δημιουργία τοπικών δικτύων και δικτύων ευρείας 

περιοχής (LAN και WAN), έτσι ώστε να τα μέλη μίας συγκεκριμένης ομάδας, όπως 

της ομάδας ενός έργου, να μπορούν να έχουν ταυτόχρονη και εύκολη πρόσβαση 

στα ίδια στοιχεία, μέσω της σύνδεσης των υπολογιστών τους ανεξαρτήτου της 

αποστάσεως (Zipf P.J., 2000, σελ. 34-35). Μέσω των δυνατοτήτων αυτών τα 

μέλη της ομάδας μπορούν αν επικοινωνούν άμεσα έχοντας πρόσβαση στις ίδιες 

πληροφορίες. Για παράδειγμα μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για την πορεία 

δημιουργίας του χάρτη του έργου, να αποστείλουν ηλεκτρονικά το κομμάτι για το 

οποίο είναι υπεύθυνοι και να ενημερωθούν άμεσα για τη εξέλιξη της προσφοράς 

και την πιθανή αποδοχή ή απόρριψη από τον πελάτη. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, 

της on-line συνεργασίας έχουν αναπτυχθεί ειδικά προγράμματα, που καλούνται 

με τον όρο groupware, όπου οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις, 

ερωτήσεις, αποστολή αρχείων και μηνυμάτων και να ενημερώνονται ταυτόχρονα 

για τα ειδικά θέματα που απασχολούν την συγκεκριμένη ομάδα.

Τα προγράμματα σε συνδυασμό με το βασικό λογισμικό για τη διαχείριση 

έργου συνθέτουν το software του πληροφοριακού συστήματος για το project 

management, που μπορεί μία επιχείρηση να εγκαταστήσει. Βασικό ζητούμενο 

είναι η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων αυτών εφαρμογών, έτσι
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ώστε να είναι εύκολη η μεταφορά των πληροφοριών και η ροή τους εντός των 

επιχειρήσεων. Έτσι στην προκειμένη περίπτωση είδαμε ότι ένας πιθανός τέτοιος 

συνδυασμός για την πρώτη φάση του κύκλου ζωής ενός project (πέρα απ' το 

hardware και την απαιτούμενη τεχνογνωσία) είναι το βασικό πρόγραμμα για τη 

διαχείριση έργων, ένας κειμενογράφος με δυνατότητα γραφικής απεικόνισης 

σχημάτων και διαγραμμάτων, η δημιουργία του web-site και η ύπαρξη ενός 

λογισμικού για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας του έργου. Με 

αυτό τον τρόπο ολοκληρώνουμε την ανάλυση της χρήσης της πληροφορικής 

τεχνολογίας στην αρχική φάση του ορισμού του έργου.

3.3.2 Ποονοαυυατισυόε του έονου

Η δεύτερη φάση του κύκλου ζωής της διαχείρισης ενός έργου είναι ο 

προγραμματισμός αυτού. Αφορά όλες εκείνες τις ενέργειες που καθορίζουν 

πλήρως και με λεπτομέρεια τους αντικειμενικούς στόχους του έργου και 

καθορίζονται μεταβλητές, όπως η ακριβής χρονική διάρκεια εκτέλεσης όλων των 

υποέργων, καθώς και οι περιορισμοί των πόρων, υλικών, χρηματικών και 

ανθρώπινων. Καθορίζονται πλήρως όλες οι λεπτομέρειες και καταρτίζεται το 

σχέδιο δράσης σύμφωνα με το οποίο θα δουλέψει όλη η ομάδα, προκειμένου το 

έργο να ολοκληρωθεί στον προκαθορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τους 

περιορισμούς που έχουν τεθεί.

Η πληροφορική τεχνολογία αποδεικνύεται και εδώ ιδιαιτέρως χρήσιμη. 

Αρχικά, όπως είπαμε πρέπει να καθοριστούν πλήρως οι χρονικές διάρκειες 

εκτέλεσης όλων των υποέργων, προκειμένου να τελειώσει όλο το έργο στον 

προκαθορισμένο χρόνο. Αυτό είναι εύκολο να γίνει έχουμε εκτιμήσεις από 

προηγούμενα έργα και δεν υπάρχουν πολλοί περιορισμοί. Στην αντίθετη 

περίπτωση το πρόβλημα γίνεται σύνθετο, περιλαμβάνοντας πολλές πράξεις και 

εκτιμήσεις, οπότε η χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να βοηθήσει και 

σε αυτόν τον τομέα.

Για να γίνει βέβαια αυτό είναι απαραίτητη η κατάτμηση του έργου σε 

συγκεκριμένα υποέργα προκειμένου να είναι ευκολότερες και ακριβέστερες οι
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εκτιμήσεις. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα που 

εκτελούν τη διαδικασία αυτή, οπότε δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία μπορούμε 

να έχουμε γρήγορα τη γραφική απεικόνιση όλης της δομής του έργου, όπως στο 

σχήμα 5 στο πρώτο κεφάλαιο. Αυτό επιτρέπει την άντληση χρήσιμων 

πληροφοριών σχετικά με το κάθε υποέργο καθώς και την αλληλεξάρτηση μεταξύ 

τους, οπότε μπορεί το μέλος κάθε ομάδας με μία ματιά να δει πώς είναι 

οργανωμένη η δομή εκτέλεσης τους.

Ένα παράδειγμα φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, όπου με τη χρήση 

του λογισμικού WBS Chart Pro έχουμε τη γραφική απεικόνιση της δομής 

ανάλυσης εργασίας για ένα έργο (Work Breakdown Stucture):

Σχήμα 17: Δομή Ανάλυσης Εργασίας με τη Χρήση του WBS Chart Pro

Βλέπουμε ότι με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού έχουμε τόσο την 

ανάλυση του έργου στα διάφορα υποέργα, την ιεράρχησή τους στα διάφορα 

επίπεδα, την αλληλεξάρτηση που παρουσιάζουν, καθώς και την απορρόφηση των 

πόρων που το καθένα περιλαμβάνει σε σχέση με το χρόνο και το κόστος.

Ανάλογη είναι και η χρήση των software που κυκλοφορούν για την 

ανάλυση του έργου με βάση τα διαγράμματα Gannt, τα οποία όπως είπαμε
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περιλαμβάνουν ραβδογράμματα σε σχέση με το χρονική διάρκεια κάθε 

δραστηριότητας. Έτσι παρουσιάζεται σε ένα σχήμα όλη η δομή του έργου, 

δηλαδή η κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά, βλέπουμε τη σημαντικότητα κάθε 

δραστηριότητας και μπορούν να γίνουν υπολογισμοί σχετικά με πότε θα αρχίσει 

να εκτελείται η κάθε μία, καθώς και ποιες θα εκτελεστούν ταυτόχρονα. Έτσι ένα 

τέτοιο διάγραμμα φαίνεται παρακάτω με τη χρήση του προγράμματος 

SmartDraw:

Σχήμα 18: Διάγραμμα Gannt με τη Χρήση του Προγράμματος SmartDraw:
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Όπως (ραίνεται και από το σχήμα αυτό το συγκεκριμένο software, το οποίο 

μάλιστα δεν είναι εξειδικευμένο εργαλείο project management, δίνει τη 

δυνατότητα να δούμε τόσο τη εκτίμηση της χρονικής διάρκειας κάθε 

δραστηριότητας, όσο και την πραγματική τιμή αυτής. Επιπλέον φαίνονται τα 

χρονικά ορόσημα για κάθε δραστηριότητα, ενώ είναι εύκολος και ο υπολογισμός 

του επιπλέον κόστους λόγω των χρονικών καθυστερήσεων. Είναι δε δυνατόν, 

μέσω ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων το διάγραμμα αυτό να
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ενημερώνεται αυτόματα, οπότε μπορούμε ανά πάσα στιγμή να έχουμε 

πληροφόρηση για την πορεία της κάθε δραστηριότητας.

Παρόμοια είναι η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας και για την τεχνική 

PERT, όπου και έχουμε μία παρόμοια απεικόνιση με αυτή του κρίσιμου 

μονοπατιού, μόνο που στην προκειμένη περίπτωση ο υπολογιστής αναλαμβάνει 

την εκτίμηση και τον υπολογισμό με βάση τις αρχές της στατιστικής για τον 

υπολογισμό της χρονικής διάρκειας. Έτσι σε περίπτωση που μιλάμε για ένα 

συγκεκριμένο λογισμικό, που είναι εγκατεστημένο μέρος του συνολικού 

πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση Έργων, είναι δυνατόν τα στοιχεία 

του έργου να μην χρειάζεται να δοθούν εκ νέου, αλλά να αντληθούν από κάποιο 

άλλο μέρος του συστήματος, όπως είναι η αρχική καταγραφή των υποεργασιών 

και να εκτελεστούν αυτόματα οι πράξεις που θα δώσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Παρακάτω έχουμε ένα παράδειγμα ενός τέτοιου αποτελέσματος για το 

έργο της κατασκευής μίας κάρτας για ηλεκτρονικό υπολογιστή, το οποίο 

προέρχεται από την εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα RFFlow, το οποίο είναι 

πάντως ένα γραφιστικό πρόγραμμα και αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο ενός 

συνολικού πληροφοριακού συστήματος για Διαχείριση Έργων:

Σχήμα 19: Διάγραμμα PERT με τη Χρήση του Προγράμματος RFFlow

PERT/CPM Chart - PC Card
Breadboard
hardware
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Σχήμα 20: Λειτουργία «'Εξυπνου» Πληροφοριακού Συστήματος

1 .Περιγραφή Έργου

2. Αυτόματη αναζήτηση 
παρόμοιων περιπτώσεων

ΝΑΙ

3.3.3 Εκτέλεση Έονου

Η εκτέλεση του έργου αφορά τη συντονισμένη προσπάθεια της ομάδας, 

σύμφωνα με το πλάνο δράσης που έχει καταρτιστεί στην προηγούμενη φάση. 

Περιλαμβάνει την συνεργασία μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας, ώστε η κάθε 

δραστηριότητα να ολοκληρωθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό όριο που έχει 

τεθεί και φυσικά κάτω από τους περιορισμούς του χρόνου και του κόστους, 

καθώς και σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που έχουν συμφωνηθεί. Βασικό 

χαρακτηριστικό της φάσης αυτής είναι η ανάθεση των δραστηριοτήτων σε κάθε 

ομάδα, η σε κάποιον προσωπικά και η κοινοποίηση των όρων δράσης σε όλη την 

ομάδα. Έχει σημασία η ανάθεση αυτή να είναι σύντομη και έγκυρη. Δηλαδή να 

είμαστε σίγουροι ότι από τη στιγμή που κάποιο μέλος της ομάδας έχει αναλάβει 

μία δραστηριότητα έχει ταυτόχρονα λάβει γνώση και για τους περιορισμούς που 

η συγκεκριμένη δραστηριότητα περιλαμβάνει.

Φυσικά αυτό μπορεί να γίνει προφορικά ή γραπτά, ωστόσο η πληροφορική 

τεχνολογία έχει κάνει και εδώ αισθητή την παρουσία της καθώς έχουν αναπτυχθεί
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Υπάρχει η περίπτωση όταν μιλάμε για εξελιγμένα τέτοια λογισμικά να μην 

χρειάζεται να δώσουμε τις ακριβείς χρονικές εκτιμήσεις, αλλά μόνο το είδος της 
δραστηριότητας την οποία χρειάζεται να αναλύσουμε και να δίνονται οι 

υπολογισμοί με βάση προηγούμενα παραδείγματα. Στην περίπτωση αυτή, η οποία 
είναι κοινή για όλα τα εργαλεία που θα δούμε, τα πληροφοριακά συστήματα 

καλούνται Expert Systems, δηλαδή έξυπνα συστήματα. Στην περίπτωση αυτή 
υπάρχει μία βάση δεδομένων, όπου αποθηκεύονται οι πληροφορίες σχετικά με 

προηγούμενα παραδείγματα επιτυχής εκτέλεσης έργων, οπότε χρειάζεται απλά ο 
χρήστης να περιγράφει το πρόβλημα και το software μέσα από την αναζήτηση 

στη βάση δεδομένων δίνει τα αποτελέσματα χωρίς να απασείται η περαιτέρω 
εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη (Laudon & Laudon, 2002, σελ. 389).

Με αυτόν τον τρόπο όταν μία κατασκευαστική εταιρία αναλαμβάνει την 
ολοκλήρωση ενός έργου, όπως για παράδειγμα μία γέφυρα, και έχει στο 

παρελθόν ολοκληρώσει ένα η περισσότερα παρόμοια έργα, ένα «έξυπνο» 
πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης έργων θα λειτουργήσει ως εξής: ο υπεύθυνος 

θα ορίσει απλά το έργο και από και πέρα το σύστημα θα αναζητήσει αυτόματα 
παρόμοιες περιπτώσεις κατασκευής γέφυρας και θα αναζητήσει επιπλέον 

πληροφορίες από τον χρήστη, όπως για παράδειγμα το μήκος της γέφυρας. 
Έπεσα μέσω υπολογισμών θα βρει την προηγούμενη καλύτερη λύση και θα 

τροποποιήσει περαιτέρω το υπάρχον πρόβλημα, ώστε να δώσει μία ακριβέστερη 

εκτίμηση.
Με λίγα λόγια τα «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης έργων θα 

υποκαταστήσουν εν μέρει την ανθρώπινη σκέψη του υπευθύνου, ο οποίος 
φυσικά θα έχει και τον τελευταίο λόγο για την αποδοχή ή όχι της τελικής 
πρότασης του συστήματος.

Σχηματικά ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί ως εξής :
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νέες τεχνικές για την ανάθεση έργων και την παρακολούθηση αυτών. Ακόμη, 

όμως, και αν κάποιος προτιμάει τις «παραδοσιακές» τεχνικές, όπως η προσωπική 
συνομιλία η δυνατότητα π.χ. τηλεδιάσκεψης αποτελεί μία πολύ χρήσιμη 

εφαρμογή, που έχει βρει πεδίο δράσης και στη διαχείριση έργων, αφού μπορεί ο 
διαχειριστής του έργου να συνομιλήσει με τον επικεφαλής μίας ομάδας και 

ταυτόχρονα να έχει και την εικόνα της προόδου του έργου.
Επιπλέον υπάρχουν σήμερα συγκεκριμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

ευρέως για την ανάθεση εργασιών και την παρακολούθηση αυτών. Τα συστήματα 
αυτά περιλαμβάνουν την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και την 

αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με την ανάθεση ενός έργου. 

Ακριβώς λόγω του ότι είναι φτιαγμένα για αυτή τη χρήση, παρέχουν κάποιες 

ιδιαίτερες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα την εμφάνιση των πιο σημαντικών 
αναθέσεων, την δυνατότητα εμφάνισης ειδοποιήσεων σχετικά με την πορεία ενός 

έργου, ενώ ταυτόχρονα τα συστήματα αναλαμβάνουν την αυτόματη αποστολή 
μηνυμάτων, όταν μία διαδικασία φαίνεται να καθυστερεί ή έχει βγει εκτός 

προϋπολογισμού.
Με αυτό τον τρόπο η πληροφορική τεχνολογία αυτοματοποιεί πολλές 

ενέργειες που σχετίζονταν με την ανάθεση έργων στο εσωτερικό μίας ομάδας, 
ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στον διαχειριστή να έχει μία γρήγορη εποπτική ματιά 

σε όλες τις διαδικασίες που εκτελούνται. Αν αναλογιστούμε ένα πολύ μεγάλο 
έργο, όπου πολλές διαδικασίες εκτελούνται ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε ότι αυτό 
το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο.

Για να δούμε ένα παράδειγμα από τη χρήση της πληροφορικής τεχνολογία 
σε αυτό το κομμάτι του project management ανακτήσαμε πληροφορίες μέσω 
του σχετικού software με το όνομα Project Tracker, το οποίο είναι ένα σύστημα 
που κάνει ακριβώς αυτό. Χρησιμοποιείται, δηλαδή, για την ανάθεση εργασιών και 
την παρακολούθηση αυτών μέσω αποστολής e-mail και παρέχει στον χρήστη 

πολλές χρήσιμες επιλογές, όπως για παράδειγμα η κατηγοριοποίηση των 

δραστηριοτήτων με βάση κωδικούς ονομασίας και τον βαθμό σπουδαιότητας 

κάθε ανάθεσης.. Το βασικό παράθυρο του Project Tracker φαίνεται στο
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παρακάτω σχήμα, όπου έχουμε την ανάθεση μίας συγκεκριμένης 

δραστηριότητας, από κάποιο συγκεκριμένο άτομο σε κάποιον συνεργάτη του, με 
σαφείς πληροφορίες για το κόστος και το χρόνο ολοκλήρωσης, καθώς και την 

ερώτηση του συστήματος για την αποστολή e-mail το οποίο θα σταλεί αυτόματα 
χωρίς να χρειαστούν επιπλέον πληροφορίες :

Σχήμα 21: Ανάθεση Δραστηριότητας μέσω του Project Tracker

3.3.4 Έλενγοε του έονου

Στη φάση αυτή του ελέγχου, που ουσιαστικά ανήκει στην εφαρμογή, όπως 

την αναλύσαμε στο πρώτο κεφάλαιο, απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση του 

έργου και όλων των δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα 

λειτουργούν ομαλά, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης και προς την επιθυμητή
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κατεύθυνση. Απαραίτητο είναι για τον διαχειριστή του έργου να έχει γνώση ότι 

όλες οι αναθέσεις δραστηριοτήτων προχωράνε κανονικά, ότι δεν έχουν υπερβεί 
τα χρονικά όρια, καθώς και ότι το χρηματικό κόστος είναι σύμφωνο με τα 

προϋπολογισθέντα κόστη. Επομένως είναι απαιτείται η συγκέντρωση και 
ανίχνευση πολλών πληροφοριών ταυτόχρονα.

Αυτό είναι εφικτό μέσω της πληροφορικής τεχνολογίας και των λεγάμενων 
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργου. Η ολοκλήρωση 

αναφέρεται στην συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων από διάφορα 
«μέρη», σε πολλές περιπτώσεις από διάφορα προγράμματα, καθώς είναι δυνατόν 
το λογισμικό που έχει επιλεγεί για τη διαχείριση του έργου να μην είναι ένα, αλλά 

να χρησιμοποιούνται για παράδειγμα άλλα προγράμματα για την κατασκευή 

διαγραμμάτων, άλλα για τον έλεγχο του κόστους και κάποια άλλα για την 
ανάθεση δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, που δεν είναι η καλύτερη, 

πρέπει η βάση του πληροφοριακού συστήματος να είναι κάποιο software, που 
μπορεί να ενώσει τα επιμέρους αυτά τμήματα και να παρέχει μία ολοκληρωμένη 

πληροφορία για την πορεία του έργου συνοπτικά, αλλά και με λεπτομέρειες.
Ο έλεγχος αστός όντως μπορεί να πραγματοποιηθεί ευκολότερα μέσω της 

πληροφορικής τεχνολογίας, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν απαραίτητη 

η χρονοβόρα και κουραστική συγκέντρωση των αναφορών από την κάθε ομάδα 

σχετικά με την εξέλιξη του έργου, ενώ πάλι θα ήταν απαραίτητος και ένας 

προσωπικός έλεγχος για διασταύρωση των υπολογισμένων και των πραγματικών 
μεγεθών της πορείας του έργου. Φυσικά θα υπήρχε και ο κίνδυνος κάποια 
αναφορά να μην παρουσίαζε τα πραγματικά αποτελέσματα της πορείας μίας 
δραστηριότητας, οπότε πάλι θα ήταν απαραίτητος ο δεύτερος έλεγχος ή το 

πρόβλημα θα ανέκυπτε στο τέλος με την χρονική καθυστέρηση του έργου και τα 
επιπλέον κόστη. Το πρόβλημα αυτό λύνεται με τη χρησιμοποίηση κάποιων 

συγκεκριμένων πακέτων λογισμικού, που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία 

για τον έλεγχο της πορείας ενός έργου. Προγράμματα όπως το Microsoft Project 

έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις μεθόδους αυτές που είναι απαραίτητες 

για τη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και να παρουσιάσουν
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εκθέσεις σχετικά με την πορεία του έργου. Μπορεί για παράδειγμα να 

εμφανίζονται καθυστερήσεις σε κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες συνήθως 
δημιουργούν αυτόματα μία ειδοποίηση τύπου "alert" για τον διαχειριστή, ενώ 

υπάρχει η δυνατότητα της αυτόματης αποστολής μηνυμάτων πριν το πρόβλημα 

διογκωθεί.
Υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου του χρόνου και του κόστους, 

της αιτίας μίας πιθανής καθυστέρησης. Επιπλέον μπορούμε να ελέγξουμε 

στοιχεία, όπως ημερομηνία ανάθεσης, ημερολόγια προόδου, τυχόν αλλαγές που 
αποφασίστηκαν στην πορεία και στοιχεία για τα μέλη της ομάδας . Αυτά 

μπορούμε να τα δούμε στα παρακάτω σχήματα, όπου έχουμε τον έλεγχο 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ενός έργου με τη χρήση του software Task":

Σχήμα 22: 'Ελεγχος Έργου με τη Χρήση του @Task
Projects: Shaw design
View | Edit | Add | Delete | Rian | Finance | Timelines
Overview | Expancoc | Incomplete | Team | Mootings | Notoe | Hours | Emails | Invoices | Exponsoe

design project

Project ID: 3 Company: ACME- !f>S,

Dato Projection·. Task Priority Update Type: Automatic and On Change

Project Start: 03/04/04 08.00 AM Duo: 07/13/04 05:00 PM

Current Completion Statu·: 3 0% Project Eet Completion: 07/22/04 11 .OO AM

Project Status: Current Category:

Projoct Budget: SO OO Reoucst BuOoet Unused Budget: SO.OO

Entered By: Admm User Organizational Objective: Services

Template: Wefe P^gn Prpfpgt

El
Analvst

Ernie EnPort 888 441 OOOI Θ

Customer Sorvlco Manager

Produ ct Doeiflnor

Admin User 866 441 OOOI Θ Λ
Evan Chulev 866-441-0001 E3 -dh.

Projoct Manager

Ellso DaFora S66 -SA1-0001 £3 iii

Research

Admin Usor 666-441-0001 E3 .sia. -A

BSTIffBIRTHIBB___I________ _____________________I__ ■. - ____ I___ I___ I___ I___ I_________SL
IP Asslqnod Roq'd Eet. Start Eet/Act ■* !

3724 Ernie Enbort Create account on Wot? server 03/04/04 03/04/04 03/15/04 0.0 2 •

3725 Gainer content 03/04/04 03/23/04 04/01/04 0.0 2 a
3726 Eliee DoFord homo eaae fleatan mocKuea 3725 04/01/04 04/12/04 04/21/04 0.0 2 e
3727 Select flosianitiJ 3726 04/21/04 04/21/04 04/30/04 0.0 2 V»

3728 Elise DaFora Revise homo oaae aecianfgl 3727 04/30/04 04/30/04 05/11/04 0.0 2 V* . Vi

3720 Select nnai eosion 3728 05/11/04 05/11/04 05/20/04 0.0 2 φ ■

3730 Eliso Da Ford Convert design tp HTML 3720 05/20/04 05/20/04 05/31/04 0.0 2 φ
3731 Eliee DaFord Create suboaoe doston 3720 05/20/04 05/20/04 05/31/04 0.0 2 φ
3732 Eliee DaFord Convert subpage design to HTML 3731 05/31/04 05/31/04 06/09/04 0.0 2 a

3733 Elise DaFord Pooulate Daaes with client's content 3732 06/00/04 06/20/04 07/06/04 0.0 2 V»

3734 Approve sjte 3733 07/08/04 07/06/04 07/19/04 0.0 2 •
3735 Elise DaFord Publish site 3734 07/19/04 07/09/04 07/20/04 0.0 2 a
3736 Else DaFord CtecK.nte eve 3734 07/19/04 07/13/04 07/22/04 0.0 2 e

# = On Tlmo # - Loto Φ * Behind Schedule φ = At Risk G = Has Note Q = Has Document

Q Add Deliverable·... Q View Timeline
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Portals: Admin User's Current Items

View | Setup My Portal

Name Due Est Comp % done % used Eat hr* Cur hr»

XYZ Training 03/03/04 03/16/04 75.0 147.0 32 47

Now Product_________________________________________________07/06/04_____________07/20/04__________0Ό_____________00_____________688____________0

Shaw design 07/13/04 07/22/04 0.0 0.0 218 0

■ Roeourcoe Over Used | Behind Schedule | Lato

March 2QQ4_________________________________________________________________________________________________ « »
Sun Mon Tue Wed Thu FH Sat

1 2 2 i 5 έ

Ζ 6 9 IS 11 12 12

11 Ιέ IS 1Z IS 12 22

21 22 22 21 22 22 22

26 22 22 21

■ Meeting ■ Project ■ Task ■ Personal ■ Call ■ Email ■ Appointment ■ Prrvato

3.3.5 Ανασκόπηση του έργου
Μετά την ολοκλήρωση των φάσεων του ορισμού-προγραμματισμού και 

της εκτέλεσης του έργου και αν όλα λειτούργησαν σωστά, η ανάδοχος εταιρία 
περνάει στο τελευταίο στάδιο, όπου και έχουμε την παράδοση του έργου στον 

πελάτη και την ανασκόπησή του . Σε αυτήν την φάση, όπως είδαμε, γίνονται 

κάποιες εκτιμήσεις σχετικά με την πορεία του έργου, καθώς και των αποφάσεων 
που πάρθηκαν, προκειμένου να υπάρξουν κάποια ανατροφοδοτικά 
αποτελέσματα.

Εδώ ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων είναι περιορισμένος σε 
σχέση και με τις προηγούμενες φάσεις, αφού είδαμε ότι η πληροφορική 

τεχνολογία κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού και της εκτέλεσης του έργου 
έχει πολλές εφαρμογές με βάση το project management. Κατά τη διάρκεια της 
ανασκόπησης, ωστόσο, ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων περιορίζεται 
στην αποθήκευση κυρίως των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία 
των βάσεων δεδομένων, όπως την παρουσιάσαμε στην ανάλυση των «έξυπνων» 

συστημάτων. Επιπλέον μπορεί να υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με την 

αποπληρωμή του έργου και η καταχώρηση στα αρχεία της αναδόχου εταιρίας
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στοιχείων του έργου, καθώς και του πελάτη, προκειμένου να είναι εύκολη η 

πρόσβαση οποιαδήποτε πληροφορίας σχετικά με αυτό.
Στη φάση αυτή, λοιπόν, οι εφαρμογές της πληροφορικής τεχνολογίας που 

σχετίζονται με το project management αφορούν κυρίως τα συστήματα 
διαχείρισης γνώσης και τις εφαρμογές γραφείου, όπως τις περιγράψαμε στο 

δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης και δεν υπάρχουν εξειδικευμένα 
λογισμικά για τη διαχείριση έργου. Είναι επίσης δυνατόν τα παραπάνω 

προγράμματα να τρέχουν παράλληλα με ένα λογιστικό πακέτο, ώστε να έχει ο 
υπεύθυνος του έργου γνώση για τις πιθανές οικονομικές εκκρεμότητες σχετικά με 
την αποπληρωμή του έργου ή με διάφορα άλλα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης.

3.3.6 Άλλα πληροφοριακά συστήματα διαγείρισης έργου

Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα, τα οποία συνθέτουν τα 

πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης έργου για μία επιχείρηση, υπάρχουν και 
κάποιες άλλες εφαρμογές της πληροφορικής τεχνολογίας, οι οποίες μπορεί να 

έχουν αν σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο κατά τη διάρκεια προγραμματισμού ή 
εκτέλεσης ενός project.

Ένα παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση είναι τα CAD συστήματα 

(Computer- Aided Design). Τα CAD συστήματα αυτά αφορούν στην 
αποτελεσματική χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών για την τρισδιάστατο σχεδίασμά και απεικόνιση προϊόντων 

(Τσιότρας, 1999, σελ. 135). Οι βασικές τους δυνατότητες περιλαμβάνουν τη 
σχεδίαση, την προβολή και την περιστροφή αντικειμένων στο χώρο, ενώ ειδικά 
για το project management έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι με τη χρήση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και χωρίς να είναι απαραίτητη η κατασκευή ενός 
φυσικού μοντέλου, είναι δυνατή η ανάλυση των τάσεων, των αντοχών και η 

ανάλυση των συσχετίσεων επιμέρους τμημάτων του έργου.

Για παράδειγμα στην περίπτωση μίας κατασκευαστική εταιρίας η οποία 

αναλαμβάνει την αποπεράτωση του έργου της κατασκευής μίας γέφυρας, η 

χρήση των CAD συστημάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, αφού δίνεται η δυνατότητα
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ελέγχου πολλών παραμέτρων σχετικά με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, την 

ανθεκτικότητα αυτών, την κλίση της γέφυρας και την τρισδιάστατη απεικόνισή 
της, στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν επιπλέον και στην εκτίμηση του κόστους. 

Πέρα από αυτό είναι δυνατή η προβολή του σχεδίου αυτού στον πελάτη, ώστε 
να είναι σε θέση να κατανοήσει ακριβώς τον τρόπο κατασκευής όσο και το τελικό 

αποτέλεσμα για το οποίο και θα πληρώσει.
Έτσι τα CAD συστήματα θα λέγαμε ότι εφαρμόζονται είτε κατά τη 

διάρκεια της φάσης του ορισμού του έργου, οπότε μπορούμε να 
κατασκευάσουμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του έργου προκειμένου να δώσουμε 

την προσφορά μας για αυτό, είτε προγραμματισμού οπότε και πριν καταρτιστεί 

το σχέδιο δράσης θα έχουμε μία πλήρη απεικόνιση του έργου, ώστε να γίνουν 
ορθότερες κατανομές των δραστηριοτήτων. Φυσικά η χρήση των συστημάτων 

αυτών περιορίζονται στα έργα που σχετίζονται με κατασκευαστικές εταιρίες και 

είναι απαραίτητο η επιλογή του συγκεκριμένου software να στηρίζεται στις 
απαιτήσεις της εταιρίας και να μπορεί να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα software 

του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργου.
Η εξαγωγή του αρχείου ενός μοντέλου για παράδειγμα, πρέπει να είναι σε 

μία μορφή η οποία να είναι συμβατή με τον κειμενογράφο που χρησιμοποιεί μία 
κατασκευαστική εταιρία, προκειμένου στην υποβολή της προσφοράς να μπορεί 

να εισάγει την εικόνα αυτή στο κείμενο. Μέσα από το απλοϊκό αυτό παράδειγμα 

κατανοούμε την ανάγκη συνεργασίας των προγραμμάτων του πληροφοριακού 

συστήματος διαχείρισης έργων.
Ένα τέτοιο software που χρησιμοποιείται ευρέως στα έργα μεγάλων 

κατασκευαστικών εταιριών είναι το Cbeam, το οποίο παρέχει πλήθος 

δυνατοτήτων σε ένα μηχανικό σχεδίασης και παρακάτω βλέπουμε πώς 
χρησιμοποιείται για την κατασκευή μίας γέφυρας:
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Σχήμα 23: Γραφική Απεικόνιση Γέφυρας με τη Χρήση του CAD Προγράμματος
Cbeam 2002

Φυσικά ολοκληρώνοντας την ανάλυσή μας για τη χρήση της πληροφορικής 

τεχνολογίας στο project management δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε 

τα συστήματα MRPII (Manufacturing Resource Planning), τα οποία έχουν 
εξελιχθεί με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε βασικά τμήματα των 

πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και έχουν βρει εφαρμογή 

και στο πεδίο της διαχείρισης έργων. Τα συστήματα MRP χρησιμοποιούνται για 
τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των ανθρώπινων πόρων, των υλικών 
πόρων, των χρηματικών καθώς και των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Στην 

περίπτωση που εδώ μας ενδιαφέρει, στο project management, δηλαδή, 

ενδιαφέρον έχει ο προγραμματισμός όλων των πόρων, που είναι άκρως 
απαραίτητος καθώς και η συνεργασία που παρέχουν τα συστήματα αυτά για 
τμήματα διαφορετικά μεταξύ τους, όπως το τμήμα σχεδιασμού, το λογιστήριο και 

το τμήμα παραγωγής. Φυσικά η χρήση του αφορά κυρίως το σύνολο των 
δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης, αλλά συγκεκριμένα τμήματα μπορούν να 
εφαρμοσθούν στη διαχείριση έργων.

Παρακάτω έχουμε μία τέτοια εφαρμογή, μέσω της οποίας μπορεί κανείς να 

δημιουργήσει έναν κατάλογο υλικών, ο οποίος είναι απαραίτητος κατά τη φάση 
προγραμματισμού ενός έργου. To software ονομάζεται PC/MRP For Windows και 

αποτελεί μία εύχρηστη λύση στα χέρια του διαχειριστή ενός έργου για ένα
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πλήθος εφαρμογών σχετικά με το project management. Το παράδειγμα 

παρακάτω, όπως είπαμε, σχετίζεται με τη δημιουργία ενός νέου καταλόγου 
υλικών (Bill Of Materials-BOM):

Σχήμα 24: Δημιουργία Νέου Καταλόγου Υλικών με τη Χρήση του PC/MRP For
Windows:

3.4 Διαχείριση έργου πληροφορικής τεχνολογίας (ΓΤ Project 
Management)

Στην προηγούμενη ενότητα ολοκληρώσαμε την ανάλυσή μας σχετικά με 

τις εφαρμογές της πληροφορικής τεχνολογίας στη διαχείριση έργων. Είδαμε ότι 
αφορά κυρίως την συστηματική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και το 
πλήθος των δυνατοτήτων που αυτοί έχουν πλέον, για την υποστήριξη των 

αποφάσεων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και την εκτέλεση ενός 

έργου. Αναλύσαμε τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στις διάφορες 
φάσεις του έργου και είδαμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα συστήματα 

αποκλειστικά για το project management, όπως το Microsoft Project αλλά και 
πλήθος άλλων εφαρμογών που βρίσκουν μεγάλη απήχηση στις λειτουργίες που 

σχετίζονται με αυτό, όπως για παράδειγμα η χρήση των τεχνολογιών που 
σχετίζονται με την τηλεδιάσκεψη. Όλες αυτές οι τεχνολογίες έχουν προσφέρει 

μεγάλες δυνατότητες για τον ορθότερο προγραμματισμό και εκτέλεση ενός 

έργου, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος για τις επιχειρήσεις που

73



αναλαμβάνουν τα projects, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν και την ποιότητα των 

παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Βέβαια η εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης 

Έργων, καθώς και του απαιτούμενου hardware αποτελεί μία επένδυση, η οποία 
συνεπάγεται κόστος για την επιχείρηση. Πολλές φορές, επίσης, δεν είναι δυνατή 

η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος, λόγω αδυναμιών στο εσωτερικό των 
επιχειρήσεων. Δεδομένων και των πολλών παραδειγμάτων αποτυχημένων 

προσπαθειών ανάπτυξης και εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων, βλέπουμε 
ότι ένα από τα βασικότερα project, που όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις καλούνται να 

πραγματοποιήσουν στις μέρες μας σχετίζονται με αυτό : την εγκατάσταση 
πληροφοριακών συστημάτων. Ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας ενός τέτοιου 
έργου και πριν περάσουμε στην ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων της 

χρήσης της πληροφορικής τεχνολογίας στο project management, θα αναλύσουμε 

τη διαχείριση έργου εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων.
Η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος και η εγκατάστασή του 

αποτελούν ένα σύνθετο έργο για μία επιχείρηση. Για αυτό το λόγο υπάρχουν 
πολλές μελέτες οι οποίες εξετάζουν το βαθμό επιτυχίας των έργων αυτών και 

συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι παρά τις μεγάλες επενδύσεις των επιχειρήσεων 

σε πληροφορική τεχνολογία, η διαχείριση του έργου ανάπτυξης και εγκατάστασης 

παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά αποτυχίας (Sauer & Yetton ,1997 και Lyttinen & 
Robbey, 1999). Οι παράγοντες αυτής της αποτυχίας αναλύονται παρακάτω.

Σχετικά με την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού Π.Σ. πρέπει να πούμε ότι 
ακολουθεί ένα συγκεκριμένο κύκλο, ο οποίος ονομάζεται κύκλος ζωής ανάπτυξης 
πληροφοριακών συστημάτων (Systems Development Life Cycle) και αποτελείται 
από τα εξής στάδια :

1. Προγραμματισμός, όπου αναλύονται οι ανάγκες που έχει η επιχείρηση 

και πώς η πληροφορική τεχνολογία θα δώσει λύσεις μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος.
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2. Ανάλυση, όπου έχουμε την καταγραφή των απαιτήσεων του συστήματος 

σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρίας και ανάλυση των πολύ βασικών 
λειτουργιών του

3. Σχεδίασμά, όπου η ομάδα έργου κατασκευάζει την αρχιτεκτονική του 
συστήματος, με την καταγραφή του δικτύου και των λειτουργιών του 

hardware, των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών που θα 
χρησιμοποιηθούν.

4. Εφαρμογή, η οποία προφανώς περιλαμβάνει την εγκατάσταση του 

συστήματος και την εκπαίδευση των εργαζομένων.
5. Συντήρηση και Υποστήριξη, που αφορά σπς υποστηρικτικές 

λειτουργίες μετά την πλήρη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος. 
Σχηματικά οι φάσεις αυτές έχουν ως εξής :

Σχήμα 25:0 Κύκλος Ζωής Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος

Πηγή : Marchewka J. Τ, 2003, σελ. 15

Ακολουθώντας τα στάδια αυτά μπορεί μία επιχείρηση να εγκαταστήσει ένα 

πληροφοριακό σύστημα, το οποίο στην περίπτωση που εδώ μας ενδιαφέρει 
αφορά ένα σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση 

έργου. Δηλαδή το ενδιαφέρον σημείο είναι η χρήση της πληροφορικής 
τεχνολογίας για την εγκατάσταση ενός μέρους αυτής, που είναι ένα 
πληροφοριακό σύστημα. Υπάρχει επομένως σαφής σύνδεση του κύκλου ζωής 
ενός project με τον κύκλο ζωής του πληροφοριακού συστήματος.

Για την ακρίβεια ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης έργου, όπως για 

παράδειγμα το Microsoft Project μπορεί να εγκατασταθεί σε μία επιχείρηση 

αμέσως μετά την εκκίνηση του κύκλου ζωής του project. Δηλαδή:
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Σχήμα 26: Σύνδεση Κύκλου Ζωής Έργου και Κύκλου Ζωής Π.Σ.

Project Management Phases

Πηγή: State of Michigan Office of Project Management, Μάιος2001, σελ. 50

Επιπλέον πρέπει να αναφέρουμε ότι η οργάνωση της ομάδας ενός ΓΓ 

Project είναι σχεδόν όμοια με οποιαδήποτε άλλη ομάδα διαχείρισης έργου. Μία 
βασική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ενώ στα τυπικά έργα που αναλύσαμε 

παραπάνω η εκτέλεση δεν μπορεί να έχει κάποια δοκιμαστική περίοδο, πέρα από 
την προσομοίωση της χρήσης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, στην περίπτωση 

του έργου πληροφορικής τεχνολογίας, κατά την εκτέλεση μπορεί να υπάρξει μία 
τέτοια φάση, οπότε και μπορούν να γίνουν σημαντικές αλλαγές και διορθώσεις.

Λογικό είναι βέβαια ότι στην περίπτωση που το σύστημα δεν λειτουργεί 
ομαλά, μιλάμε για μία χρονική καθυστέρηση, που ισοδυναμεί με υπέρβαση των 
χρονικών ορίων σε ένα τυπικό έργο, το οποίο συνεπάγεται και εδώ αύξηση του 
κόστους. Ποιοι είναι οι λόγοι όμως που μπορούν να οδηγήσουν σε μία τέτοια 

καθυστέρηση ή γιατί τελικά τα έργα αυτά παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά 

αποτυχίας σε σχέση για παράδειγμα με τα κατασκευαστικά έργα;

Οι παράγοντες που επιδρούν στην τελική απόδοση ενός έργου ανάπτυξης 

και εγκατάστασης πληροφοριακού συστήματος και που πολλές φορές ευθύνονται
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για τα μεγάλα ποσοστά αποτυχίας, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία συνοψίζονται 

στους εξής (Hirst & Yetton,1999 - Pinto & Slevin,1987 - Sauer, 1993 - Willcocks 
& Griffiths, 1994 και Yetton & Martin & Sharma & Johnston, 2000):

> Τα έργα πληροφορικής τεχνολογίας είναι πολύπλοκα και απαιτούν 

λεπτομερή σχεδίασμά.
> Εγκσταλείπονται πιο εύκολα λόγω των ραγδαίων αλλαγών στο περιβάλλον 

των σύγχρονων επιχειρήσεων και των μεταβολών των αναγκών αυτών.

> Δεν υπάρχει συνήθως προηγούμενη γνώση από ανάλογα έργα στο 

εσωτερικό μίας επιχείρησης.
> Επειδή δεν υπάρχει δέσμευση από εξωτερικό παράγοντα για την 

ολοκλήρωση του έργου, συχνά τα IT Projects δεν υποστηρίζονται όσο 

πρέπει από τη Διοίκηση.
> Υπάρχουν συχνά συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων που αναλαμβάνουν το 

έργο στο εσωτερικό της επιχείρησης.
> Δεν καταγράφονται σωστά οι ανάγκες της επιχείρησης, που το 

πληροφοριακό σύστημα καλείται να ικανοποιήσει.
> Υπάρχει η λάθος αντίληψη ότι όσο περισσότερη πληροφορική τεχνολογία 

χρησιμοποιηθεί στο εσωτερικό της επιχείρησης, τόσο καλύτερα τα 
οικονομικά αποτελέσματα.

> 'Ελλειψη επικοινωνίας μεταξύ της ομάδας που πραγματοποιεί το έργο και 

των λοιπών τμημάτων της επιχείρησης.
> Έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για τη χρήση του νέου 

συστήματος.
> Αγνοείται ο παράγοντας άνθρωπος, αφού και στην περίπτωση της 

εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης έργου, πάλι οι εργαζόμενοι 

πρέπει να δώσουν τα δεδομένα εισόδου και να πάρουν τις τελικές 
αποφάσεις. Τα συστήματα δεν κάνουν τίποτα μόνα τους.

Επομένως πριν μία επιχείρηση αποφασίσει να εγκαταστήσει ένα 

πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης έργων, πρέπει να μελετήσει σωστά τις 

ανάγκες της. Απαντήσεις σε ερωτήματα του στυλ ,τι έργα αναλαμβάνουμε

77



συχνότερα; , τι έκτασης είναι τα έργα που αναλαμβάνουμε; τι απαιτήσεις έχουν 

από εμάς οι πελάτες; τι γνώση διαθέτουμε για την αγορά software διαχείρισης 
έργων;, πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν πριν την τελική απόφαση.

Φυσικά όλα τα συστήματα διαχείρισης έργου και τα προγράμματα που 
κυκλοφορούν δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες. Η επιλογή του σωστού, 

μέσω και της διαδικασίας benchmarking, αποτελεί μία δύσκολη διαδικασία, αλλά 
πριν από αυτό πρέπει η επιχείρηση να έχει κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες της 

και να γνωρίζει ότι η αλλαγή όλης της φιλοσοφίας των λειτουργιών της, καθώς 
και της οργανωσιακής κουλτούρας της εν γένει, είναι απαραίτητη, προκειμένου το 

πληροφοριακό σύστημα να αποδώσει τα αναμενόμενα (Davenport, 1991). Όπως 

και να έχει πάντως η διαχείριση του έργου εγκατάστασης ενός πληροφοριακού 

συστήματος διαχείρισης έργου (όπως και των άλλων συστημάτων) παρουσιάζει 
μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό στις μελέτες περιπτώσεων που ακολουθούν στο 

επόμενο κεφάλαιο αναλύονται μαζί με την ανάλυση των τυπικών έργων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Μελέτες Περιπτώσεων

Στο παρόν κεφάλαιο και αφού έχουμε δει αναλυτικά τι σημαίνει έργο, τι 

εννοούμε λέγοντας διαχείριση έργου, πώς λειτουργούν τα πληροφοριακά 
συστήματα και το ρόλο της πληροφορικής τεχνολογίας, μέσω και των 

συστημάτων αυτών, στη διαχείριση έργων, μπορούμε να περάσουμε στην 
ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες προκειμένου 

να κατανοήσουμε ακριβώς το αυξανόμενο ρόλο της πληροφορικής τεχνολογίας 
σε αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι της διοίκησης επιχειρήσεων.

Τα παραδείγματα που θα δούμε έχουν αντληθεί από διάφορες πηγές και 
περιλαμβάνουν την μελέτη της διαχείρισης τυπικών κατασκευαστικών έργων, 

αλλά και διάφορα άλλα project στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

καθώς και τη διαχείριση του «ειδικού» έργου εγκατάστασης πληροφοριακών 

συστημάτων. Έτσι θα δούμε πρακτικά τον ρόλο της πληροφορικής τεχνολογίας 

και τις νέες δυνατότητες που έχει δώσει στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το 

project management.

4.1 Πανεπιστήμιο του Colchester

Colchester Institute
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Το πανεπιστήμιο του Colchester είναι το μεγαλύτερο στο Essex της 

Αγγλίας, με περίπου 10.000 και πάνω από 170 προγράμματα. Η πληροφορική 
τεχνολογία στο ίδρυμα αυτό έχει καταλάβει μία σημαντική θέση, αφού υπάρχει 

ένα εκτεταμένο εσωτερικό δίκτυο με πάνω από 1200 υπολογιστές, καθώς και ένα 
Κέντρο Άντλησης Πληροφοριών, ενώ περιλαμβάνει έναν ειδικό διαδικτυακό τόπο 

για φοιτητικές υπηρεσίες.
Το πανεπιστήμιο συμμετείχε σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο 

ουσιαστικά συνέδεε κάποια κέντρα σύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης από 
απόσταση, με τη χρήση των Technical Virtual Campus (ένα Virtual Learning 

Environment προϊόν) και του Fretwell Downing EBS, το οποίο είναι ένα σύστημα 
διαχείρισης στοιχείων και επιδόσεων των φοπητών. To project στη συγκεκριμένη 

περίπτωση περιελάμβανε εκτός από τη δημιουργία ενός εικονικού τόπου 
διδασκαλίας και μεταφοράς δεδομένων, την μελέτη από την πλευρά του 

ιδρύματος των τεχνικών και των λοιπών χαρακτηριστικών της εν λόγω 
προσπάθεια σύνδεσης των περιβαλλόντων αυτών.

Ο σκοπός του συγκεκριμένου έργου αφορούσε κυρίως τη μεταφορά 
στοιχείων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και την παράδοση 

συγκεκριμένων μαθημάτων σε ορισμένες ομάδες φοιτητών, καθώς και τη μελέτη 
της ποιότητας της σύνδεσης των εν λόγω συστημάτων. Οι βασικοί στόχοι 

περιελάμβαναν:

> Την γρήγορη και εύκολη μετάδοση των επιδόσεων των φοπ-ητών μεταξύ 
των πληροφοριακών συστημάτων.

> Την δημιουργία καλύτερων πρακτικών (best practices) προς όφελος του 
πανεπιστημίου

> Την εξασφάλιση ότι η αναζήτηση και η μετάδοση των στοιχείων, καθώς 
και των παραδόσεων των εικονικών μαθημάτων ήταν σύμφωνες με τις 
προδιαγραφές του ιδρύματος αυτού.

Το έργο πραγματοποιήθηκε από την 1η Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 

του 2001, ενώ η ομάδα διαχείρισης έργου αποτελούνταν από μία ομάδα 

διοικητικών υπαλλήλων του πανεπιστημίου και μίας μικρής ομάδας φοιτητών.
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Αυτό που ουσιαστικά έγινε ήταν η πρόσληψη κάποιων εξωτερικών 

συνεργατών, όπως ένας προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών 
προκειμένου ο έλεγχος της πορείας του έργου να είναι ευκολότερος, ενώ 

επιπλέον ένας τεχνικός δικτύων μπήκε στην ομάδα προκειμένου να υποστηρίξει 
τη διαδικασία σύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων. Ορίστηκαν τα χρονικά 

όρια για κάθε υποεργασία, όπως σύνδεση των συστημάτων, δημιουργία 
περιβάλλοντος ανταλλαγής δεδομένων, δημιουργία βάσης δεδομένων για την 

αποθήκευση των στοιχείων και κατασκευή δικτύου σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 
Σχετικά με το κόστος του project, αστό ήταν δεδομένο αφού το πρόγραμμα αυτό 
ήταν επιδοτούμενο και η διεύθυνση του πανεπιστημίου δεν είχε εγκρίνει την 

επιπλέον χρηματοδότηση.

Έτσι με τη χρήση ενός software ανάθεσης έργων, ο διαχειριστής του 

έργου, που ήταν η Jayne Bacon, μπορούσε ανά πάσα στιγμή να έχει έναν 

εποπτικό έλεγχο για κάθε δραστηριότητα εν εξέλιξη. Κρίσιμος παράγοντας 
εππυχίας αποδείχθηκε η χρησιμοποίηση της ομάδας των φοιτητών, οι οποίοι σε 

τακτά χρονικά διαστήματα είχαν το ρόλο του ελεγκτή ποιότητας, δοκιμάζοντας 
συγκεκριμένες εφαρμογές του συστήματος και αποστέλλοντας τις αναφορές τους 

στην επικεφαλής της ομάδας διαχείρισης, μέσω του εσωτερικού δικτύου του 
πανεπιστημίου.

Παράλληλα η J.Bacon με ανακοινώσεις στην κεντρική ιστοσελίδα του 

πανεπιστημίου ενημέρωνε τόσο τους φοιτητές για την εξέλιξη του έργου όσο και 
τις αρχές του ιδρύματος.

Μέσω λοιπόν τεχνολογιών, όπως τα software ανάθεσης εργασιών, τη 
χρησιμοποίηση του εσωτερικού δικτύου του πανεπιστημίου, καθώς και την 
παράθεση χρήσιμων πληροφοριών στο web-site του ιδρύματος, η ομάδα 

διαχείρισης του έργου κστάφερε να το ολοκληρώσει με εππυχία, μέσα στα 

χρονικά όρια που είχαν τεθεί, αποκτώντας σημαντικά οφέλη τόσο για την 

εσωτερική λεπουργία του ίδιου, όσο και για τη φήμη του, με τη δημιουργία 

περιβάλλοντος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
(Περισσότερες πληοοαχ?ρίε€: http: / / www.iiscinfonet.ac.uk/yyww.essex.ac.ukl
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farmdoc
4.2 To έργο Farmdoc decision . outreach - central

To έργο Farmdoc έλαβε χώρα στις Η.Π.Α. και συγκεκριμένα αρχικά στην 
πολιτεία του Illinois από το 1999 με την υποστήριξη και βασική χρηματοδότηση 

της Επιτροπής Ερευνών Αγροτικής Παραγωγής και Τροφίμων της εν λόγω 

πολιτείας. Βασικός σκοπός του project ήταν η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων 

των αγροτών σε ένα περιβάλλον κινδύνου, μέσω της έρευνας και της 

επιμόρφωσης (Irwin & Schinitkey & Good & Ellinger, 2004). Βασικός σκοπός του 

project αυτού, του οποίου η διάρκεια είναι πέντε χρόνια είναι η επιμόρφωση και 
η κατάρτιση των αγροτών της περιοχής, προκειμένου να υποστηριχτούν οι 

αποφάσεις τους σχετικά με την αγροτική παραγωγή, δημιουργώντας μία ισχυρή 

αγροτική οικονομία.
Η ομάδα διαχείρισης του έργου ορίστηκε από άτομα εντός της Εππ-ροπής 

που χρηματοδότησε το πρόγραμμα αυτό και περιελάμβανε καθηγητές από το 

τμήμα Οικονομικών της Αγροτικής Παραγωγής και Καταναλωτών από το 
Πανεπιστήμιο του Illinois, την πρόσληψη ενός project manager, καθώς και ενός 

εξωτερικού συμβούλου.
Ύστερα από διάφορες συζητήσεις και συναντήσεις των μελών της ομάδας 

και αφού αναλύθηκαν διάφορες απόψεις σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου 

της επιμόρφωσης των αγροτών της περιοχής, αποφασίστηκε ότι η καλύτερη 
λύση για τη διαχείριση και την αποπεράτωση του έργου περιελάμβανε τις 

εφαρμογές της πληροφορικής τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα κέντρο όλου του 
έργου ορίστηκε ένας διαδικτυακάς τόπος στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.farmdoc.uiuc.edu/. το οποίο και οργανώθηκε γύρω από διάφορους τομείς 

της αγροτικής δραστηριότητας, όπως αγροτική χρηματοδότηση, αγροτική 

νομοθεσία, πολιτικές προώθησης αγροτικών προϊόντων κ.τ.λ.
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Βασικό χαρακτηριστικό της προτεινόμενης λύσης ήταν η δημιουργία ενός 
web-site πάρα πολύ απλού στη χρήση, όπου η περιήγηση σε κάθε τμήμα του να 
είναι ακριβώς η ίδια, με ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον, δεδομένης της γνώσης των 

πιθανών χρηστών γύρω από τις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον στο site αυτό 

περιλαμβάνονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την αγροτική παραγωγή, 

υποστηρικτικά εργαλεία λήψης αποφάσεων, καθώς και βάσεις δεδομένων για 
κάθε ενδιαφερόμενο.

Η διαχείριση του έργου Farmdoc στηρίχθηκε σε δύο άξονες: απ' τη μία 
στην εκτεταμένη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας και απ' την άλλη στην 

ομαδική προσέγγιση, μέσω της επικοινωνίας της ομάδας διαχείρισης με τους 
αγρότες. Ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί η ύπαρξη 31 εργαλείων υποστήριξης 

λήψης αποφάσεων (Farm Analysis Solution Tools), τα οποία δίνουν τη 

δυνατότητα στους χρήστες να ελέγξουν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

διαφόρων αποφάσεων σχετικά με την αγροτική παραγωγή, σε συνδυασμό με το 
εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεών τους.

Για τον έλεγχο του έργου αποφασίστηκε ότι η καλύτερη λύση ήταν και 
πάλι η εφαρμογές της πληροφορικής τεχνολογίας. Από τη στιγμή που στήθηκε ο 

δικτυακός αυτός τόπος, η ομάδα διαχείρισης του έργου άρχισε να ελέγχει την 
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε όρους επισκέψεων σε κάθε τμήμα 

του site. Ορίστηκε ένας αριθμός στόχος, ώστε να το έργο να θεωρηθεί 
ολοκληρωμένο όταν οι αριθμοί των επισκέψεων ανά ημέρα φτάσουν αυτό το 
όριο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για να δούμε πώς επέδρασε η πληροφορική τεχνολογία στην εκτέλεση του 
έργου αρκεί να δούμε το παρακάτω σχήμα, όπου και είναι προφανής η 

ολοκλήρωση των πληροφοριών που πέτυχε η ομάδα διαχείρισης μέσω της 
επιλογής της κατασκευής του web-site.
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Σχήμα 27: Επικοινωνία Ομάδας Ενδιαφερομένων Πριν (αριστερά) 
και Μετά (δεξιά) το Στήσιμο του Web-Site

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Πηγή : Irwin & Schinitkey & Good & Ellinger, 2004' σελ. 776

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο του συγκεκριμένου έργου είναι ότι τελικά 

το site δεν αποτέλεσε το μοναδικό στοιχείο του. Στην πορεία και αφού η ομάδα 
διαχείρισης του έργου συνειδητοποίησε την αυξανόμενη χρήση του (βλ. σχήμα 
22), οργανώθηκαν σεμινάρια τα οποία παρουσίαζαν τα on-line εργαλεία του 
Farmdoc και τα οποία παρακολούθησαν πάνω από 900 παραγωγοί και αγρότες 

της περιοχής.
Παράλληλα η ομάδα διαχείρισης αποφάσισε την πραγματοποίηση 

σεμιναρίων σχετικά με τη χρήση των εργαλείων αυτών, γεγονός που έδωσε 

επιπλέον ώθηση στο βαθμό χρήσης από τους αγρότες και παραγωγούς του web

site, ενώ επιπλέον αυτό αναθεωρήθηκε δύο φορές για την ευκολότερη και 

ταχύτερη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του.
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Σχήμα 28: Χρήση του Site του Farmdoc

Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε ένα software ανάθεσης εργασιών, 

προκειμένου ο εξωτερικός project manager να έχει μία γρήγορη και έγκυρη 
επικοινωνία με τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και να 

παρακολουθούνται καλύτερα τα διάφορα υποέργα, τα οποία μάλιστα ανέκυψαν 
στην πορεία εκτέλεσης του έργου.

Αξιοσημείωτο είναι βέβαια στην προκειμένη περίπτωση η πληροφορική 
τεχνολογία στήριξε ένα έργο σε έναν τομέα σχετικά μη συγγενικό, όπως η 
αγροτική παραγωγή, εντούτοις είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι στην αρχή της 
δημιουργίας του site to 1999, ένα ποσοστό της τόξεως του 30% των αγροτών 

και των παραγωγών είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, γεγονός που διευκόλυνε τη 

διαδικασία.
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4.3 Η χρήση της πληροητορικής τεχνολογίας στον κατασκευαστικό 
κλάδο του Χονγκ-Κονγκ

Όπως είδαμε και στα προηγούμενα κομμάτια της μελέτης, ο 

κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας τομές, όπου το project management βρίσκει 
μεγάλη υποστήριξη από τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα από τα επιτεύγματα 

της πληροφορικής τεχνολογίας. Για τη μέτρηση του βαθμού της χρήσης των 
τεχνολογιών αυτών πραγματοποιήθηκε μία έρευνα στο Χονγκ-Κονγκ το 1998 
μεταξύ 316 αναδοχών δημοσίων έργων και 207 συμβουλευτικών επιχειρήσεων, 

που λειτουργούσαν στον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας (Futcher K.G.,1999). 
Επιχειρήθηκε η μέτρηση μεταβλητών, όπως η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της 

διαχείρισης έργων μέσω της πληροφορικής τεχνολογίας, το είδος των δεδομένων 
που χρησιμοποιήθηκαν από τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης έργου 

σχετικά με το κόστος αυτών, αλλά και για την ίδια τη διοίκησή τους, καθώς και η 
χρήση των τεχνολογικών καινοτομιών της πληροφορικής για διαφημιστικούς 

σκοπούς, πάντα από εταιρίες του κατασκευαστικού κλάδου.

Δεδομένης της έντονης δραστηριότητας των επιχειρήσεων αστών στην εν 
λόγω περιοχή, τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην 

προσπάθεια αναγνώρισης των πεδίων χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων 
στο project management συνολικά. Έτσι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην 

ερευνά καλέστηκαν να δώσουν απαντήσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση της 

πληροφορικής τεχνολογίας στις βασικές διαδικασίες τους, το είδος των 
συστημάτων που χρησιμοποίησαν, καθώς και τις νέες προοπτικές που άνοιξαν 
αυτά για την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών διαδικασιών, των βασικών τους 
λεπουργιών και για την καλύτερη διαχείριση των έργων που ανέλαβαν οι 
ανάδοχοι δημοσίων έργων.

Για τη συγκέντρωση των στοιχείων της έρευνας έγινε χρήση των 

δυνατοτήτων του διαδικτύου και τα αποτελέσματα αυτής, καθώς και άλλες 

χρήσιμες πληροφορίες, μπορεί κανείς να συγκεντρώσει από μία επίσκεψη στον 
δικτυακό τόπο με ηλεκτρονική διεύθυνση

http://hkusurY2.hku.hk/Constrr/98ITsurvev. Βασικός τρόπος άντλησης των
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πληροφοριών που υπάρχουν διαθέσιμα εκεί ήταν η έρευνα μέσω ταχυδρομείου 

και η απόκριση τόσο των κατασκευαστικών εταιριών, όσο και των 
συμβουλευτικών στον ίδιο χώρο ήταν μεγάλη. Ακριβώς για αυτό το λόγο τα 

συμπεράσματα για τη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας στον 
κατασκευαστικό κλάδο είναι και αξιόπιστα και πολύ χρήσιμα στο σύνολό του.

Τρεις τομείς ήταν το επίκεντρο και των δύο ερευνών. Αστοί περιελάμβαναν 
την καταγραφή των τεχνικών επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων από τους 

χώρους εργασιών στο κέντρο των επιχειρηματικών διαδικασιών των επιχειρήσεων 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου, το είδος των δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της πορείας των έργων, αλλά και τον 
υπολογισμό των εξόδων, ως συντελεστής κόστους των έργων και τέλος τις 

μεθόδους που χρησιμοποίησαν τα πληροφορικά συστήματα για τη μετατροπή 

των πληροφοριών σε δείκτες απόδοσης και για τα δύο είδη επιχειρήσεων 

(κατασκευαστικές και συμβουλευτικές στον ίδιο κλάδο).
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 1999, με τη μέθοδο του 

ταχυδρομείου, όπως είπαμε με βασικό επίκεντρο την ανάλυση των τριών 
παραπάνω τομέων, οπότε οι ερωτήσεις των ερωτηματολογίων ήταν τύπου 

«σημειώστε με ένα X στο τετράγωνο» και ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μεταξύ 

των επιχειρήσεων στις οποίες στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια αυτά, το ποσοστό 
ανταπόκριση ήταν πάνω από 75%, πράγμα που εππρέπει τη γενίκευση των 
συμπερασμάτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ηλεκτρονική μεταφορά 

δεδομένων δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των ερωτηθέντων 
επιχειρήσεων. Δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο παραδοσιακές τεχνικές, 
όπως το τηλέφωνο και οι γραπτές αναφορές για την εξέλιξη των έργων, παρά η 
χρήση δικτύων για την ηλεκτρονική μεταφορά των πληροφοριών. Ωστόσο όλες 

σχεδόν οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι είχαν γνώση για τις τεχνολογίες αυτές και 

σχέδιαζαν τη χρησιμοποίησή τους στο άμεσο μέλλον, αφού οι περισσότερες είχαν 

εγκατεστημένα πληροφορικά συστήματα, αλλά δεν τα χρησιμοποιούσαν για την 

ανταλλαγή πληροφοριών, λόγω και προβλημάτων ολοκλήρωσης της ροής αυτών.
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Σχετικά με το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιούσαν τα 

πληροφοριακά συστήματα και την μετατροπή σε δείκτες απόδοσης οι παρακάτω 
πίνακες δίνουν μερικά χρήσιμα αποτελέσματα. Οι πρώτοι τρεις αναφέρονται στις 

κατασκευαστικές εταιρίες και οι επόμενοι τρεις στις συμβουλευτικές. Περισσότερα 
αποτελέσματα μπορεί κανείς να βρει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της έρευνας, 

από όπου πάρθηκαν και αυτοί οι πίνακες.

Σχήμα 29: Οι 10 Πρώτοι Παράγοντες που Χρησιμοποίησαν οι 
Κατασκευαστικές Εταιρίες ως Δείκτες Απόδοσης:

1 Value 6 Safety
2 Work-schedule 7 Cost-actuals
3 Financing 8 Variations
4 Resources 9 Employer feedback
5 Quality 10 Performance

Σχήμα 30: Οι 15 Παράγοντες που Σχετίζονται με το Χρόνο και 
Χρησιμοποιήθηκαν Περισσότερο Από Τις Κατασκευαστικές Εταιρίες 

για την Εκτίμηση της Πορείας των Έργων:
1 Work-schedule 9 Material issues
2 Percent progress 10 Delays
3 Progress 11 Replanned work
4 Progress Vs. schedule 12 Site-related issues
5 End-date issues 13 Valuation
6 Extension-of-time 14 Project data
7 Time management 15 Labour issues
8 Approvals

Σχήμα 31: Οι 15 Παράγοντες που Σχετίζονται με το Κόστος και 
Χρησιμοποιήθηκαν Περισσότερο από τις Κατασκευαστικές Εταιρίες 

για την Εκτίμηση της Πορείας των Έργων:
1 Categories-of-value 9 Expenditure
2 Categories-of-cost 10 Profit/loss
3 Payments 11 Budget
4 Management 12 Subcontractors
5 Variation 13 Overhead
6 Cost management 14 Labour
7 Cashflow 15 Work-schedule
8 Material
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Σχήμα 32: Οι 10 Πρώτοι Παράγοντες που Χρησιμοποίησαν οι Συμβουλευτικές
Εταιρίες ως Δείκτες Απόδοσης:

1 Cateqories-of-va lue 9 Expenditure
2 Categories-of-cost 10 Profit/loss
3 Payments 11 Budget
4 Management 12 Subcontractors
5 Variation 13 Overhead
6 Cost management 14 Labour
7 Cashflow 15 Work-schedule
8 Material

Σχήμα 33: Οι 15 Παράγοντες που Σχετίζονται με το Χρόνο και 
Χρησιμοποιήθηκαν Περισσότερο από τις Συμβουλευτικές Εταιρίες

για την Εκτίμηση της Γ ορεϊας των Έργων:
1 Work schedule 6 Re-planning
2 Work progress 7 Costs
3 Completion factors 8 Project factors
4 Time 9 Milestones
5 Information 10 Manhours

Σχήμα 34: Οι 15 Παράγοντες που Σχετίζονται με το Κόστος και 
Χρησιμοποιήθηκαν Περισσότερο από τις Συμβουλευτικές Εταιρίες

για την Εκτίμηση της Γ ορεϊας των Έργων:
1 Valuation 6 Cost uncertainties
2 Management factors 7 Budget
3 Cost of work 8 Profit
4 Fees 9 Expenditure
5 Payments 10 Cost of resources

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν μεταξύ άλλων ότι ο 
μεγαλύτερος βαθμός χρήσης πληροφορικής εταιρίας για εκείνη την περίοδο στο 
Χονγκ-Κονγκ αφορούσε κυρίως στην χρησιμοποίηση CAD συστημάτων για το 
σχεδίασμά και τη γραφική απεικόνιση των έργων, όπως συμβαίνει και τις 
περισσότερες περιπτώσεις κατασκευαστικών εταιριών (Shen & Sun & Wang, σελ. 
246). Η μεταφορά δεδομένων ηλεκτρονικά ήταν για αυτή την περίπτωση η 

μειοψηφία των περιπτώσεων, ενώ η χρήση βάσεων δεδομένων για την 

μετατροπή των δεδομένων σε παράγοντες απόδοσης ήταν επίσης περιορισμένη. 

Το ενδιαφέρον στοιχείο βέβαια ήταν ότι όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις της έρευνας
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είχαν εγκατεστημένα πληροφορικά συστήματα, ως υποστηρικτικά μέσα στη 
διαχείριση έργων, ωστόσο δεν αξιοποιούσαν πλήρως τις δυνατότητάς τους.

Φυσικά τα πράγματα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ίδια, αφού 

υπάρχουν πλήθος εταιριών που παρέχουν πλέον τεράστιες δυνατότητες χρήσης 
τεχνολογικών καινοτομιών στο κατασκευστικό κλάδο και πολλές που τις 

αξιοποιούν. Εξάλλου η παραπάνω έρευνα έγινε πριν πέντε χρόνια, όπου η χρήση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών ήταν σχετικά χαμηλότερη. Ένα επιπλέον 

παράδειγμα των εφαρμογών αυτών μπορούμε να δούμε από την ανάλυση της 

επόμενης περίπτωσης.

4.4 Webcor Builders

Η Webcor Builders είναι μία κατασκευαστική εταιρία, που δημιουργήθηκε 

το 1971 στις Η.Π.Α και συγκεκριμένα στο Σαν Φρανσίσκο και αποτελεί σήμερα 
μία από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά επιχειρήσεις του χώρου. Απασχολεί 19 

άτομα στον χώρο της πληροφορικής τεχνολογίας με έσοδα της τάξεως του 1,5 
δις δολαρίων το 2001.

Η επιχείρηση αυτή αποτελεί ένα έξοχο παράδειγμα της χρήσης της 

πληροφορικής τεχνολογίας στη διαχείριση έργων, αφού όλες οι βασικές τις 

λειτουργίες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με την εκτεταμένη χρήση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και πλήθος πληροφοριακών συστημάτων και 

εφαρμογών που «τρέχουν» σε αυτούς. Χρησιμοποιεί στη ασύρματη τεχνολογία 
για επικοινωνία των εργατών με τα κέντρα διαχείρισης έργων, ενώ η παρουσία 
ενός ισχυρού εσωτερικού δικτύου επιτρέπει την άμεση και αξιόπιστη 
παρακολούθηση της πορείας των εργασιών. Λειτουργεί ταυτόχρονα πάνω από 40 
web-sites για κάθε έργο που εκτελεί, ενώ ακόμη και πολλοί από τους απλούς 

εργάτες είναι εφοδιασμένοι με υπολογιστές χειρός (palm computers), 

προκειμένου η επικοινωνία με τους διαχειριστές έργου να είναι γρήγορη και 

έγκυρη. Επιπλέον χρησιμοποιεί παραμετροποιημένα software, ενώ για κάθε έργο 

που εκτελεί, μέσω και των web-site της εταιρίας, υπάρχει η δυνατότητα άμεσου
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ελέγχου οποιοσδήποτε χρονικής καθυστέρησης, ακόμη και εξαιτιάς καιρικών 

συνθηκών με πλήθος λεπτομερειών (Young Μ. 2001).
Με την εκτεταμένη αυτή χρήση της πληροφορικής η Webcor έχει 

καταφέρει να περικόψει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 4% σε έναν κλάδο όπου 
τα περιθώρια κέρδους κυμαίνονται από 4-10 %, ενώ σημαντικές βελτιώσεις έχουν 

επιτευχθεί και στον περιορισμό της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης έργων. 
Παράδειγμα αποτελεί η κατασκευή του ξενοδοχείου Serrano στο San Francisco, η 

οποία ενώ αρχικά εκτιμήθηκε ότι θα διαρκούσε 14 μήνες, με την ευρεία χρήση 
της πληροφορικής τεχνολογίας σε όλη τη διαδικασία διαχείρισης του έργου, 

τελικά κράτησε 10 μήνες, γεγονός που έδωσε στην εταιρία επιπλέον έσοδα 

ύψους 100.000 δολαρίων.
Βασική τεχνική που ακολουθεί η Webcor αφορά την ηλεκτρονική 

συνεργασία όλων των τμημάτων της κατά τη διάρκεια προγραμματισμού και 

εκτέλεσης ενός έργου. Αυτό καλείται με τον όρο "e-collaboration" και αναφέρεται 
στην χρήση κοινών πληροφοριών για όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη της 

επιχείρησης κατά τη διάρκεια ενός project. Μέσω της παραμετροποίησης των 
software που χρησιμοποιεί οι πληροφορίες ρέουν από και προς τα εργοτάξια 

γρήγορα, ενώ πρόσβαση έχουν όλοι σε αυτές. Επιπλέον τα δεδομένα είναι 
κωδικοποιημένα προκειμένου να είναι εύκολη η αναγνώρισή τους από όλα τα 
προγράμματα και να μετατρέπονται αυτόματα σε μορφή κατανοητή για τους 

εργαζομένους σε κάθε τμήμα της επιχείρησης. Η τεχνολογία ασύρματης 

επικοινωνίας και η δημιουργία web-site για κάθε έργο σε συνδυασμό με την 
ευρεία χρήση των βάσεων δεδομένων έχει κάνει τη συνεργασία αυτή εύκολη, 
γρήγορη και αξιόπιστη.

Για να καταλάβουμε καλύτερα τη σημασία του όρου e-collaboration, ο 
οποίος αποκτά διάφορες μορφές στο εσωτερικό της επιχείρησης, αρκεί να δούμε 
το σχήμα στην επόμενη σελίδα:
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Σχήμα 35: E-Collaboration στις Λειτουργίες της Webcor
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Με αυτόν τον τρόπο ένα σχέδιο για ένα έργο ή καλύτερα μία αλλαγή ενός 

σχεδίου από έναν αρχιτέκτονα της επιχείρησης, είναι ταυτόχρονα ορατή από όλα 
τα ενδιαφερόμενο μέρη. Έτσι οι εγκρίσεις μπορούν να δοθούν μέσα σε μερικά 

λεπτά, αντί να χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα για να περάσει το έγγραφο από 
όλα τα τμήματα της Webcore, ενώ επιπλέον μειώνεται το κόστος, αφού ο 

χαμένος χρόνος σε ένα έργο μεταφράζεται σε επιπλέον έξοδα. Πέρα από αυτό μία 
τέτοια αλλαγή πριν την χρησιμοποίηση της μεθόδου e-collaboration θα απαιτούσε 

την τροποποίηση πάνω από 100 εγγράφων, ενώ τώρα η ενημέρωση γίνεται 

αυτόματα μέσα σε μερικά λεπτά από τη στιγμή που η αλλαγή εγκριθεί από τους 

υπεύθυνους.
Μέσω αυτών των διαδικασιών και άλλων παρόμοιων η επιχείρηση Webcore 

Buildings αποτελεί ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αυτού που ονομάζουμε 
σήμερα digital firm, καθώς όλες οι βασικές της λεπουργίες πραγματοποιούνται 

ηλεκτρονικά. Ειδικά για το project management, που εδώ μας ενδιαφέρει, η 
εταιρία αυτή είναι ένα έξοχο παράδειγμα των ωφελειών που μπορεί μία 

κατασκευαστική επιχείρηση να έχει, από την εκτεταμένη χρήση της 
πληροφορικής τεχνολογίας στη διαχείριση έργων, σε όλες τις δραστηρώτητητές 

της και πέρα από τη συνηθισμένη περίπτωση χρήσης CAD συστημάτων.

4.5 Χρήση IT για την εκτέλεση και διαχείριση του έργου μέτρησης 
κατανάλωσης ενέργειας στη Σόφια

Η παρουσίαση της παρούσας περίπτωσης αναφέρεται στη χρήση της 
πληροφορικής τεχνολογίας για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας, σε 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ή σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
ακόμη και σε μονάδες παραγωγής αιολικής ενέργειας. Απαραίτητο στοιχείο σε ένα 
τέτοιο έργο αποτελεί η μετατροπή των δεδομένων των μετρήσεων σε όρους 

κόστους όταν μιλάμε για διανομή της ενέργειας αυτής αλλά και για την ίδια τη 

μονάδα. Επιπλέον απαιτείται η μεταφορά των δεδομένων σε διάφορους άλλους
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σταθμούς επεξεργασίας και σε διάφορα τμήματα της επιχείρησης που εκτελεί το 

έργο αυτό, καθώς και στους πελάτες-καταναλωτές.
Η διαχείριση ενός τέτοιου project και η απαραίτητη μεταφορά των 

δεδομένων των μετρήσεων μπορεί να ενισχυθεί από την εφαρμογή της 
πληροφορικής τεχνολογίας, όπως παρουσιάστηκε και εφαρμόσθηκε σε μία 

μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Σόφια (Omnitel Lmt & Central 
Laboratory of Mechatronics and Instrumentation- Bulgarian Academy of Science, 

2002).
To έργο συγκεκριμένα αφορούσε την χρήση της πληροφορικής 

τεχνολογίας για διαχείριση, χρηματοοικονομικό έλεγχο, και ολοκλήρωση της ροής 

των πληροφοριών από τις μετρήσεις σε μονάδα παραγωγής λεκτικής ενέργειας. 

Τα προβλήματα που το συγκεκριμένο έργο καλείται να λύσει είναι:
> Μεταφορά δεδομένων των μετρήσεων στο πρόγραμμα 

χρηματοοικονομικού ελέγχου
> Ροή των πληροφοριών σε όλο το δίκτυο διανομής ενέργειας

> 'Ελεγχος των μετρήσεων

> Παρακολούθηση της λειτουργίας και διαχείριση όλου του έργου μέσω της 

πληροφορικής τεχνολογίας
Προκειμένου αυτό να είναι εφικτό συνδυάστηκαν πολλές τεχνολογίες της 

πληροφορικής σε συνδυασμό με εφαρμογές χρηματοοικονομικού ελέγχου και 

συνέθεσαν ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο επιτελούσε όλες 
τις απασούμενες λεπτ>υργίες τόσο για την εκτέλεση του έργου, όσο και για τη 
διαχείρισή του.

Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας τόσο 
στην παραγωγική μονάδα, όσο και στις κατοικίες των συμμετεχόντων στο έργο. 
Έπεσα χρησιμοποιήθηκαν υπολογιστές χειρός για την επσόπου συγκέντρωση των 
δεδομένων από τους μετρητές, εξοπλισμένοι με την τεχνολογία Bluetooth για την 

ασύρματη επικοινωνία με το κέντρο του πληροφοριακού συστήματος. Επιπλέον 

δημιουργήθηκαν βάσεις δεδομένων τόσο για τη μεταφορά των πληροφοριών σε
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όλο το δίκτυο διανομής μέσω του πρωτοκόλλου TCP/IP, όσο και για την 
αποθήκευση των δεδομένων των μετρήσεων.

Το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε διάφορες 

εφαρμογές, συμβατές μεταξύ τους, οι οποίες παρείχαν πλήθος δυνατοτήτων, 
όπως μετατροπή των στοιχείων των μετρήσεων σε πληροφορίες, τη δημιουργία 

ομάδων μετρητών σε περιπτώσεις όπου ήταν αναγκαίο, τη μετατροπή των 
δεδομένων των μετρητών και τη μεταφορά αυτών στους υπολογιστές του 

πληροφοριακού συστήματος, αυτόματη μεταφορά των αποτελεσμάτων των 

μετρήσεων και στους δύο χώρους (παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας) στο 
λογισμικό χρηματοοικονομικού ελέγχου και τέλος, φυσικά, τη δυνατότητα 
εκτυπώσεων όλων αυτών των πληροφοριών και αποστολής μηνύματος 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τη χρέωση στον λογαριασμό των πελατών. 

Σχηματικά το πληροφοριακό αυτό σύστημα είχε ως εξής:

Σχήμα 36: Το Πληροφοριακό Σύστημα Μέτρησης και Διαχείρισης Ενέργειας

Πηγή: Omnitel Lmt & Central Laboratory of Mechatronics and Instrumentation- Bulgarian 
Academy of Science, 2002, σελ. 2

Handheld linit(HHH) 
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Όλο το παραπάνω σχήμα ουσιαστικά περικλείεται από το σύστημα 

διαχείρισης έργου, το οποίο ήταν κατεστημένο και εκτελούσε ελέγχους για την 
απρόσκοπτη λειτουργία όλων των μερών που περιελάμβανε, καθώς και για την 

χρονική διάρκεια των επιμέρους υποέργων. Με αυτό τον τρόπο, το έργο 
ολοκληρώθηκε στην προκαθορισμένη χρονική περίοδο, μέσα στο 

προϋπολογισμένο κόστος, ενώ οι βασικές λειτουργίες, όπως βλέπουμε και από το 
παραπάνω σχήμα, καθώς και ο συνολικός έλεγχος του έργου ενισχύθηκε από τη 

χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας.
Πιο συγκεκριμένα το παραπάνω project και η διαχείρισή του παρουσίασε 

τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
ν Η γλώσσα προγραμματισμού όλων των λεπνυργιών των software ήταν η 

απλή στην χρήση Td/Tk για Windows και Linux 

ν' Οι απαιτήσεις του hardware και συγκεκριμένα των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών είναι ελάχιστες.
ν' Η πρόσβαση στη βάση των δεδομένων είναι εύκολη και γρήγορη 

ν Η διανομή των στοιχείων των μετρήσεων όλο το δίκτυο είναι γρήγορη, 
έγκυρη και διευκολύνει πολλές λεττουργΐες τόσο της επιχείρησης 

διαχείρισης όσο και των πελατών, ειδικά μέσω της υποστήριξης της 

αποστολής των λογαριασμών από το software χρηματοοικονομικού 
ελέγχου.

4.6 ΤΤ Project στην Siemens: Εγκατάσταση νέου πληροηκ>ριακού 

συστήματος

0 όμιλος Siemens αποτελεί στην Ελλάδα μία από τις μεγαλύτερες και 

ισχυρότερες επιχειρήσεις προηγμένης τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Είναι από 
τις λίγες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν βραβευθεί με βραβείο ποιότητας και η 

εφαρμογή των σύγχρονων επιτευγμάτων της πληροφορικής τεχνολογίας έχουν 

ισχυρή παρουσία σε όλες τις βασικές λειτουργίες της. Στα πλαίσια αυτό 

αποφασίστηκε η εγκατάσταση ενός νέου πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης 

Γνώσης (Knowledge Management) στην επιχείρηση Υπηρεσιών Πληροφοριών και
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Επικοινωνίας του ομίλου Siemens (Siemens Information & Communication 

Services- S.I.C.S). Προκειμένου να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της, ως 
ηγέτιδα εταιρία στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, η εν λόγω εταιρία 

και λόγω του μεγάλου όγκου των εγγράφων που αφορούσαν το σύνολό των 
τμημάτων της, αλλά και της απαιτούμενης ροής των πληροφοριών , αποφάσισε 

την εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αυτών. Η 

λύση που επιλέχθηκε ήταν το σύστημα "Saperion Knowledge Management 

System" από την Metropolis Informatics S.A. (www.saDerion.com - Case 

Studies: Siemens).
To project αυτό ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις, με τη δημιουργία μίας 

ομάδας από ανθρώπους της Siemens, της κατασκευάστριας εταιρίας Saperion και 
του αντιπροσώπου της στην Ελλάδα Metropolis Informatics S.A. Υπολογίστηκε η 

χρονική περίοδος εγκατάστασης σε 6 μήνες, ενώ υπολογίστηκαν και δύο μήνες 

για την εκπαίδευση των εργαζομένων στη χρήση του νέου πληροφοριακού 
συστήματος και την παραμετροποίηση του software, προκειμένου να είναι εφικτή 

η μεταφορά δεδομένων από τα παλιά πληροφοριακά συστήματα, που 
περιελάμβαναν βασικά τις εφαρμογές της Microsoft Word και Excel. Έγινε χρήση 

του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Metropolis Informatics S.A. 
για τη διαχείριση του έργου, το οποίο σε συνδυασμό με την εμπειρία των 

ανθρώπων της εταιρίας και την ευχρηστία του προς εγκατάσταση συστήματος 

έδωσε τη δυνατότητα πρόβλεψης του διαστήματος των 18 μηνών ως έναρξη της 
περιόδου είσπραξης ωφελειών από την επένδυση.

Η ολοκλήρωση του έργου μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά όρια, με τη 
στενή συνεργασία και των τριών ομάδων και σύμφωνα με το προϋπολογισθέν 
κόστος, έδωσε στην S.I.C.S μία νέα ώθηση για την ολοκλήρωση της ροής των 

πληροφοριών στο εσωτερικό της, αλλά και την καλύτερη διαχείριση των 
εγγράφων της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα σήμερα περισσότεροι από 90 

εργαζόμενοι στην εν λόγω εταιρία από 15 τμήματα έχουν τη δυνατότητα 

εισαγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των πληροφοριών και των εγγράφων 

της εταιρίας ταυτόχρονα με τη χρήση του Saperion. Με τη χρήση του
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συστήματος αυτού οι υπάλληλοι από διαφορετικά λειτουργικά τρήματα της 

επιχείρησης μπορούν να ανταλλάσσουν και πλήθος άλλων εγγράφων και 
στοιχείων, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική υπογραφή που μειώνουν το 

χρόνο εκτέλεσης πολλών διαδικασιών.
Παράλληλα και με την εκτεταμένη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας 

ήταν δυνατή και η εκτέλεση επιπλέον υποέργων μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα 
εκτέλεσης του έργου εγκατάστασης του πληροφοριακού συστήματος. Για 

παράδειγμα ήταν δυνατή η σύνδεση του συστήματος με τη δημιουργία ειδικού 
δικτύου με το σύστημα διαχείρισης Fax της Siemens ( Siemens Expression Fax 

Server). Έτσι το νέο πληροφοριακό σύστημα, μέσω της παραμετροποίησής του 

από τους ανθρώπους της Metropolis, έκανε δυνατή τη σύνδεση του κεντρικού 

server του παλιού συστήματος της εταιρίας με αυτό, με αποτέλεσμα την 
αυτόματη αρχειοθέτηση και αποστολή του κειμένου του Fax στο ενδιαφερόμενο 

τμήμα και στέλεχος.

Σχήμα 37 : Η Λειτουργία Διαχείρισης Ροής Εγγράφων του Νέου 
Πληροφοριακού Συστήματος της Saperion στην Siemens:

. j*nr tmi l<j »if J *1

yrtcQgiji ]

Πηγή: www.saperion.com
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Τα πλεονεκτήματα για την επιχείρηση από την επιτυχή και έγκαιρη 

εγκατάσταση του νέου αυτού πληροφοριακού συστήματος αφορούσαν τα εξής: 
s Πολλά έγγραφα αποθηκεύονται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή, με ποιο 

αποτελεσματικό τρόπο, μειώνοντας παράλληλα και τα έξοδα για 
αποθηκευτικούς χώρους.

^ Υποστήριξη και απλοποίηση πολλών επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω της 
καλύτερης ροής της πληροφορίας στο εσωτερικό της επιχείρησης, 

ν' ’Ελεγχο της αντιστοίχισης των εγγράφων και γρηγορότερη έγκριση ή 
απόρριψη

ν' Διανομή επιχειρηματικών και τεχνικών αναφορών αυτόματα από το 

πληροφοριακό σύστημα, που συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία και 
ενημέρωση των τμημάτων.

ν' Άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που αφορούν την Siemens 

ν' Αυτόματη αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και Fax 
ν' Αυξημένη ανταπόκριση στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, μέσω 

της καταγραφής των ασημάτων τους στα τηλεφωνικά κέντρα και την άμεση 
αποστολή αυτών στα ενδιαφερόμενο τμήματα 

ν' Γρήγορη και έγκυρη ενημέρωση για τους λογαριασμούς και την 
αποπληρωμή τους μέσω συνεργασίας του νέου πληροφοριακού συστήματος 
και των εισερχόμενων ειδοποιήσεων για πληρωμή με το πληροφοριακό 

σύστημα χρηματοοικονομικού ελέγχου και λογιστικής της εταιρίας.

Το παραπάνω παράδειγμα εντάσσεται στην ανάλυση της χρήσης της 
πληροφορικής τεχνολογίας σε έργα που σχετίζονται με την εγκατάσταση νέων 
πληροφοριακών συστημάτων, που αποτελούν ιδιαίτερες περιπτώσεις στη 
διαχείριση έργων, όπως αναλύσαμε στην παράγραφο 4 του προηγούμενου 
κεφαλαίου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση είδαμε τα επιτυχημένα χαρακτηριστικά ενός 
τέτοιου project, όπως η συνεργασία και η συμμετοχή και των τριών εταιριών 

στην ομάδα έργου, η παραμετροποίηση του συστήματος ώστε να είναι δυνατή η 

μεταφορά από τις παλιές εφαρμογές στη νέα βάση δεδομένων , η σύνδεση του
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νέου Π.Σ. με τα άλλα υπάρχοντα στην εταιρία, όπως το χρηματοοικονομικό και η 

δυνατότητα για επικοινωνία και ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλά τμήματα 
ταυτόχρονα.

Πριν από αυτά όμως είναι γεγονός ότι η Siemens είχε πραγματοποιήσει μία 
καλή ανάλυση των αναγκών της, επέλεξε τους σωστούς συνεργάτες, που 

εγγυήθηκαν την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση του έργου, ενώ το 
συγκεκριμένο Knowledge Management σύστημα που επιλέχθηκε, φάνηκε να 

καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες της συνδυάζοντας ταυτόχρονα την ευκολία στη 

χρήση. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν το επιτυχημένο έργο 

εγκατάστασης νέου πληροφοριακού συστήματος σε μία επιχείρηση.

4.7 Το έργο της διαχείρισης του ιστορικού των ασθενών στην 
Πανεπιστημιακή Κλινική του Michigan

Η παρούσα μελέτη περιπτώσεως αναφέρεται στο project που έλαβε χώρα 

στην πανεπιστημιακή κλινική του Michigan στις Η.Π.Α. το 1999. Πιο 

συγκεκριμένα και μετά από μία μεγάλη ιατρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα της διαχείρισης του ιστορικού των 
συμμετεχόντων ασθενών, των οποίων ο αριθμός ξεπερνούσε τους 3.000. Πέρα 
από την ανάγκη διαχείρισης, αποθήκευσης και πρόσβασης των στοιχείων 
δημιουργήθηκε ακόμη ένα πρόβλημα, το οποίο σχετιζόταν με το ιατρικό 

απόρρητο και την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
ασθενών. Επομένως το έργο αυτό ήταν ιδιαίτερα σύνθετο, αφού πέρα από τους 

γνωστούς περιορισμούς του χρόνου και του κόστους, επέδρασαν επίσης νομικοί 
και κοινωνικοί παράγοντες για την ολοκλήρωσή του (CarToll-Barefield & Smith, 

2001).
Το έργο ξεκίνησε το Μάιο του 1999 με βασικό σκοπό τη δημιουργία ενός 

μηχανισμού αποθήκευσης των δεδομένων των ασθενών, ώστε να είναι δυνατή η 

πρόσβαση σε αυτά εύκολα και γρήγορα, ανάλογα με διάφορα κριτήρια 

αναζήτησης. Ο μηχανισμός αυτός, όμως, έπρεπε να κατοχυρώνει και ένα βαθμό
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προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ βασικό πρόβλημα ήταν η 

συγκέντρωση των στοιχείων από διάφορες πηγές, αφού η έρευνα είχε διαρκέσει 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ομάδα διαχείρισης του έργου περιελάμβανε τέσσερα άτομα, μεταξύ των 
οποίων ήταν ένας αναλυτής-προγραμματιστής και δύο μέλη του Health 

Information Management Institute. Ορίστηκαν εβδομαδιαίες συναντήσεις για την 
εύρεση του καταλληλότερου τρόπου αντιμετώπισης του προβλήματος και τη 

χάραξη ενός σχεδίου δράσης για το έργο αυτό. Κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων αυτών ορίστηκαν οι αντικειμενικοί σκοποί του έργου, που ήταν οι 

εξής:
• Ταυτοποίηση των δεδομένων των ιστορικών των ασθενών και συγκέντρωση 

αυτών

• Δημιουργία σεμιναρίων εκπαίδευσης και συντήρησης του προγράμματος.
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη μίας βάσης δεδομένων από τις περιπτώσεις αυτέ, 

ώστε να είναι δυνατή η άντληση, σε ηλεκτρονική μορφή, χρήσιμων ιατρικών 

πληροφοριών
• Δημιουργία ενός συστήματος για αποθήκευση και πρόσβαση των γραπτών 

εγγράφων σχετικά με την έρευνα

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών ορίστηκε, όπως είναι φυσικό 

και το χρονοδιάγραμμα του έργου, με λεπτομέρειες για τη χρονική διάρκεια κάθε 
υποέργου όπως φαίνεται από το διάγραμμα Gannt παρακάτω :
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Πηγή: Carroll-Barefield & Smith, 2001, σελ. 72

Αποφασίστηκε επίσης η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής για τη 

δημιουργία μίας βάσης δεδομένων, μέσω της χρήσης δύο υπολογιστών και ενός 
κεντρικού server και τη χρήση του Microsoft Access καθώς και τη δυνατότητα 

αυτόματης εκτύπωσης σε περίπτωση αναζήτησης. Τα δεδομένα 

κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με την περίπτωση. Για την κατασκευή της βάσης
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δεδομένων, αρχικά καθορίστηκαν τα δεδομένα εξόδου του συστήματος (output). 

Για τα δεδομένα αυτά καθορίστηκαν τρία πεδία (fields) αναζήτησης και άρχισε η 
σύνθεση με βάση τα πεδία αυτά, δημιουργώντας τις πληροφορίες για κάθε 

δεδομένο εισόδου. Μέσω της διαδικασίας αυτής και αφού καθορίστηκαν οι 
πληροφορίες και οι σχέσεις μεταξύ τους, μέσω διαφόρων ελέγχων που 

οργανώθηκαν από την ομάδα διαχείρισης του έργου δημιουργήθηκε το μοντέλο 
ανάπτυξης δεδομένων, όπως παρουσιάζεται παρακάτω :

Σχήμα 39: Το Μοντέλο Ανάπτυξης Δεδομένων του Συστήματος

Πηγή: Carroll-Barefield & Smith, 2001, σελ. 73

Με βάση το μοντέλο αυτό τα δεδομένα εισόδου δημιουργήθηκαν για κάθε 

εγγραφή, ενώ ενδιαφέρον στοιχείο του project ήταν η συμπλήρωση και άλλων 
στοιχείων για κάθε εγγραφή, όπως για παράδειγμα δημογραφικά στοιχεία, 

ιστορικό φαρμακευτικών αγωγών κ.τ.λ. Έτσι το πληροφοριακό σύστημα που 
αναπτύχθηκε αν και απλό στην σχεδίασή του δημιούργησε ένα πλήθος 
δυνατοτήτων για τους χρήστες.

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς αφού περιείχε ένα 
πλήρες ιστορικό κάθε περίπτωσης, με τη δυνατότητα μη εμφάνισης των 
προσωπικών στοιχείων των ασθενών, όπως η νομοθεσία ορίζει. Έπεσα η 

ολοκλήρωση του έργου, η οποία έγινε έγκαιρα, μέσα σε έξι μήνες και 
ικανοποιώντας όλους τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί, έδωσε τη δυνατότητα 
στη διοίκηση της Κλινικής να έχει μία άμεση και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με 
την πορεία και την κατάσταση της υγείας των συμμετεχόντων στην ιατρική 

έρευνα. Επιπλέον η τοποθέτηση του πληροφοριακού συστήματος σε έναν 
κεντρικό server και η δημιουργία ενός τοπικού δικτύου, επέτρεψε τη μεταφορά 

συγκεκριμένων δεδομένων και σε άλλα πληροφοριακά συστήματα στο μέλλον,
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γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση της διδασκαλίας. Ακόμη και λόγω 

της σωστής διαχείρισης του έργου, βρέθηκε επιπλέον χρηματοδότηση για την 
βελτίωση της ποιότητας του όλου συστήματος, αφού οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν 

ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία της ιατρικής αυτής έρευνας συγκεντρώθηκαν 
επιτέλους σε ένα μέρος, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα σύνθετων 

αναζητήσεων ανάμεσα σε αυτά.
Η διαχείριση του έργου αυτού ήταν απολύτως επιτυχής, ενώ είδαμε και 

τον υποστηρικτικό ρόλο της πληροφορικής τεχνολογίας για την ολοκλήρωσή του. 

Γεγονός είναι ότι σημαντικό ρόλο σε αυτήν την περίπτωση, έπαιξε η προσπάθεια 
των αναλυτών του συστήματος για συμπλήρωση των δεδομένων όλων των 

περιπτώσεων, γεγονός που έδωσε στο τελικό έργο ένα μεγαλύτερο κύρος. Επίσης 

ένας ακόμη ασήμαντος, φαινομενικά, παράγοντας ήταν η σωστή καταγραφή των 
όρων αναζήτησης μεταξύ των εγγραφών, η οποία με τον τρόπο που έγινε αύξησε 

την χρησιμότητα των εκροών του πληροφοριακού συστήματος, επιτρέποντας τη 
σύνθετη αναζήτηση αποτελεσμάτων και ταυτόχρονα την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των ασθενών. Αυτό δείχνει ότι μερικές φορές η 
λεπτομέρεια στον προγραμματισμό και στη διαχείριση ενός έργου μπορεί να 

αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με τις καλύτερες 
ανά περίπτωση εφαρμογές της πληροφορικής τεχνολογίας, όπως εδώ.

Η τελευταία μελέτη περίπτωσης στην παρούσα μελέτη αναφέρεται σε ένα 

ιδιαίτερο και πολύ σύνθετο έργο, αυτό της ανάληψης και διεξαγωγής των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Ελλάδα ( www.athens2004.ar). Το έργο 

αυτό περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων που ξεφεύγουν από τα όρια ενός
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τυπικού project, αφού περιλαμβάνει κατασκευαστικές δραστηριότητες, 

προγραμματισμό υποδοχής και φιλοξενίας αθλητών και επισκεπτών, τη μετάδοση 
και τη διαφήμιση των αγώνων, τη δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου 

πληροφορικής τεχνολογίας για τη μεταφορά δεδομένων και πάρα πολλές άλλες 
δραστηριότητες. Αρκεί να αναφέρουμε ότι στους Αγώνες αυτούς η Ελλάδα θα 

υποδεχτεί 16.500 αθλητές, 21.500 ανταποκρσές τύπου και 3.850 άτομα που θα 
ασχοληθούν με τις τεχνολογίες της πληροφορικής. Επιπλέον θα χρησιμοποιηθούν 

10.000 PC's, 450 Windows Servers, 23.000 επσραπέζια τηλέφωνα και 11.500 
κινητά, καθώς και 2.000 εκτυπωτές μεταξύ άλλων συσκευών.

Οι ομάδες διαχείρισης των διαφόρων έργων είναι πάρα πολλές με 
επικεφαλής τον Οργανισμό Αθήνα 2004, που έχει τη συνολική εποπτεία. Στα 

πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης θα ασχοληθούμε με ένα κομμάτι μόνο του 
τεράστιου αστού έργου, το οποίο αφορά την εγκατάσταση και χρήση των 

εφαρμογών της πληροφορικής τεχνολογίας και πώς αναμένεται να συνεισφέρουν 
στην ομαλή διεξαγωγή των Αγώνων.

Ο IT Manager του συγκεκριμένου project είναι ο K.CIaude Philipps, ο 
οποίος εργάζεται στο συγκεκριμένο έργο από το 2001. Η ομάδα για την οποία 

είναι υπεύθυνος ο Philipps αποτελείται από 300 περίπου άτομα και αναμένεται να 

ενισχυθεί και να φτάσει τα 1.300 μέλη, αφού θα βοηθήσουν πολλοί εθελοντές 
στην όλη προσπάθεια. Βασικό ζητούμενο του όλου έργου είναι φυσικά να 

λειτουργήσουν όλα σωστά και να συμβάλλουν τα μέγιστα για την ολοκλήρωση 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά στην 
προσπάθεια αυτή και τα οποία θα αναφέρουμε εδώ, προκειμένου να 
κατανοήσουμε καλύτερα το ρόλο της πληροφορικής τεχνολογίας στο όλο project 
,αλλά και το σύνθετο του εγχειρήματος.

Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι η βασική ομάδα πληροφορικής 
τεχνολογίας απαρτίζεται από άτομα που προέρχονται από 22 διαφορετικές χώρες. 

Αυτό μειώνει την αποτελεσματική επικοινωνία, αλλά όπως πιστεύει ο Philips δεν 
πρόκεπΌΐ να επιδράσει στην επιτυχημένη εφαρμογή των πληροφοριακών 

τεχνολογιών. Επιπλέον όπως ο ίδιος έχει δηλώσει (Computer Weekly,
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11/11/2003), δεν πρόκειται να ακολουθηθούν καινοτομικές διαδικασίες όσο 
αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των λοιπών εφαρμογών, 
γιατί δεν υπάρχει περιθώριο αποτυχίας.

Η εταιρία SchlumbergerSema είναι υπεύθυνη για τον εξοπλισμό του 
project, ενώ ο όμιλος Swatch θα παρέχει όλες τις εφαρμογές που σχετίζονται με 

μετρήσεις χρόνων. Επιπλέον η Dell και η Sun Microsystems είναι οι προμηθευτές 
software και hardware, ενώ ο εξοπλισμός του δικτύου προέρχεται από τη γνωστή 

εταιρία Cisco. Σε αυτές τις εταιρίες προστίθεται και ο Ο.Τ.Ε. ο οποίος θα παρέχει 
υλικοτεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και την απαραίτητη τεχνολογίας 

και για τις ασύρματες επικοινωνίες. Απαιτείται, δηλαδή, μία συντονισμένη 
προσπάθεια και συνεργασία από όλες αυτές τις πλευρές, προκειμένου όλα να 

πάνε καλά.
Οι διάφορες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνουν διάφορα 

εργαλεία, όπως αυτά της συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων τόσο 
σε ηλεκτρονική όσο και σε γραπτή μορφή. Ένα άλλο εργαλείο διοίκησης που έχει 

αναπτυχθεί και αφορά στη χρήση του πληροφοριακού συστήματος για τις 
κρατήσεις και την φιλοξενία των αθλητών στα Ολυμπιακά Χωριά, έχει 

κατασκευαστεί σε ένα διάστημα 3 χρόνων από την SchlumbergerSema, ενώ για 

πρώτη φορά οι αθλητικές ομοσπονδίες κάθε χώρας μπορούν να δηλώσουν τους 

αθλητές που θα τις εκπροσωπήσουν, μέσω ενός ειδικού portal που έχει στηθεί 

ειδικά για αυτό το σκοπό. Για πρώτη φορά η διαδικασία αυτή θα γίνεται on-line.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι προσπάθειες για περιορισμό 

του κόστους του ΓΓ Project. Αυτό γίνεται, προκειμένου στο μέλλον και 
φτωχότερες χώρες να μπορέσουν να φιλοξενήσουν Ολυμπιακούς Αγώνες, εάν τα 
κόστη αυτά κρατηθούν σε ένα σταθερό και minimum επίπεδο. Σε αυτό έχει 
συμβάλλει πάλι η πληροφορική τεχνολογία, με τη δημιουργία ενός Knowledge 
Management πληροφοριακού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα από 

μετρήσεις και αποτελέσματα benchmarking και best practices μεταξύ διαφόρων 

διεξαγωγών Ολυμπιακών Αγώνων. Επιπλέον για τον περιορισμό του κόστους της 

εγκατάστασης και χρήσης των εφαρμογών της πληροφορικής τεχνολογίας, έχει
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γίνει χρήση των τεχνολογιών που εφαρμόστηκαν στους προηγούμενους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2002. Αυτό 
περιλαμβάνει μεταφορά εξοπλισμού και τεχνογνωσίας μεταξύ των διαφόρων 

διοργανώσεων. Μάλιστα ο εξοπλισμός και η τεχνογνωσία από τους ελληνικούς 
Αγώνες θα μεταφερθούν στους επόμενους Χειμερινούς Αγώνες, αλλά και στους 

Ολυμπιακούς του 2008, αφού η SlumbergerSema έχει το μονοπώλιο μέχρι το 
2008 μέσω ειδικού συμβολαίου.

Ακόμη, όμως, και αν όλα στηθούν κανονικά, εντός των χρονικών ορίων, με 
βάση τα προϋπολογισθέντα κόστη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, υπάρχει 

ακόμη ένα μεγάλο εμπόδιο για την ομαλή λειτουργία όλου του δικτύου 
πληροφορικής τεχνολογίας των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Αυτός 
αναφέρεται στις προσπάθειες εισβολής και μετάδοσης ιών στο σύστημα, αφού 

ένα τόσο μεγάλο και οργανωμένο σύστημα φαντάζει ελκυστικός στόχος για 

πολλούς hackers από όλον τον κόσμο. Φυσικά ο Philipps και η ομάδα του έχουν 
προετοιμάσει έναν ολόκληρο μηχανισμό που αποτελείται από anti-virus software, 

firewall και άλλες σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά η ασφάλεια όλου του συστήματος 
αποτελεί από μόνη της ένα τεράστιο project το οποίο θα απαιτούσε ξεχωριστή 

ανάλυση, όπως και πολλά άλλα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό που 
μπορούμε να αναφέρουμε εδώ, πάντως είναι ότι το δίκτυο της κάλυψης των 
Αγώνων και της μετάδοσης των αποτελεσμάτων είναι πλήρως αποκλεισμένο από 

τον «έξω» κόσμο, όπως σύνδεση με τον παγκόσμιο ιστό ή δυνατότητα 
αποστολής mail. Εντούτοις υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι, αφού για παράδειγμα 
στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Salt-Lake City το 2002 υπήρξε 
παραβίαση της ασφάλειας, με την εγκατάσταση από άγνωστο άτομο ασύρματης 
συσκευής στο κέντρο συγκέντρωσης αποτελεσμάτων και την δυνατότητα 
πρόσβασης σε αυτά εξωτερικά.

Ο Philips πάντως παρουσιάζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επιτυχή 

ολοκλήρωση του έργου αυτού. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η αισιοδοξία είναι βάσιμη, 
καθώς η πληροφορική τεχνολογία είναι ένα βασικό κομμάτι στην επιτυχή 

ολοκλήρωση των Αγώνων και αναμένεται να συμβάλλει τα μέγιστα προκειμένου
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όλο το έργο να στεφθεί με επιτυχία. Φυσικά σε αυτήν την παράγραφο κάναμε μία 

αναφορά σε μερικά μόνο βασικά χαρακτηριστικά του IT Project των Ολυμπιακών 
Αγώνων, γεγονός που δείχνει το σύνθετο του εγχειρήματος και τις τεράστιες 

δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει ο συγκεκριμένος manager, ο οποίος βέβαια 
σε συνέντευξή του έδωσε ένα χρήσιμο οδηγό για τους διαχειριστές έργων 

(Computer Weekly, 11/11/2003, σελ. 49):

> Μην χρησιμοποιείτε νέες τεχνολογίες αν δεν είστε απολύτως εξοικειωμένοι 

με αυτές
> Δημιουργήστε ένα πλάνο δράσης το οποίο είναι ανοιχτό για όλους, 

εμπνέοντας ένα αίσθημα κοινού στόχου για όλα τα μέλη της ομάδας

> Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης γνώσης, μπορεί να 
αποτρέψει λάθη που έγιναν στο παρελθόν σε ανάλογα έργα

> Συμπεριλάβετε μέλη στην ομάδα σας που έχουν εργασθεί ξανά σε ανάλογα 
project

> Χρησιμοποιείστε τον ίδιο εξοπλισμό, όπου είναι δυνατόν προκειμένου να 

συμπιέσετε το κόστος διατηρώντας την ποιότητά του στα ίδια τουλάχιστον 
επίπεδα

> Πριν τα συστήματα συνδεθούν με τον παγκόσμιο ιστό και μεταξύ τους 

εξασφαλίστε την απόλυτη ασφάλεια για αυτά εξετάζοντας τα χειρότερα 
σενάρια
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

5.1 Συμπεράσματα

Με την παρουσίαση των παραπάνω περιπτώσεων ολοκληρώνεται και η 

ανάλυσής μας σχετικά με το project management, τις νέες εφαρμογές της 
πληροφορικής τεχνολογίας καθώς και το συνδυασμό αυτών. Είδαμε ότι νέες 

τεχνολογίες και οι δυνατότητες που δίνει η ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και η κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων μπορούν να δώσουν 

μεγάλη ώθηση στη ορθή διαχείριση ενός έργου. Από την άλλη πλευρά οι τεχνικές 
διαχείρισης έργων μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα της 

εγκατάστασης και χρήσης πληροφοριακών συστημάτων σε μία επιχείρηση. 
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη.

Για να μελετήσει βέβαια κανείς αυτή τη συσχέτιση απαιτείται η 
αποσαφήνιση όλων των σχετικών όρων. Για το λόγο αυτό αναλύθηκε εκτενώς η 
σημασία του όρου έργου στο πρώτο κεφάλαιο, όπου και είδαμε ότι αυτό 

χαρακτηρίζεται βασικά από τη μοναδικότητα του παραγόμενου αποτελέσματος, 
δηλαδή πραγματοποιείται μία μόνο φορά, με σαφή χρονική διάρκεια μέχρι τη 
λήξη του και διακρίνεται από τις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες μίας 

επιχείρησης, ενώ επιπλέον το προϊόν ή υπηρεσία είναι μοναδικά και 
διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα στον κατασκευαστικό κλάδο 

ένα κτίριο μπορεί να είναι πανομοιότυπο με ένα άλλο, αλλά σίγουρα η διαχείριση 
του έργου της κατασκευής του καθώς και το ίδιο το κτίριο θα παρουσιάζει 
κάποιες, ίσως και ελάχιστες διαφοροποιήσεις, σε σχέση με ένα άλλο που μπορεί 
να κατασκεύασε η ίδια εταιρία.

Στη συνέχεια αναλύθηκε η σημασία του όρου διαχείριση έργου (project 
management) και είδαμε τις βασικές λεσουργίες που αυτή επιτελεί και αφορούν 

τον στρατηγικό σχεδίασμά του έργου, τον προγραμματισμό και την 

παρακολούθηση αυτού καθώς και τον έλεγχο και την τελική αξιολόγηση. Οι 

διάφορες τεχνικές, που χρησιμοποιούνται στο project management συχνά 
ομαδοποιούνται με βάση τις λειτουργίες αυτές. Οι τεχνικές αυτές αναλύθηκαν,
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επίσης, προκειμένου να είμαστε σε θέση να δούμε το ρόλο της πληροφορικής 

τεχνολογίας σε κάθε μία ξεχωριστά. Αυτές που επιλέχθηκαν είναι οι πιο 
διαδεδομένες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έγινε μία πλήρης καταγραφή. Απλά 

προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της παρούσας μελέτης επιλέξαμε κάποιες 
συγκεκριμένες, όπως η διαχείριση κινδύνου, η διαμόρφωση του χάρτη του έργου 

(project charter), τα διαγράμματα Gannt και Pert και η μέθοδος του κρίσιμου 
μονοπατιού, καθώς είναι κοινές σε διάφορες εφαρμογές, όπως είδαμε και στις 

μελέτες περιπτώσεων στο τέταρτο κεφάλαιο.
Αφού αναλύσαμε, λοιπόν, το περιεχόμενο των όρων αυτών και είδαμε τη 

διαμόρφωση της ομάδας έργου, καθώς και τις αρμοδιότητες ενός project 
manager, στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρήθηκε μία καταγραφή της χρήσης της 

πληροφορικής τεχνολογίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Αποτελεί γεγονός ότι η 
τεχνολογία σήμερα οδηγεί την καινοτομία σε όλους σχεδόν τους οργανισμούς, 

καθώς αυτό επιβάλλεται από την ένταση του ανταγωνισμού, που απαιτεί τη 
διαφοροποίηση των προϊόντων και τη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων σε 

χαμηλά επίπεδα.
Η τεχνολογία και ειδικότερα η πληροφορική τεχνολογία μπορεί να 

συμβάλλει τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα πολλές 

επιχειρήσεις να έχουν μετατρέψει σήμερα βασικές τους λειτουργίες γύρω από 
αυτήν και να δημιουργηθεί ένας νέος όρος, αυτός της ηλεκτρονικής- ψηφιακής 

επιχείρησης (digital firm). Η βασική εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής 
περιλαμβάνει το σχεδίασμά και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, που 
υποστηρίζουν τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες.

Κανένα συμβόλαιο για τη διεκπεραίωση έργου δεν εκτελείται απολύτως 
ομαλά και απρόσκοπτα, ενώ παράλληλα τα περισσότερα διακρίνονται από υψηλό 
βαθμό κινδύνου. Τα παραπάνω συνεπάγονται μείωση των προσδοκιών για 

κερδοφορία και συνεπώς μία αναφορά σε πραγματικό χρόνο με σωστή εκτίμηση 

κόστους είναι απαραίτητη. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η επιστήμη της 

διαχείρισης έργου έγκειται στη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης τεχνολογικής 

υποδομής, η οποία στόχο θα έχει να συνδέσει τις εσωτερικές εφαρμογές (όπως
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το σύστημα CAD/CAM ή το πληροφοριακό πρόγραμμα διαχείρισης κόστους), 

αλλά να προσεγγίσει και τους πελάτες, συμβούλους και προμηθευτές μίας 
εταιρίας. Πως μπορεί όμως κάτι τέτοιο να επιτευχθεί στο ισχύον πλαίσιο 

κατακερματισμένων αλυσίδων αξίας και αναποτελεσματικών συστημάτων 
επικοινωνίας; Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων κατά τη διαδικασία 

διοίκησης ενός project αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την επίτευξη των 
παραπάνω στόχων.

Προκειμένου να επικεντρώσουμε την ανάλυσή μας στη χρήση αυτών στη 

διαχείριση έργων, κρίναμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε τις βασικές λειτουργίες 
των πληροφοριακών συστημάτων στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου και είδαμε τις 

βασικές διακρίσεις αυτών, καθώς και τον ακριβή ρόλο που επιτελούν στις 

διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Έτσι είδαμε ότι υπάρχουν συστήματα 
καταγραφής και εκτέλεσης συναλλαγών, συστήματα διαχείρισης γνώσης και 

εφαρμογές γραφείου, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και διάφορα άλλα 
ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο αναφέρονται και το είδος των 
λειτουργιών που εκτελούν.

Στο τρίτο κεφάλαιο η ανάλυσή μας επικεντρώθηκε στο βασικό ζητούμενο 

της μελέτης που είναι η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής στο project 
management. Εκεί είδαμε ότι αυτή βασίζεται σε πολλές από τις γνωστές 

εφαρμογές και μπορεί να είναι είτε πολύ μικρή, είτε όλη η διαχείριση ενός έργου 

να βασίζεται σε ένα πληροφοριακό σύστημα, με βάση ένα software διαχείρισης 
έργων, όπως για παράδειγμα το Ms-Project. Είδαμε αναλυτικά τις διάφορες 
εφαρμογές της κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου, όπως για 
παράδειγμα τη χρήση συγκεκριμένων προγραμμάτων για την παραγωγή των 
Gannt διαγραμμάτων κατά τη φάση προγραμματισμού του έργου, ή τα διάφορα 
συστήματα ανάθεσης εργασιών (task assignment) και τον τρόπο που αυτά 
εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις μιλάμε για τη χρήση συγκεκριμένων software από την πλευρά των 

επιχειρήσεων για να επΓτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες για τη διαχείριση
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ενός έργου, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η όλη διαδικασία στηρίζεται σε 

ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα project management.
Πέρα από αυτό αναλύσαμε τη χρήση πολλών πληροφοριακών 

συστημάτων και το συνδυασμό αυτών κατά τη διάρκεια προγραμματισμού και 

εκτέλεσης έργου και είδαμε ότι δεν υπάρχει η μαγική συνταγή της χρήσης αυτών 

κατά τη διαδικασία διαχείρισης έργων. Πρέπει κάθε φορά να μελετώνται οι 
απαιτήσεις που έχει η εκάστοτε επιχείρησης και να επιλέγονται προσεκτικά οι 

λύσεις που μπορεί να δώσει η τεχνολογία, με βάση πάντα τον ανθρώπινο 

παράγοντα.
Επιπλέον όταν μιλάμε για χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας δεν 

αναφερόμαστε μόνο στα software που επιτελούν κάποιες βασικές λειτουργίες της 

διαχείρισης έργων, άπως για παράδειγμα τα CAD συστήματα. Αντίθετα έχουν 
αναπτυχθεί διάφορες καινοτομίες οι οποίες δεν προορίζονταν αποκλειστικά για τη 

διαχείριση έργων, αλλά έχουν βρει ευρεία εφαρμογή και σε αυτό το πεδίο.
Ακριβώς για αυτό τον λόγο συμπεριλάβαμε τις 8 μελέτες περιπτώσεων στο 

τέταρτο κεφάλαιο, προκειμένου να δούμε πρακτικά τι κάνουν οι επιχειρήσεις 

σχετικά με τη διαχείριση έργων και πώς υποστηρίζει τις διαδικασίες αυτές η 

πληροφορική τεχνολογία. Έτσι αναλύθηκαν τυπικά έργα, όπως για παράδειγμα η 
κατασκευή διαφόρων κτιρίων στην περίπτωση της Webcore Buiders, αλλά είδαμε 
ότι η εφαρμογή της πληροφορικής τεχνολογίας εκεί περιελάμβανε την χρήση 

υπολογιστών χειρός (palm computers) για τη μεταφορά δεδομένων από τους 
εργάτες. Η εν λόγω τεχνολογία δεν αναπτύχθηκε με βάση το project 
management, αλλά βρήκε εκεί μία εφαρμογή και μάλιστα καινοτομική, αφού 
γινόταν χρήση αυτής από τους απλούς εργάτες, δείχνοντας ότι δεν υπάρχουν 
απόλυτα επίπεδα χρήσης, μόνο από τα ανώτατα για παράδειγμα στελέχη.

Επιπλέον αναλύσαμε το σχεδίασμά και την εγκατάσταση ενός νέου 
πληροφοριακού συστήματος, όπως αυτό της Siemens, το οποίο αποτελεί μία 

ειδική περίπτωση έργου, όπου η πληροφορική τεχνολογία συνδυάζεται με το 

project management προκειμένου να εγκατασταθεί ένα σύστημα πληροφορικής
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τεχνολογίας. Η ανάλυση τέτοιων έργων είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γι' αυτό και 
συμπεριλάβαμε και αυτό το παράδειγμα.

Μέσα στα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε για τη χρήση της ΓΓ 

στη διαχείριση έργων είναι ότι δεν απαιτείται πάντα μεγάλη καινοτομία ή η 
εφαρμογή ενός πολυέξοδου πληροφοριακού συστήματος. Αυτό έγινε σαφές με τη 

μελέτη της περίπτωσης της δημιουργίας της βάσεων δεδομένων των ασθενών 
στην κλινική του Michigan, όπου είδαμε ότι με λίγα έξοδα και χωρίς να σχεδιαστεί 

κάτι τόσο καινοτομικό, ωστόσο η ολοκλήρωση του έργου δημιούργησε πάρα 
πολλά οφέλη και μάλιστα σε διαφορετικές κατευθύνσεις, τόσο για τους 

εργαζόμενους, όσο και για τη διοίκηση, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο, λόγω 
της ιδιαιτερότητας της περίπτωσης.

Τέλος κρίναμε χρήσιμο να παραθέσουμε το παράδειγμα της διαχείρισης 
του έργου ανάληψης και διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα το 

καλοκαίρι του 2004, θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο, προκειμένου να δούμε το σύνθετο 
του όλου εγχειρήματος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η ανάλυσή μας 

επικεντρώθηκε στη δημιουργία του εσωτερικού δικτύου των Αγώνων για τη 
μεταφορά δεδομένων, την προβολή αποτελεσμάτων, την επικοινωνία μεταξύ των 

διαφόρων κέντρων, ακόμη και για τη δήλωση των αθλητών από τις ομοσπονδίες 
και είδαμε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο έργο, που απαιτεί πάρα πολύ προσεκτικό 

σχεδίασμά και κυρίως επιτυχημένη εκτέλεση, αφού δεν υπάρχουν περιθώρια για 

λάθη.
Κοινό σημείο από την ανάλυση και των τεσσάρων παραπάνω κεφαλαίων 

αποτελεί ότι η χρήση των καινοτομιών της πληροφορικής τεχνολογίας στη 
διαχείριση έργων και η σχέση μεταξύ τους είναι πολύ ισχυρή. Τα δεδομένα 
συνεχώς αλλάζουν, οπότε οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμόζονται. Όπως 

συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις έτσι και στο project management τα πεδία 
εφαρμογής είναι πολλά και διάφορα. Αυτό που απαιτείται και φάνηκε και από τη 

μελέτη των περιπτώσεων είναι η συνειδητοποίηση και προσεκτική καταγραφή 

των επιχειρηματικών αναγκών.
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Ο ρόλος της πληροφορικής τεχνολογίας είναι και στη διαχείριση έργων 

υποστηρικτικός. Μιλάμε για αποφάσεις και εκτιμήσεις, τις οποίες ένα μηχάνημα ή 
ένα πρόγραμμα δεν μπορεί να πάρει ακόμα και αν μιλάμε για τα έξυπνα 

συστήματα (expert systems).IiYOupa όλοι οι οργανισμοί μπορούν να ωφεληθούν 
από τη χρήση των τεχνολογικών καινοτομιών που αναλύσαμε είτε μιλάμε για 

απλή ασύρματη επικοινωνία είτε για ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα. 
Το ζητούμενο είναι η επιλογή της καλύτερης σχετικά λύσης, η οποία ικανοποιεί 

της ανάγκες της διαχείρισης έργων, διατηρώντας την ποιότητα του εγχειρήματος 
στα επιθυμητά επίπεδα, χωρίς να δημιουργεί επιπλέον κόστη για τον οργανισμό.

Η επιλογή αυτή σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να στηριχθεί σε διαδικασίες 
benchmarking και μελέτης των καλύτερων πρακτικών (best practices), τεχνικές 

ευρέως διαδεδομένες σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς με πολλά θετικά 
αποτελέσματα, αφού αποφεύγονται λάθη του παρελθόντος (Barber, 2004). Η 

επιλογή της καλύτερης λύσης που μπορεί να δώσει η πληροφορική τεχνολογία 
πάντως σχετικά με τη διαχείριση έργων, αποτελεί από μόνη της ένα πολύ 

δύσκολο και σύνθετο έργο, που απαιτεί προσεκτικό σχεδίασμά και ανάλυση των 
αναγκών.

5.2 Εκτιμήσεις

Αφού, λοιπόν, αναλύσαμε εκτενώς τη σχέση της πληροφορικής 
τεχνολογίας και του project management και είδαμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η 
σχέση αυτή, καθώς και τις διάφορες εφαρμογές και τις πιθανές δυσκολίες που 
μπορούν να ανακύψουν, μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση για τη μελλοντική 
πορεία της χρήσης των καινοτομιών ΓΓ στη διαχείριση των έργων.

Οι εκτιμήσεις αυτές σίγουρα συγκλίνουν προς το συμπέρασμα πως η 
σχέση αυτή θα ενισχύεται συνεχώς. Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι η ανάπτυξη 

της τεχνολογίας και δη της πληροφορικής είναι ραγδαίες. Αρκεί μία μστιά σε ένα 

περιοδικό νέων τεχνολογιών για να καταλάβει κανείς ότι το πλήθος των πιθανών 

εφαρμογών εντός των επιχειρήσεων αυξάνεται συνεχώς με την ανάπτυξη νέων 
τεχνικών, τη βελτίωση των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και
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φυσικά τη συσσώρευση της τεχνογνωσίας γύρω από αυτές τις εφαρμογές στις 

επιχειρηματικές διαδικασίες.
Ο Davenport σε μία μελέτη του (Davenport, 1991, Κεφ. 3, σελ. 37- 69) 

είχε διακρίνει εννέα τέτοια πεδία εφαρμογής, πριν από περισσότερο από μία 
δεκαετία. Φυσικά στις μέρες μας αυτά τα πεδία μπορεί να έχουν διευρυνθεί κι 

άλλο, οπότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι συγκεκριμένες εφαρμογές για τη 
διαχείριση έργων θα συνεχίσουν και αυτές να αυξάνονται, ως λογικό επακόλουθο.

Μάλιστα έχει πραγματοποιηθεί σχετική έρευνα η οποία έγινε για τις 
μελλοντικές τάσεις της χρήσης πληροφορικής τεχνολογίας στη διαχείριση έργων, 
όπου και απαντήθηκαν σχετικά ερωτήματα από 18 διαφορετικές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α. του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά 

(Froese, Waugh, Pouria, 2001). Ένα ποσοστό των απαντήσεων της τάξης του 
58% προήλθε από ερευνητές και αναλυτές, ενώ το 28% των απαντήσεων στο 

σχεπκό ερωτηματολόγιο ήταν από επιχειρήσεις και manager που ασχολούνται με 
τη διαχείριση έργων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι διαθέσιμα στο 
internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:// www.civil.ubc.ca/tfroese/pubs.

Σχετικά με την επίδραση των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση έργων σε 

όρους ανάλυσης αγοράς και ανταγωνισμού, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
απαντήσεων συνέκλινε στην απάντηση ότι αυτή θα συνεχίσει να είναι θετική, 

όπως (ραίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα :

Σχήμα 40 : Η Επίδραση των Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση Έργου
στο Μέλλον

positive impact - 1 

2

no impact - 3 

4

negative impact - 5

0% 20% 40% 60% 80% 10O%

Percentage of Responses

Question 1.3 a

■

-----1 6%

o%

o%

| 23%

Πηγή: Froese', Waugh, Pouria, 2001, σελ. 2
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Σχετικά με το είδος των τεχνολογιών της πληροφορικής τεχνολογίας που 

θα χρησιμοποιούνται στο μέλλον από τις εταιρίες που ασχολούνται με τη 
διαχείριση έργων, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησε ότι αυτό 

θα περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι θα είναι πολύ 
μικροί στο μέγεθος και ιδιαίτερα εύχρηστοι. Στο σχήμα 35 φαίνονται οι 

απαντήσεις αυτές:

Σχήμα 41: Το Είδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής που θα Χρησιμοποιούνται
στο Μέλλον στη Διαχείριση Έργων

% "desktop" systems (or larger·.

% computers roughly the size of a notebook 
computer.

% computers roughly the size of a palm- 
based (e.g., "shirt-pocket")computer.

% computers much smaller than a palm- 
based computer.

% computers embedded in other ty pes of 
devices (e.g., embedded in ’vehicles, 

construction tools, etc.)

% Other

0 20 40 60 80 100

■■ 1 1.5

Η 27.2

| 24.5

ΐιο.

19.8

] 3.8

Average Response (and +/- Std. Dev.)

Πηγή: Froese, Waugh, Pouria, 2001, σελ. 3

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας αυτής αφορούσε στη 
μελλοντική χρήση των διαφόρων software για project management και 
συγκεκριμένα την προέλευση της κατασκευής, δηλαδή ποιος θα κατασκευάζει τα 
προγράμματα αυτά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στο 
μέλλον οι υπηρεσίες αυτές θα προέρχονται από εταιρίες που φτιάχνουν ήδη 

προγράμματα για διαχείριση έργων, καθώς και από ηλεκτρονικές εταιρίες στο 
διαδίκτυο, οι οποίες θα χρησιμοποιούν ειδικά portals για τη χρήση των 

προγραμμάτων αυτών, όπως (ραίνεται στο παρακάτω διάγραμμα στην επόμενη 
σελίδα:
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Σχήμα 42: Ποιος θα Κατασκευάζει στο Μέλλον τα Προγράμματα
Διαχείρισης Έργου;

% commercial software ds\elopers t tat sell 
sot ware for general uses.

% commercial soflrare developers that sell 
software specifically for project management

% ".COM" companies that provide web-based 
services for general uses

%> ".COM" companies that provide web-based 
services specifically for project management

software developers within the project 
manager's company

software developers within the project 
management team

% project managers them selves

Average Response (and Dev.)

Πηγή : Froese, Waugh, Pouria, 2001, σελ. 3

Στα τελικά συμπεράσματα της έρευνας τονίζεται ότι η πληροφορική 

τεχνολογία αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης έργων κυρίως σε τομείς 
που σχετίζονται με την συνεργασία των ομάδων, την ταυτόχρονη πρόσβαση στις 

πληροφορίες και τα αρχεία των εταιριών και κυρίως στη διαφορετική επεξεργασία 

των δεδομένων και στην παραγωγή της τελικής πληροφορίας με έμφαση στη ροή 
αυτής ανάμεσα στα ενδιαφερόμενο μέρη της ομάδας διαχείρισης έργου.

Και αυτή η μελέτη συγκλίνει στο τελικό συμπέρασμα της ενίσχυσης του 
ρόλου της πληροφορικής τεχνολογίας στο project management. Με διάφορους 

τρόπους και πιθανότατα με εφαρμογές που καν δεν φανταζόμαστε ακόμη, τα 
διάφορα επιτεύγματα της τεχνολογίας αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο 
στη διαχείριση των έργων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής αυτών. Όπως 

τονίστηκε και παραπάνω το βασικό ζητούμενο είναι η ικανοποίηση των εκάστοτε 
αναγκών και όχι η επιλογή μίας από τις λύσεις που η πληροφορική προτείνει. Με 

αυτόν τον τρόπο σίγουρα στο μέλλον τα πράγματα θα είναι κάπως πιο εύκολα για
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έναν project manager, ωστόσο οι ικανότητες αξιοποίησης των τεχνολογικών 

επιτευγμάτων της πληροφορικής από τον ανθρώπινο παράγοντα θα είναι πάντα οι 
σημαντικότερες για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου.
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Σχετικές Ιστοσελίδες και Πηγές από το Διαδίκτυο:

1. www.pmi.ora (The Project Management Institute)
2. www.apm.orQ.co.uk (Association of Project Management)

3. www.cbponline.com (Center for Business Practices)

4. www.ipma.ora (International Project Management Association)

5. www.state.mi.us/cio/opm (State of Michigan's Office of 
Management)

6. http://webproiects.info/

7. www.pmforum.orQ/casestudies

8. www.allpm.com

9. www.informationtechnoloQv/news

10. www.pmbm.ora
11. http ://proiectmanaaement. ittoolbox.com/

12. www.microsoft.com/office/proiect

13. www.itpapers.com

14. www.proiectconnections.com

15. http://itmanaqement/ea rthweb.com
16. www.effectiveproiects.co/uk
17. http://pmcare.com/

18. www.proiectmanaQementsurvival.com

19. www.allproiect.net
20. www.4pm.com
21. www.itmweb.com/toPics

22. www.proiectmanaaement.com
23. www.e-proiect.com
24. www.bre.polyu.edu

25. http://epi.temple.edu/erc
26. http://ittP.orQ
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