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ΑΑ11    
  ΕΕιισσααγγωωγγήή  ‐‐  ΣΣύύννοοψψηη  
    

««ΕΕίίννααιι  ππιιθθααννόό  νναα  ααπποοττύύχχεειι  κκααννεείίςς  μμεε  πποολλλλοούύςς  ττρρόόπποουυςς……  
εεννώώ  ππααρράάλλλληηλλαα  νναα  εεππιιττύύχχεειι  μμεε  έένναανν  μμόόννοο  ττρρόόπποο..»»  

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια  

ΣΣύύννοοψψηη    
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση σχετικά με τα απαραίτητα Προσόντα και 
τις  Διαδικασίες  στη  Διοίκηση  Έργου,  αλλά  και  τα  υπάρχοντα  πρότυπα  και  διαδικασίες 
πιστοποίησης σχετικά με  τα παραπάνω που  ισχύουν μέχρι σήμερα. Αποτελείται από  τέσσερα 
βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο (Α2) γίνεται μια εισαγωγή σχετικά με τη Διοίκηση Έργου (ορισμός, 
φύση  και  περιεχόμενο,  ρόλος  του  Project Manager)  καθώς  και  μια  συσχέτιση  με  τη  Γενική 
Διοίκηση ώστε να κατανοηθεί πλήρως η σημασία της σήμερα από τον αναγνώστη.  
 

Στη  συνέχεια,  (κεφάλαιο  Α3)  παρατίθενται  τα  στοιχεία  που  συγκεντρώθηκαν  από  τη 
βιβλιογραφική  έρευνα  και  αφορούν  τα  προσόντα,  δεξιότητες  και  ικανότητες  που  πρέπει  να 
διαθέτει  ένας Project Manager ώστε να οδηγήσει σε μια επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση 
του  έργου,  μέσα  στους  περιορισμούς  του  κόστους,  χρόνου  και  ποιότητας.  Ακόμη,  δίνεται  η 
γενική  διαδικασία  υλοποίησης  ενός  έργου  (στάδια  –  φάσεις  του  έργου),  όπως  αυτή  είναι 
ευρύτερα αποδεκτή ως τυπική. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί (Α4), παρουσιάζονται τα πρότυπα 
που  αφορούν  τα  προσόντα  (ISO  /  IEC  17024,  ICB  –  Στοιχεία  επάρκειας,  PMBoK)  και  τις 
διαδικασίες  (PRINCE2,  PMBoK).  Τα  πρότυπα  αυτά  χρησιμοποιούνται  από  τους  διάφορους 
οργανισμούς  και  σωματεία  Διοίκησης  Έργου  για  την  παροχή  πιστοποιήσεων  σε  επίδοξους 
Project Managers.  Έτσι,  αναφέρονται  οι  διαδικασίες  αυτές  πιστοποίησης  που ακολουθούνται 
από  κάθε  διεθνή  οργανισμό  (International  Management  Association  –  IPMA,  Program 
Management  Institute  –  PMI,  Association  for  Project  Management  –  APM)  αλλά  και  τις 
αντίστοιχες  που  ισχύουν  στην  Ελλάδα  (η  κατάσταση  στην  Ελλάδα  –  PMI  Athens,  PMGreece, 
ΕΛΟΤ).  
 

Έπειτα από την παρουσίαση των απαραίτητων προσόντων και διαδικασιών στη Διοίκηση Έργου 
αλλά  και  των  αντίστοιχων  προτύπων  που  έχουν  αναπτυχθεί  και  χρησιμοποιούνται  για  την 
παροχή  πιστοποιητικών,  και  την  ανάλυση  της  υπάρχουσας  κατάστασης  στην  Ελλάδα  και  το 
εξωτερικό  σε  ό,τι  αφορά  τις  διαδικασίες  πιστοποίησης,  διεξάγονται  συμπεράσματα  που 
αφορούν το ρόλο και τη σημασία του P.M. και επομένως της πιστοποίησης των προσόντων του.  
Ακόμη, προτείνεται μια συνδυασμένη προσπάθεια προς τη δημιουργία ενιαίου προτύπου  ISO 
και ενός κατάλληλου φορέα στην Ελλάδα που να εκδώσει το αντίστοιχο ελληνικό πρότυπο και 
να  προωθήσει  τη  διαδικασία  πιστοποίησης.  Τέλος,  είναι  απαραίτητο  να  απαιτηθεί  η 
πιστοποίηση  και  από  τους  P.Ms  αλλά  και  από  τις  επιχειρήσεις  –  οργανισμούς  για  τις 
διαδικασίες Δ.Ε. 
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ΕΕιισσααγγωωγγήή  
Θέμα 

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα «Προσόντα και Διαδικασίες στη Διοίκηση Έργου ‐Πιστοποίηση 
και  Πρότυπα».  Η  μελέτη  περιλαμβάνει  ανάλυση  των  προσόντων  και  δεξιοτήτων  των 
Διαχειριστών  Έργου  και  των  διαδικασιών  Διαχείρισης  Έργου,  παρουσίαση  των  προτύπων  για 
την  πιστοποίησή  τους,  των  φορέων  που  τις  διεξάγουν  διεθνώς  αλλά  και  σε  εθνικό  επίπεδο 
(ελληνικοί φορείς), και των πιστοποιήσεων που είναι αναγνωρισμένες στην παρούσα φάση και 
αφορούν προσόντα και διαδικασίες στη Διοίκηση Έργου. 
 
Σκοπός της Εργασίας 

Η  μελέτη  αυτή  γίνεται  στα  πλαίσια  της  διπλωματικής  εργασίας  του  Μεταπτυχιακού 
προγράμματος  σπουδών  στη  Διοίκηση  Επιχειρήσεων  (Master  in Business Administration)  του 
Πανεπιστημίου  Μακεδονίας,  για  την  απόκτηση  του  μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών. 
Παράλληλα γίνεται και για την απόκτηση γνώσης από την ολοκληρωμένη μελέτη ενός θέματος 
αυτής της κλίμακας.  
 
Σκοπός  της  μελέτης  είναι  να  παρουσιάσει  τις  διαδικασίες  πιστοποίησης  προσόντων  και 
διαδικασιών που ακολουθούνται σήμερα από διάφορους οργανισμούς – φορείς, των προτύπων 
στα  οποία  στηρίζονται  οι  πιστοποιήσεις  και  την  κατάσταση  στην  Ελλάδα.  Τέλος,  προτείνεται 
εξέλιξη και  επέκταση των δυνατοτήτων σε εθνικό επίπεδο και σε ότι αφορά την πιστοποίηση 
αλλά και σε ότι αφορά την προαγωγή της επιστήμης της Διοίκησης Έργου γενικότερα.  
 
Απώτερος  στόχος  της  μελέτης  αυτής  είναι  να  φέρει  σε  επαφή  όσους  ασχολούνται  με  τη 
Διοίκηση Έργου ‐επαγγελματικά και ακαδημαϊκά‐ με την προοπτική της επίσημης αναγνώρισης 
των δεξιοτήτων των ανθρώπων που κατέχουν τη θέση του Project Manager – PM, αλλά και την 
προοπτική  χρήσης  προτύπου  στη  διαδικασία  διοίκησης  έργου.  Η  αναγνώριση  γίνεται  με  την 
παροχή ενός πιστοποιητικού, ενός τίτλου που δίνει ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στο  συγκεκριμένο  τομέα,  δεδομένης  της  αξίας  της  Διοίκησης  Έργου,  η  οποία  τείνει  να 
διαδραματίζει  σημαντικό  ρόλο  όχι  μόνο  στην  επιχειρηματική  δραστηριότητα  αλλά  και  στο 
δημόσιο τομέα.   
 
Μεθοδολογία 

Η μέθοδος που ακολουθείται είναι κυρίως βιβλιογραφική έρευνα. Γίνεται μια παρουσίαση της 
υπάρχουσας κατάστασης σε ό,τι αφορά τα πρότυπα και  τις διαδικασίες πιστοποίησης,  καθώς 
και  τη  συντονισμένη  και  οργανωμένη  παρουσία  φορέων  που  ασχολούνται  με  τη  διοίκηση 
έργου.  
 
Προϋποθέσεις 

Η  εκπόνηση  της  εργασίας προϋποθέτει άριστη  γνώση  της αγγλικής  γλώσσας  καθώς  και  πολύ 
καλή γνώση των αρχών της διοίκησης γενικότερα και της διοίκησης έργου ειδικότερα.  
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ΑΑ22    
  ΔΔιιοοίίκκηησσηη    ΈΈρργγοουυ  
    

««TThhee  bbeesstt  eexxeeccuuttiivvee  iiss  tthhee  oonnee  wwhhoo  hhaass  sseennssee  eennoouugghh  ttoo  ppiicckk    
ggoooodd  mmeenn  ttoo  ddoo  wwhhaatt  hhee  wwaannttss  ddoonnee,,    

aanndd  sseellff--rreessttrraaiinntt  eennoouugghh  ttoo  kkeeeepp  ffrroomm    
mmeeddddlliinngg  wwiitthh  tthheemm  wwhhiillee  tthheeyy  ddoo  iitt..»»  

Theodore Roosevelt  

22..11  ΓΓεεννιικκήή  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  
 
Ως  Διοίκηση  ορίζεται  γενικότερα  ο  τρόπος  βέλτιστης  και  αποδοτικότερης  οργάνωσης 
ανθρώπινων  ομάδων  για  την  ταχύτερη  επίτευξη  συγκεκριμένων  στόχων.  Περιλαμβάνει  το 
σχεδιασμό, την οργάνωση, την ανάθεση πόρων, την ηγεσία ή καθοδήγηση και τον έλεγχο ενός 
οργανισμού. Είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο για την ομαλή και επιτυχημένη πορεία ενός 
οργανισμού,  μιας  επιχείρησης,  μιας  ομάδας  αλλά  ακόμη  και  ενός  ατόμου  που  επιδιώκει  να 
επιτύχει τους στόχους που έθεσε. 
 
Σήμερα οι επιχειρήσεις προσανατολίζονται προς την κατεύθυνση της Εργοκεντρικής Αντίληψης 
για τη διοίκηση. Δηλαδή, αναπτύσσεται όλο και περισσότερο η Διοίκηση μέσω Έργων (Project 
based Management  ‐  PbM)  (Δημητριάδης,  2004).  Πρόκειται  για  εστίαση  όχι  στη  διοικητική 
ιεραρχία,  τις  γραφειοκρατικές  διαδικασίες  και  την  διατμηματική  πολιτική,  αλλά  στην 
ικανοποίηση των επιθυμιών του πελάτη μέσω λειτουργικών έργων. Η προσέγγιση αυτή αλλάζει 
τον  τρόπο  που  ένας  οργανισμός  χρησιμοποιεί  τα  έργα  και  μετατρέπει  τη  διοίκηση  έργου  σε 
βασικό  εργαλείο  όχι  μόνο  για  την  υλοποίηση  των  πραγμάτων  αλλά  και  για  την  αλλαγή  του 
οργανισμού.  
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22..22  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΈΈρργγοουυ    
 
Ως  αρχή  η  Διοίκηση  Έργου  αναπτύχθηκε  από  διαφορετικούς  χώρους  εφαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένου  του  κατασκευαστικού,  μηχανικού,  τηλεπικοινωνιών  και  άμυνας.  Η 
δεκαετία  του  1950  σημείωσε  την  αρχή  της  εποχής  της  μοντέρνας  Διοίκησης  Έργου.  Πριν  το 
1950, τα έργα διοικούνταν κατά περίπτωση, με τη χρήση διαγραμμάτων Gantt, ή με ανεπίσημα 
εργαλεία και τεχνικές (www – projectsmart.co.uk, 2008).  

  
2.2.1 Ορισμός 
Το έργο μπορεί να οριστεί ως εξής (Young, T.L., 2007, Burke, 1994): 

ένα σύνολο από συνδυασμένες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με 
οργανωμένο  τρόπο,  με  σαφώς  καθορισμένο σημείο  έναρξης  και  λήξης,  με 
σκοπό  την  επίτευξη  συγκεκριμένων  στόχων  που  ικανοποιούν  τις  ανάγκες 
του  οργανισμού,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  επιχειρησιακό  σχέδιο  του 
οργανισμού. 

Αλλά και ως (PMBoK, PMI, 2008, Meredith, Mantel, 2000): 
μια  προσωρινή  προσπάθεια  που  καταβάλλεται  για  να  παραχθεί  ένα 
μοναδικό προϊόν, υπηρεσία ή αποτέλεσμα.  
 

Είναι  ένα  προσωρινό  εγχείρημα  για  την  επίτευξη  συγκεκριμένων  στόχων  σε 
συγκεκριμένο  χρόνο.  Όλα  τα  έργα  έχουν  δύο  βασικά  χαρακτηριστικά  (Verzuh, 
2005): 

1. Κάθε  έργο  έχει  μια  αρχή  και  ένα  τέλος.  Η  ημερομηνία  έναρξης  μπορεί 
καμιά φορά να είναι ασαφής, καθώς μια  ιδέα εξελίσσεται σε έργο, αλλά 
το τέλος πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα,  έτσι ώστε όλοι οι μέτοχοι 
του έργου να συμφωνούν στο τι χρειάζεται για την ολοκλήρωσή του. 

2. Κάθε έργο παράγει ένα μοναδικό προϊόν. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι 
απτό ή μη (έργο ή υπηρεσία, λογισμικό ή hardware).    

 
Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά ενός έργου είναι (Burke, 1994): 

‐ Ο σκοπός 
‐ Οι προδιαγραφές 
‐ Το περιεχόμενο 
‐ Έναρξη και λήξη 
‐ Κύκλος ζωής 
‐ Αλληλεξαρτήσεις 
‐ Δραστηριότητες μη επαναλαμβανόμενες 
‐ Χρήση πόρων 
‐ Ομαδική λειτουργία 
‐ Πολυπλοκότητα 
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Χαρακτηριστικά έργου 

- έχει συγκεκριμένο σκοπό που μπορεί εύκολα να καθοριστεί 
- είναι μοναδικό γιατί είναι απίθανο να επαναληφθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, από τους 

ίδιους ανθρώπους και να φέρει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα 
- εστιάζεται στον πελάτη και τις προσδοκίες του 
- συνήθως  δεν  είναι  εργασία  ρουτίνας  αλλά  μπορεί  να  περιλαμβάνει  και  εργασίες 

ρουτίνας 
- είναι  ένα  σύνολο από  δραστηριότητες  που συνδέονται  μεταξύ  τους  γιατί  συμβάλλουν 

στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος 
- έχει  σαφώς  καθορισμένα  χρονικά  όρια  –  ημερομηνία  παράδοσης  των  επιθυμητών 

αποτελεσμάτων, προδιαγεγραμμένης ποιότητας και προϋπολογισμένου κόστους 
- είναι συχνά πολύπλοκο γιατί η εργασία εμπλέκει ανθρώπους από διαφορετικά τμήματα 

και σε διαφορετικές περιοχές 
- πρέπει να είναι ευέλικτο όσον αφορά την αλλαγή κατά τη διάρκεια των εργασιών 
- περιλαμβάνει  πολλές  αβεβαιότητες:  μέσα  στο  ίδιο  το  αντικείμενο,  ανάμεσα  στις 

ικανότητες των εμπλεκόμενων ατόμων και στις εξωτερικές επιρροές στο έργο 
- διέπεται από περιορισμούς κόστους, οι οποίοι πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένοι  
- παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την εκμάθηση νέων ικανοτήτων 
- επιβάλλει  έναν  διαφορετικό  τρόπο  διεξαγωγής  της  εργασίας  επειδή  ο  ρόλος  της 
«προσωρινής» διοίκησης σχετίζεται άμεσα με τον κύκλο ζωής του έργου 

- προκαλεί την παραδοσιακή διοίκηση με σαφείς απειλές στην καθεστηκυία τάξη 
- περικλείει κινδύνους σε κάθε βήμα της διαδικασίας, που πρέπει να διευθετηθούν για να 

διατηρηθεί η εστίαση στα επιθυμητά αποτελέσματα 
- μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα υπο‐έργα 

Πίνακας 2.1 Χαρακτηριστικά ενός έργου (Young, T.L., 2007). 

 
 
Ορισμένες  φορές  χρησιμοποιείται  η  έννοια  πρόγραμμα  είτε  για  επαναλαμβανόμενες 
προσπάθειες οι οποίες αποτελούν έργα, είτε για ένα σύνολο έργων που σχετίζονται άμεσα 
μεταξύ τους (Δημητριάδης, 2004).  
 
Η διοίκηση έργου μπορεί να οριστεί ως (Young, T.L., 2007):  

η  δυναμική  διαδικασία  χρησιμοποίησης  των  κατάλληλων  πόρων  με  έναν 
ελεγχόμενο και δομημένο τρόπο για την επίτευξη των σαφώς καθορισμένων 
στόχων, των λεγόμενων στρατηγικών αναγκών. 

 
Αλλά και ως (PMBoK, PMI, 2008): 

η  εφαρμογή  γνώσεων,  ικανοτήτων  και  τεχνικών  σε  δραστηριότητες  έργου 
για την επίτευξη των απαιτήσεων του έργου. 
 

Ή πιο απλά (Burke, 1994): 
κάνοντας το έργο πραγματικότητα. 
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2.2.2 Φύση και περιεχόμενο 
Για  πολλούς  το  Project Management  είναι  η  επιστήμη  για  το  πώς  να  κάνουμε  πράγματα 
(the  science  of  getting  things  done)  και  ξεκίνησε  στις  αρχές  του  20ου  αιώνα  με  τα 
διαγράμματα Gantt και την τεχνική που είναι γνωστή ως Μέθοδος της Κρίσιμης Διαδρομής 
(Critical Path Method ‐ CPM) (Spinner, 1992).  
 
Από τη στιγμή που οι άνθρωποι αρχικά συνεργάστηκαν για την κατασκευή καταφυγίου ή το 
όργωμα ενός χωραφιού, υπάρχουν έργα και διοίκηση έργου. Ωστόσο, από το Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο αναδύθηκε η αρχή της επίσημης διοίκησης έργου. Το Manhattan Project,  για την 
κατασκευή  της  ατομικής  βόμβας,  θεωρείται  από  πολλούς  ως  η  μητέρα  που  γέννησε  το 
Modern  Project  Management  (Verzuh,  2005,  Meredith,  Mantel,  2000).  Σήμερα, 
παγκοσμίως, εκτιμάται ότι πάνω από 20.000.000 άτομα εμπλέκονται σε ομάδες έργων που 
εξασκούν επαγγέλματα σχετικά με το Project Management (www – pmi‐greece.org, 2008). 
 
Η  σύγχρονη  διοίκηση  έργου  ξεκίνησε  ως  καθορισμένη  διαδικασία  το  1950  όταν  η 
κυβέρνηση  των Η.Π.Α.  τη  χρησιμοποίησε για  την ανάπτυξη πολύπλοκων όπλων.  Το 1968, 
μερικοί άνθρωποι εκτός κυβέρνησης, που ήθελαν να εφαρμόσουν τη διαδικασία διοίκησης 
έργου  ευρύτερα,  δημιούργησαν  το  Ινστιτούτο  Διοίκησης  Έργου  (Project  Management 
Institute – PMI).  Το  Ινστιτούτο αναγνώρισε επίσημα  το 1981  την ανάπτυξη ομοιόμορφων 
προτύπων διοίκησης έργου ως αρμοδιότητά του (Leavitt, Nunn, 1994).   
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά που λειτουργούν ως δείκτες για την εξέλιξη του έργου είναι τα 
εξής:  κόστος,  χρόνος,  απόδοση  –  ποιότητα  (περιλαμβάνει  τις  επιθυμίες  του  πελάτη).  Τα 
τρία αυτά χαρακτηριστικά λειτουργούν ανταγωνιστικά (Wysocki, 2007). 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 2.2α Το τρίγωνο των δυνάμεων του έργου. 
  

Σύμφωνα με κάποιες θεωρήσεις, σε αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να προστεθεί και 
τέταρτο το «αντικείμενο ‐ περιεχόμενο» (scope) του έργου.  
 
Οι  τρεις  αυτές  δυνάμεις  του  έργου  θέτουν  τους  βασικούς  περιορισμούς  του  έργου.  Η 
τεχνική  της  Διοίκησης  με  Στόχους  (Management by Objectives)  θέτει  την  ευθύνη  για  την 
ολοκλήρωση  επιτεύξιμων  στόχων.  Οι  στόχοι  αυτοί  βρίσκονται  συχνά  ανάμεσα  στις  τρεις 
βασικές δυνάμεις (Burke, 1994). 
 
 
 

Κόστος  Χρόνος 

Απόδοση 
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Σχήμα 2.2β Το τρίγωνο των δυνάμεων του έργου. 

 
Βασικό  βήμα  για  την  επιτυχή  εξέλιξη  ενός  έργου  είναι  η  επιλογή  του  κατάλληλου  προς 
υλοποίηση  έργου.  Η  επιλογή  του  κατάλληλου  έργου  είναι  μια  διαδικασία  αξιολόγησης 
έργων ή ομάδων έργων και έπειτα διαδικασία επιλογής υλοποίησης κάποιων από αυτά έτσι 
ώστε οι στόχοι του οργανισμού να εξασφαλιστούν (Meredith, Mantel, 2000). 
 
Σε  ένα  έργο  εμπλέκονται  διαφορετικά  άτομα,  με  διαφορετικές  βλέψεις  για  το  έργο,  τα 
οποία  όμως  αποτελούν  την  προϋπόθεση  για  να  υπάρξει  το  έργο  (Δημητριάδης,  2004). 
Πρόκειται  για  τους  λεγόμενους  Μετόχους  του  Έργου  ή  τους  Παράγοντες  του  Έργου 
(Project Stakeholders). Μέτοχοι είναι εκείνοι που αποφασίζουν το έργο, οι Χρηματοδότες 
(Sponsors),  οι  Εργολήπτες  –  Ανάδοχοι  (Contractors),  οι  Πελάτες  (Customers)  –  στους 
οποίους ανήκει το προϊόν  (Meredith, Mantel, 2000). 
 
Για  τον  καλύτερο  έλεγχο  της  «προσπάθειας»  υλοποίησης  του  έργου,  αυτό  διαχωρίζεται 
λογικά  σε  μικρότερες  ενότητες,  τις  λεγόμενες Φάσεις  (Phases)  του  Έργου  (Burke,  1994). 
Κάθε φάση αποτελείται από ένα σύνολο εργασιών που έχουν μια συνάφεια μεταξύ τους, 
χαρακτηρίζεται  από  την  ολοκλήρωση  κάποιων  επιμέρους  στόχων  και  καταλήγει  στα 
λεγόμενα Παραδοτέα (Deliverables). Τα παραδοτέα αποτελούν σημεία ελέγχου μεταξύ των 
παραγόντων του έργου. Το τέλος κάθε φάσης (έξοδος φάσης) σηματοδοτεί την έναρξη της 
επόμενης.  Το  σύνολο  των φάσεων  που  καθορίζουν  πλήρως  το  έργο  από  την  αρχή ως  το 
τέλος, αποτελεί τον Κύκλο Ζωής του έργου (Project Life Cycle) (Keeling, 2000). Παρόλο που 
η επιλογή του έργου προς υλοποίηση είναι κυρίως αρμοδιότητα της ανώτερης διοίκησης, 
αποτελεί  σημαντικό  τμήμα  του  κύκλου  ζωής  του  έργου,  καθώς  η  επιτυχία  ενός  έργου 
κρίνεται  από  το  βαθμό,  στον  οποίο  ολοκληρώνει  τους  στόχους  του  (Meredith, Mantel, 
2000).  
 
Συνήθως  αυτό  που  ισχύει  είναι  η  αυστηρή  διαδοχή  των  φάσεων  (Μοντέλο  του 
Καταρράκτη), δηλαδή κάθε φάση αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης. Έχουν 
αναπτυχθεί  όμως  και  Ευέλικτες  Μέθοδοι,  όπως  είναι  η  τακτική  της  Συντόμευσης  της 
Διαδρομής (Fast Tracking) – μια φάση μπορεί να ξεκινήσει πριν το τέλος της προηγούμενης 
– και η τακτική του «Πισωγυρίσματος» ‐ επιστροφή σε προηγούμενη φάση .  
 
Η  ανάλυση  των  φάσεων  σε  επιμέρους  εργασίες  ονομάζεται  Δομική  Ανάλυση  Εργασίας 
(Work  Breakdown  Structure)  (Wysocki,  2007,  Jones,  2007).    Γίνεται  σε  τρία  επίπεδα: 

Κόστος  Χρόνος 

Απόδοση 

Προτίμηση 



  
ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΈΈρργγοουυ  ––  ΓΓεεννιικκήή  ΔΔιιοοίίκκηησσηη    

[[1166]]  
  

ολόκληρη  η  εργασία,  τμήματα  εργασίας  (tasks)  και  πακέτα  εργασιών  (work packages).  Η 
ανάλυση του έργου μπορεί να γίνει και στα υπόλοιπα στοιχεία του:  

- Δομική  Ανάλυση  της  Οργάνωσης  (Organization  Breakdown  Structure  ‐  OBS) 
(αντιστοιχίζει εργαζόμενους με εργασίες) 

- Δομική  Ανάλυση  Προϊόντος  (Product  Breakdown  Structure  ‐  PBS)  (ανάλυση  των 
συστατικών μερών ενός προϊόντος) 

- Δομική  Ανάλυση  Συμβάσεων  (Contract Breakdown  Structure  ‐  CBS)  (παρουσίαση 
σχέσεων μεταξύ των μετόχων του έργου) 

- Δομική Ανάλυση Υλικών, Μεταφορών κ.λ.π. 
 
Η Διοίκηση έργου περιλαμβάνει (Δημητριάδης, 2004): 

- Ενοποίηση του έργου 
- Διαχείριση αντικειμένου εργασιών 
- Διαχείριση χρόνου 
- Διαχείριση κόστους 
- Διαχείριση ποιότητας 
- Διοίκηση ανθρώπινων πόρων 
- Διαχείριση επικοινωνίας 
- Διαχείριση κινδύνου 
- Διαχείριση προμηθειών – αγορών 

 
Από  τις  παραπάνω  γνωστικές  περιοχές  είναι  εύκολο  να  διερευνηθούν  οι  ικανότητες,  τα 
προσόντα  και  οι  δεξιότητες  που  πρέπει  να  διαθέτει  ένας  Project  Manager  ώστε  να 
συμβάλει στην και να εξασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υλοποιήσιμοι στόχοι 

Μέσα επίτευξης 
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2.2.3 Ρόλος του Project Manager 
Project Manager: είναι το άτομο που διοικεί την υλοποίηση ενός έργου, ο υπεύθυνος του 
έργου. Είναι ο ηγέτης του έργου και έχει την εξουσία να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της 
εργασίας.  Εκπροσωπεί  το έργο στον οργανισμό αλλά και σε εξωτερικές ομάδες  (Wysocki, 
2007). 
 
Ο Project Manager (P.M.) είναι ο υπεύθυνος για το σχεδιασμό, εκτέλεση και κλείσιμο ενός 
έργου, για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων, για τη διοίκηση των τριών περιορισμών 
των έργων, που είναι το κόστος, χρόνος και παραδοτέα (www – wikipedia.com, 2008), αλλά 
και τη διοίκηση ποιότητας, η οποία ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  
 
Συγκεκριμένα είναι (Keeling, 2000): 

 ο πυρήνας γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται κάθε δραστηριότητα 
 ο σύνδεσμος ανάμεσα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς μετόχους και οργανισμούς 
 ο ρυθμιστής της πορείας, της ταχύτητας, του κόστους και της ποιότητας 
 ο ηγέτης και παρακινητής του προσωπικού εκτέλεσης του έργου 
 ο διαπραγματευτής και αυτός που επικοινωνεί για όλα τα θέματα που αφορούν και 

επηρεάζουν το έργο 
 ο ελεγκτής των χρηματοοικονομικών και άλλων πόρων 

 
Υπάρχουν  κάποια  χαρακτηριστικά  που  μπορούν  να  θεωρηθούν  απαραίτητα  για  έναν 
ιδανικό P.M. Αυτά είναι (Turner, 1999):  

 δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες διπλωματίας 
 εξυπνάδα, ανεξάρτητη σκέψη 
 αποδεδειγμένη  ικανότητα  σε  ένα  τουλάχιστον  σκέλος  της  εργασίας  που  είναι 

απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου 
 αποδοχή  και  εκτίμηση  καταστάσεων  εκτός  της  εμπειρίας  του  και  ικανότητα 

θεώρησης των πραγμάτων ως συνόλου 
 ουσιαστικό ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του έργου 
 ικανότητα καθοδήγησης και ανάθεσης τεχνικών εργασιών 
 επιχειρηματικό δαιμόνιο και δυναμισμός  
 ενέργεια και επιμονή 

  
Ο  P.M.  λογοδοτεί  στον  σπόνσορα  ή  στον  Διαχειριστή  του  Προγράμματος,  στο  οποίο 
υπάγεται το έργο. Οι ευθύνες του είναι (Young, T.L., 2007): 

• επιλογή της βασικής ομάδας 

• διατήρηση μιας στενής εργασιακής σχέσης με τον σπόνσορα 

• αναγνώριση και διαχείριση των μετόχων του έργου 

• προσδιορισμός του έργου και εξασφάλιση της έγκρισης των μετόχων 

• σχεδιασμός του έργου και εξασφάλιση της έγκρισης των μετόχων 

• αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων 
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• ανάθεση πόρων και εξασφάλιση της δέσμευσής τους 

• παρακολούθηση της προόδου του έργου 

• επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών 

• έλεγχος κόστους 

• ηγεσία της ομάδας έργου 

• πληροφόρηση των μετόχων για την πρόοδο του έργου 

• παράδοση των παραδοτέων του έργου στον προγραμματισμένο χρόνο 

• διαχείριση της επίδοσης των όλων των εμπλεκομένων στο έργο 
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2.2.4 Απαιτήσεις της διοίκησης έργου σήμερα 
Οι αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών έχουν 
αναγάγει τη διαχείριση έργου σε σημαντική λειτουργία για την επίτευξη των στόχων του. 
Σταδιακά  παρατηρείται  η  μετάβαση  από  τη  συμβατική  προσέγγιση  του  λειτουργικού 
management σε μία προσέγγιση «διοίκησης κατά έργα» (project based management), διότι 
η  δεύτερη  προσφέρει  τη  δυνατότητα  καλύτερης  ανταπόκρισης  στις  σύγχρονες,  ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικές,  παγκοσμιοποιημένες  αγορές.  Η  υλοποίηση  σημαντικών  έργων  στην 
Ελλάδα  τα  τελευταία  χρόνια,  με  αποκορύφωμα  την  επιτυχή  διοργάνωση  του  έργου  των 
Ολυμπιακών  Αγώνων  του  2004,  αποτέλεσε  μια  καλή  ευκαιρία  για  να  επανεκτιμηθεί  η 
σημασία  της  διαχείρισης  έργων  για  τη  χώρα  μας.  Η  ολοκλήρωση  αρκετών  ακόμα  έργων 
υποδομών,  το  Γ΄  ΚΠΣ  και  το  ΕΣΠΑ  2007‐2013,  τα  έργα  μηχανοργάνωσης  του  δημόσιου 
τομέα, αλλά και η νομοθετική θέσπιση της νέας μορφής ανάθεσης της κατασκευής έργων 
ΣΔΙΤ  (Συμπράξεις  Δημόσιου  και  Ιδιωτικού  Τομέα),  φανερώνουν  ότι  η  αναπτυξιακή 
προσπάθεια και ο εκσυγχρονισμός της χώρας θα δρομολογηθεί μέσα από την υλοποίηση 
πολλών  και  διαφορετικών  έργων.  Την  παραδοσιακή  ανάθεση  εκτέλεσης  –  κατασκευής 
έργου τη διαδέχεται σήμερα μια πλειάδα τρόπων ανάθεσης έργων, τα οποία επεκτείνονται 
και σε άλλους τομείς της ανθρώπινης επιχειρηματικότητας.   
 
Οι  πιθανότητες  επιτυχίας  των  έργων,  στα  οποία  εφαρμόζονται  μέθοδοι,  εργαλεία  και 
τεχνικές του Modern Project Management σκαρφαλώνουν από το 25% στο 75%  (www – 
pmi‐greece.org, 2008). Αυτό αποδεικνύει την αποδοτικότητα της μεθόδου, η οποία τριπλασιάζει τα 
αποτελέσματα. 
 
Δύσκολες καταστάσεις από την αντιμετώπιση της διαχείρισης έργου 
Το  χαρακτηριστικό που αντιπροσωπεύει  όλες  τις  σύγχρονες  επιχειρήσεις  είναι  η  αλλαγή. 
Συνεχής αλλαγή και προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον κρίνεται απαραίτητη για 
την  επίτευξη  της  αριστείας.  Η  διαχείριση  έργου  αποτελεί  τμήμα  του  γενικότερου 
management και η άριστη ανάπτυξή του μπορεί να οδηγήσει στην «απόδοση  παγκόσμιας 
κλάσης».  Κάποια  ζητήματα  που  δυσχεραίνουν  την  κατάσταση  εκφράζονται  με  τις 
ακόλουθες φράσεις (Maylor H., 2005): 

1. «έτοιμοι, στοχεύσατε, πυρ!» 
2. «τα έχω όλα στο μυαλό μου» 
3. «εργαζόμαστε  σε  ένα  περιβάλλον  όπου  όλα  λειτουργούν  σε  εκατομμυριοστά  του 

δευτερολέπτου – δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε με αυτά» 
4. «διαχείριση έργου – έχουμε μια διαδικασία γι’ αυτό» 
5. «δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από τον κοινό νου» 
6. «αυτό  το  κάναμε  πολλές  φορές  στο  παρελθόν  –  τότε,  πάντως,  δεν  δούλεψε. 

Επομένως γιατί να δουλέψει τώρα;» 
7. «δεν θα δουλέψει εδώ!» 

 
 



  
ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΈΈρργγοουυ  ––  ΓΓεεννιικκήή  ΔΔιιοοίίκκηησσηη    

[[2200]]  
  

 
Το σύνδρομο του «βάτραχου που βράζει» 
Δεν είναι δυνατόν να βράσει  ένας βάτραχος εάν  τοποθετηθεί  κατευθείαν σε βραστό νερό, 
γιατί θα πηδήξει  και θα φύγει. Μόνο αν  τον  τοποθετήσουμε σε  χλιαρό νερό και σταδιακά 
αυξήσουμε τη θερμοκρασία. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους P.M. σήμερα (Frenkel, H., 
“Project Management  Practice”,  2008),  καθώς  είναι  πλέον  πολύ  πιο  δύσκολο  να  διοικεί 
κανείς. Αυτό γιατί: 

1. Ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί 
2. Οι  απαιτήσεις  του  να  είναι  ένας  διαχειριστής  συμπαθής  και  συμπονετικός,  του 

έχουν φορτώσει όλα τα υπαρξιακά προβλήματα των ανθρώπων που διοικεί 
3. Σήμερα  πρέπει  ο  P.M.  να  συνδυάζει  πολλά  στοιχεία:  ειδήμων,  αρχηγός, 

γραμματέας, υπεύθυνος γραφείου, θεραπευτής, οραματιστής, εμψυχωτής, σχετικός 
με  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  διοικητής  προσωπικού…  και  άλλα  25 
χαρακτηριστικά  ταυτοχρόνως 

4. Ο  εργοδότης  εύκολα  θα  προμηθεύσει  κινητό  τηλέφωνο,  υπολογιστή  και  συνεχή 
πρόσβαση  στο  διαδίκτυο,  και  ευέλικτο ωράριο  εργασίας.  Απώτερος  σκοπός  όμως 
είναι να εξασφαλίσει ότι ο P.M. θα είναι διαθέσιμος όλη την ώρα.  

5. Ο  P.M.  πρέπει  να  ερμηνεύσει  και  να  υιοθετήσει  τις  αξίες  που  ισχύουν  σε  κάθε 
εργασιακό περιβάλλον 

6. Τα πάντα έχουν τυποποιηθεί, που σημαίνει ότι ο P.M. αναγκάζεται να προσαρμόσει 
την εργασία  του στη διαδικασία που αναπτύσσεται. Αυτό οδηγεί στην αύξηση της 
γραφειοκρατίας 
 

Ο P.M. πρέπει να σεβαστεί το πολιτιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα και λειτουργεί, 
την κουλτούρα της εργασίας και των εργαζομένων που ισχύει σε κάθε περιοχή  (ιδιαίτερα 
στις πολυεθνικές ή τις εταιρίες που εργάζονται στο εξωτερικό). 

 
Όλη  αυτή  η  κατάσταση  εξηγεί  το  πώς  αισθάνονται  οι  P.M.  σήμερα:  έχουν  χάσει  ή 
κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο της κατάστασης. 
 
Το θέμα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί   με την επιλογή και  την εκπαίδευση. Επιλογή με 
βάση  ορισμένα  βασικά  προσόντα  και  δεξιότητες  που  είναι  «εκ  των  ων  ουκ  άνευ». 
Εκπαίδευση  και  κατάρτιση  με  στόχους  και  αναμενόμενα  αποτελέσματα    στην  διοικητική 
συμπεριφορά  (τρόποι  δράσης  και  αντιμετώπισης  προβλημάτων  και  καταστάσεων) 
αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο απαραίτητη.   
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22..33  ΣΣχχέέσσηη  μμεε  ττηη  γγεεννιικκήή  δδιιοοίίκκηησσηη  
 
Ο Project Manager μπορεί να έχει και εκτελεστικό διαχειριστικό ρόλο, αλλά είναι αρμόδιος για 
τα έργα των οποίων η διαχείριση μπορεί να ανήκει και σε άλλα τμήματα (εικόνα 1.2, σελ. 29). Ο 
ρόλος του Project Manager διαφέρει από το ρόλο του εκτελεστικού manager ως προς τη φύση 
των καθηκόντων (διαφορές: πίνακας 2.2) (Maylor H., 2005). 
 

Γενική Διαχείριση  Διαχείριση Έργου

• Αρμόδια  για  τη  διαχείριση  της 
ισχύουσας κατάστασης 

• Η  εξουσία  ορίζεται  από  τη  δομή 
της διαχείρισης 

• Συνεπής δέσμη καθηκόντων 
• Οι αρμοδιότητες περιορίζονται στη 

λειτουργία της  
• Λειτουργεί  σε  «μόνιμες» 

οργανωτικές δομές 
• Καθήκοντα  που  χαρακτηρίζονται 

ως «συντήρηση» 
• Το  κύριο  καθήκον  είναι  η 

βελτιστοποίηση 
• Η  επιτυχία  καθορίζεται  από  την 

επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων 
• Περιορισμένος  αριθμός 

μεταβλητών 

• Αρμόδια για την εποπτεία της αλλαγής 
 

• «Ασαφείς» γραμμές εξουσίας 
 

• Διαρκώς μεταβαλλόμενα καθήκοντα 
• Αρμοδιότητα  για  διατμηματικές 

λειτουργίες 
 

• Λειτουργεί μέσα σε δομές που υπάρχουν 
μόνο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου 

• Την απασχολούν κυρίως οι καινοτομίες 
 

• Το  κύριο  καθήκον  είναι  η  επίλυση 
διαφωνιών 

• Η επιτυχία καθορίζεται από την επίτευξη 
των τεθέντων τελικών στόχων 

• Εμπεριέχει εσωτερικές αβεβαιότητες 
Πίνακας 2.3 Διαχείριση Έργου ~ Γενική Διαχείριση (πηγή: H.Maylor, 2005). 

  
Από όλα τα παραπάνω φαίνεται η ευρύτητα και η πολυπλοκότητα των ικανοτήτων, προσόντων 
και  δεξιοτήτων  που  πρέπει  να  έχει  ένα  διοικητικό  στέλεχος  του  κατώτερου,  μέσου  και 
ανώτερου Management  για να ανταποκριθεί στις επιχειρηματικές προκλήσεις που βρίσκονται 
μπροστά του. 
 
Ιδιαίτερα στα συστήματα Διοίκησης τύπου μήτρας, σύμφωνα με τα οποία τα μεγάλα εργοτάξια 
διοικούνται  υποδιαιρούμενα  σε  τομείς,  οι  ευθύνες  και  οι  λειτουργικές  σχέσεις  μπορεί  να 
απαρτίζουν ένα σύστημα μήτρας με κατακόρυφους, οριζόντιους αλλά και διαγώνιους δεσμούς.  
 
Οι P.M.  εδώ από  τη  βάση  της  ιεραρχίας  έως  την  κορυφή μπορεί  να  καλύπτουν  έως  επτά  (7) 
επίπεδα.  Τα  επίπεδα  αυτά  εξαρτώνται  άμεσα  από  το  βαθμό  ανάλυσης  του  έργου  (Work 
Breakdown Structure – WBS) αλλά και της διοικητικής δομής (Organization Breakdown Structure 
– OBS). 
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Τα  προσόντα  και  οι  δεξιότητες  καθώς  και  οι  ικανότητες  των  διοικητικών  στελεχών  (τεχνικές, 
συμπεριφορικές, αντιληπτικές) εξαρτώνται πρωτίστως από τη θέση του Manager στην ιεραρχία 
της Οργάνωσης που χτίζεται για την εκτέλεση του έργου. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να έχει 
μεγαλύτερες  αντιληπτικές  ικανότητες  από  τον  Διευθυντή  Τμήματος  ο  οποίος  θα  έχει 
μεγαλύτερες  συμπεριφορικές  ικανότητες  από  τον  P.M.,  που  θα  έχει  με  τη  σειρά  του 
ανεπτυγμένες και τεχνικές ικανότητες. 
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ΑΑ33    
  ΕΕφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς    ΈΈρργγοουυ  
    

««AAbbiilliittyy  iiss  nnootthhiinngg  wwiitthhoouutt  ooppppoorrttuunniittyy..»»  
Napoleon Bonaparte 

  

33..11  ΠΠρροοσσόόνντταα  κκααιι  ΔΔεεξξιιόόττηηττεεςς  σσττηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ΈΈρργγοουυ  
 
Αν  και  είναι  γενικά  αποδεκτό,  ότι  η  επιλογή  και  η  εκπαίδευση  των  στελεχών  έχουν  μεγάλη 
σημασία για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των μονάδων που στελεχώνουν, 
εντούτοις  δεν  είναι  πλήρως  καθορισμένες  και  σαφείς  οι  αρχές,  τα  κριτήρια,  οι  στόχοι  και  τα 
αξιολογικά δεδομένα που προσδιορίζουν το ιδανικό Διοικητικό Στέλεχος. Για τα προσόντα των 
διοικητικών στελεχών έχουν γραφεί πολλά. Τα περισσότερα είναι γενικά και αόριστα. Ελάχιστες 
εμπειρικές  μελέτες  έχουν  γίνει  για  να  αποδείξουν  ποιες  ικανότητες,  επιδεξιότητες  ή  αρετές 
είναι αυτές που αποτελούν την κύρια προϋπόθεση για τη διοικητική αποτελεσματικότητα και 
επιτυχία. 

  
3.1.1 Γενικά 
Ο  ρόλος  του  P.M.  δεν  μπορεί  να  καθοριστεί  μόνο  με  όρους  λειτουργίας  της  διοίκησης  
έργου.  Είναι  απαραίτητο  να  αναγνωριστεί  ότι  η  πρωταρχική  ευθύνη  του  P.M.  είναι  να 
ηγηθεί,  να  καθοδηγήσει  του  μετόχους  του  έργου  –  πελάτες,  διοίκηση,  χορηγούς,  ομάδα 
έργου  –  και  να  τους  εμψυχώσει  ώστε  να  συνεργαστούν  αποτελεσματικά  και  αποδοτικά 
κατά  τη  διάρκεια  του  έργου  (Verzuh,  2005).  Τελικά,  δηλαδή,  αναζητούμε  έναν  ηγέτη  – 
manager. Ένας καλός και αποτελεσματικός P.M. πρέπει να συνδυάζει αρμονικά και τις δύο 
ιδιότητες. 
 
Η πιο γνωστή αλλά και χρήσιμη προσέγγιση του θέματος έγινε από τον καθηγητή R.L.Katz 
(Katz, Kahn, 1978), ο οποίος διακρίνει τρεις βασικές κατηγορίες δεξιοτήτων πρακτικού και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα. Αυτές  είναι οι  τεχνικές,  οι συμπεριφορικές  και οι αντιληπτικές 
(διανοητικές)  δεξιότητες.  Αν  και  οι  κατηγορίες  αυτές  των  δεξιοτήτων  του  διοικητικού 
στελέχους  συνδέονται  μεταξύ  τους  και  αλληλοκαλύπτονται,  εντούτοις  διαφέρουν μεταξύ 
τους  τόσο  από  πλευράς  περιεχομένου  όσο  και  από  πλευράς  διαβάθμισης  των  στελεχών 
στα οποία αυτές απαντούν συχνότερα. 
 
Η  τεχνική  δεξιότητα  αφορά  την  κατανόηση  και  την  κατοχή  εξειδικευμένων  γνώσεων  ως 
προς τη χρήση και λειτουργία ορισμένων μεθόδων, διαδικασιών, μηχανισμών ή τεχνικών. 
Οι  τεχνικές  επιδεξιότητες  είναι  οι  πλέον  απτές  και  συγκεκριμένες,  προϋποθέτουν  υψηλό 
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βαθμό εξειδίκευσης  και  καταμερισμού  της  εργασίας  και  είναι προφανής η σημασία  τους 
για τη δραστηριότητα, προς την οποία αντιστοιχούν. Οι τεχνικές δεξιότητες προάγονται και 
εξυπηρετούνται  από  τις  διάφορες  μορφές  και  κατηγορίες  τεχνικής  και  επαγγελματικής 
εκπαίδευσης  (χρήση  Η/Υ,  χειρισμός  οργάνων  και  εργαλείων  κ.λ.π.).  Διαπιστώνονται  και 
πιστοποιούνται με πολύ πιο εύκολο τρόπο. 
 
Ενώ η τεχνική δεξιότητα αναφέρεται κατεξοχήν στην ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης ή 
λειτουργίας  πραγμάτων,  αντικειμένων  ή  διαδικασιών,  η  συμπεριφορική  κατηγορία  των 
δεξιοτήτων  αναφέρεται  στην  ικανότητα  συνεργασίας  με  άλλους  ανθρώπους.  Οι 
επιδεξιότητες  της  κατηγορίας  αυτής  είναι  πρακτικές  με  την  έννοια  ότι  εκδηλώνονται  και 
επισημαίνονται  στην  πρακτική  συμπεριφορά  των  επιτυχημένων  διοικητικών  στελεχών. 
Ακόμα  είναι  αναπτυξιακές  με  την  έννοια,  ότι  διαμορφώνονται,  διδάσκονται  και 
μαθαίνονται από κάθε ενδιαφερόμενο. Συνεπώς δεν πρόκειται για ατομικά χαρακτηριστικά 
ή  χαρακτηριστικά προσωπικότητας  ή άλλες αρετές  εσωτερικού  τύπου.  Η  ικανότητα αυτή 
εκδηλώνεται  με  την  κατανόηση  και  αποδοχή  της  ιδιαιτερότητας  του  άλλου,  την 
προσπάθεια  επικοινωνίας  μέσω  αντιληπτικών  καναλιών,  τη  δημιουργία  κλίματος 
ασφάλειας  ώστε  να  προάγεται  η  δημιουργικότητα  και  η  συμμετοχή  των  άλλων,  η 
διαφάνεια  και  ειλικρίνεια  στις  σχέσεις  με  τους  συνεργάτες,  υφισταμένους  και 
προϊσταμένους.  Οι  συμπεριφορικές  δεξιότητες  μαρτυρούν  το  γεγονός,  ότι  ο  ανθρώπινος 
παράγοντας  δεν  είναι  μόνο  ο  κυριότερος  μοχλός  διοικητικής  δράσης  (επίτευξη  στόχων 
μέσω  άλλων),  αλλά  και  το  ουσιαστικό  υποκείμενο  κάθε  είδους  συμπεριφοράς  (π.χ. 
συναισθηματική νοημοσύνη). 
 
Η διανοητική ή συνθετική δεξιότητα αφορά την ικανότητα της δημιουργικής σύνθεσης και 
εναρμόνισης  των  διαφοροποιημένων  διαδικασιών  και  δραστηριοτήτων  ώστε  να  μην 
απειλείται  η  συνοχή  και  η  ενότητα  της  οργανωτικής  δράσης.  Ακόμα  αφορά  την 
προσαρμογή  στις  μεταβαλλόμενες  περιβαλλοντικές  συνθήκες  και  στην  εξασφάλιση  της 
επιβίωσης  του συνόλου  της οργάνωσης.  Είναι προφανές ότι η δεξιότητα αυτή απαιτείται 
κυρίως  για  τη  λήψη  των  αποφάσεων  στρατηγικού  χαρακτήρα,  που  ρυθμίζουν  τόσο  την 
εσωτερική ισορροπία του οργανωτικού πλαισίου όσο και τις σχέσεις της οργάνωσης με το 
περιβάλλον  δηλαδή  τα  άλλα  συστήματα  με  τα  οποία  επικοινωνεί.  Η  εκδήλωση  της 
διανοητικής ‐ συνθετικής δεξιότητας προσδιορίζει το χαρακτήρα της οργάνωσης, δίνει τον 
τόνο στη συνεργασία και διαφοροποιεί τη μία οργάνωση από την άλλη. Η δεξιότητα αυτή 
συντελεί  σε  επιλογές  αποφασιστικής  σημασίας  για  την  οργάνωση  και  λειτουργεί  ως 
συνδετικός ιστός της διοικητικής συμπεριφοράς.  
 
Οι  παρακάτω  κατηγορίες  των  δεξιοτήτων  συμβαδίζουν  και  αλληλεπιδρούν  με  πολλούς 
τρόπους στην αποτελεσματική διοίκηση κάθε επιπέδου. Υπάρχει όμως κάποια αντιστοιχία 
των δεξιοτήτων αυτών προς κάποιο από τα επίπεδα της οργάνωσης, όπου συνήθως μερικές 
από αυτές απαντούν συχνότερα. Η αντιστοιχία αυτή είναι σε γενικές γραμμές η εξής: 
‐  Η  λεγόμενη  τεχνική  δεξιότητα  αντιστοιχεί  σε  δραστηριότητες  τεχνικού  χαρακτήρα,  οι 

οποίες  έχουν  μεγαλύτερη  αξία  στα  κατώτερα  κλιμάκια  της  οργανωτικής  πυραμίδας. 
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Όσο ανεβαίνει  κανείς στην κλίμακα  της οργανωτικής διαβάθμισης  τόσο η συχνότητα 
και η σημασία των τεχνικών δεξιοτήτων τείνει να μειωθεί και γίνεται περίπου μηδενική 
στην  κορυφή  της  πυραμίδας.  Τούτο  σημαίνει  ότι  η  εξάσκηση  των  τεχνικών 
δραστηριοτήτων  γίνεται  από  ικανά  και  εξειδικευμένα  στελέχη,  στα  οποία  αυτές 
εκχωρούνται. 

‐ Οι συμπεριφορικές δεξιότητες αντίθετα φαίνεται ότι απαντούν σε όλα  τα  επίπεδα  της 
οργανωτικής πυραμίδας με κυμαινόμενη όμως σημασία και ένταση.  Έτσι στα μεσαία 
επίπεδα  έχουν  εξαιρετική  σημασία,  διότι  εδώ  είναι  εκτενής  η  άμεση  επικοινωνία 
μεταξύ  των  στελεχών σε  οριζόντια  ή  κατακόρυφη σχέση.  Όσο ανεβαίνει  κανείς  στην 
οργανωτική  κλίμακα  ο  αριθμός  και  η  συχνότητα  των  άμεσων  επαφών  μειώνεται  με 
ανάλογη συρρίκνωση και των συμπεριφορικών δεξιοτήτων.  

‐ Αντίθετα τείνει να αυξάνεται η αναγκαιότητα των συνθετικών ‐ διανοητικών δεξιοτήτων 
στο  μέτρο  βέβαια  που  πολλαπλασιάζεται  ο  αριθμός  των  αποφάσεων  μείζονος  ή 
καθοριστικής  σημασίας  που  πρέπει  να  ληφθούν.  Η  αυξητική  αυτή  τάση 
μεγιστοποιείται  στην  κορυφή  της  πυραμίδας.  Έτσι  όταν  πρόκειται  για  διευθυντικά 
στελέχη η  κατοχή  της  συνθετικής  δεξιότητας  είναι  αναγκαία  και  απαραίτητη  για  την 
προσωπική και οργανωτική επιτυχία και αποτελεσματικότητα. 

 
Η  πρακτική  συνέπεια  και ωφέλεια  της  διάκρισης  των  παραπάνω  κατηγοριών  δεξιοτήτων 
που  κατέχουν  τα  διοικητικά  στελέχη  είναι,  ότι  μπορεί  να  προσδιορίζονται  με  τον  τρόπο 
αυτό λειτουργικά κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης της συμπεριφοράς των στελεχών της 
διοίκησης ανάλογα με το επίπεδο της οργανωτικής διαβάθμισης, στην οποία βρίσκονται ή 
πρόκειται  να  βρεθούν.  Ακόμα  δίδεται  και  η  δυνατότητα  της  κατάρτισης  κατάλληλων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις διάφορες κατηγορίες στελεχών ανάλογα με το είδος 
των πραγματικών στελεχών που έχουν αυτά ή και των δεξιοτήτων που χρειάζονται για την 
εργασία την οποία επιτελούν. 
 
Από όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω διαγράφεται η άποψη,  ότι  η πετυχημένη διοίκηση 
δεν  είναι  απλά  και  μόνο  θέμα  ταλέντου  ή  χαρίσματος.  Χρειάζονται  ακόμα,  και  πολύ 
περισσότερο,  οι  δεξιότητες  που  μπορούν  να  καλλιεργηθούν  και  να  αναπτυχθούν 
κατάλληλα. Η  επισήμανση αυτών  των κατηγοριών όχι μόνο είναι πρακτικά  χρήσιμη αλλά 
έχει και μεγάλη σημασία τόσο για την επιλογή όσο και για την ανάπτυξη και προαγωγή των 
διοικητικών στελεχών. Και ακόμα όλα τα παραπάνω προσόντα μπορούν να βελτιωθούν και 
να  επεκταθούν.  Αυτό  μπορεί  να  γίνει  και  με  τα  προσόντα  των  ανθρώπινων  σχέσεων. 
Πολλοί  κορυφαίοι  διευθυντές  υποστηρίζουν,  ότι  τα  προσόντα  αυτά  είναι  έμφυτα  και 
συνεπώς  δεν  είναι  δυνατόν  να  βελτιωθούν.  Άλλοι  πιστεύουν  στην ανάγκη  για  καλύτερες 
ανθρώπινες  σχέσεις  και  τις  αναζητούν  μέσω  των  προγραμμάτων  μετεκπαίδευσης  στα 
θέματα  των ανθρώπινων σχέσεων.  Τα προγράμματα αυτά αποβλέπουν στη βελτίωση της 
αυτογνωσίας και  της ευαισθησίας προς τους άλλους, στη βελτίωση της παρατήρησης και 
της ανάλυσης, στη βελτίωση της επικοινωνίας και της απόφασης. 
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Η αρχή της συμπεριφορικής διοίκησης εξάλλου, η οποία θεωρεί τη διοίκηση ως ανθρώπινη 
συμπεριφορά,  δέχεται  ότι  όλα  τα  διοικητικά  προσόντα  και  δεξιότητες  μπορούν  να 
βελτιωθούν  με  κατάλληλα  προγράμματα  εκπαίδευσης.  Πάνω  σ'  αυτή  τη  βάση,  και 
ιδιαίτερα στην εκπαίδευση του κάθε είδους στελέχους, στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της 
διοικητικής σήμερα. 
 
3.1.2 Δεξιότητες των διοικητικών στελεχών του ιδιωτικού τομέα και της Δ.Δ. 
Ένα σημαντικό ερώτημα που απασχολεί τους θεωρητικούς μελετητές της διοίκησης είναι το 
εάν η διοίκηση είναι θέμα ταλέντου ή εκπαίδευσης. Αν και η συζήτηση συνεχίζεται ακόμα 
και τα επιχειρήματα είναι  ισχυρά και από τις δυο πλευρές, εντούτοις έχει αποδειχθεί, ότι 
ακόμα και τα πιο προικισμένα άτομα είναι δεκτικά περαιτέρω βελτίωσης και εξέλιξης των 
προσόντων  τους.  Αλλά  και  ο  καθένας,  ακόμα  και  ο  μη  προικισμένος,  μπορεί  με 
συστηματική  προσπάθεια  και  απόκτηση  εμπειριών  και  από  τα  λάθη  του  ακόμη  να 
βελτιώσει το επίπεδο της απόδοσης του σε συγκεκριμένους τομείς. Συνεπώς μπορεί να πει 
κανείς συμπερασματικά,  ότι η διοικητική επιστήμη και η διοικητική δεξιότητα είναι  τόσο 
επιστήμη όσο  και  τέχνη  και μπορεί  να προωθηθεί  και  να  καλλιεργηθεί στα πλαίσια  ενός 
κατάλληλα  οργανωμένου  συστήματος  εκπαιδευτικών  συμβάντων  και  διαδικασιών 
(Παρθενόπουλος, 1997). 
 
Από  τα παρακάτω προκύπτει  αβίαστα  το  συμπέρασμα ότι  τα  διευθυντικά  στελέχη  έχουν 
εξαιρετικά  κρίσιμη  θέση  στην  οργάνωση  και  πολύ  σπουδαία  καθήκοντα.  Οφείλουν  να 
εξασφαλίσουν  τόσο  την  εσωτερική  συνοχή  και  ισορροπία  της  οργάνωσης  όσο  και  να 
εξασφαλίζουν την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία των σχέσεων της με το περιβάλλον. 
Εάν  επιχειρήσει  κανείς  να  ταξινομήσει  τα  είδη  των  διευθυντικών  παρεμβάσεων  τότε  θα 
μπορούσε να διακρίνει τις εξής στρατηγικές:  
1. Τη σταθεροποιητική στρατηγική δηλαδή τη διατήρηση των βασικών μεταβλητών 

του συστήματος στην υπάρχουσα κατάσταση ισορροπίας και η βελτίωση τους υπό 
καθεστώς διατηρούμενης ισορροπίας. 

2. Τη  διαρθρωτική  στρατηγική,  δηλαδή  τη  δυνατότητα  παρέμβασης  σε  κάποιο 
επίπεδο  λειτουργίας  όπου  παρατηρείται  διαταραχή,  δυσκαμψία  ή 
αναποτελεσματικότητα  με  στόχο  την  αποκατάσταση  της  ομαλής  λειτουργίας  το 
συστήματος. 

3. Την ανανεωτική ή αναπτυξιακή στρατηγική ή στρατηγική της αλλαγής, δηλαδή τον 
προσδιορισμό  των  νέων  λειτουργιών,  στόχων  και  δραστηριοτήτων,  την 
προσαρμογή σε  νέες  περιβαλλοντικές  συνθήκες,  αναδιάταξη  εσωτερικών  δομών 
και  ισορροπιών  κ.λ.π.  (διατάραξη  και  αποκατάσταση  ισορροπίας  σε  ένα 
προχωρημένο σημείο).  

 
Μερικά ακόμα προσόντα ή   δεξιότητες  των διοικητικών   στελεχών που έχουν αποδειχθεί 
σημαντικά από τη διεθνή πρακτική της διοίκησης είναι και τα εξής:  
α)    Σήμερα περισσότερο από άλλοτε τα διοικητικά στελέχη πρέπει να διαθέτουν διεθνή 

εμπειρία,  αφού  οι  σχέσεις  των  οργανώσεων  διεθνώς  είναι  πλέον  πραγματικότητα. 
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Αυτό  σημαίνει  γνώση  γλωσσών  και  τεχνικών  επικοινωνίας,  αλλά  και  εμπειρία  ζωής 
και εργασίας στις άλλες χώρες με διαφορετικό πολιτισμό. 

β)  Το  μοντέρνο  διοικητικό  στέλεχος  πρέπει  να  ξέρει  πώς  να  χρησιμοποιεί  τη  νέα 
τεχνολογία  για  τη  βελτίωση  των  προϊόντων  και  υπηρεσιών  αλλά  και  για  τη  λήψη 
αποφάσεων.  Για  το  λόγο  αυτό  χρειάζεται  ενημέρωση  και  εκπαίδευση  στις  νέες 
τεχνολογίες. 

γ)  Ικανότητα  να  αντλούν  και  να  επεξεργάζονται  πληροφορίες.  Ανάγκη  για  δημιουργία 
ειδικών  τμημάτων που θα συνεργάζονται απ'  ευθείας με  την ανώτατη διοίκηση της 
οργάνωσης. 

δ) Δυνατότητα ενασχόλησης και με  τις υπηρεσιακές ενασχολήσεις,  όπως οι  τοπικοί και 
διεθνείς  κανονισμοί,  συμφωνίες,  νομικές  αξιώσεις  και  απαιτήσεις  διεθνών 
πρακτορείων. 

ε) Σήμερα είναι η εποχή του πολύ‐πολιτισμικού «μάνατζμεντ». Επειδή είναι τεράστιος ο 
ρόλος των ομάδων πίεσης (pressure groups) το μοντέρνο διοικητικό στέλεχος πρέπει 
να  μάθει  να  επικοινωνεί  και  να  δημιουργεί  εικόνα  προς  τα  έξω,  αλλά  παράλληλα 
πρέπει να έχει την  ικανότητα να δέχεται και να χειρίζεται αποτελεσματικά αυτές τις 
πιέσεις.  

στ)  Ο  διευθυντής,  όπως  και  ο  P.M.  πρέπει  να  δίνει  λιγότερες  διαταγές  και  να 
χρησιμοποιεί  περισσότερο  την  πειθώ  και  να  κάνει  τους  ανθρώπους  του  να 
μοιράζονται μαζί του τις αξίες. 

ζ)       Οι επιχειρήσεις εξελίσσονται σήμερα σε μονάδες λιγότερων  ιεραρχικών επιπέδων, 
που αναδομούνται υπό μορφή ορχήστρας σε ομάδες εξειδικευμένων ατόμων, όπου η 
κάθε  μία  έχει  τη  δική  της  συνεισφορά  σε  συνεργασία  με  τις  άλλες  για  το 
συγκεκριμένο  έργο.  Οι  διευθυντές  πρέπει  να  αντιλαμβάνονται  τη  σημασία  της 
αξιοποίησης  των  ιδεών  και  της  ενεργητικότητας  των  υπαλλήλων.  Ομάδες 
βελτιωμένης  παραγωγικότητας  3  έως  10  ατόμων  είναι  οι  πιο  ευέλικτες  και  πιο 
αποτελεσματικές. Κάθε ομάδα καθορίζει το ρόλο και τη λειτουργία του ηγέτη της. 

η) Αρχή της συλλογικής διοίκησης. Όπως αναγνωρίζουν οι ειδικοί η αρχή της ομαδικής 
εργασίας  είναι  πιο  δύσκολη  στα  υψηλότερα  κλιμάκια  της  διοίκησης  από  ότι  στα 
χαμηλότερα.  Σήμερα  δεν  μπορεί  πια  ένας  άνθρωπος  να  είναι  επικεφαλής  μιας 
οργάνωσης. Οι επιχειρήσεις ή οι υπηρεσίες πρέπει να αποβάλλουν τα σύνδρομα της 
αυτάρκειας  και παντοδυναμίας,  που  τις  χαρακτηρίζουν και  να  ζητούν συχνότερα  τη 
συνεργασία άλλων παρά τον ανταγωνισμό. 

θ)  Η  διοίκηση  δεν  είναι  δικτατορία.  Ο  διοικητής  μιας  οργάνωσης  πρέπει  να  έχει  την 
ικανότητα να διοικεί τους άλλους καθοδηγώντας τους, δηλαδή πρέπει να είναι ηγέτης 
‐ αρχηγός και όχι δυνάστης, να είναι ηγέτης ‐ δάσκαλος. 

ι)  Η  ικανότητα  και  απόδοση  ενός  διευθυντή  πρέπει  να  εκτιμάται  ανάλογα  με  το  πόσο 
καλά  μπορεί  να  οργανώνει  έναν  μεγάλο  αριθμό  ατόμων  και  πόσο  αποτελεσματικά 
μπορεί να αποσπάσει από τον καθένα το μεγαλύτερο βαθμό αποδοτικότητας για το 
κοινό όφελος. Αυτό είναι και το νόημα της διοίκησης. 

ια)  Ο  διευθυντής  και  ο  P.M.  πρέπει  να  ξέρει  πώς  να  απελευθερώνει  την  έμφυτη 
δημιουργικότητα των ανθρώπων. Ο καθένας διαθέτει δημιουργικές ικανότητες, αλλά 
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πολλοί λίγοι ξέρουν να τις χρησιμοποιούν. Η λύση στο πρόβλημα της απελευθέρωσης 
της  δημιουργικότητας  είναι  πάντα  η  δημιουργία  στόχων  και  η  ενθάρρυνση  της 
πρωτοβουλίας. 

ιβ) Αναζήτηση, δημιουργία και τόνωση του λεγόμενου πατριωτισμού για την υπηρεσία ή 
την  επιχείρηση.  Οι  άνθρωποι  εκτός  των  άλλων  θέλουν  να  είναι  περήφανοι  για  τη 
δουλειά τους και να νιώθουν την απόλαυση της εργασίας τους. 

ιγ) Ο διευθυντής είναι χτίστης  τούβλων ή ακανόνιστων λίθων ανάλογα με το είδος  του 
"μάνατζμεντ" και το περιβάλλον της υπηρεσίας ή της επιχείρησης. Για το χτίσιμο ενός 
τοίχου ο διευθυντής πρέπει να βρει τη θέση κάθε λίθου ανάλογα με το μέγεθος και το 
σχήμα του και να τους τοποθετήσει έτσι ώστε να σχηματίσει τον τοίχο όπως πρέπει 
να είναι.  

 
3.1.3  Ο νέος κόσμος της Διοίκησης 
Η δουλειά του διοικητή,  του διοικητικού στελέχους ή  του δημόσιου λειτουργού στον νέο 
κόσμο  αλλάζει  ριζικά.  Ολοένα  και  περισσότερο  τα  Δ.Σ.  θα  χρειάζεται  να  κάνουν 
περισσότερα  από  όσα  έκαναν  στο  παρελθόν.  Αυτό  συμβαίνει  σε  όλα  τα  επίπεδα  της 
Διοίκησης. Θα προσδιορίζουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις τους σε ένα 
γρήγορα μεταβαλλόμενο και ολοένα και πιο σύνθετο κόσμο, μέσα στον οποίο λειτουργούν 
οι οργανώσεις τους. 
 
Οι ικανότητες της διοίκησης όπως τις ορίζει η National Westminster Bank ως ζωτικές είναι: 

•  Αναζήτηση πληροφοριών (έρευνα στο περιβάλλον). 
•  Αντιληπτική ευελιξία (εξετάζει εναλλακτικές προτάσεις ταυτόχρονα). 
•  Διαπροσωπική έρευνα (ερευνά και καταλαβαίνει τις απόψεις των άλλων). 
•  Χειρισμός των αντιδράσεων (εμπλέκει τους άλλους, δημιουργεί ομάδες). 
•  Κατεύθυνση εξέλιξης (βοηθά άλλους να εξελιχθούν). 

 
Στο  νέο  κόσμο  οι  απαιτούμενες  δεξιότητες  των  Δ.Σ.  είναι  αντιτιθέμενες  και  συνεχώς 
αυξανόμενες.  Αλλά  μερικές  από  τις  βασικές  εξακολουθούν  να  παραμένουν.  Αυτές 
περιλαμβάνονται  στο  γνωστό ακρωνύμιο  των βασικών δεξιοτήτων  των Δ.Σ. «POSDCORB» 
που προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις:  

Planning (σχεδιασμός ‐ προγραμματισμός) 
Organizing (οργάνωση) 
Staffing(στελέχωση) 
Directing (διεύθυνση) 
CΟordinating (συντονισμός) 
Reporting (αναφορές ‐ επικοινωνία) 
Budgeting (κατάρτιση προϋπολογισμού) 

 
Πολλές  αν  όχι  όλες  από  αυτές  τις  δραστηριότητες  παραμένουν  βασικές  για  πολλές 
διοικητικές εργασίες. Αλλά επιπροσθέτως τα νέα Δ.Σ. αναμένεται: 

�  Να διοικούν σε διεθνή κλίμακα. 
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�  Να διοικούν τις πολιτιστικές διαφορετικότητες. 
�  Να ανταποκρίνονται σε πολλαπλές πηγές εξουσίας. 
�  Να συνδυάζουν μια ποικιλία ρόλων διοίκησης, ηγεσίας και ομάδας. 
�  Να δρουν στρατηγικά. 
�  Να χρησιμοποιούν τεχνολογία. 
�  Να επικοινωνούν εσωτερικά ‐ εξωτερικά. 
�  Να καθορίζουν, να ενισχύουν και να βελτιώνουν αξίες. 
�  Να δρουν με υπευθυνότητα. 
�  Να αποστάζουν ή να διυλίζουν σύνθετες ροές πληροφοριών. 
�  Να διοικούν δια μέσου των λειτουργιών. 
�  Να  χειρίζονται  τις  σταδιοδρομίες  τους  καθώς  και  την  προσωπική  και 
επαγγελματική τους εξέλιξη. 

 
3.1.4 Δεξιότητες στη Διοίκηση Έργου 
Η διοίκηση έργου δεν είναι πλέον η απλή λειτουργία της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Ο 
ειδικός της Διοίκησης της αλλαγής Eddie Obeng συνιστά ότι ο σημερινός Διοικητής έργου (ή 
ακριβέστερα ο ηγέτης του έργου) χρειάζεται εκπαίδευση σε τέσσερις σπουδαίους τομείς 
(τομείς κλειδιά): 

1. προγραμματισμός  και  έλεγχος  (planning  and  controlling).  Οι  ηγέτες  των  έργων 
χρειάζεται  να  είναι  ικανοί  να  χρησιμοποιούν  μια  ποικιλία  μεθόδων  που  να 
εξασφαλίζουν το γεγονός ότι διατηρούν το έργο μέσα στον προγραμματισμό και 
μέσα στον προϋπολογισμό. Ακόμα πιο σημαντικό χρειάζεται να είναι σε θέση να 
αποφασίζουν τις προτεραιότητες για τους στόχους.  

2. μαθησιακές δεξιότητες (learning skills). Καθώς πολλοί ηγέτες έργων εργάζονται σ' 
ένα περιεχόμενο, με το οποίο δεν είναι εξοικειωμένοι είναι κρίσιμο το ότι αυτοί 
πρέπει να υποδέχονται και αποκτούν τη γνώση όσο το δυνατόν ταχύτερα. Τούτο 
θα τους κάνει ικανούς να προσαρμόζουν τα προγράμματα και τους στόχους και να 
εξοικονομούν  πολύτιμο  χρόνο  και  χρήμα.  Για  να  το  κάνουν  αυτό  οι  ηγέτες  των 
έργων  χρειάζεται  να  συνεχίζουν  να  μαθαίνουν,  να  προγραμματίζουν,  να 
αναθεωρούν και να αλλάζουν. 

3. ατομικές  ‐ ανθρώπινες δεξιότητες  (people skills). Οι ηγέτες των έργων χρειάζεται 
να είναι ικανοί να διαπραγματεύονται με ανθρώπινο δυναμικό, να είναι ικανοί να 
επηρεάζουν ανθρώπους για να κερδίσουν την αφοσίωση τους, να είναι σε θέση να 
ακούνε,  να  συντονίζουν  και  να  ελέγχουν  το  έργο. Να  είναι  σε θέση  να διοικούν 
τους μετόχους από ολόκληρη της επιχείρηση. 

4. οργανωτικές δεξιότητες  (organizational skills). Οι ηγέτες των έργων χρειάζεται να 
είναι  πολιτικά  οξυδερκείς  και  σε  επίγνωση  της  δυναμικής  επίπτωσης  των 
ευρύτερων οργανωτικών θεμάτων. Θα πρέπει  να  είναι πεπειραμένοι στα δίκτυα 
με τους αρχαιότερους υπαλλήλους, θα πρέπει να καταλαβαίνουν πως λειτουργεί η 
οργάνωση  και  θα  πρέπει  να  έχουν  μια  μεγαλύτερη  εικόνα  των  στόχων  της 
οργάνωσης και τις απαραίτητες συνθήκες και προϋποθέσεις γι' αυτούς. 
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Διαπροσωπικές δεξιότητες 
Για τους Project Managers  το πώς θα μεταχειριστούν τους ανθρώπους είναι  το κλειδί για 
την καθημερινή τους επιτυχία και την πρόοδο του έργου. 
 
Ηγεσία και ευελιξία 
Στις  οργανώσεις  όπου  η  κύρια  έμφαση  τοποθετείται  στη  δια‐λειτουργική  και 
ομαδοκεντρική  διοίκηση  οι  διοικητές  έργου  χρειάζεται  να  προπονούν  τους  υπαλλήλους 
τους και να τους ενδυναμώνουν για να νιώθουν ότι οι διάφορες διαδικασίες είναι κτήμα 
τους.  Αυτό  απαιτεί  ένα  ευέλικτο  στυλ  διοίκησης  με  τον  διοικητή  να  δίνει  πολλές  φορές 
σαφείς κατευθύνσεις  για να βεβαιωθεί ότι  το εξαγόμενο  της διαδικασίας ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των πελατών (Choppin, 1991). 
 
Για  να  είναι  αποτελεσματική  μια  ομάδα  έργου,  χρειάζεται  έναν  επικεφαλής  ή  ηγέτη.  Ο 
ηγέτης  αποτελεί  την  έκφραση  της  ενιαίας  αντίληψης  και  κατεύθυνσης  στους  κοινούς 
στόχους της ομάδας (Δημητριάδης, 2004).   
 
Υπάρχουν  αρκετές  μορφές  ηγεσίας  οι  οποίες  θεωρούνται  στάδια  μιας  συνεχούς  πορείας 
από την αυταρχική στη δημοκρατική (σχήμα 3.1). Το στυλ ηγεσίας που χρησιμοποιείται από 
τον P.M.  εξαρτάται από  το είδος  της απόφασης που απαιτείται,  τις  εμφανείς πιέσεις στη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή και το είδος των ανθρώπων που εμπλέκονται (Burke, 1994): 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Σχήμα 3.1 Συνέχεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ανάλογα με το στυλ ηγεσίας (πηγή: Burke, 1994). 

 
1. Ο  P.M.  λύνει  το  πρόβλημα  ή  αποφασίζει,  βάσει  των  πληροφοριών  που  διαθέτει.  Δεν 

υπάρχει επικοινωνία με την ομάδα. 
2. Ο  P.M.  λαμβάνει  την  απαραίτητη  πληροφόρηση  από  τους  υφισταμένους  του  και  έπειτα 

αποφασίζει για την επίλυση του προβλήματος μόνος του. 
3. Ο  P.M.  συζητά  το  πρόβλημα  με  τους  υφισταμένους  του.  Παίρνει,  έπειτα,  μόνος  του  την 

απόφαση. 
4.  Ο P.M. συζητά το πρόβλημα με τους υφισταμένους του. Στη συνέχεια παίρνουν όλοι μαζί 

την απόφαση. 
5. Ο P.M. αναθέτει την επίλυση του προβλήματος στους υφισταμένους του, εξουσιοδοτώντας 

τους να λάβουν τις αποφάσεις μόνοι τους. Αυτή είναι η “laissez‐faire” προσέγγιση. 

1  2  3  4 5 6 

ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 

ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 



  
ΔΔιιππλλωωμμααττιικκήή  ΕΕρργγαασσίίαα                                    [[ΠΠααρρθθεεννοοπποούύλλοουυ  ΝΝιικκοολλέέτταα]]  

[[3311]]  
  

 
Είναι  απαραίτητο  όμως,  πέρα  από  τις  ηγετικές  του  ικανότητες,  ο  P.M.  να  εμπνέει  τους 
υφισταμένους  του  να  τον  ακολουθούν.  Πολύ  σπάνια  κάποιος  είναι  απόλυτα  ηγέτης  ή 
ακόλουθος.  Ένας  καλός  ηγέτης  που  κατανοεί  την  αξία  της  ομαδικής  εργασίας,  θα  είναι 
πιθανότατα  και  καλός  ακόλουθος.  Αυτό  πρακτικά  σημαίνει  ότι  ο  καλός  ηγέτης  είναι 
πρόθυμος να δεχτεί συμβουλές και προτάσεις από αυτούς που καθοδηγεί και ηγείται  (οι 
σχέσεις μεταξύ των ηγετών και των ακόλουθων μπορούν να απεικονιστούν σε ένα δίκτυο 
σχέσεων – σχήμα 3.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.2 Δίκτυο σχέσεων – παράδειγμα σχέσης ηγέτη ομάδας και manager (πηγή: Choppin, 1991). 

 
Γνώση της δυναμικής των ανθρώπινων ομάδων 
Για την επιτυχία ενός έργου, είναι βασικό να χρησιμοποιεί ο P.M. μια σειρά από ικανότητες 
ηγεσίας της ομάδας έργου, αλλά και να γνωρίζει το πώς πρέπει να συγκροτηθούν οι ομάδες 
αυτές    από  άτομα  για  την  επίτευξη  των  επιμέρους  στόχων.  Επιθυμητά  στοιχεία  είναι 
(Young, T.L., 2007): 

•  ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•  σημαντικές πρωτοβουλίες 
•  αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και ευχέρεια λόγου 
•  φιλοδοξία, παρακίνηση και δέσμευση 
•  αποτελεσματική επικοινωνία, ικανότητα καλού ακροατή 
•  ενθουσιασμός, φαντασία, δημιουργικότητα 
•  καλή οργάνωση και αυτοπειθαρχία 
•  ικανότητα αναγνώρισης και επίλυσης προβλημάτων 
•  ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων και υλοποίησής τους 
•  ικανότητα έμπνευσης κλίματος παρακίνησης 
•  διατήρηση της προσοχής όλων στους στόχους του έργου 
•  εκπαίδευση σε τεχνικές και εργαλεία διοίκησης έργου 
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•  εμπειρία σε διαδικασίες διοίκησης έργου 
•  έμπνευση σεβασμού από την ανώτερη διοίκηση 
•  κύριο ενδιαφέρον η απόκτηση της επιτυχίας 

 
Διοικητικές διαδικασίες 
Ο λειτουργικός προσανατολισμός έχει τώρα αντικατασταθεί από τον προσανατολισμό στη 
διαδικασία.  Χρειάζεται  οι  διοικητές  έργου  να  είναι  ικανοί  να  χρησιμοποιούν  τα  εργαλεία 
απλοποίησης και ανασχεδιασμού των διαδικασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

•  Benchmarking (μέτρηση ‐ σύγκριση επιδόσεων ως προς τον ανταγωνιστή) 
•  Εργαλεία  χαρτογράφησης  διαδικασίας  (χάρτες,  οργανογράμματα,  διαγράμματα 

ροής, χρηματορροές, WBS, OBS κ.λ.π.) 
•  Δυναμικά συστήματα 
•  Διαγράμματα ροών 
•  Διαγράμματα δραστηριοτήτων 

και απαιτούν κατανόηση των δυναμικών ωφελειών των επιχειρήσεων από την εφαρμογή 
της τεχνολογίας της πληροφορίας (Ι.Τ.). 

 
Διοίκηση της δικής τους εξέλιξης 
Για  να  ανταποκριθούν  στη  νέα  πρόκληση  χρειάζεται  τα  Διοικητικά  Στελέχη  να  σκεφτούν 
πέρα από  τη  θέση  τους  και  να  αναπτύξουν  αντιληπτικές  γενικές  δεξιότητες  που  θα  τους 
επιτρέψουν να ανταποκριθούν με ευελιξία στις ανάγκες του έργου. Οι άνθρωποι σ' όλα τα 
επίπεδα της οργάνωσης βλέπουν τις ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη. Πράγματι θεωρείται 
ως το μέγιστο μέρος αυτού που αποκαλούνταν συχνά ως «renumeration package» (πακέτο 
ανταμοιβής). 
 
Διοίκηση αλλαγής 
Κατά  τη  συζήτηση  ή  εφαρμογή  οποιουδήποτε  προγράμματος  αλλαγής,  αμέσως 
παρουσιάζεται  το  κρίσιμο  δίλημμα.  Ποιος  θα  πρέπει  να  ασχοληθεί  με  τον  Σ‐Π  και  την 
εφαρμογή; Εμπλέκοντας τους πιο  ισχυρούς ανώτερους διοικητές στο στάδιο του Σ‐Π τους 
καλείς την ίδια στιγμή να προστατέψουν τα συμφέροντα τους. Εάν τους αγνοήσεις κατά τα 
φάση της εφαρμογής κινδυνεύεις να τους έχεις να μπλοκάρουν τα προγράμματα που δεν 
θέλουν.  Η  υφιστάμενη  δομή  εγγυάται  την  ισχύ  τους  μέσω  του  ελέγχου  που  ασκούν  στις 
πρόσφορες πηγές που είναι η μεγαλύτερες και οι καλύτερες. 
 
Από  το  1990  και  εξής  ένας  τέτοιος  συντηρητισμός  ή  απλή  στέρηση  είναι  η  εγγύηση  της 
αποτυχίας. Εάν η κορυφή της διοίκησης είναι βαθιά αφοσιωμένη να διατηρήσει το «status 
quo» τότε δεν υπάρχει ελπίδα λένε πολλοί ειδικοί της διοίκησης της αλλαγής (P. Ranganath 
Nayak). 
 
Πολλά μοντέλα προγραμματισμού (I. Cunningham) δεν είναι αρκετά πλέον. Δεν μπορείς να 
προγραμματίσεις  μια  επανάσταση.  Αντίθετα  οι  εταιρίες  και  οι  διοικητές  χρειάζεται  να 
προετοιμαστούν. Οι διοικητές χρειάζεται να είναι γρηγορότεροι, πιο ικανοί να αισθάνονται, 
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αρκετά ισχυροί να υποστηρίζουν τάσεις αλλαγής και να είναι διαφορετικοί. Όταν φτάνουν 
στη  στιγμή  της  αλλαγής  της  διοίκησης,  οι  διοικητές  δεν  έχουν  πλέον  την  πολυτέλεια  να 
είναι ικανοί να μάθουν από τα λάθη τους.  
 
Κατευθύνσεις της αλλαγής 
Υπάρχουν βήματα στη διαδικασία που οδηγεί στην αλλαγή (John Kotter): 

1. τοποθετείται ένας ηγέτης με καλά προσόντα 
2. ένας με ανοιχτό μυαλό σε νέες ιδέες 
3. ο οποίος δημιουργεί μια αίσθηση κρίσης 
4. που δημιουργεί και επικοινωνεί ένα νέο όραμα και νέες στρατηγικές 
5. που συμπεριφέρεται ανάλογα, δρα ως πρότυπο ρόλου 
6. και έτσι εμπλέκει τους άλλους σε θέσεις κλειδιά στο δρόμο προς την αλλαγή 
7. αυτοί    οι    άλλοι    τότε    χρησιμοποιούν    χιλιάδες    ευκαιριών    να    επηρεάζουν    τη 

συμπεριφορά δια μέσου της οργάνωσης 
8. απτά αποτελέσματα σε δύο χρόνια 

 
Διοίκηση Συγκρούσεων 
Ο P.M. καλείται να επιλύσει θέματα που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Ένα 
από  αυτά  είναι  και  οι  διαπροσωπικές  συγκρούσεις  (Keeling,  2000).  Συνήθως  υπάρχει 
συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθείται στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων την οποία 
ορίζει η ανώτερη ηγεσία. Η κάθε πολιτική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από  την ποιότητα 
των P.M.  
 
Πέρα  από  την  πολιτική  αντιμετώπισης  υπάρχουν  και  μέθοδοι  προσέγγισης  της  διένεξης. 
Αυτές  είναι  επιγραμματικά:  ο  συμβιβασμός,  η  εξομάλυνση,  η  επιβολή,  η  αποφυγή,  η 
επιθετική  αντιμετώπιση,  ο  διαχωρισμός  (Δημητριάδης,  2004).  Όποια  και  να  είναι  η 
μέθοδος προσέγγισης απαραίτητο είναι  να εκτονώνεται η σύγκρουση στα πρώτα στάδια, 
πριν παρασύρει περισσότερα άτομα ή παγιώσει μια κατάσταση και να επιλύονται πιθανά 
προβλήματα που αποτελούν μόνιμες εστίες παραγωγής συγκρούσεων.  
 
Όραμα 
Πολλοί άνθρωποι θεωρούν το μέλλον ως τέρμα / σκοπό και το παρόν ως μέσον ενώ στην 
πραγματικότητα το παρόν είναι ο σκοπός και το μέλλον το μέσον.  
   
Οι  ανώτεροι  διοικητές  πρέπει  να  γίνουν  οραματιστές  δημιουργώντας  και  εφαρμόζοντας 
δυνατά και καθαρά οράματα του επιχειρηματικού μέλλοντος. Αλλά και οι διοικητές έργου 
πρέπει να κατανοήσουν το όραμα και να το περάσουν και στα άτομα της ομάδας έργου.  

 
Επικοινωνία 
Επικοινωνία και όραμα είναι αλληλοσυνδεόμενα ή πρέπει να είναι. Οι οραματιστές ηγέτες 
των  επιχειρήσεων  που  πετυχαίνουν  τους  στόχους  τους  επικοινωνούν  αυτόματα  και 
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συνεχώς.  Το  πρόβλημα  είναι  ότι  οι  διοικητές  συνήθως    είναι  κακοί  στην  επικοινωνία. 
Επικοινωνία προς τα άνω και προς τα κάτω θεωρείται κρίσιμη (Wysocki, 2007).  
 
Ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουν τα Δ.Σ. και που τίθενται από τους ανθρώπους που 
δουλεύουν μαζί τους, είναι πολλές. Τα κύρια εμπόδια που συναντούν τα προγράμματα της 
αλλαγής είναι: 

o  έλλειψη εμπιστοσύνης 
o  έλλειψη επικοινωνίας προς τα άνω και προς τα κάτω, προς τα έξω, προς τα μέσα 
o  κακή κινητοποίηση 
o  έλλειψη επιχειρηματικών δεξιοτήτων μεταξύ των Δ.Σ. 
o  αργή λήψη των αποφάσεων 
o  έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των λειτουργιών, ομάδων και ατόμων 
o  έλλειψη έμφασης στη μάθηση 
 

Ερωτηματικά  για  την  αλλαγή  που  γίνονται  από  τους  ανθρώπους  που  δουλεύουν  με  τα 
Διοικητικά Στελέχη, συνήθως περιλαμβάνουν: 

�  θα αλλάξει η περιγραφή της εργασίας μου; 
�  θα χάσω τη δουλειά μου; 
�  για τι πράγμα πρόκειται; 
�  πόσο χρόνο θα πάρει η αλλαγή; 
�  ποιος είναι στην ομάδα του έργου; 
�  τι ακριβώς κάνεις; 
�  θα επηρεάσει αυτό τον τρόπο με τον οποίο κάνω τη δουλειά μου; 
�  γιατί το κάνετε αυτό; 
�  θα εξοικονομήσει χρήματα για την οργάνωση; 
�  τι σημαίνει αυτό για μένα; 
�  ποιος ζήτησε να γίνει το έργο; 
�  γιατί χρειαζόμαστε όλες αυτές τις καταγραφές; 
�  μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν κάνω σωστά τη δουλειά μου; 
�  με ελέγχετε; 
�  τι πρέπει να κάνω; 
�  όλο αυτό θα αυξήσει τη δουλειά μου; 

 
Η ευθύνη των δημοσίων λειτουργών 
Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και αποδοτικά η Δ.Δ. και η Δ. Επιχειρήσεων πρέπει να 
ενεργοποιήσει το κοινωνικό και πολιτιστικά της περιβάλλον και να χρησιμοποιήσει όλο το 
τεχνικό και ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, ενώ παράλληλα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις  αλλαγές  του  πολιτισμικού,  του  κοινωνικού,  του  πολιτικού  και  του  οικονομικού  της 
περιβάλλοντος. 
 
Εάν δεχθούμε ότι η εργασία είναι ιστορική κοινωνική ανάγκη για την εξέλιξη του ανθρώπου 
και τη μεταβολή της φύσης, αλλά και ψυχολογική ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου, διότι 
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μέσω της  εργασίας ολοκληρώνεται  κατά  την κοινωνιολογία  της  εργασίας,  τότε μπορούμε 
να συμπεράνουμε ότι  η  εργασία  εκτός  των άλλων  είναι  και  σύγχρονη  κοινωνική ανάγκη. 
Στο συλλογισμό αυτό βασίζεται  το  πολιτισμικό υπόβαθρο  της  εργασίας  και  οι  πολιτισμοί 
που  προέρχονται  από  αυτό  το  υπόβαθρο  δίκαια  χαρακτηρίζονται  ως  πολιτισμοί  της 
εργασίας. Από το συλλογισμό αυτό καταφαίνεται και η  τεράστια σημασία της κοινωνικής 
ευθύνης των διοικητικών στελεχών. 
 
Ο όρος κοινωνική ευθύνη έχει βαθύ και ευρύ περιεχόμενο (Κοινωνική Ευθύνη Διοικητικών 
Στελεχών,  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).  Εδώ προφανώς  εντάσσεται  και η υποχρέωση  των 
διοικητικών  στελεχών  να  ακολουθούν  εκείνες  τις  πολιτικές  και  να  παίρνουν  εκείνες  τις 
αποφάσεις,  που  είναι  επιθυμητές  από  την  άποψη  των  αντικειμενικών  σκοπών  του 
οργανισμού και των αξιών της κοινωνίας. Αυτό προϋποθέτει γνώση του περιεχομένου της 
αποστολής και γνώση του νοήματος των κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών. Υποτίθεται ότι 
τα  διοικητικά  στελέχη  είναι  υποχρεωμένα  να  παίρνουν  αποφάσεις  που  βρίσκονται  στο 
πλαίσιο των αξιών του πολιτισμού, της κοινωνίας και του έθνους στο οποίο αναφέρονται. 
 
Η  κοινωνική  ευθύνη  είναι  μια  διαπροσωπική  σχέση  που  υπάρχει  όταν  οι  άνθρωποι 
εξαρτώνται  διαρκώς  ή  κατά  διαστήματα  ο  ένας  από  τον  άλλον  κατά  οργανωμένο  ή  μη 
τρόπο. Στην πράξη η κοινωνική ευθύνη μπορεί να θεωρηθεί η υποχρέωση των διοικητικών 
στελεχών να δρουν με τέτοιο τρόπο, που να εξασφαλίζει το γεγονός ότι δεν προσκρούουν 
στα  νόμιμα  συμφέροντα  και  δικαιώματα  των  άλλων.  Με  τον  τρόπο  αυτό  τα  κοινωνικά 
υπεύθυνα άτομα μπορούν να υποστηρίζουν τους θεσμούς ή τα άτομα της επιλογής τους ή 
να  κρατήσουν  μια  ουδέτερη  στάση  ούτε  υποστηρίζοντας  ούτε  αναμειγνυόμενοι  στην 
επίτευξη της ευημερίας θεσμών και ατόμων. 
 
Μια δεύτερη διάσταση της κοινωνικής ευθύνης είναι ότι αυτή οφείλεται στα άτομα και όχι 
στις  οργανώσεις..  Η  κοινωνική  ευθύνη  είναι  μια  προσωπική  ιδιότητα.  Κανένα  άτομο  δεν 
μπορεί να ξεφύγει από την κοινωνική ευθύνη με το τέχνασμα του φανταστικού προσώπου.  
 
Μια  τρίτη διάσταση  της  κοινωνικής  ευθύνης  είναι  ότι  κάθε άτομο  στην  κοινωνία  έχει  να 
αντιμετωπίσει  κοινωνικές  ευθύνες.  Οι  ίδιοι  κανόνες  που  έχουν  εφαρμογή  στα  φυσικά 
πρόσωπα  (π.χ.  γιατροί, δικηγόροι,  ιερείς,  καθηγητές, μηχανικοί κ.ά.)  έχουν εφαρμογή και 
στο  όνομα  των  εταιριών,  κυβερνήσεων  και  άλλων  οργανωμένων  ινστιτούτων  και 
επιχειρήσεων. Οι ιδιοκτήτες και τα διοικητικά στελέχη των εταιριών έχουν επικριθεί για την 
έλλειψη κοινωνικής ευθύνης.  
 
Η κοινωνική ευθύνη του διοικητικού στελέχους προκύπτει από την κοινωνική δύναμη που 
ασκεί ως ηγέτης καθώς ασκεί  έναν κοινωνικό ρόλο. Η κοινωνική αυτή δύναμη μπορεί  να 
έχει τη μορφή αμοιβής,  τη μορφή του εξαναγκασμού,  τη μορφή της νόμιμης δύναμης,  τη 
μορφή της  ταύτισης ή  τέλος  τη μορφή της δύναμης  της εμπειρίας και γνώσης,  την οποία 
μπορεί να έχει ένα διοικητικό στέλεχος ως εκ της θέσεως και της γνώσης του. 
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Οι  επιχειρήσεις  έχουν  σχεδιαστεί  και  οργανωθεί  έτσι,  ώστε  να  παράγουν  αγαθά  και 
υπηρεσίες για την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου. Συνεπώς η πρώτη ευθύνη των 
διοικητικών  στελεχών  είναι  η  παραγωγικότητα  και  η  αποδοτικότητα.  Η  δεύτερη  ευθύνη 
είναι  να  εκπληρώσουν  τον  σκοπό  τους  χωρίς  να  θέτουν  περιορισμούς  στα  νόμιμα 
δικαιώματα  και  συμφέροντα  των  άλλων  ανθρώπων.  Η  τρίτη  ευθύνη  τους  είναι  να 
παρακολουθούν και να, συμμορφώνονται με λόγια και έργα στους εθιμικούς κανόνες της 
κοινωνίας και τους τρόπους ζωής του πολιτισμού. 
 
Κάθε  επιχείρηση  ιδιωτική  ή  δημόσια  και  κάθε  υπηρεσία  ή  οργανισμός  έχει  ιδιαίτερη 
αποστολή.  Στην  εκπλήρωση  αυτής  της  αποστολής  τα  διοικητικά  στελέχη  αναλαμβάνουν 
δραστηριότητες,  που  μπορεί  να  μην  έχουν  σχέση  προς  την  εκπλήρωση  αυτής  της 
αποστολής.  
 
Έτσι ενώ δεν πρέπει να θεωρούμε και τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων υπεύθυνα 
για την επίλυση όλων των κοινωνικών προβλημάτων, πρέπει εντούτοις να δεχτούμε ότι η 
επιχείρηση  όπως  και  κάθε  άλλος  τύπος  οργάνωσης  πρέπει  να  αλληλεπιδρά  με  το 
περιβάλλον της, εφόσον ζει μέσα σ' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε της ενέργεια λαμβάνει 
υπόψη όλα τα στοιχεία που είναι σημαντικά γι’ αυτή και το περιβάλλον της. Η  ικανότητα 
αυτή  κάνει  και  τα  διοικητικά  στελέχη  να  ανταποκρίνονται  στο  περιβάλλον  τους  καθώς  η 
επιβίωση  των επιχειρήσεων  τους  εξαρτάται  εν πολλοίς από  την επιτυχή αλληλοεπίδραση 
με όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος. 
 
Τα διοικητικά στελέχη πρέπει  να  προσπαθήσουν  να  εκπληρώσουν  την αποστολή  τους με 
οικονομική  αποδοτικότητα,  να  εξασκήσουν  την  καλύτερη  κρίση  τους  ανταποκρινόμενοι 
προς  το  πολιτιστικό  περιβάλλον,  να  σεβαστούν  τα  δικαιώματα  των  άλλων  και  να 
ενεργήσουν  ως  δημιουργική  δύναμη  στην  κοινωνία.  Αυτή  είναι  και  η  κοινωνική  τους 
ευθύνη. Θα ανταποκριθούν σε κοινωνικά αποδεκτές αξίες και θα δώσουν προτεραιότητα 
σε εκείνες που απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη εκτίμηση. 
 
Τέλος θα πρέπει να ανταμείβονται για την επιτυχία τους στην ανταπόκριση των αποστολών 
που αναλαμβάνουν. Άλλωστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που οι οργανώσεις παράγουν 
είναι  προϊόντα  και  υπηρεσίες  του  πολιτισμού  τους  (κουλτούρα  της  οργάνωσης)  και  του 
ευρύτερου πολιτισμού μέσα στον οποίο δραστηριοποιούνται. 
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3.1.5 Διαχείριση του εαυτού 
Πολλές  από  τις  δεξιότητες  που  απαιτούνται  για  τη  διαχείριση  έργου  είναι  δυνατόν  να 
μαθευτούν,  και  ειδικά  η  διαχείριση  του  εαυτού  μας  και  η  ικανότητα  παρακίνησης  μιας 
ομάδας.  
 
Στη διαχείριση του εαυτού μας σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή διαχείριση του χρόνου. Οι 
μέθοδοι  βελτίωσης  της  διαχείρισης  χρόνου αποτελούν  βάση  για  μιας  χρονικής  περιόδου 
διαρκούς προσωπικής βελτίωσης. Η κατανομή του χρόνου εντάσσεται σε τρεις κατηγορίες: 
την προνοητική,  την αντιδραστική και  την αδρανή. Η προνοητική αναφέρεται σε  εργασία 
άμεση  με  έμφαση  στην  «αποτροπή  προβλημάτων».  Η  αντιδραστική  έχει  να  κάνει  με 
περιπτώσεις όπου υπάρχει  κάποιο πρόβλημα και προσπαθούμε  να  το  λύσουμε.  Τέλος,  η 
αδρανής  περιλαμβάνει  την  ανάπαυση  ανάμεσα  στην  προνοητική  και  την  αντιδραστική 
συμπεριφορά  (Maylor H., 2005). Η  ιεράρχηση του χρόνου ανάμεσα στις  τρεις  κατηγορίες 
είναι  προσωπική  απόφαση  και  μια  λανθασμένη  εκτίμηση  οδηγεί  σε  κακοδιαχείριση  του 
χρόνου.  
 
Μια  άλλη  κατηγορία  που  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  της  διαχείρισης  του  εαυτού  είναι  η 
διαχείριση  του  «ατομικού  άγχους».  Ο  κανόνας  για  τη  διαχείριση  του  ατομικού  άγχους 
περιλαμβάνει 4 σημεία: 

1. διέξοδα από τις καταστάσεις που προκαλούν άγχος 
2. ρυθμός εργασίας που ανταποκρίνεται στη βέλτιστη απόδοση και στις προσωπικές 

αντοχές του καθενός 
3. ανταμοιβή του εαυτού μας για την επίτευξη των στόχων 
4. χρήση της θεραπευτικής ιδιότητας του γέλιου 

 
Στη  συνέχεια,  στοιχείο  της  διαχείρισης  του  εαυτού  είναι  και  η  θέσπιση  προσωπικών  – 
ατομικών  στόχων  και  ο  έλεγχος  της  απόδοσης.  Η  διατήρηση  ενός  ημερολογίου  και  η  
αξιολόγηση  του  χρόνου  μπορούν  να  δείξουν  το  μέγεθος  της  απόδοσης  και  προσφέρουν 
περιθώρια βελτίωσης. 
 
Ένα  ακόμη  στοιχείο  απαραίτητο  στις  διαπροσωπικές  ικανότητες  είναι  η  Συναισθηματική 
Ευφυΐα  (Emotional  Intelligence).  Υπάρχουν  τέσσερα  στοιχεία  συναισθηματικής  ευφυΐας 
(Caruso, Salovey, 2004) που συντελούν στη δημιουργία ενός καλού manager: 

1. Αναγνώριση συναισθημάτων: γνώση συναισθημάτων – έκφραση συναισθημάτων 
2. Χρήση  συναισθημάτων:  τα  συναισθήματα  καθοδηγούν  την  προσοχή  σε 

συγκεκριμένη  κατεύθυνση  και  τείνουν  να  καθορίζουν  τις  επακόλουθες  δράσεις. 
Είναι σημαντικό να συντονίζεται το συναίσθημα με την εργασία 

3. Κατανόηση  συναισθημάτων:  η  γνώση  της  αιτίας  που  οδηγεί  σε  συγκεκριμένα 
συναισθήματα είναι απαραίτητη για την ερμηνεία των συναισθημάτων 
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4. Διοίκηση  συναισθημάτων:  καθώς  τα  συναισθήματα  περιέχουν  πληροφορία  και 
επηρεάζουν τη σκέψη, είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν έξυπνα στην κρίση, τη 
συμπεριφορά και τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων του καθενός.  

 
Τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν μόνο την προσωπική διαχείριση των συναισθημάτων αλλά 
και την κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων των άλλων ατόμων. 
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3.1.6  Παρακίνηση Ατόμων 
Μια  από  τις  βασικές  δεξιότητες  ενός  καλού  Project Manager  είναι  η  παρακίνηση  των 
ατόμων.  Ένα  άτομο  εργάζεται  πιο  αποτελεσματικά,  ταχύτερα  και  καλύτερα  όταν  νιώθει 
υπερήφανο για  την εργασία  του. Αν  ικανοποιούνται οι ανάγκες ενός ατόμου,  η απόδοσή 
του  μπορεί  να  είναι  λιγότερο  αβέβαιη.  Οι  σημαντικότερες  θεωρίες  παρακίνησης  προς 
εργασία παρουσιάζονται στην εικόνα 3.3 (Maylor H., 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.3 Οι κυριότερες θεωρίες παρακίνησης προς εργασία (πηγή: Maylor H., 2005). 

 
‐   Επιστημονικό management (Taylorism): οι αρχές αυτές εφαρμόζονται περισσότερο στα 

επαναλαμβανόμενα εργασιακά καθήκοντα και είναι οι ακόλουθες: 
1. Η  εργασία  πρέπει  να  μελετάται  επιστημονικά  για  να  καθοριστεί  με 

ποσοτικούς  όρους.  Στόχος  είναι  η  μεγιστοποίηση  της  αποδοτικότητας  της 
δραστηριότητας  και  επιτυγχάνεται  μέσω  της  μέτρησης,  της  καταγραφής  και 
της μετέπειτα ανάλυσης. 

2. Ο  εργαζόμενος  πρέπει  να  ταιριάζει  επιστημονικά  με  τα  εργασιακά  του 
καθήκοντα. Πρέπει με άλλα λόγια  να διαθέτει  τα απαραίτητα προσόντα  για 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καθηκόντων του. 

3. Το άτομο που εκτελεί κάποια καθήκοντα πρέπει να εκπαιδευτεί σε αυτά. Οι 
εργασίες  πρέπει  να  εκτελούνται  ακριβώς  όπως  σχεδιάστηκαν  και  να 
εποπτεύονται στενά. 

4. Το άτομο που εκτελεί τα εργασιακά του καθήκοντα και ακολουθεί επακριβώς 
τη συνιστώμενη μέθοδο πρέπει να ανταμείβεται με ένα σημαντικό χρηματικό 
ποσό. 

Το αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου είναι ο διαχωρισμός των εργασιακών καθηκόντων 
από  κάθε  διαδικασία  σκέψης  του  ατόμου.  Το  άτομο  όμως  αποξενώνεται  από  τα 
καθήκοντα  που  εκτελεί  και  δεν  έχει  καμία  πραγματική  συμβολή  στη  διαδικασία 
μετασχηματισμού. 

- Μελέτες  του Hawthorn: οι μελέτες έγιναν με σκοπό να αξιολογηθεί η επίδραση των 
εργασιακών συνθηκών στην παρακίνηση και συνεπώς στην παραγωγικότητα. 

Επιστημονικό 
management 

Μελέτες  του 
Hawthorne 

Ανθρωποκεντρικό 
management 

Θεωρίες 
ενίσχυσης 

Θεωρίες του 
περιεχομένου 

Θεωρίες της 
διαδικασίας 
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- Θεωρίες  του  περιεχομένου:  εστιάζονται  σε  αυτά  που  παρακινούν  το  άτομο  στην 
εργασία του. Μεταξύ άλλων, οι βασικές θεωρίες είναι της «ιεράρχησης των αναγκών» 
(Maslow  –  τα  άτομα  έχουν  βασικές  ανάγκες,  οι  οποίες  μόλις  ικανοποιηθούν  σε 
συνεχή  βάση  τα  άτομα  μετακινούνται  σε  επόμενο  επίπεδο  αναγκών)  και  της 
«παρακίνησης –  υγείας»  (Herzberg –  οι ανάγκες που απορρέουν από  τα  εργασιακά 
καθήκοντα  ταξινομούνται στις δύο κατηγορίες,  η πρώτη αφορά παράγοντες που αν 
δεν  ικανοποιηθούν  έχουν  αρνητικό  αντίκτυπο  στην  παρακίνηση  και,  η  δεύτερη 
αφορά  παράγοντες  που  όσο  καλύτερα  ικανοποιηθούν  οδηγούν  σε  μεγαλύτερη 
παρακίνηση). 

- Θεωρίες της διαδικασίας: εστιάζονται στον τρόπο που προκύπτει μια συμπεριφορά ή 
στη διαδικασία παρακίνησης – θεωρία των προσδοκιών (Vroom). Τα  άτομα έχουν μια 
επιλογή  σχετικά  με  το  μέγεθος  της  προσπάθειας  που  αφιερώνουν  (παρακινητική 
δύναμη) σε μια συγκεκριμένη κατάσταση (σε πρώτο επίπεδο σχετίζεται με την άμεση 
απόδοση, σε δεύτερο με τα εξωτερικά οφέλη που προκύπτουν). 

- Θεωρίες  ενίσχυσης:  αφορά  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  μπορεί  να  ενισχυθεί  θετικά  η 
καλή  συμπεριφορά  (αυτό  το  εξασφαλίζουν  πέντε  κανόνες:  1.  έπαινος  για 
συγκεκριμένα θέματα, 2. αμεσότητα, 3. καθορισμός επιτεύξιμων στόχων, 4. έπαινος 
χωρίς  υλική  μορφή,  5.  έπαινος  με  απρόβλεπτο  τρόπο).  Το  σύστημα  επιβράβευσης 
πρέπει  να  σχεδιαστεί  με  τρόπο ώστε  να  ταιριάζει  με  το  σύστημα  παρακίνησης  του 
ατόμου.  

 
Η λυδία λίθος της παρακίνησης του ατόμου είναι η ιεράρχηση των αναγκών του Maslow, 
όπως  αυτή  απεικονίζεται  στην  πυραμίδα  (σχήμα  3.4).  Ο  Maslow  αναφέρει  ότι  η 
παρακίνηση  είναι  μια  υποσυνείδητη  προσπάθεια  του  ατόμου  για  ικανοποίηση 
συγκεκριμένων  εσωτερικών  αναγκών.  Η  ιεράρχηση  απεικονίζει  τις  προτεραιότητες  των 
αναγκών.  Το  άτομο  τείνει  να  καλύψει  υψηλότερες  ανάγκες,  αλλά  αυτό  μπορεί  να 
επιτευχθεί μόνο αν ικανοποιηθεί το αμέσως χαμηλότερο επίπεδο αναγκών (Burke, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 3.4 Η πυραμίδα αναγκών του Maslow (πηγή: Burke, 1994).  

 
 

 

Ανάγκες ασφάλειας

Κοινωνικές ανάγκες

Ανάγκες του «εγώ»

Ανάγκες της αυτοπραγμάτωσης 

Ανάγκες διαβίωσης
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3.1.7 Διοίκηση Ομάδας 
Η  δουλειά  του P.M.  είναι  διοικεί  την  εργασία  που  γίνεται  στο  έργο,  και  σε  σχέση  με  τη 
διοίκηση της ομάδας να κερδίσει τη συνεργασία και την υποστήριξη των μελών της χωρίς 
να  έχει  άμεση  εξουσία  σε  αυτά.  Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  ικανότητές  του  ως  ηγέτη  είναι 
περισσότερο σημαντικές από ότι ο ρόλος του.  
   
Ο P.M.  έρχεται  σε  επαφή με όλα  τα άτομα  της ομάδας  έργου,  πράγμα που σημαίνει  ότι 
είναι  απαραίτητο  να  διαθέτει  τις  κατάλληλες  επικοινωνιακές    και  διαπροσωπικές 
δεξιότητες, που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση, τη διοίκηση διενέξεων και την επίλυση 
προβλημάτων.  Ακόμη,  είναι  απαραίτητες  ικανότητες  στρατηγικού  σχεδιασμού, 
χρηματοοικονομικού  σχεδιασμού,  σχεδιασμού  προσωπικού,  διοίκησης  ποιότητας  και 
επανασχεδιασμού της επιχειρησιακής διαδικασίας (Wysocki, 2007). 
  
Μια  από  τις  βασικές  επικοινωνιακές  δεξιότητες  ενός  Project  Manager  είναι  και  η 
διενέργεια αποτελεσματικών συσκέψεων αλλά και απομακρυσμένης συνεργασίας. 
 
Πέρα  από  την  παρακίνηση  του  ατόμου,  απαραίτητη  είναι  η  ικανότητα  εφαρμογής  της 
κατάλληλης τακτικής λήψης αποφάσεων  (Δημητριάδης, 2004). Υπάρχουν τρεις σημαντικοί 
τύποι  μοντέλων  λήψης  αποφάσεων:  απευθείας,  συμμετοχικός  και  συμβουλευτικός 
(Wysocki, 2007). 
 
Ακόμη,  η  ανάπτυξη  της  ομάδας  είναι  βασικός  παράγων.  Πρόκειται  για  την  αύξηση  της 
ικανότητας  των  παραγόντων  του  έργου  να  συνεισφέρουν  σαν  άτομα  στο  έργο  και  της 
ομάδας του έργου να συνεισφέρουν σαν σύνολο (Choppin, 1991).   
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3.1.8 Διοίκηση προσωπικοτήτων – Ο ρόλος του ατόμου 
Η αποτελεσματική διαχείριση έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συγκρότηση της 
ομάδας  εργασίας.  Ως  ένας  ζωντανός  οργανισμός  η  ομάδα  χρειάζεται  διαφορετικές 
«φύσεις», ο επιτυχής συνδυασμός των οποίων βοηθά στην επιβίωσή της. Τα άτομα που 
επιλέγονται να αποτελέσουν μια ομάδα αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους. Οι ρόλοι 
αυτοί  διαμορφώνονται  βάσει  κάποιων  παραγόντων  όπως  είναι  η  προσωπικότητα,  οι 
νοητικές ικανότητες, οι τρέχουσες αξίες και κίνητρα, το περιβάλλον εργασίας, η πείρα και 
η ευκολία προσαρμογής ‐ ευελιξία. Υπάρχουν διάφοροι ρόλοι σε μια ομάδα, βασικότεροι 
από τους οποίους δίνονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 3.5): 

 

Ρόλοι και περιγραφές – συνεισφορά του ρόλου στο 
πλαίσιο της ομάδας 

Επιτρεπτές αδυναμίες 

Πηγή  Ιδεών:  δημιουργικός,  με  φαντασία,  ακολουθεί 
ανορθόδοξες μεθόδους, λύνει δύσκολα προβλήματα. 

Αδιαφορεί για τις λεπτομέρειες. 
Είναι  πολύ  προκατειλημμένος  και  δεν  μπορεί  να 
επικοινωνήσει αποτελεσματικά. 

Ερευνητής  πόρων:  εξωστρεφής,  ενθουσιώδης, 
επικοινωνιακός,  ψάχνει  για  ευκαιρίες,  αναπτύσσει 
επαφές. 

Υπερβολικά αισιόδοξος.  
Χάνει  το  ενδιαφέρον  μόλις  περάσει  ο  αρχικός 
ενθουσιασμός. 

Συντονιστής:  ώριμος,  με  αυτοπεποίθηση,  καλός  ως 
πρόεδρος,  αποσαφηνίζει  στόχους,  προάγει  τη  λήψη 
αποφάσεων, κάνει εύστοχη κατανομή ρόλων. 

Μπορεί να θεωρηθεί «μάγειρας» καταστάσεων. 
Κατανέμει προσωπικά εργασιακά καθήκοντα. 

Διαμορφωτής:  αναλαμβάνει  προκλήσεις,  είναι 
δυναμικός,  του  αρέσει  η  πίεση,  διαθέτει  το  κίνητρο 
και το κουράγιο να υπερνικάει εμπόδια. 

Μπορεί να προκαλέσει τους άλλους. 
Πληγώνει τα συναισθήματα άλλων. 

Αξιολογητής:  νηφάλιος,  ενεργεί  με  στρατηγική  και 
διορατικότητα,  διακρίνει  όλες  τις  επιλογές,  κρίνει 
εύστοχα. 

Δεν  διαθέτει  το  κίνητρο  και  την  ικανότητα  να 
εμπνεύσει τους άλλους. 
Υπερβολικά επικριτικός. 

Ομαδικός:  συνεργάσιμος,  ήπιος,  με  αντίληψη  και 
διπλωματικότητα,  ακούει  –  δημιουργεί  –  αποφεύγει 
τις τριβές – προσπαθεί να ηρεμήσει τα νερά. 

Αναποφάσιστος σε δύσκολες καταστάσεις. 
Επηρεάζεται εύκολα. 

Υλοποιητής:  πειθαρχημένος,  αξιόπιστος, 
συντηρητικός, αποδοτικός. 

Είναι κάπως δύσκαμπτος. 
Αργεί να ανταποκριθεί σε νέες δυνατότητες. 

Ολοκληρωτής:  εργατικός,  ευσυνείδητος,  αγχώδης, 
ψάχνει για λάθη και παραλείψεις, παραδίδει έγκαιρα 
το έργο που αναλαμβάνει. 

Έχει την τάση να ανησυχεί χωρίς λόγο. 
Είναι απρόθυμος να αναθέσει καθήκοντα σε άλλους. 
Γίνεται εύκολα επικριτικός. 

Ειδικός:  αφοσιωμένος  σε  ένα  μοναδικό  σκοπό,  είναι 
αυτοπαρακινούμενος,  προσφέρει  γνώσεις  και 
δεξιότητες σε σπάνιες ποσότητες. 

Έχει συνεισφορά σε ένα μικρό πεδίο μόνο. 
Δίνει σημασία στις τεχνικές λεπτομέρειες. 
Αδιαφορεί για την «ευρύτερη εικόνα». 

Πίνακας  3.5 Οι εννέα ρόλοι μέσα στο πλαίσιο της ομάδας (πηγή: H.Maylor, 2005). 
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Ορισμός του  Έργου

Σχεδιασμός της 
διαδικασίας 

Παράδοση του  
Έργου 

Ανάπτυξη της 
διαδικασίας 

  

33..22  ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΈΈρργγοουυ  

  
3.2.1 Φάσεις του Έργου 
Καθώς το έργο διέπεται από περιορισμούς χρόνου, είναι φυσικό να έχει έναν κύκλο ζωής. 
Ο  κύκλος  αυτός  είναι  δυναμικός  και  υπόκειται  σε  μεταβολές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του 
έργου  (Young,  T.L.,  2007). Η  διαδικασία  που  ακολουθείται  κατά  την  υλοποίηση  έχει 
τέσσερις  ευδιάκριτες  φάσεις  (4  φάσεις  του  κύκλου  ζωής  του  έργου)  (Wysocki,  2007)  – 
μοντέλο των 4 σημείων (εικόνα 3.6, πίνακας 3.7) (Verzuh, 2005): 

• ορισμός του έργου: στον ορισμό καθορίζεται τι αφορά το έργο, οι λόγοι ύπαρξής του 
και οι στόχοι που αναμένεται να επιτύχει εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα που 
παρουσιάζονται. 

• σχεδιασμός της διαδικασίας: μοντέλα ανάπτυξης αναγκών, αξιολόγηση των αναγκών 
ώστε  να  καθοριστεί  η  βέλτιστη  διαδικασία  εκτέλεσης  του  καθήκοντος  και  να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος. 

• εκτέλεση του έργου: υλοποίηση του έργου σύμφωνα με μοντέλα και σχέδια. 

• ανάπτυξη της διαδικασίας του έργου: βελτίωση των προϊόντων και των διαδικασιών 
με  αξιοποίηση  της  γνώσης  που  αποκτήθηκε  με  την  εμπειρία  εκτέλεσης  του  έργου 
(ανατροφοδότηση). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.6 Οι τέσσερις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου (πηγή: H.Maylor, 2005). 
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Φάση  Βασικά Θέματα  Θεμελιώδη Ερωτήματα 
Ορισμός του έργου  στρατηγική  έργου,  στρατηγική 

οργάνωσης, καθορισμός στόχου 
Τι πρέπει να γίνει; 
Γιατί πρέπει να γίνει; 
 

Σχεδιασμός  της 
διαδικασίας  του 
έργου 

κατασκευή  μοντέλου  και 
σχεδιασμός,  εκτίμηση,  ανάλυση 
πόρων,  επίλυση  διαφορών, 
αιτιολόγηση 

Πως θα γίνει; 
Ποιος  θα  συμμετέχει  σε  κάθε 
μέρος;  
Πότε μπορεί να ξεκινήσει; 
Πότε μπορεί να τελειώσει; 

Εκτέλεση  ‐ 
Παράδοση  του 
έργου 

οργάνωση,  έλεγχος,  ηγεσία,  λήψη 
αποφάσεων,  επίλυση 
προβλημάτων 

Πως πρέπει να γίνει η διαχείριση σε 
καθημερινή βάση; 
 

Ανάπτυξη  της 
διαδικασίας  ‐ 
ανατροφοδότηση 

εκτίμηση  της  διαδικασίας  και  των 
αποτελεσμάτων  του  έργου, 
αξιολόγηση, αλλαγές για το μέλλον 

Πως  μπορεί  να  υπάρχει  συνεχής 
βελτίωση της διαδικασίας; 

Πίνακας 3.7 Οι τέσσερις φάσεις διαχείρισης έργου (πηγή: H.Maylor, 2005). 
 
 
Ο κύκλος ζωής του έργου μπορεί να υποδιαιρεθεί ακόμα περισσότερο (πίνακας 3.8). 
 
Φάση  του  κύκλου 
ζωής 

Δραστηριότητα Περιγραφή

Ορισμός  του 
έργου 

Ανάλυση της ιδέας Σαφής  διατύπωση  της  δήλωσης  για  τις  ανάγκες. 
Προσδιορισμός αυτών που πρέπει να παρασχεθούν για να 
καλυφθούν  αυτές  οι  ανάγκες.  Υπάρχει  πιθανότητα  να 
είναι εφικτό; 

Σχεδιασμός  της 
διαδικασίας  του 
έργου 

Πρόταση 
 
Αιτιολόγηση 
 
Συμφωνία 

Να δειχθεί πώς θα ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες μέσω 
των δραστηριοτήτων του έργου. 
Να  προβλεφθούν  και  να  αξιολογηθούν  το 
χρηματοοικονομικό κόστος και όφελος από το έργο. 
Να προσδιοριστεί σε ποιο σημείο θα δώσει  το «πράσινο 
φως» ο χρηματοδότης. 

Εκτέλεση  ‐ 
Παράδοση  του 
έργου 

Έναρξη 
 
Εκτέλεση 
 
Ολοκλήρωση 
 
Μεταβίβαση 
 

Συγκέντρωση πόρων, συγκρότηση ομάδων έργου.
 
Πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που δηλώθηκαν. 
 
Επίτευξη  περιορισμού  χρονικού  /  χρηματικού  ή 
ολοκλήρωση σειράς δραστηριοτήτων. 
Η εκροή του έργου παραδίδεται στον πελάτη – χρήστη. 

Ανάπτυξη  της 
διαδικασίας  ‐ 
ανατροφοδότηση 

Επανεξέταση 
 
Ανατροφοδότηση 

Αποσαφήνιση  των  αποτελεσμάτων  για  όλους  τους 
εκπροσώπους των μετόχων ομάδων. 
Εφαρμογή βελτιώσεων σε διαδικασίες, κάλυψη των κενών 
στις  γνώσεις,  επισήμανση  διδαγμάτων  που  θα  ληφθούν 
υπόψη στο μέλλον. 

Πίνακας 3.8 Εξέλιξη του κύκλου ζωής του έργου (πηγή: H.Maylor, 2005). 
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Σύμφωνα  με  άλλες  απόψεις  (Young,  T.L.,  2007)  το  μοντέλο  αυτό  του  κύκλου  ζωής 
εμφανίζεται λίγο διαφορετικά – μοντέλο κύκλου δράσεων: 

1. Αναγνώριση ευκαιριών. Αναγνωρίζεται η ευκαιρία για ένα νέο προϊόν, ένα νέο 
σύστημα ή διαδικασία, νέες εγκαταστάσεις ή επιχειρησιακές διαδικασίες. Εάν η 
ευκαιρία θεωρηθεί σημαντική τότε το έργο περνάει στη φάση μηδέν. 

2. Φάση Μηδέν:  επιλογή. Μια  ευκαιρία  εξετάζεται  λεπτομερώς  και  υπόκειται  σε 
δοκιμές  και  αξιολογήσεις  κριτηρίων  από  την  ομάδα  που  προτείνει  το  έργο. 
Αποφασίζεται η συνέχιση ή μη στο επόμενο στάδιο ανάθεσης των πόρων.  

3. Φάση 1: ορισμός. Είναι η έναρξη της πραγματικής εργασίας, μετά τον καθορισμό 
των αναγκών και της συμφωνίας μεταξύ των ατόμων που έχουν συμφέροντα στο 
έργο.  

4. Φάση  2:  σχεδιασμός.  Είναι  η  διαδικασία  σχεδιασμού  για  τη  δημιουργία  ενός 
ρεαλιστικού  προγράμματος  που  λαμβάνει  υπόψη  όλους  τους  περιορισμούς. 
Όταν όλοι οι μέτοχοι του έργου συμφωνήσουν και εγκρίνουν τα σχέδια μπορούν 
να ξεκινήσουν οι εργασίες.  

5. Φάση 3: εκτέλεση. Περιλαμβάνει την έναρξη των εργασιών, εξασφαλίζοντας ότι 
όλοι έχουν κατανοήσει το σχέδιο, τους ελέγχους που έχουν επιβληθεί σε όλη τη 
διάρκεια  του  έργου  και  τη  διασφάλιση  της  ενημέρωσης  του  σχεδίου,  όσον 
αφορά τις αλλαγές που γίνονται. 

6. Φάση  4:  κλείσιμο.  Το  επίσημο  «κλείσιμο»  του  έργου  συμφωνείται  με  τον 
πελάτη. Όλες οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και έχει υπογραφθεί η παράδοση 
του έργου. Η διαδικασία αξιολόγησης έχει τελειώσει.  
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Ο  κύκλος  δράσεων  του  έργου  δίνει  τα  βασικά  βήματα  που  πρέπει  να  ακολουθήσει  ένα 
έργο, με τις φάσεις που προαναφέρθηκαν (σχήμα 3.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.9 Ο δυναμικός κύκλος δράσεων (πηγή: Young, T.L., 2007). 

 
Για  την  επιτυχία  κάθε  έργου  είναι  απαραίτητο  να  συσχετιστεί  η  πορεία  του  μέσω  του 
δυναμικού  κύκλου  δράσεων  με  τις  στρατηγικές  ανάγκες  του  οργανισμού.  Δύο  βασικά 
στοιχεία είναι απαραίτητα για την επίτευξη μιας ανοιχτής προσέγγισης (Young, T.L., 2007): 

1. Πύλες Φάσεων: για την παροχή εισόδου σε κάθε φάση του κύκλου δράσεων. Κάθε 
πύλη ανοίγει για να επιτρέψει σε κάθε εργασία να προχωρήσει στην επόμενη φάση 
(σχήμα 3.10). 

2. Ομάδα  καθοδήγησης  έργου  (PST):  είναι  ομάδα  από  ανώτερους  διοικητές  του 
οργανισμού  και  συναντώνται  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  για  να 
παρακολουθήσουν  την  κατάσταση όλων  των  έργων.  Ακόμη,  εγκρίνει  ευκαιρίες  και 
θέτει προτεραιότητες.  
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Σχήμα 3.10 «Πύλες Φάσεων» (πηγή: Young, T.L., 2007). 
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ΝΕΑ ΙΔΕΑ Ή ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΠΥΛΗ ΜΗΔΕΝ 
Περαιτέρω έρευνα από την PST και 
δοκιμές επιλογής 

ΠΥΛΗ ΕΝΑ (1)
Απόφαση της PST να προχωρήσει με το έργο – πρόγραμμα. Η πύλη 
ανοίγει για τη διευκρίνιση της Φάσης 1 της διαδικασίας. Οι στόχοι 
προσαρμόζονται στις στρατηγικές ανάγκες και τις ανάγκες του 
καταναλωτή.

ΠΥΛΗ ΔΥΟ (2)
Απόφαση της PST να συνεχίσει το έργο – πρόγραμμα. Η 
πύλη ανοίγει για την είσοδο στη Φάση  2 (φάση σχεδιασμού) 
της διαδικασίας, δεσμεύοντας τους απαραίτητους πόρους. 

ΠΥΛΗ ΤΡΙΑ (3) 
Απόφαση της PST να εγκρίνει το σχέδιο, επικυρώνοντας τις 
ανάγκες σε πόρους και τις προτεραιότητες του έργου. 
Είσοδος στη Φάση 3 (φάση εκτέλεσης). 

ΠΥΛΗ ΠΕΝΤΕ (5) 
Έγκριση της PST ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί. Πιστοποίηση 
ολοκλήρωσης. Αποδέσμευση ομάδας έργου. 

ΠΥΛΗ ΤΕΣΣΕΡΑ (4)
Έγκριση της PST ότι το έργο πλησιάζει στη επιτυχή 
ολοκλήρωσή του. Παράδοση σε συμφωνία με τον πελάτη. 

ΠΥΛΕΣ ΤΡΙΑ Α, Β, Γ 
Ενδιάμεσες πύλες παρακολούθησης – 
ανακεφαλαίωσης. Απόφαση για συνέχιση ή 
ακύρωση του έργου. 
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Μια  άλλη  θεώρηση  (Fangel,  M.,  “Project  Management  Practice”,  2008)  προτείνει  μια 
μεθοδολογία όπου υπάρχουν τρία βασικά βήματα: 

1. Οριοθέτηση της κατάστασης του έργου 
1.1 του έργου και του σταδίου στο οποίο βρίσκεται 
1.2 χαρακτηρισμός της πολυπλοκότητας της διοίκησης 
1.3 προκλήσεις 
1.4 ειδικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

2. Καθορισμός λεπτομερών σχεδίων για τη P.M. 
2.1 καθορισμός δραστηριοτήτων 
2.2 καθορισμός ρόλων 
2.3 μεθόδων / φορμών  

3. Εκτίμηση – Απολογισμός της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και καταγραφή τους 
σε ένα ημερολόγιο. 
3.1 καταγραφή των δραστηριοτήτων που έχουν ολοκληρωθεί 
3.2 καταγραφή των διοικητικών ρόλων 
3.3 αξιολόγηση της επίδοσης της P.M. 

 
Σε  μια  επιχείρηση  που  είναι  προσανατολισμένη  σε  διοίκηση  βάση  έργων,  υπάρχουν 
οδηγίες  για  τον  χειρισμό  των  έργων.  Οι  οδηγίες  μπορεί  να  εφαρμόζονται  σε  ένα  ή  σε 
διάφορα από τα τρία επίπεδα του μοντέλου (σχήμα 3.11): 

• Το κλασικό μοντέλο έργου παρέχει οδηγίες απευθείας για διαδικασίες εκτέλεσης 
έργου.  Αυτός  ο  τύπος  επιτρέπει  την  μεταφορά  εμπειρίας  από  ένα  έργο  στο 
επόμενο και εξοικονομεί χρόνο από τους P.M. από το να επανα‐ διαμορφώσουν 
αυτά τα στοιχεία από την αρχή. Επίσης, η μεθοδολογία αυτή εξυπηρετεί και στη 
χρήση μιας κοινής ορολογίας. 

• Ένας δεύτερος τύπος οδηγιών αφορά απευθείας τις διαδικασίες διοίκησης έργου. 
Σε  αυτή  την  περίπτωση,  θεωρούμε  ότι  τα  έργα  που  εκτελεί  η  επιχείρηση  είναι 
πολύ διαφορετικά, ώστε  να καθίσταται αδύνατη η  χρήση λεπτομερών μοντέλων 
υλοποίησης  έργου.    Οδηγίες  διαμορφώνονται  για  επιλεγμένα  στοιχεία  της 
διοίκησης έργου.  

• Ένας τρίτος τύπος αποτελείται από οδηγίες για το σχεδιασμό και αξιολόγηση της 
επίδοσης  της  διοίκησης.  Η  θεώρηση  αυτή  στηρίζεται  στο  ότι  κανένα  μοντέλο 
έργου ή μοντέλο διαδικασίας διοίκησης  έργου είναι επαρκώς κατάλληλο γιατί σε 
κάθε περίπτωση και το έργο και οι συμμετέχοντες είναι διαφορετικοί. Αλλά επειδή 
η διοίκηση έργου είναι απαραίτητη, παρέχονται οδηγίες ως βάση για την επιλογή 
της βέλτιστης εφαρμογής διοίκησης. 

 
Στην  πραγματικότητα  δεν  επιλέγεται  μία  από  τις  παραπάνω  μεθόδους  αλλά  γίνεται 
συνδυασμός  οδηγιών.  Οι  οδηγίες  αυτές  θα  πρέπει  να  προσανατολίζονται  σε  μοντέλα 
διοίκησης έργου και όχι σε μοντέλα έργου, και σε μεθόδους σχεδιασμού και αξιολόγησης 
της διοίκησης. 
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 Σχήμα 3.11 Τρία επίπεδα μοντέλου (πηγή: Fangel, M., 2008). 
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3.2.2   Διαχείριση έργου στο πλαίσιο των 7 σημείων 
Είναι δυνατόν τα καθήκοντα της αρμοδιότητας του Project Manager να ταξινομηθούν σε 7 
σημεία,  ένα  ολοκληρωμένο  σύνολο  ζητημάτων  που  πρέπει  να  μελετηθούν.  Τα  7  σημεία 
είναι τα ακόλουθα (πίνακας 3.12): 
 

Στοιχεία  Περιγραφή 

1. Στρατηγική  Οι υψηλού επιπέδου απαιτήσεις του έργου και τα μέσα επίτευξής τους 
2. Δομή  Η  δομή  του  οργανισμού  που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  υλοποίηση 

του έργου 
3. Συστήματα  Οι μέθοδοι για σχεδιασμό, παρακολούθηση και έλεγχο της εργασίας 
4. Στελέχη  Η  επιλογή,  η  πρόσληψη,  η  διαχείριση  και  η  ηγεσία  των 

απασχολούμενων με το έργο 
5. Δεξιότητες  Τα  τεχνικά  και  διαχειριστικά  εργαλεία  που  έχει  στη  διάθεσή  του  ο 

διαχειριστής και τα στελέχη του έργου 
6. Στυλ / 
κουλτούρα 

Ο  τρόπος  εργασίας  και  συνεργασίας  στο  πλαίσιο  της  ομάδας  ή  του 
οργανισμού 

7. Ομάδες 
συμφερόντων 

Άτομα  και  ομάδες  που  ενδιαφέρονται  για  τη  διαδικασία  ή  το 
αποτέλεσμα του έργου 

Πίνακας 3.12 Η διαχείριση έργου μέσα στο πλαίσιο των 7 σημείων (πηγή: H.Maylor, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.13 Τα τέσσερα  σημεία του περιβάλλοντος του έργου (πηγή: H.Maylor, 2005). 
 
 
 
 

 Τάσεις 
της 
αγοράς 

ΠελάτεςΕξωτερικό περιβάλλον 

Άλλοι οργανισμοί έργων που θα μπορούσαν να εκτελέσουν τα ίδια καθήκοντα 

Ανταγωνισμός 

Ομάδα Έργου 

Πολυπλοκότητα

Ανταγωνιστικότητα 

Εστίαση της 
προσοχής στον 

πελάτη 

Πληρότητα 
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 Πολυπλοκότητα  έργου:  όσο  μεγαλύτερη  είναι  τόσο  αυξάνονται  τα  «εμπόδια 

εισόδου» και ο ρυθμός τεχνολογίας. Ο βαθμός πολυπλοκότητας είναι συνισταμένη 
τριών  δυνάμεων,  της  οργανωτικής  πολυπλοκότητας  (αριθμός  προσώπων, 
τμημάτων,  εταιριών,  χωρών,  γλωσσών,  πολιτισμών),  της  πολυπλοκότητας  των 
πόρων  (όγκος και φύση)  και  της  τεχνικής πολυπλοκότητας  (ο βαθμός καινοτομίας 
που παρατηρείται στη διαδικασία του έργου). 

 Πληρότητα: στροφή προς ολοκληρωμένες λύσεις. 
 Ανταγωνιστικότητα: ο χρόνος και η ποιότητα είναι ανταγωνιστικοί πόροι, υπάρχει 

μείωση των μονοπωλίων 
 Εστίαση της προσοχής στον πελάτη: νέα πρότυπα  
 

Το  μοντέλο  της  πολυπλοκότητας  ορίζει  τη  συνολική  πολυπλοκότητα  του  έργου  ως  το 
γινόμενο των επιμέρους στοιχείων (Burke, 1994): 
Συνολική Πολυπλοκότητα = Οργανωτική πολυπλοκότητα x Πολυπλοκότητα πόρων x Τεχνική 
Πολυπλοκότητα  
 
Στο  μοντέλο  αυτό  είναι  απαραίτητος  ο  προσδιορισμός  συστήματος  βαθμολόγησης  των 
στοιχείων. Ο Project Manager μπορεί να αλλάξει αυτό το σύστημα. Το παραπάνω μοντέλο 
αποσκοπεί στον προσδιορισμό του «φόρτου» εργασίας και της φύσης των διαχειριστικών 
καθηκόντων  του  Project Manager.  Με  την  εμπειρία  που  αποκτάται  από  τη  χρήση  των 
μέτρων  αυτών  ο  οργανισμός  μπορεί  να  καθορίσει  τα  συστήματα  και  τη  διαχείριση  που 
είναι κατάλληλα για κάθε συγκεκριμένο έργο.  
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3.2.3 Πρότυπη διαδικασία Διοίκησης Έργου 
Η  προτυποποίηση  στη  διαδικασία  διοίκησης  έργου  έχει  να  κάνει  με  τον  περιορισμό  της 
μεταβλητότητας  στην  υλοποίηση δραστηριοτήτων  έργου  (σχήμα 3.12α).  Στην  μία ακραία 
περίπτωση, μπορεί να υφίσταται πλήρης μεταβλητότητα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά η 
διαδικασία P.M. πραγματοποιείται με διαφορετικό τρόπο – 100% μεταβλητότητα σημαίνει 
0%  προτυποποίηση.  Αυτό  αναφέρεται  συχνά  ως  «κατά  περίπτωση»  προσέγγιση 
διαδικασίας. Στην άλλη περίπτωση, μια διαδικασία μπορεί να είναι προτυποποιημένη κατά 
100%, που σημαίνει ότι κάθε φορά υλοποιείται με τον ίδιο τρόπο – η μεταβλητότητα είναι 
0. Μεταξύ των δύο ακραίων περιπτώσεων υπάρχει μια συνέχεια από διαδικασίες P.M. με 
διαφορετικές αναλογίες μεταβλητότητας – σταθερότητας (Milosevic, D.Z., 2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα  3.14α  Διαδικασίες  Διοίκησης  Έργου  –  αναλογίες  μεταβλητότητας  /  σταθερότητας  (πηγή: Milosevic, 
D.Z., 2003).  

 
Όπως  είναι  εμφανές  και  στο  σχήμα,  όσο  πιο  πολύ  διαφέρει  η  υλοποίηση  των 
δραστηριοτήτων του έργου, τόσο λιγότερο πρότυπες είναι. 
 
Σκοπός  προτυποποίησης  της  διαδικασίας  είναι  η  δημιουργία  προβλέψιμης  διαδικασίας 
που αποτρέπει τις δραστηριότητες της P.M. από την μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ τους 
(από  έργο  σε  έργο).  Η  προτυποποίηση  βγάζει  από  τον  κόπο  της  εφεύρεσης  νέας 
διαδικασίας  για  κάθε  νέο  έργο.  Όσο  μεγαλύτερη  η  προτυποποίηση  τόσο  μεγαλύτερη  η 
δυνατότητα  επανάληψης.  Γενικότερα,  για  έργα με  μεγαλύτερη βεβαιότητα,  επιδιώκονται 
μεγαλύτερα επίπεδα προτυποποίησης και χαμηλότερα επίπεδα ευελιξίας. 
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Όμως  λαμβάνοντας  υπόψη  τον  ορισμό  του  έργου,  αλλά  και  τη  φύση  του  και  τις 
παραμέτρους  που  το  διαμορφώνουν  θα  μπορούσαμε  να  θεωρήσουμε  ανέφικτη  την 
απόλυτη  προτυποποίηση  της  διαδικασίας.  Οπότε  το  σχήμα  3.14α  μάλλον  θα  έπρεπε  να 
πάρει την ακόλουθη μορφή: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.14β Διαδικασίες Διοίκησης  Έργου –  αναλογίες μεταβλητότητας  /  σταθερότητας  (πηγή:  προσωπική 
θεώρηση). 

 
Η προσπάθεια ανεύρεσης πρότυπης δράσης στη λειτουργία της διοίκησης έργου δεν είναι 
εύκολη,  δεδομένου  ότι  κάθε  έργο  έχει  τα  δικά  του  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά,  το 
περιβάλλον, το χρόνο και την ποιότητα που το καθιστούν μοναδικό.  
 
Εφόσον  δεν  είναι  εύκολη  η  προτυποποίηση  της  διαδικασίας  διοίκησης  έργου,  είναι 
απαραίτητος  ο  εξοπλισμός  των  στελεχών  της  διοίκησης  του  έργου  ώστε  να 
ανταποκρίνονται όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται στις παρουσιαζόμενες συγκυρίες.  
 
Μια προσπάθεια περιορισμού και  τιθάσευσης της αβεβαιότητας και  της πολυπλοκότητας 
του έργου είναι και η προσέγγιση μέσω των προτύπων και της πιστοποίησης – συστημάτων 
πιστοποίησης που αναλύεται παρακάτω.  
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ΑΑ44    
  ΠΠρρόόττυυππαα  κκααιι  ΠΠιισσττοοπποοίίηησσηη  
    

««TToo  hhaavvee  bbiigg  ssuucccceessss,,  yyoouu  mmuusstt  hhaavvee  bbiigg  ddrreeaammss,,  
  aanndd  yyoouu  mmuusstt  bbee  wwiilllliinngg  ttoo  ttaakkee  aa  cchhaannccee..»»  

Sumner M. Redstone(Chairman and CEO, VIACOM Inc) 

  

44..11  ΟΟρριισσμμόόςς  ΠΠρροοττύύπποουυ  κκααιι  ΠΠιισσττοοπποοίίηησσηηςς  
 
Πρότυπο:  Ως  πρότυπα  νοούνται  όλα  εκείνα  τα  έγγραφα  που  έχουν  εκδοθεί  από 

αναγνωρισμένους  φορείς  και  περιέχουν  κανόνες,  κατευθυντήριες  οδηγίες  και  τεχνικές 
προδιαγραφές, που εξασφαλίζουν την ανταπόκριση των πρώτων υλών, των αγαθών και των 
υπηρεσιών  στο  σκοπό  για  τον  οποίο  προορίζονται  (Κέφης,  Β.Ν.,  2005).  Τεχνικά  πρότυπα 
είναι  οι  καθιερωμένες απαιτήσεις  συνήθως με  τη μορφή  επίσημου  εγγράφου.  Ένα  κύριο 
πρότυπο  είναι  συνήθως  κάτω από  τη δικαιοδοσία  ενός  Εθνικού Φορέα Τυποποίησης.  Τα 
Διεθνή  Πρότυπα  είναι  πρότυπα  που  διαμορφώνονται  από  Διεθνείς  Οργανισμούς 
Τυποποίησης και διατίθενται για παγκόσμια χρήση (www – en.wikipedia.org, 2008).  

 
Τα πρότυπα κατατάσσονται ανάλογα με το φορέα που τα δημιουργεί σε: 

- διεθνή, που εκδίδουν οι Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης ISO και IEC 
- ευρωπαϊκά, που εκδίδουν οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης CEN, CENELEC, και ETSI 
- εθνικά, που εκπονούνται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης 
 

Εξέλιξη των προτύπων: 
‐  ίδρυση Διεθνή Οργανισμού Προτύπων ‐ ISO, Γενεύη (1947) 
‐  NPC200‐2,  συντάθηκε  από  τη  NASA  (1962)  και  αφορούσε  προγράμματα  διαστημικής 

τεχνολογίας 
‐  MIL‐Q‐9858, Αμερικάνικο Πρότυπο (1963) 
‐  DEF, από το Βρετανικό MOD (Ministry of Defense – 1970) 
‐  AQAP – AQAP 1, AQAP 4, AQAP 9, σειρά βελτιώσεων από το MOD (1984) 
‐  General Motors Quality Assurance (GMQA)  
‐  Ford Q101  
‐  ίδρυση Τεχνικής Επιτροπής Warner (Βρετανική Κυβέρνηση ‐ 1977) 
‐  BS 5750: 1979, εθνικό Βρετανικό Πρότυπο (1979)  
‐  BS 5750: 1987 
‐  ISO 9000, σειρά προτύπων σε διεθνή κλίμακα (1987) 
‐  ISO 9000: 1994, βελτίωση του προηγούμενου προτύπου 
‐  ISO 14000 (1996) 
‐  ISO 9001: 2000 
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Ο  Διεθνής  Οργανισμός  Προτυποποίησης  (ISO)  συνεργάζεται  στενά  με  την  Διεθνή 
Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή  (International Electrotechnical Commission,  IEC), η οποία είναι 
υπεύθυνη για την προτυποποίηση των ηλεκτρικών συσκευών. 
 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της έννοιας του Προτύπου είναι τα εξής (TEE, 2008, τ.2480): 
�  ένα  πρότυπο  εμφανίζεται  υπό  μορφή  εγγράφου,  εγκεκριμένου  από  αρμόδιο  ή 

αναγνωρισμένο οργανισμό 
�  το έγγραφο πρέπει να είναι προσιτό στο κοινό 
�  καταρτίζεται  σύμφωνα  με  μια  μέθοδο  που  βασίζεται  στη  συναίνεση  όλων  των 

ενδιαφερομένων μερών και προς το συμφέρον όλων 
�  προορίζεται για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή και η εφαρμογή του κατά κανόνα 

δεν είναι υποχρεωτική 
 
Η  προτυποποίηση  μετασχηματίζει  αξίες,  όπως  αποδοτικότητα,  αποτελεσματικότητα, 
οικονομία,  ποιότητα,  οικολογία,  ασφάλεια,  αξιοπιστία,  συμβατότητα  και 
διαλειτουργικότητα σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών,  τα οποία 
εφαρμόζονται στην κατασκευή, παροχή ή χρήση τους. Ενισχύει την τεχνολογική καινοτομία 
και  το  υγιές  εμπόριο.  Βοηθά  τους  πολίτες  να  ασκούν  τα  δικαιώματά  τους  και  να 
εκπληρώνουν  τις  υποχρεώσεις  τους.  Προάγει  την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  την 
ασφάλεια,  την  υγιεινή,  την  πρόσβαση  στην  πληροφορία  και  καταργεί  τους  φραγμούς 
μεταξύ πλούσιων και φτωχών κρατών.  

 
Οι  οργανισμοί  προτυποποίησης  είναι  τα  κύρια  όργανα  εφαρμογής  της  πολιτικής  της 
Τυποποίησης στις χώρες της Ευρώπης και ανά τον κόσμο. Προέρχονται ‐ οι περισσότεροι – 
από  επαγγελματικές  οργανώσεις  που  εκπονούν  και  δημοσιεύουν  τα  πρότυπα βάσει  μιας 
διαδικασίας  που  εγγυάται  τη  δυνατότητα  συμμετοχής  όλων  των  ενδιαφερόμενων 
οικονομικών εταίρων. Οι Δημόσιες Διοικήσεις αναγνωρίζουν  τα πρότυπα αυτά ως Εθνικά 
Πρότυπα. Υπάρχει ομοιογένεια στη λειτουργία των Εθνικών Οργανισμών και εφαρμόζονται 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο εθνικά σχήματα που αφορούν: 
‐  τις Τεχνικές Επιτροπές 
‐  ένα σύστημα δομών στήριξης, ευρέως αποκεντρωμένο, μεταξύ εθνικών οργανισμών 
‐  ένα σύστημα εμπορικών δημοσιεύσεων και διανομών των εκπονηθέντων Προτύπων 

 
Τυποποίηση:  είναι  η  δραστηριότητα  με  την  οποία  θεσπίζονται  διατάξεις,  οι  οποίες 

προορίζονται  να  εφαρμοστούν  γενικά  και  κατ'  επανάληψη,  προκειμένου  να 
αντιμετωπιστούν  υπαρκτά  ή  εν  δυνάμει  προβλήματα  και  να  επιτευχθεί  ο  καλύτερος 
δυνατόν βαθμός τάξης σε ένα δεδομένο πλαίσιο εφαρμογής. 

 
Προδιαγραφή: είναι το έγγραφο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ένα 

προϊόν, διεργασία, δραστηριότητα, οργανισμός, σύστημα, πρόσωπο ή συνδυασμός αυτών.  
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Πιστοποίηση:  ονομάζουμε  τη  διαδικασία  επιβεβαίωσης  μέσω  της  οποίας  ένας  ανεξάρτητος 

οργανισμός βεβαιώνει ότι ένα προϊόν, μια διεργασία, μια δραστηριότητα, ένας οργανισμός, 
ένα  σύστημα,  ένα  πρόσωπο  ή  συνδυασμός  αυτών  συμμορφώνεται  προς  καθορισμένες 
απαιτήσεις.  Βασίζεται  σε  έναν  ή  περισσότερους  παράγοντες  πιστοποίησης  ή  πρότυπα 
(www  –  el.wikipedia.org,  2008).  Η  πιστοποίηση  μπορεί  να  αναφέρεται  και  στην 
επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών κάποιου οργανισμού. Αυτή η επιβεβαίωση συχνά  (όχι 
όμως πάντα) παρέχεται από κάποιας μορφής εξωτερική κριτική, εκπαίδευση ή αξιολόγηση, 
μετά  από  κάποια  εγκεκριμένη  διαδικασία.  Ένας  από  τους  πιο  διαδεδομένους  τύπους 
πιστοποίησης στη σύγχρονη κοινωνία είναι η επιστημονική πιστοποίηση, όπου ένα άτομο 
πιστοποιείται  ως  ικανός  να  τελέσει  επαρκώς  μια  εργασία  ή  δραστηριότητα,  συνήθως 
έχοντας  περάσει  επιτυχώς  τη  διαδικασία  αξιολόγησης.  Υπάρχουν  δύο  γενικοί  τύποι 
επιστημονικής  πιστοποίησης:  πιστοποίηση  δια  βίου  και  πιστοποίηση  που  πρέπει  να 
επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (www – en.wikipedia.org, 2008).  
 
Η  πιστοποίηση  απαιτεί  πρότυπα.  Είναι  απαραίτητη  η  ύπαρξη  βάσης  τεχνικών 
προδιαγραφών,  κανονισμών  και  προτύπων,  που  στηρίζονται  σε  ευρωπαϊκές  και  εθνικές 
αρχές της τυποποίησης και της εναρμόνισης(ΤΕΕ, 2008, τ.2485). 
 
Το  πρότυπο  λειτουργεί  εδώ  ως  μέτρο  ή  βάση  σύγκρισης  των  πιστοποιούμενου 
αντικειμένου,  ατόμου,  διαδικασίας.  Η  διαδικασία  επιβεβαίωσης  ή  πιστοποίησης 
αναλαμβάνεται  από  ανάλογο  οργανισμό  ή  φορέα,  ο  οποίος  εκδίδει  τα  αποδεικτικά  της 
πιστοποίησης (Φορέας Πιστοποίησης).  
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44..22  ΠΠρρόόττυυππαα  γγιιαα  ττηηνν  ππιισσττοοπποοίίηησσηη  ππρροοσσόόννττωωνν  κκααιι  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  

  
Τα βασικότερα Πρότυπα Διαχείρισης Έργου που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι τα ακόλουθα 

(APM group, 2007): 

• Διαχείριση Επιτυχών Προγραμμάτων  (των Έργων): είναι ο μεγαλύτερος καθιερωμένος 
οδηγός για τη Δ.Π. και υιοθετείται παγκοσμίως. Δεν έχουν μεγάλη αποδοχή στην αγορά. 

• Διεθνής  Βάση  Επάρκειας  (International  Competence  Baseline):  προσπαθεί  να 
συνενώσει  όλες  τις  επάρκειες  που  απαιτούνται  για  να  είναι  κανείς  αποτελεσματικός 
P.M. Θέτει τους ίδιους στόχους και επιδιώξεις με τις Βάσεις Γνώσης.  

• GAPPS  –  Global  Alliance  for  Project  Performance  Standards:  παρέχει  πρότυπα  που 
περιγράφουν επίπεδα αποδεκτής εργασιακής απόδοσης στη P.M.  

• PRINCE2TM: είναι μια μεθοδολογία, μια διαδικασία διαχείρισης έργου σε οποιοδήποτε 
τομέα  της  οικονομίας,  με  απώτερο  σκοπό  τη  βελτίωση  των  πιθανοτήτων  επιτυχούς 
αποτελέσματος.  Η  μεθοδολογία  αυτή  ‐παρόλο  που  υπάρχουν  και  άλλες‐  είναι  η  πιο 
διαδεδομένη παγκοσμίως. 

• PM BoK  (Body of Knowledge) – Βάση Γνώσης: αποσκοπεί στο να συμπεριλάβει όλη τη 
γνώση  που  σχετίζεται  με  τη  P.M.  Δυστυχώς  αυτό  είναι  ανέφικτο  σε  μια  όχι  και  τόσο 
ώριμη επιστήμη και  εξηγεί  γιατί  υπάρχουν διαφορές μεταξύ αναγνωρισμένων βάσεων 
γνώσης. Παρόλα αυτά, η μελέτη των βάσεων γνώσης βοηθά την ανάπτυξη της γνώσης 
και της κατανόησης σχετικά με τη P.M.  

 
Ένα  μοντέλο  Διαχειριστικής  Επάρκειας  Έργου  πρόκειται  να  εκδοθεί    από  τον  ΕΛΟΤ  και  θα 
αφορά την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ 2007‐2013 (εγκύκλιος ΥΠΟΙΟ, 4‐5‐2007).  
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4.2.1 ISO / IEC 17024 
Η βασική ορολογία για την πιστοποίηση της διαχείρισης έργου προέρχεται από το πρότυπο 
ISO  /  IEC  17024  «Γενικές  απαιτήσεις  για  την  πιστοποίηση  προσωπικού»  και  είναι  ως 
ακολούθως: 
 Επάρκεια είναι η εμφανής ικανότητα εφαρμογής γνώσης ή / και ικανοτήτων 
 Ένα  πλάνο  πιστοποίησης  περιλαμβάνει  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  σε  σχέση  με 
συγκεκριμένες  κατηγορίες  ανθρώπων,  όπου  τα  ίδια πρότυπα,  κανόνες  και  διαδικασίες 
ισχύουν 

 Η  διαδικασία  πιστοποίησης  περικλείει  όλες  τις  δραστηριότητες,  με  τις  οποίες  ένας 
φορέας  πιστοποίησης  κατοχυρώνει  ότι  ένα  άτομο  πληροί  τις  συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις επάρκειας 

 Η αξιολόγηση είναι ο μηχανισμός που διαπιστώνει την επάρκεια ενός υποψηφίου μέσω 
γραπτής, προφορικής, πρακτικής και εποπτικής μεθόδου 

 Τα προσόντα δείχνουν τη μόρφωση, εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία ενός ατόμου  
(www ‐ IPMA, 2008, www ‐ Wikipedia, 2008).  

 
Το  πρότυπο  αυτό  δημιουργήθηκε  για  τις  ανάγκες  πιστοποίησης  «Γενικών  απαιτήσεων 
φορέων  που  χειρίζονται  πιστοποίηση  ατόμων».  Παρέχει  ένα  σημείο  αναφοράς  για  τους 
φορείς πιστοποίησης,  προσφέροντας πιστοποίηση ατόμων που μπορεί  να  εφαρμοστεί  σε 
οποιοδήποτε  τομέα.  Η  επάρκεια  που  εξασφαλίζει  περιλαμβάνει  εκπαίδευση,  γνώση, 
ικανότητες και εμπειρία, στοιχεία που ένα πιστοποιημένο άτομο πρέπει να διαθέτει. 
 
Το διεθνές αυτό πρότυπο, επίσης, περιγράφει συνθήκες για την εφαρμογή, την εξέταση, την 
επιτήρηση  της  πιστοποίησης  αλλά  και  για  την  επαναπιστοποίηση  των  ατόμων  (www  ‐
Bulltek Ltd, 2008). 
 
Ο  Διεθνής  Οργανισμός  Προτυποποίησης  (International  Organization  of  Standardization  ‐ 
ISO)  και  η  Διεθνής  Ηλεκτροτεχνική  Επιτροπή  (International  Electrotechnical Commission  ‐ 
IEC)  έχουν  αναπτύξει  ένα  παγκόσμιο  μέτρο  σύγκρισης  για  οργανισμούς  που  είναι 
υπεύθυνοι  για  την  πιστοποίηση  προσωπικού.  Πλήρως  διαμορφωμένο,  τον  Απρίλιο  του 
2003, αυτό το διεθνές πρότυπο σχεδιάστηκε για να εναρμονίσει σε παγκόσμιο επίπεδο τη 
διαδικασία  πιστοποίησης  προσωπικού.  Το  ANSI/ISO/IEC  17024  αναμένεται  να  παίξει 
σημαντικό  ρόλο  στην  εξασφάλιση  παγκόσμιας  προτυποποίησης  στην  κοινωνία  της 
πιστοποίησης, την αύξηση της κινητικότητας μεταξύ χωρών, την ενδυνάμωση της δημόσιας 
ασφάλειας και την προστασία των καταναλωτών.  
 
Το  Αμερικάνικο  Ινστιτούτο  Προτύπων  (ANSI)  διαθέτει  δύο  προγράμματα  για  την 
πιστοποίηση του προσωπικού. Το ένα βασίζεται στο νέο πρότυπο ISO/IEC 17024 και το άλλο 
στα  Πρότυπα  του  Συμβουλίου  Προστασίας  Τροφίμων,  που  πιστοποιούν  διαχειριστές 
προστασίας  τροφίμων.  Περισσότερο  από  300.000  επαγγελματίες  διαθέτουν  πιστοποίηση 
ANSI/ISO/IEC 17024 (με δεδομένα της 1/10/2006) (www ‐ ANSI, 2008). 
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4.2.2 ICB – Στοιχεία Επάρκειας 
Πρόκειται για την έκδοση ICB v. 3.0 (6/2006) – IPMA Competence Baseline. Είναι το διεθνές 
πρότυπο που χρησιμοποιείται  για  την πιστοποίηση  των P.M.,  το οποίο έχει δημιουργηθεί 
και  τεθεί  σε  κυκλοφορία  από  τον  Διεθνή  Σύνδεσμο  Διοίκησης  Έργου  (IPMA)  (www  – 
wikipedia.org,  2008).  Κάθε  χώρα  προσαρμόζει  το  πρότυπο  αυτό  στα  δικά  της  δεδομένα, 
οπότε  προκύπτει  κατά  περίπτωση  το  Εθνικό  Πρότυπο  Επάρκειας  (National  Competence 
Baseline – NCB) (www ‐ www.pmcert.org, 2008). 
 
Η  πιστοποίηση  προσόντων  κατά  IPMA  βασίζεται  στο  πρότυπο  ICB.  Το  ICB  είναι  ένα 
πολύτιμο  πρότυπο  για  επαγγελματίες  διαχειριστές  έργων  και  φορείς  υλοποίησης  έργων. 
Περιγράφει  τη  γνώση  και  την  εμπειρία  που  απαιτείται  από  τους  διαχειριστές  Έργων, 
Προγραμμάτων, Χαρτοφυλακίων Έργων (www – www.ipma.ch, 2008). 
 
Το  ICB  περιγράφει  την  «επάρκεια»  με  το  «μάτι  της  επάρκειας».  Το  μάτι  της  επάρκειας 
αναπαριστά  την  ένωση  όλων  των  στοιχείων  της  διαχείρισης  έργου  από  την  οπτική  του 
Project Manager (εικόνα 4.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 4.1 Το μάτι της επάρκειας  (πηγή: 
διαδίκτυο: www – www.impa.ch, 2008). 
 
 

 
 Αποτελείται από τρεις τομείς: 
1. τον  τομέα  τεχνικών  ικανοτήτων:  αφορά  τις  ενέργειες,  γνώσεις  και  ικανότητες  που 

απαιτούνται για τη σύλληψη, έναρξη, υλοποίηση και ολοκλήρωση ενός έργου 
2. τον  τομέα  της  διάθεσης  /  προσωπικότητας  /  συμπεριφοράς:  αφορά  τα  στοιχεία 

προσωπικότητας, την επαγγελματική ηθική αλλά και τις διαθέσεις που σχετίζονται τόσο 
με τη διαχείριση έργων όσο και με τα έργα αυτά καθαυτά 

3. τον  τομέα  του  οργανωτικού  πλαισίου:  αφορά  τα  χαρακτηριστικά  των  έργων  / 
χαρτοφυλακίων έργων και προγραμμάτων και τη σχέση τους με τον / τους οργανισμούς 
που εμπλέκονται στην υλοποίησή τους 

 
Περαιτέρω, η πιστοποίηση βασίζεται σε μια θεώρηση του «σύμπαντος των έργων» (project 
universe). Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή : 
 Πολλοί  υλοποιούν  έργα,  αλλά  αυτά  είναι  διαφορετικής  πολυπλοκότητας,  δυσκολίας, 
μεγέθους  και  γίνονται  σε  διαφορετικές  συνθήκες  (νομοθεσία,  λογιστικά  πρότυπα, 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά κλπ). 
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 Συνήθως ένας φορέας δεν εκτελεί μόνο ένα έργο αλλά πολλά (π.χ. πολλές συμβάσεις). 
 Το  πρότυπο  πρέπει  να  προσαρμόζεται  στα  έργα  μέσα  σε  ένα  πλαίσιο  διαφάνειας  και 
εξασφάλισης σαφώς ορισμένων προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν ανταγωνιστικότητα. 

 Τα  τυχόν  συστήματα  ISO  που  εφαρμόζουν  οι  διάφορες  εταιρείες  θα  πρέπει  να 
λαμβάνονται  υπόψη  στην  επακριβή  διαμόρφωση  του  τρόπου  υλοποίησης  των  έργων 
τους (ΕΔΔΕ, 2008). 

 
Βασικές αρχές του ICB 
O  IPMA  ανέπτυξε  το  πρότυπο  ICB  από  Εθνικές  Βάσεις  Επάρκειας  και  στη  συνέχεια  το 
εμπλούτισε  με  μια  διαδικασία  βελτίωσης.  Σε  μια  Εθνική  Βάση  Επάρκειας  (National 
Competence Baseline – NCB) περιλαμβάνονται πολιτισμικές πτυχές της χώρας.  
 
Η γλώσσα του προτύπου είναι η αγγλική και κάθε σύλλογος – μέλος (που ανήκει στον IPMA) 
μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το πρότυπο αυτό απευθείας για την πιστοποίησή 
του. Επίσης έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει μια Εθνική Βάση Επάρκειας (NCB) βασισμένη 
στο ICB. Οι κανόνες για την ανάπτυξη μιας Ε.Β.Ε. είναι οι ακόλουθοι: 
• η σχέση μεταξύ των στοιχείων του ICB και NCB είναι μία προς μία 

• ο σύλλογος‐μέλος μπορεί να προσθέσει περιεχόμενο στο υπάρχον πρότυπο ICB περίπου 
10%, που να αντιπροσωπεύει την υπάρχουσα κατάσταση και επιχειρησιακή κουλτούρα 
στη χώρα 

• ο  σύλλογος‐μέλος  μπορεί  να  προσθέσει  συνολικά  μέχρι  10%  επιπρόσθετα  στοιχεία 
επάρκειας που να αντιπροσωπεύουν την τοπική κουλτούρα 

• ο σύλλογος‐μέλος μπορεί να προσαρμόσει το πρότυπο ICB στην NCB 
 

Το μάτι της επάρκειας είναι ένα κατάλληλο σύμβολο του ICB, καθώς συνδέεται άμεσα με το 
ανθρώπινο στοιχείο που είναι και το πιο σημαντικό τμήμα κάθε αξιολόγησης επάρκειας στη 
διοίκηση έργου. Το πρότυπο καθορίζει 46 στοιχεία επάρκειας, καθώς και τις καίριες σχέσεις 
μεταξύ  τους,  διαχωρισμένες  σε  τρεις  κατηγορίες:  τεχνικές,  συμπεριφορικές  και 
οργανωτικού  πλαισίου.  Κάθε  στοιχείο  επάρκειας  περιλαμβάνει  ένα  τίτλο,  μια  περιγραφή 
του  περιεχομένου,  μια  λίστα  πιθανών  διαδικασιών  και  τα  κριτήρια  εμπειρίας  που 
απαιτούνται από κάθε επίπεδο. Στο τέλος της παρουσίασης κάθε στοιχείου παρατίθενται τα 
καίρια σχετικά στοιχεία Επάρκειας.  
 
Το  ICB  δεν  προτείνει  ούτε  περιλαμβάνει  συγκεκριμένες  μεθοδολογίες,  μεθόδους  και 
εργαλεία.  Αντιθέτως,  μέθοδοι  προσδιορισμού  εργασιών  και  παραδείγματα  μεθόδων 
περιγράφονται. Ο Project Manager θα πρέπει κατά περίπτωση να επιλέγει τις κατάλληλες 
μεθόδους και εργαλεία.  
 
Περιεχόμενο της Βάσης Επάρκειας 
Κάθε  τομέας  επάρκειας  αναλύεται  περαιτέρω  σε  46  στοιχεία  (elements)  και  πιο 
συγκεκριμένα σε: 
‐  20 τεχνικά στοιχεία (technical) 
‐  15 στοιχεία διάθεσης /προσωπικότητας /συμπεριφοράς (behavioural) 
‐  11 στοιχεία οργανωτικού πλαισίου (contextual) 
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Για κάθε στοιχείο επάρκειας, η γνώση και η εμπειρία αξιολογούνται, βάση της αριθμητικής 
βαθμολογικής κλίμακας από 0 (καμία επάρκεια) έως 10 (απόλυτα μέγιστη επάρκεια) (ΕΔΔΕ, 
2008).  
 
Στοιχεία Επάρκειας κατά ICB – Περιγραφή 
1. Στοιχεία Τεχνικής Επάρκειας 
Η κατανόηση των στοιχείων επάρκειας σε μια συγκεκριμένη περίπτωση έργου είναι η βάση 
για την αξιολόγηση. Παρακάτω γίνεται μια παρουσίαση – περιγραφή των στοιχείων αυτών 
που περιλαμβάνει μια γενική περιγραφή, μια λίστα θεμάτων στα οποία απευθύνονται και 
πιθανά βήματα. Επίσης, γίνεται αναφορά και στις βασικά σχετικά στοιχεία Επάρκειας.  
 
1.01  Επιτυχία διοίκησης έργου: είναι η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της διαχείρισης του 
έργου από τους σχετικούς μετόχους. 
 
Ένας  από  τους  βασικούς  στόχους  στη  διοίκηση  έργου  –  προγράμματος  –  χαρτοφυλακίου 
είναι η  επιτυχής  έκβαση και αποφυγή αποτυχίας στις  εργασίες. Η  επιτυχία  της διοίκησης 
έργου σχετίζεται άμεσα με την επιτυχία του ίδιου του έργου, χωρίς όμως να ταυτίζεται με 
αυτό.  
 
Η συγχώνευση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της διοίκησης έργου. Περιλαμβάνει 
συνδυασμό  απαιτήσεων  του  έργου,  δραστηριοτήτων  και  αποτελεσμάτων.  Ο  Project 
Manager θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις επιμέρους δραστηριότητες και τους 
παράγοντες του έργου αλλά και να αντιμετωπίζει και το έργο ως ενιαίο σύνολο.  

 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Ανάλυση του έργου και του οργανωτικού πλαισίου του. 
2. Ανάπτυξη ενός πλάνου διαχείρισης του έργου, βασισμένο στις απαιτήσεις, συζήτηση της 

πρότασης με τους μετόχους και συμφωνία με τον πελάτη. 
3. Σχεδιασμός της διοίκησης του έργου και δημιουργία της ομάδας διαχείρισης έργου, των 

μεθόδων, των τεχνικών και των εργαλείων. 
4. Σχεδιασμός των διαδικασιών συγχώνευσης. 
5. Εκτέλεση  και  έλεγχος  των  σχεδίων  διαχείρισης  έργου  και  αλλαγών,  αναφορές  για  την 

πορεία των διοικητικών διεργασιών. 
6. Συλλογή αποτελεσμάτων, εκτίμηση, επικοινωνία με τους μετόχους. 
7. Εκτίμηση της συνολικής διαδικασίας διοίκησης έργου, αποτυχίες, μεταφορά της γνώσης 

που αποκτήθηκε σε επόμενα έργα. 
 
Σχετικά θέματα 
Προσδοκίες των μετόχων 
Συγχώνευση 
Αξιολόγηση ΔΕ 
Έλεγχος  
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Σχέδια έργου, Σχέδια διοίκησης 
Σχεδιασμός και συμβάσεις 
Πρότυπα και κανονισμοί 
Κριτήρια επιτυχίας/αποτυχίας  
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.09, 1.14, 1.15, 1.18, 1.19, 1.20, 2.01, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 
2.08, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.06 (βλ. πίνακα Β) 
 
 
1.02 Μέτοχοι: είναι άτομα ή ομάδες ατόμων, που ενδιαφέρονται για την εκτέλεση, πορεία 
και / ή επιτυχία του έργου.  
 
Ο  Project  Manager  θα  πρέπει  να  γνωρίζει  όλους  τους  μετόχους  και  ποιες  είναι  οι 
προσδοκίες τους, και να θέσει προτεραιότητες. Λαμβάνοντας αυτό το στοιχείο αυξάνει τις 
πιθανότητες να οδηγήσει το έργο σε επιτυχία. Το έργο είναι περιορισμένο σε ένα πλαίσιο 
αλλά  πρέπει  να  προσαρμοστεί  και  στις  προσδοκίες  των  μετόχων,  τις  οποίες  πρέπει  να 
διαχειριστεί κατάλληλα ο υπεύθυνος.  Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση 
των μετόχων,  ο Project Manager  μπορεί  να αναπτύσσει  εσωτερικά  και  εξωτερικά δίκτυα, 
επίσημα και ανεπίσημα, για την επίτευξη της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων στο 
έργο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο έργο μπορούν να το επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Αναγνώριση των προσδοκιών των μετόχων μελών και προσδιορισμός προτεραιοτήτων. 
2. Ανάλυση των ενδιαφερόντων και των απαιτήσεων. 
3. Επικοινωνία  με  τους  μετόχους,  σχετικά  με  ποιες  απαιτήσεις  πρέπει  να  ικανοποιηθούν 

και ποιες όχι. 
4. Διαμόρφωση στρατηγικής για την συναναστροφή με τους μετόχους. 
5. Καταγραφή  των  ενδιαφερόντων  και  των  προσδοκιών  στις  απαιτήσεις,  στόχους, 

σκοπιμότητα, παραδοτέα, χρονικό προγραμματισμό, κόστος του έργου. 
6. Οι  κίνδυνοι  και  οι  ευκαιρίες  που  παρουσιάζονται  από  τους  μετόχους  θα  πρέπει  να 

ληφθούν υπόψη στη διαχείριση κινδύνου. 
7.  Αναγνώριση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ ομάδας έργου και μετόχων. 
8. Διασφάλιση της ικανοποίησης των μετόχων σε κάθε φάση του έργου. 
9. Εφαρμογή του σχεδίου «διαχείρισης των μετόχων». 
10. Εκτέλεση, επικοινωνία και διαχείριση αλλαγών. 
11. Αναφορές  και  καταγραφή  των πεπραγμένων  για  τη μεταφορά  της  γνώσης σε  επόμενα 

έργα. 
 
Σχετικά θέματα 
Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα 
Στρατηγική επικοινωνίας με τους μετόχους 
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Ικανοποίηση μετόχων 
Σχέδιο διαχείρισης μετόχων 
Διοίκηση προσδοκιών 
Θέση του έργου στο πρόγραμμα, το χαρτοφυλάκιο και την οργάνωση της επιχείρησης 
Οργανωτικό πλαίσιο έργου 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.18, 2.01, 2.02, 2.04, 2.06, 2.07, 2.08, 
2.12, 2.13, 2.14, 3.01, 3.02, 3.03 
 
 
1.03  Στόχοι  και  απαιτήσεις  έργου:  προέρχονται  από  τις  ανάγκες  του  πελάτη,  οι  οποίες 
καθοδηγούνται  από  ευκαιρίες  και  απειλές.  Στόχος  του  έργου  είναι  να  παράγει  τα 
συμφωνηθέντα  αποτελέσματα,  σε  συγκεκριμένο  χρονικό  πλαίσιο,  εντός  προϋπολογισμού 
και εντός αποδεκτών ορίων κινδύνου. Είναι μια σειρά στόχων τους οποίους το έργο πρέπει 
να πετύχει προκειμένου να προσφέρει τα αναμενόμενα οφέλη στους μετόχους. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Συγκέντρωση, καταγραφή και συμφωνία σχετικά με τις απαιτήσεις του έργου. 
2. Ανάπτυξη στρατηγικών έργου και εφαρμογή διοίκησης αλλαγής. 
3. Προσδιορισμός στόχων του έργου, διενέργεια μελέτης εφικτότητας, καθορισμός σχεδίου 

έργου. 
4. Επικοινωνία για την πρόοδο και τις αλλαγές. 
5. Επικύρωση των απαιτήσεων σε καίρια σημεία του κύκλου ζωής του έργου. 
6. Σύγκριση στόχων και απαιτήσεων. 
7. Διενέργεια διαδικασίας παρακολούθησης του έργου. 
8. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα. 
 
Σχετικά θέματα 
Αξιολόγηση και προτεραιότητες 
Δελτίο έργου 
Πλαίσιο έργου, συνθήκες 
Προσδιορισμός έργου, συμφωνία σχετικά με τους στόχους του έργου και τις συνθήκες του 
πλαισίου 
Σχέδια έργου 
Διοίκηση απαιτήσεων έργου 
Στρατηγική έργου 
Διοίκηση αξίας, συγκρίσεις, έλεγχος επίδοσης 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
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1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.08, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19, 1.20, 2.02, 2.03, 2.04, 
2.06, 2.08, 2.14, 2.15, 3.01, 3.02, 3.03, 3.05, 3.06, 3.07, 3.09, 3.10 
 
 
1.04  Κίνδυνοι  και  ευκαιρίες:  η  διοίκησή  τους  αφορά  μια  συνεχόμενη  διαδικασία  που 
λαμβάνει χώρα σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου, από την αρχική ιδέα μέχρι 
το  κλείσιμο  του  έργου.  Η  γνώση  που  μαθαίνεται  μέσα  από  τους  κινδύνους  που 
εμφανίζονται σε ένα έργο έχει σημαντική συμβολή στην επιτυχία μελλοντικών έργων.  
 
Ο Project Manager  είναι υπεύθυνος κατά την εργασία και  του  ιδίου αλλά και  της ομάδας 
έργου  να  εξασφαλίζει  την  εφαρμογή  προληπτικών  δράσεων,  να  είναι  σε  κατάσταση 
ετοιμότητας  για  να  αντιμετωπίζει  τους  κινδύνους  και  να  εκμεταλλεύεται  κατάλληλα  τις 
ευκαιρίες, να ακολουθεί τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου.   
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών. 
2. Ανάπτυξη  ενός  σχεδίου  ανταπόκρισης  σε  κινδύνους/ευκαιρίες,  έγκρισή  του  και 

κοινοποίηση. 
3. Ενημέρωση των διαφορετικών σχεδίων που επηρεάζονται από το αναγνωρισμένο σχέδιο 

ανταπόκρισης κινδύνων / ευκαιριών. 
4. Αξιολόγηση της πιθανότητας επίτευξης των στόχων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 
5. Συνεχής  αναγνώριση  νέων  κινδύνων,  επαναξιολόγηση,  σχέδια  αντιμετώπισης, 

τροποποίηση του σχεδίου έργου.  
6. Έλεγχος του σχεδίου ανταπόκρισης κινδύνων/ευκαιριών. 
7. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα. Ενημέρωση εργαλείων ανίχνευσης κινδύνων.  
 
Σχετικά θέματα 
Σχέδια έκτακτης ανάγκης 
Αποθέματα χρόνου και κόστους 
Αναμενόμενη αξία 
Εργαλεία και τεχνικές ποσοτικής αξιολόγησης κινδύνου 
Εργαλεία και τεχνικές ποιοτικής αξιολόγησης κινδύνου 
Υπολειπόμενος κίνδυνος και Σχέδιο επαναφοράς 
Στρατηγικές και σχέδια ανταπόκρισης κινδύνων/ευκαιριών 
Τεχνικές και εργαλεία ανίχνευσης κινδύνων 
Σχεδιασμός σεναρίου 
SWOT ανάλυση 
Αρχή των διαδοχικών 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.02, 1.03, 1.08, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.01, 2.03, 2.07, 2.11, 2.12, 3.03, 3.05, 
3.06, 3.09, 3.10, 3.11 
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1.05  Ποιότητα:  του  έργου    είναι  ο  βαθμός  στον  οποίο  μια  σειρά  από  χαρακτηριστικά 
ικανοποιεί  τις  απαιτήσεις  του  έργου.  Η  διοίκηση  της  ποιότητας  του  έργου  περιλαμβάνει 
όλες τις φάσεις και όλα τα τμήματα του έργου, από την αρχικό προσδιορισμό του έργου, 
μέσω της διαδικασίας του έργου, τη διοίκηση της ομάδας έργου, των παραδοτέων έως το 
κλείσιμο  του  έργου.  Είναι  τμήμα  της  γενικής  διοίκησης  ολικής  ποιότητας.  Η  διοίκηση  της 
ποιότητας βασίζεται στη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας έργου, τα οποία πρέπει να 
αντιλαμβάνονται  την  ποιότητα ως  τη  βάση  του  έργου.  Εξασφαλίζει  μακρόχρονη  επιτυχία 
μέσω της ικανοποίησης του πελάτη.  
 
Η  λειτουργικότητα  του  έργου  –  προϊόντος  πρέπει  να  πιστοποιείται  κατά  τη  διάρκεια  του 
έργου. Συνήθως ο πελάτης εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε να διασφαλίζει την 
εκπλήρωση  των  απαιτήσεων  του  έργου.  Η  πιστοποίηση  της  ποιότητας  του  έργου 
διενεργείται  μέσω  διαδικασιών  όπως  εξασφάλιση  ποιότητας,  έλεγχος  ποιότητας  και 
έλεγχος έργου – προϊόντος. Απαραίτητες είναι και οι δοκιμές που αποδεικνύουν το βαθμό 
ανταπόκρισης  των  παραδοτέων  στις  αρχικές  απαιτήσεις  και  την  ύπαρξη  λαθών  τα  οποία 
μπορούν να διορθωθούν έγκαιρα. Οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να καθορίζονται από την 
αρχή, κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Ανάπτυξη του σχεδίου ποιότητας 
2. Επιλογή, δημιουργία και έλεγχος/δοκιμή: 
    ‐ πρωτοτύπων / μοντέλων 
    ‐ παραλλαγές 
    ‐ καταγραφή 
3. Έγκριση, διαμόρφωση και έλεγχος της τελικής εναλλακτικής 
4. Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου 
5. Διενέργεια δοκιμών, καταγραφή και έγκριση των αποτελεσμάτων 
6. Προτάσεις και υλοποίηση διορθωτικών κινήσεων και αναφορές των δράσεων απαλοιφής 
λαθών 
7. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 
μελλοντικά έργα. 
 
Σχετικά θέματα 
Δημιουργία πρωτοτύπων, μοντέλων, σχεδιασμός στον υπολογιστή, δοκιμές 
Μέθοδοι ανίχνευσης και διόρθωσης ελαττωμάτων 
Αποτελεσματικότητα και κόστος διοίκησης ποιότητας 
Μετρικά συστήματα 
Διοίκηση ποιότητας διαδικασιών 
Διοίκηση ποιότητας προϊόντος 
Τυποποιημένες διαδικασίες 
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Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.08, 1.14, 1.16, 1.17, 2.06, 2.08, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 3.04, 
3.05, 3.06, 3.07, 3.09, 3.10 
 
 
1.06 Οργανισμός έργου: είναι ένα σύνολο από άτομα και σχετικές υποδομές με οργάνωση, 
ιεραρχία,  σχέσεις  και  ευθύνες,  ευθυγραμμισμένα  με  τη  λειτουργία  της  επιχείρησης.  Το 
στοιχείο αυτό καλύπτει τον σχεδιασμό και διατήρηση των κατάλληλων ρόλων, οργανωτικών 
δομών, ευθυνών και ικανοτήτων για το έργο.  
 
Οι οργανισμοί αυτοί είναι μοναδικοί και προσωρινοί και προσαρμόζονται στις φάσεις του 
κύκλου ζωής του έργου ή τις συνθήκες του κύκλου του προγράμματος. Ο οργανισμός έργου 
και  οι  πόροι  που  απαιτούνται  για  την  παράδοση  του  έργου  είναι  απαραίτητο  να 
αντικατοπτρίζουν τους στόχους του έργου. Για παράδειγμα, εάν οι στόχοι εστιάζονται στην 
παράδοση  εντός  περιορισμένου  χρονικού  πλαισίου,  όπου  το  κόστος  δεν  έχει  κάποιο 
περιορισμό, τότε το έργο απαιτεί υψηλά επίπεδα πόρων και μεγάλο οργανισμό, ενώ στην 
αντίθετη περίπτωση όπου ο χρηματοοικονομικός παράγοντας είναι υπό περιορισμό τότε οι 
πόροι που διατίθενται είναι περιορισμένοι και ο οργανισμός μικρός.  
 
Κατά το σχεδιασμό του οργανισμού έργου πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη επιρροές από το 
πολιτισμικό  και  ευρύτερο περιβάλλον.  Συνήθως μεταβάλλεται  καθώς  το  έργο  εξελίσσεται 
μέσα στον κύκλο ζωής του.  
 
Η απόδοση του οργανισμού εξαρτάται άμεσα από το προσωπικό που δουλεύει. Η επάρκεια 
των ατόμων που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν πρέπει να πιστοποιείται και η διαθεσιμότητά 
τους να εξασφαλίζεται από τη διοίκηση. Είναι απαραίτητο ο Project Manager να γνωρίζει τα 
προσόντα,  τις  ικανότητες,  τις  γνώσεις,  την  εμπειρία  και  την  προσωπικότητα  των  ατόμων 
που  απαρτίζουν  τον  οργανισμό,  ώστε  να  μπορεί  να  διοικήσει  αποτελεσματικότερα  την 
ομάδα  και  να  κρίνει  κατά  πόσο  τα  άτομα  ταιριάζουν  μεταξύ  τους  ώστε  να  επιτευχθεί 
αρμονική συνεργασία.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Διευκρίνιση  του  τύπου  του  οργανισμού  και  των  πόρων  που  απαιτούνται  για  την 

εκτέλεση του έργου 
2. Αναγνώριση όλων των μονάδων του οργανισμού 
3. Προσδιορισμός των ρόλων, ευθυνών, επιπέδων εξουσίας και διαδικασιών στο έργο 
4. Παραλαβή πόρων 
5. Κοινοποίηση των αποφάσεων, ηγεσία του οργανισμού έργου 
6. Διατήρηση, ανανέωση και αλλαγή του οργανισμού έργου κατά τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής 
7. Συνεχής βελτίωση του οργανισμού 
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8. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 
μελλοντικά έργα. 

 
Σχετικά θέματα 
Μοντέλα λήψης αποφάσεων 
Οργανογράμματα 
Διαδικασίες 
Μήτρα ευθυνών 
Περιγραφή εργασιών 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.02, 1.07, 1.09, 1.12, 1.14, 1.19, 1.20, 2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.07, 2.09, 2.10, 2.14, 3.03, 
3.05, 3.06, 3.08 
 
 
1.07 Ομαδική εργασία: περιλαμβάνει τη διοίκηση και ηγεσία της ομάδας. Ομάδα είναι ένα 
σύνολο ατόμων που εργάζονται μαζί προκειμένου να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους. 
 
Το ομαδικό πνεύμα μπορεί να επιτευχθεί μέσω ατομικής κινητοποίησης, κοινών στόχων και 
στρατηγικών υποστήριξης. 
 
Προβλήματα μπορεί να προκύψουν λόγω τεχνικών ή οικονομικών δυσκολιών, πολιτισμικών 
και μορφωτικών διαφορών, διαφορετικών ενδιαφερόντων και  τρόπου εργασίας, αλλά και 
λόγω απόστασης των ατόμων μεταξύ τους.  
 
Ο Project Manager  πρέπει συνεχώς  να  εξελίσσει  την ομάδα και  τα μέλη  της,  καθ’  όλη  τη 
διάρκεια  του  έργου  και  να  παρακολουθεί  την  απόδοσή  της.  Όπου  εμφανίζεται  χαμηλή 
απόδοση πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωσή της. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Διαμόρφωση – καλλιέργεια συναισθήματος δέσμευσης και σκοπού  (Form) 
2. Καταιγισμός  –  ανάθεση  ρόλων,  ευθυνών  και  εργασιών  για  τη  βοήθεια  του  ελέγχου, 

λήψης αποφάσεων και επίλυση διενέξεων  (Storm) 
3. Κανόνες – ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο συνεργασίας των μελών της ομάδας  (Norm) 
4. Εκτέλεση – ανάπτυξη αλληλεξάρτησης για την εξασφάλιση αποτελεσμάτων  (Perform) 
5. Παράδοση των παραδοτέων του έργου στην επιχείρηση ή στον πελάτη και αποδέσμευση 

της ομάδας 
6. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα. 
 
Σχετικά θέματα 
Ικανότητα ομαδικής εργασίας 



  
ΔΔιιππλλωωμμααττιικκήή  ΕΕρργγαασσίίαα                                                                                                                                                                                                                                  [[ΠΠααρρθθεεννοοπποούύλλοουυ  ΝΝιικκοολλέέτταα]]  

[[6699]]  
  

Συνεργασία με τη διοίκηση 
Λήψη αποφάσεων 
Γεωγραφική διασπορά 
Δυναμική της ομάδας 
Αξιολόγηση κάθε ατόμου 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.08, 1.12, 1.13, 1.14, 1.18, 2.01, 2.02, 2.03, 2.05, 2.12, 2.14, 2.15, 3.02, 3.04, 3.07, 3.08 
 
 
1.08 Επίλυση προβλημάτων: προβλήματα που συνήθως εμφανίζονται αφορούν το χρονικό 
περιθώριο, το κόστος, τον κίνδυνο, τα παραδοτέα του έργου, συνδυασμός των παραπάνω 
τεσσάρων  παραγόντων  αλλά  και  τις  διαπροσωπικές  σχέσεις  ανάμεσα  στα  εμπλεκόμενα 
άτομα.  Πιθανές  επιλογές  για  την  επίλυση  των  προβλημάτων  είναι  η  αναθεώρηση  της 
σκοπιμότητας, αύξηση του χρονικού περιθωρίου ή αύξηση των πόρων.   
 
Χρησιμοποιούνται  διάφορες  μέθοδοι  επίλυσης  προβλημάτων,  όπως  είναι  η  αναγνώριση 
του προβλήματος και της γενεσιουργού αιτίας του, η ανάπτυξη ιδεών και επιλογών  (όπως 
είναι ο καταιγισμός ιδεών – brainstorming, καπέλα σκέψης – thinking hats), η εκτίμηση των 
ιδεών  και  επιλογή  της  κατάλληλης  επιλογής.  Πριν  τη  λήψη  οποιασδήποτε  απόφασης 
σχετικά  με  την  πορεία  που  θα  ακολουθηθεί  πρέπει  να  υπάρχει  η  έγκριση  των  μετόχων. 
Άλλοι τρόποι επίλυσης είναι η διαπραγμάτευση, διαχείριση κρίσεων, επίλυση διενέξεων. Η 
επιτυχής  επίλυση  των  προβλημάτων  που  προκύπτουν  συνήθως  ενισχύει  την  ενότητα  της 
ομάδας. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Διαδικασίες για την ανίχνευση προβλημάτων συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο του έργου 
2. Αναγνώριση των περιπτώσεων που απαιτούν επίλυση 
3. Ανάλυση του προβλήματος και αναγνώριση της αιτίας 
4. Εφαρμογή μεθόδων για την εύρεση της καλύτερης ιδέας για την επίλυση 
5. Εκτίμηση  των  ιδεών  και  επιλογή  της  προτιμότερης  επιλογής,  ενημερώνοντας  και 

επικοινωνώντας με τους μετόχους 
6. Εφαρμογή  και  κριτική  της  αποτελεσματικότητας  της  επιλεγμένης  λύσης  και 

πραγματοποίηση προσαρμογών εφόσον χρειαστεί 
7. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα. 
 
Σχετικά θέματα 
Εντοπισμός και αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών 
Ανάλυση συνολικού οφέλους 
Ανάλυση αξίας 
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Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.09, 1.14, 1.15, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.12, 2.14, 3.01, 
3.03, 3.06 
 
 
1.09  Δομές  έργου:  είναι  ένας βασικός μηχανισμός που δημιουργεί μια  τάξη στο  έργο. Οι 
ιεραρχικές δομές εξασφαλίζουν την μη παράλειψη στοιχείων από το έργο.  
 
Τα  έργα  μπορούν  να  διαχωριστούν  σε  επί  μέρους  εργασίες,  βάσει  διαφόρων  κριτηρίων. 
Επίσης, χωρίζονται σε φάσεις της κρίσιμης διαδρομής, αναπαριστώντας παραδοτέα, καίρια 
σημεία λήψης αποφάσεων.  
 
Μέσα  σε  ένα  έργο  μπορούν  να  χωριστούν  σε  επιμέρους  στοιχεία  και  άλλοι  παράγοντες 
όπως η εργασία, το κόστος, η πληροφορία. 
 
 Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Ανάλυση  του  χαρτοφυλακίου,  προγράμματος  και  έργου  και  προσδιορισμός  των 

διαφορετικών δομών  
2. Ανάθεση υπευθύνου σε κάθε δομή 
3. Καθορισμός των απαιτήσεων  
4. Ανάπτυξη τρόπου απεικόνισης των δομών 
5. Επεξεργασία, ανάλυση και επιλογή των δομών 
6. Έλεγχος των δομών του έργου 
7. Διατήρηση των δομών 
8. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή 

σε μελλοντικά έργα. 
 
Σχετικά θέματα 
Συστήματα κωδικοποίησης 
Βάσεις δεδομένων, εισροή και εκροή δεδομένων 
Ιεραρχικές και μη‐ιεραρχικές δομές 
Πολυδιάστατες δομές 
Δομή καταμερισμού εργασιών 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.06, 1.10, 1.13, 1.15, 1.16, 1.18, 2.01, 2.03, 2.07, 2.09, 2.13, 3.04, 3.07 
 

 
1.10  Σκοπιμότητα  και  παραδοτέα:  η  σκοπιμότητα  θέτει  τα  όρια  του  έργου,  δηλαδή  τι 
πρέπει αλλά  και  τι  δεν πρέπει  να  γίνει.  Αν  τα όρια δεν  είναι  σαφώς  καθορισμένα  και αν 
πρόσθετα  και  παραλειπόμενα  στοιχεία  δεν  είναι  κατάλληλα  καταγεγραμμένα,  τότε  η 
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κατάσταση εύκολα τίθεται εκτός ελέγχου. Το έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά τη λήξη 
του όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στη σκοπιμότητά του. 
 
Τα  παραδοτέα  ενός  επιτυχούς  έργου,  προγράμματος  ή  χαρτοφυλακίου,  είναι  απτά  ή  μη 
απτά  στοιχεία  που  έχουν  δημιουργηθεί  από  το  έργο  για  τον  πελάτη.  Αναπαριστώνται  με 
σχέδια, σχήματα, περιγραφές, μοντέλα, πρωτότυπα, συστήματα και προϊόντα κάθε είδους. 
Παραδοτέα δεν θεωρούνται μόνο τα τελικά προϊόντα ή οι προσφερόμενες υπηρεσίες, αλλά 
και  η  λειτουργική  διαδικασία,  οι  οργανωσιακές  αλλαγές  και  οι  αλλαγές  στο  ανθρώπινο 
δυναμικό. Κατατάσσονται ανάλογα με την προτεραιότητά τους.  
 
Η  διαχείριση  της  διάταξης  των  παραδοτέων  συντελεί  στην  ελαχιστοποίηση  των 
ελαττωμάτων  και  των  λαθών  στο  σχεδιασμό  των  παραδοτέων  μέσω  συστηματικά 
οργανωμένης καταγραφής και διαδικασίας  εγκρίσεων. Η διοίκηση αλλαγής συντελεί στην 
παρακολούθηση της σκοπιμότητας αλλά και της διάταξης του έργου.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Προσδιορισμός των απαιτήσεων και στόχων των μετόχων 
2. Συμφωνία με τους μετόχους σχετικά με τα κατάλληλα παραδοτέα  
3. Προσδιορισμός της σκοπιμότητας και έλεγχός της σε όλες τις φάσεις του έργου 
4. Ενημέρωση των παραδοτέων και της σκοπιμότητας όταν συμφωνούνται αλλαγές  
5. Έλεγχος της ποιότητας των παραδοτέων 
6. Επίσημη παράδοσή τους στους μετόχους 
7. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα. 
 
Σχετικά θέματα 
Διοίκηση αλλαγής 
Διαχείριση διάταξης/διαμόρφωσης 
Σχεδιασμός παραδοτέων και μέθοδοι ελέγχου 
Καταγραφή και συσχετισμός αποτελεσμάτων 
Διεπαφές 
Νέα ή αλλαγμένα παραδοτέα και λειτουργίες τους 
Νέες ή αλλαγμένες οργανωσιακές λειτουργίες και λύσεις 
Νέα ή αλλαγμένα φυσικά προϊόντα ή υπηρεσίες και λειτουργίες τους 
Ορισμός σκοπιμότητας 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.02, 1.03, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 2.02, 2.08, 2.09, 2.10, 2.13, 3.04, 
3.05, 3.07, 3.09 
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1.11  Χρόνος  και  φάσεις  έργου:  ο  χρόνος  καλύπτει  τη  δομή,  τη  σειρά,  τη  διάρκεια,  την 
εκτίμηση  και  τον  προγραμματισμό  των  εργασιών  /  πακέτων  εργασιών, 
συμπεριλαμβάνοντας  την  ανάθεση  πόρων  σε  δραστηριότητες,  τον  καθορισμό  χρονικών 
ορίων,  και  έλεγχος  και  παρακολούθηση  της  εκτέλεσής  τους.  Τα  στοιχεία  αυτά 
απεικονίζονται κατάλληλα σε ένα διάγραμμα κρίσιμης διαδρομής. 
 
Φάση  έργου  είναι  μια  διακριτή  χρονική  περίοδος  της  ακολουθίας  του  έργου,  σαφώς 
διαχωρισμένη  από  τις  άλλες.  Περιλαμβάνει  τα  κύρια  παραδοτέα  και  τις  αποφάσεις  που 
είναι  η  βάση  της  επόμενης φάσης.  Οι  φάσεις  έχουν  καθορισμένους  στόχους  και  χρονικά 
όρια.  Μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ορόσημα  για  τη  σηματοδότηση  συγκεκριμένων 
στόχων, ορίων φάσεων ή  διαστημάτων μεταξύ τους. 
 
Σκοπός  του  χρονικού  προγραμματισμού  είναι  η  εξασφάλιση  της  υλοποίησης  των 
δραστηριοτήτων  και  σε  συγκεκριμένο  χρόνο.  Ο  προγραμματισμός  περιλαμβάνει  το 
συσχετισμό των δραστηριοτήτων μεταξύ τους. Εξαρτάται από την προτεραιότητα της κάθε 
δραστηριότητας, τη διαθεσιμότητα των πόρων και δεξιοτήτων καθώς και των καιρικών και 
κοινωνικών συνθηκών. Όταν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με  τον χρόνο που απαιτείται για 
την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, συνήθως προτείνεται ένα «απόθεμα» χρόνου. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Προσδιορισμός της σειράς των δραστηριοτήτων  
2. Εκτίμηση της χρονικής διάρκειας 
3. Προγραμματισμός του έργου 
4. Ανάθεση και εξισορρόπηση πόρων 
5. Σύγκριση  επιθυμητών  στόχων,  σχεδιασμένων  και  πραγματοποιημένων  και  ενημέρωση 

της πρόβλεψης 
6. Έλεγχος του χρονικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές 
7. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα 
 

Σχετικά θέματα 
Σχεδιασμός κρίσιμης διαδρομής 
Μοντέλα κύκλου ζωής 
Ορόσημα 
Μοντέλα φάσεων 
Προμήθεια πόρων 
Χρονικά αποθέματα εκτάκτου ανάγκης 
Μέθοδοι χρονικού ελέγχου 
Μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.03, 1.04, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.19, 2.02, 2.03, 2.05, 2.09, 2.10, 3.01, 3.04, 3.08, 3.10 
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1.12  Πόροι:  η  διαχείριση  πόρων  αποτελείται  από  το  σχεδιασμό  ανάθεσης  πόρων, 
ταυτοποίηση  και  κατανομή  πόρων  με  τη  σχετική  διαθεσιμότητα.  Περιλαμβάνει  επίσης 
βελτιστοποίηση του τρόπου αξιοποίησης των πόρων μέσα στο χρονικό πλαίσιο, καθώς και 
έλεγχο  και  συνεχή  παρακολούθησή  τους.  Ως  πόροι  θεωρούνται  οι  άνθρωποι,  υλικών, 
μηχανημάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου.  
 
Ο διαχειριστής του έργου πρέπει να διασφαλίσει ότι τα άτομα που εργάζονται στην ομάδα 
διαθέτουν τα απαραίτητα τεχνικά, συμπεριφορικά και οργανωτικά στοιχεία επάρκειας και 
τους  παρέχονται  οι  απαραίτητες  πληροφορίες,  εργαλεία  και  εκπαίδευση  για  την  επιτυχή 
εκτέλεση των εργασιών.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Προσδιορισμός  των  πόρων  που  χρειάζονται,  συμπεριλαμβανομένης  της  προσπάθειας 

διοίκησης του έργου 
2. Προγραμματισμός των πόρων 
3. Έγκριση της κεντρικής διοίκησης σχετικά με την ανάθεση πόρων στο έργο 
4. Διοίκηση αλλαγής 
5. Διοίκηση αναθέσεων 
6. Έλεγχος των πόρων λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές 
7. Επαναπροσδιορισμός ανάθεσης πόρων όταν είναι υπερ‐ ή υπο‐ εκτιμημένοι 
8. Προσθήκη στις βάσεις δεδομένων εκτίμησης πόρων με νέα δεδομένα που αφορούν τους 

πόρους που πραγματικά χρησιμοποιήθηκαν 
9. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Αποθέματα πόρων 
Μέθοδοι ελέγχου πόρων 
Βάση δεδομένων εκτίμησης πόρων 
Μέθοδοι υπολογισμού / εκτίμησης πόρων 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.06, 1.07, 1.13, 1.14, 2.03, 2.05, 2.11, 2.12, 2.14, 3.01, 3.07, 3.08 
 
 
1.13  Κόστος  και  χρηματοοικονομικοί  παράγοντες:  είναι  των  σύνολο  των  δράσεων  που 
απαιτούνται για το σχεδιασμό, παρακολούθηση και έλεγχο κόστους κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής του έργου. 
 
Η  διοίκηση  κόστους  του  έργου,  υπολογίζει  το  κόστος  κάθε  πακέτου  εργασίας  και 
ολόκληρου του έργου, και καθορίζει τον προϋπολογισμό. Συγκρίνει το αναμενόμενο με το 
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πραγματοποιούμενο κόστος, υπολογίζει το υπολειπόμενο κόστος και ενημερώνει την τελική 
εκτίμηση  κόστους.  Το  κόστος  των  παραδοτέων  αλλά  και  κάθε  αλλαγής  πρέπει  να  είναι 
υπολογίσιμο, εγκεκριμένο και καταγεγραμμένο.  
 
Ο προϋπολογισμός του έργου θα πρέπει να προβλέπει χρηματικό απόθεμα για την κάλυψη 
αβεβαιοτήτων,  αλλά  και  θετικών  αποτελεσμάτων  όπως  είναι  η  επιτυχής  αντιμετώπιση 
κινδύνων  ή  η  αξιοποίηση  ευκαιριών.  Η  διοίκηση  του  έργου  εφαρμόζει  μεθόδους  για  την 
παρακολούθηση,  έλεγχο της κατάστασης στην οποία παραδίδεται  το έργο,  καθώς και  της 
χρήσης των πόρων.  
 
Η χρηματοοικονομική διοίκηση έργου εξασφαλίζει ότι σε όλες τις φάσεις η διοίκηση έργου 
γνωρίζει  ποιοι  χρηματικοί  πόροι  χρειάζονται.  Οι  απαιτούμενοι  πόροι  εξαρτώνται  από  το 
κόστος  του  έργου,  τον  χρονικό  προγραμματισμό  και  τις  συνθήκες  πληρωμής.  Η  διοίκηση 
του  έργου αναλύει  τους διαθέσιμους  χρηματικούς πόρους  και  διαχειρίζεται οποιαδήποτε 
υπερβολική ή μη δαπάνη.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Ανάλυση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το σύστημα διοίκησης κόστους του έργου 
2. Εκτίμηση και αξιολόγηση κόστους κάθε δραστηριότητας  
3. Καθορισμός ελέγχου κόστους και παρακολούθηση στοιχείων, όπως είναι ο πληθωρισμός 

και η διαχείριση νομίσματος 
4. Καθορισμός στόχων κόστους 
5. Υπολογισμός της πραγματοποιούμενης χρήσης πόρων και κόστους 
6. Υπολογισμός των αλλαγών 
7. Ανάλυση διακυμάνσεων  και αλλαγών,  σύγκριση πραγματοποιούμενου με σχεδιασμένο 

κόστος 
8. Πρόβλεψη τάσεων και τελικό κόστος 
9. Ανάπτυξη και εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων 
10. Ενημέρωση της εκτίμησης κόστους λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές 
11. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Προϋπολογισμός κόστους του έργου 
Χρηματοροές 
Χρηματικά αποθέματα 
Λογαριασμοί 
Μέθοδοι ελέγχου κόστους 
Μέθοδοι υπολογισμού κόστους 
Δομές κόστους 
Κυκλοφορία νομίσματος 
Αξία που εξοικονομήθηκε 



  
ΔΔιιππλλωωμμααττιικκήή  ΕΕρργγαασσίίαα                                                                                                                                                                                                                                  [[ΠΠααρρθθεεννοοπποούύλλοουυ  ΝΝιικκοολλέέτταα]]  

[[7755]]  
  

Τελική πρόβλεψη κόστους 
Χρηματοοικονομικοί πόροι 
Χρηματοοικονομικά μοντέλα 
Πληθωρισμός τιμών 
Ασφάλιση  
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.02, 1.03, 1.04, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 2.02, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 3.01, 3.04, 3.05, 3.10 
 
 
1.14 Προμήθειες και Συμβάσεις: οι προμήθειες περιλαμβάνουν την καλύτερη αξιοποίηση 
των χρηματικών πόρων σε προμηθευτές υλικών ή υπηρεσιών του έργου. Είναι αναγκαίο να 
επισημοποιείται η σχέση εργασίας μεταξύ προμηθευτών και οργανισμού για τον καλύτερο 
έλεγχο των παραδοτέων και των υποχρεώσεων του καθενός. 
 
Η  σύμβαση  είναι  μια  δεσμευτική  συμφωνία  μεταξύ  δύο  ή  περισσότερων  μελών  για  την 
εκτέλεση  εργασίας  ή  προμήθεια  υλικών  και  υπηρεσιών,  υπό  καθορισμένους  όρους.  Η 
σύμβαση  μπορεί  να  έχει  τη  μορφή  της  προφορικής  συμφωνίας  ή  υπογεγραμμένου 
εγγράφου μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών. Συνήθως συμπεριλαμβάνει χρηματικές ρήτρες 
για τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων.  
 
Σκοπός  της  διοίκησης  συμβάσεων  είναι  ο  έλεγχος  της  διαδικασίας  επισημοποίησης  μιας 
σύμβασης  και  η  διαχείρισή  της  κατά  τη  διάρκεια  του  κύκλου  ζωής.  Σε  αυτό  το  στοιχείο 
επάρκειας περιλαμβάνονται και οι «εσωτερικές» συμφωνίες για την παραλαβή / παράδοση 
υλικών και υπηρεσιών.  
 
Ο διαχειριστής της σύμβασης γνωρίζει τους όρους και είναι εκείνος που θα αποφασίσει εάν 
θα  επιρρίψει  ευθύνες  στον  πελάτη  ή  τον  προμηθευτή  σε  περίπτωση  αθέτησης  κάποιου 
όρου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Καθορισμός των προμηθειών 
2. Επιλογή προμηθευτών 
3. Ορισμός  διοίκησης σύμβασης 
4. Εκτέλεση της σύμβασης 
5. Διοίκηση αλλαγών 
6. Αποδοχή ολοκλήρωσης της σύμβασης 
7. Κλείσιμο της σύμβασης 
8. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
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Διαδικασία αποδοχής και έλεγχοι 
Διοίκηση αλλαγής 
Διοίκηση απαιτήσεων 
Παρακολούθηση εκτέλεσης σύμβασης 
Όροι σύμβασης, ρήτρες σε περίπτωση αθέτησης 
Ανάλυση παραγωγής / πώλησης 
Ρήτρες 
Πολιτικές και πρακτικές προμήθειας 
Στρατηγικές συμμαχίες 
Συμφωνίες εφοδιαστικής αλυσίδας 
Διαδικασία προσφοράς 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.02, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.10, 1.15, 1.16, 1.19, 1.20, 2.04, 2.08, 2.11, 2.13, 2.15, 
3.01, 3.06, 3.09, 3.11 
 
 
1.15  Αλλαγές:  είναι  συχνά  απαραίτητες  σε  ένα  έργο  λόγω  απροσδόκητων  γεγονότων.  Οι 
αλλαγές πρέπει να παρακολουθούνται σε συνάρτηση με τους αρχικούς στόχους του έργου. 
Η διαδικασία διοίκησης αλλαγής είναι καλό να έχει την έγκριση όλων των μετόχων μελών 
από την αρχή του έργου. Μια προληπτική διαδικασία διοίκησης αλλαγών είναι προτιμότερη 
από μια διαδικασία που αντιδρά μόνο μετά την ανάγκη για αλλαγή.  
 
Μια  αλλαγή  στη  σκοπιμότητα  ή  τον  προσδιορισμό  ενός  παραδοτέου  γίνεται  μέσω 
επίσημης,  προληπτικής  διαδικασίας.  Η  διοίκηση  αλλαγής  αναγνωρίζει,  περιγράφει, 
κατατάσσει,  αξιολογεί,  εγκρίνει  ή  απορρίπτει,  συνειδητοποιεί  και  επικυρώνει  αλλαγές  σε 
νομικές  και  άλλες  συμφωνίες.  Η  επίδραση  των  αλλαγών  στα  παραδοτέα  του  έργου,  το 
χρονικό  προγραμματισμό,  το  κόστος,  το  χρηματοοικονομικό  σχέδιο  και  τον  κίνδυνο 
προσδιορίζεται μέσω σύγκρισης με τη «βάση» του έργου.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Απόφαση σχετικά με την πολιτική διοίκησης αλλαγής  
2. Καθορισμός όλων των προτεινόμενων αλλαγών 
3. Ανάλυση της επίπτωσής τους στο σχέδιο 
4. Αναζήτηση εξουσιοδοτήσεων για τις αλλαγές, όπου είναι απαραίτητο 
5. Έγκριση ή απόρριψη αλλαγών 
6. Σχεδιασμός, εκτέλεση, έλεγχος και εγκεκριμένες αλλαγές 
7. Αναφορά της κατάστασης των αλλαγών έπειτα από την ολοκλήρωσή τους 
8. Παρακολούθηση των επιπτώσεων των αλλαγών  
9. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα 
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Σχετικά θέματα 
Εξουσία αλλαγής 
Διοίκηση αλλαγής 
Διοίκηση αλλαγής κατάταξης 
Αίτηση αλλαγής 
Διοίκηση σχεδιασμού 
Επανασχεδιασμός προϊόντος 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 2.03, 2.07, 2.08, 2.09, 
2.10, 2.11, 2.14, 3.05, 3.06 
  
 
1.16 Έλεγχος και αναφορές: ο έλεγχος βασίζεται στους στόχους του έργου,  τα σχέδια και 
τις συμβάσεις. Διαπιστώνει  την πραγματική πρόοδο του έργου, συγκρίνει με  τη βάση του 
έργου και παίρνει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.  
 
Οι  αναφορές  προσφέρουν  πληροφορία  και  επικοινωνία  σχετικά  με  την  κατάσταση  των 
εργασιών  και  προβλέψεις  μέχρι  το  τέλος  του  έργου.  Περιλαμβάνουν  επίσης 
χρηματοοικονομικούς ελέγχους και τη γενική εικόνα του έργου.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας 
1. Καθορισμός ενός αποτελεσματικού συστήματος αναφορών έργου 
2. Παρακολούθηση  της  κατάστασης  και  απόδοσης  του  έργου  σε  συγκεκριμένες 

ημερομηνίες 
3. Ανάλυση στόχων, σχεδίων και αναγνώριση τυχών αποκλίσεων – προβλέψεις τάσεων 
4. Σχεδιασμός εναλλακτικών και εκτέλεση προσομοιώσεων 
5. Ανάπτυξη και εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων 
6. Προσαρμογή των στόχων του έργου 
7. Αναφορές της κατάστασης του έργου  
8. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
Διορθωτικές δράσεις 
Προβλέψεις 
Παρακολούθηση 
Κατάσταση έργου 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
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1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.09, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 2.01, 2.08, 2.09, 2.13, 
2.14, 2.15, 3.02, 3.03, 3.04, 3.06, 3.10 
 
 
1.17  Πληροφόρηση  και  καταγραφή:  η  διοίκηση  της  πληροφορίας  περιλαμβάνει 
δημιουργία  μοντέλων,  συγκέντρωση,  επιλογή,  αποθήκευση  και  ανάκτηση δεδομένων  του 
έργου.  
 
Επίσης, σε ποιον απευθύνεται η πληροφορία είναι απαραίτητο να καθορίζεται. Οι μέτοχοι 
πρέπει να λαμβάνουν μόνο την πληροφορία που χρειάζονται, στην κατάλληλη μορφή, ώστε 
να μπορούν  να αντιδράσουν αναλόγως.  Ένα σύστημα καταγραφής πρέπει  να διευκρινίζει 
ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για το έργο, πρόγραμμα ή χαρτοφυλάκιο. Για κάθε είδος 
εγγράφου,  το  σύστημα  πρέπει  ακόμη  να  διευκρινίζει:  την  πληροφορία  που  περιέχει  το 
έγγραφο και την μορφή του. 
 
Η  καταγραφή  περιλαμβάνει  τα  δεδομένα,  τις  πληροφορίες,  τη  γνώση  και  τη  σοφία  που 
αποκτάται  κατά  τη  διάρκεια  του  κύκλου  ζωής  του  έργου.  Ο  ομάδα  πληροφόρησης  και 
καταγραφής  θα  πρέπει  να  είναι  ένα  μόνιμο  συστατικό  στοιχείο  του  οργανισμού.  Ο 
διαχειριστής  του έργου οφείλει  να αναθέτει σε  ένα άτομο  την επαφή και  επικοινωνία με 
αυτή  την  ομάδα, ώστε  να  διασφαλίζει  τη  συμφωνία με  τις  πολιτικές  του  οργανισμού  και 
τους όρους σχετικά με την πληροφόρηση και την καταγραφή.  
 
 Πιθανά βήματα διαδικασίας σχετικά με την πληροφόρηση 
1. Σχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος του έργου 
2. Εξασφάλιση της συμφωνίας με τις πολιτικές του οργανισμού και τους κανονισμούς 
3. Εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του έργου 
4. Έλεγχος της χρήσης του πληροφοριακού συστήματος 
5. Λογιστικός έλεγχος 
6. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας σχετικά με την καταγραφή 
1. Ανάπτυξη σχεδίου διοίκησης καταγραφής 
2. Εξασφάλιση της συμφωνίας με τις πολιτικές του οργανισμού και τους κανονισμούς 
3. Κατάταξη των εγγράφων 
4. Θεματοποίηση των εγγράφων 
5. Αποθήκευση των εγγράφων 
6. Έλεγχος ενημερώσεων και τύπων των εγγράφων 
7. Αρχείο 
8. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα 
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Σχετικά θέματα 
Απόρρητο – εμπιστευτικό 
Σχεδιασμός και μορφή εγγράφου 
Αναγνώριση και τροποποίηση εγγράφου 
Αρχειοθέτηση 
Παράδοση στον πελάτη 
Βάσεις δεδομένων 
Δομή της πληροφορίας και σχέδιο διαχείρισης 
Κανονισμοί 
Ασφάλεια 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.05, 1.10, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 2.03, 2.10, 2.13, 2.15, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.11 
   
 
1.18  Επικοινωνία:  καλύπτει  την αποτελεσματική ανταλλαγή  και  κατανόηση πληροφοριών 
μεταξύ  των  μερών.  Η  αποτελεσματική  επικοινωνία  είναι  βασική  προϋπόθεση  για  την 
επιτυχία  του  έργου.  Η  σωστή  πληροφορία  πρέπει  να  μεταδοθεί  στα  κατάλληλα  μέρη,  με 
ακρίβεια  και  συνέχεια  ώστε  να  ικανοποιήσει  τις  προσδοκίες  τους.  Η  επικοινωνία  είναι 
απαραίτητο να είναι χρήσιμη, ξεκάθαρη και έγκαιρη. 
 
Μπορεί  να  πάρει  πολλές  μορφές:  προφορική,  γραπτή,  με  κείμενο  ή  γράφημα,  στατική  ή 
δυναμική, επίσημη ή ανεπίσημη, εθελοντική ή κατόπιν ζήτησης. Μπορεί να λάβει χώρα σε 
συζητήσεις,  συναντήσεις,  ομάδες εργασίας,  συνέδρια, αναφορές. Η διατήρηση πρακτικών 
της επικοινωνίας αυτής είναι χρήσιμο για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς της. 
 
Η  διοίκηση  του  έργου  διαμορφώνει  ένα  σχέδιο  επικοινωνίας.  Απαραίτητο  στοιχείο  της 
επικοινωνίας είναι και διατήρηση απορρήτου. Εάν απόρρητη πληροφορία φτάσει έμμεσα ή 
άμεσα σε κάποιον που δεν πρέπει, τότε το έργο μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Ανάπτυξη ενός σχεδίου επικοινωνίας 
2. Καθορισμός  του  πληθυσμού  –  στόχου  που αποδέχεται  την  πληροφορία  και  της  θέσης 

του 
3. Προσδιορισμός του αντικειμένου επικοινωνίας και του πλαισίου του 
4. Επιλογή του τόπου, χρόνου, διάρκειας και μέσων επικοινωνίας 
5. Σχεδιασμός της διαδικασίας επικοινωνίας και προετοιμασία του κατάλληλου υλικού 
6. Έλεγχος της υποδομής και αποστολή  
7. Αναζήτηση ανατροφοδότησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας 
8. Εκτίμηση και λήψη κατάλληλων μέτρων 
9. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα 
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Σχετικά θέματα 
Κατάλληλη επικοινωνία 
Γλώσσα του σώματος 
Σχέδιο επικοινωνίας 
Επίσημη και ανεπίσημη επικοινωνία 
Συναντήσεις 
Δυνατότητα ακρόασης 
Παρουσιάσεις 
Ασφάλεια και απόρρητο 
Προφορική επικοινωνία 
Γραπτή επικοινωνία 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.02, 1.07, 1.09, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 2.02, 2.04, 2.06, 2.07, 2.09, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05 
 
 
1.19  Έναρξη:  παρέχει  τη  βάση  για  ένα  επιτυχημένο  έργο.  Χαρακτηρίζεται  συχνά  από 
αβεβαιότητα, με πληροφορία που είναι ανεπίσημη και μη διαθέσιμη. Οι μέτοχοι δεν είναι 
σαφώς  καθορισμένα,  οι  προσδοκίες  τους  μη  ρεαλιστικές,  το  χρονικό  περιθώριο  μη 
πραγματοποιήσιμο, ενώ υπάρχει ένας γενικότερος ενθουσιασμός και αισιοδοξία. Μια καλά 
προετοιμασμένη  και  αποτελεσματικά  διοικούμενη  ομάδα  εργασίας  έναρξης  και  επιλογή 
του κατάλληλου προσωπικού μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες επιτυχίας του έργου. Η 
ομάδα εργασίας έναρξης πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη και προετοιμασία του σχεδίου 
διοίκησης  του  έργου,  θέτοντας  τους  στόχους  της  ομάδας  και  την  κρίσιμη  διαδρομή  του 
έργου.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Αρχή της διαδικασίας έναρξης 
2. Επικοινωνία των στόχων του έργου 
3. Δημιουργία κοινού οράματος ή αποστολής για τη έργο 
4. Ανάπτυξη λεπτομερούς σχεδίου διοίκησης έργου 
5. Έγκριση του σχεδίου 
6. Ομαδική εργασία και εστίαση στον σκοπό του έργου 
7. Εξασφάλιση πόρων, χρημάτων, εργαλείων και εγκαταστάσεων 
8. Διασφάλιση κατάλληλης έναρξης του έργου και των φάσεών του 
9. Έγκριση  και  επανεξέταση  του  σχεδίου  σε  όλες  τις  φάσεις  και  τροποποίηση  εφόσον 

χρειάζεται 
10. Καταγραφή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και εφαρμογή σε 

μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
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Ομάδα εργασίας έναρξης 
Σχέδιο διοίκησης του έργου 
Δελτίο έργου 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.03, 1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 2.02, 2.04, 2.06, 2.07, 3.04, 3.05 
 
 
1.20 Λήξη έργου: αναφέρεται στην ολοκλήρωση  του έργου ή  της φάσης  του έργου,  μετά 
την  παράδοση  των  αποτελεσμάτων.  Κάθε  φάση  θα  πρέπει  επίσημα  να  «κλείνει»  με  μια 
αξιολόγηση  και  καταγραφή  των  πεπραγμένων,  ελέγχοντας  ποιοι  στόχοι  έχουν  επιτευχθεί 
και ποιες απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί. Στην περίπτωση που γίνεται επίσημα η λήξη του 
έργου,  όπου  έχει  υπογραφθεί  επίσημο  συμβόλαιο,  πρέπει  να  γίνει  μεταβίβαση  ευθυνών 
από  τον  εργολάβο  στον  ιδιοκτήτη  του  έργου,  έναρξη  της  περιόδου  εγγύησης  και  τελικές 
πληρωμές.  Έγγραφα  παράδοσης  και  εκπαίδευση  αυτών  που  θα  χρησιμοποιήσουν  το 
αποτέλεσμα  του  έργου  είναι  τα  τελικά  βασικά  σημεία που  εξασφαλίζουν  την αξιοποίηση 
του έργου.  
 
Τα αποτελέσματα του έργου και η εμπειρία αξιολογούνται και οι γνώσεις καταγράφονται 
έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση μελλοντικών έργων.  Τα μέλη 
της ομάδας του έργου αποδεσμεύονται.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Έναρξη της χρήσης των παραδοτέων 
2. Επισημοποίηση  της  διαδικασίας  ολοκλήρωσης  του  έργου,  παράδοση  εγγράφων 

λειτουργίας και συμφωνία σχετικά με τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων 
3. Ανατροφοδότηση από τον πελάτη 
4. Ενημέρωση για τις υπηρεσίες σχετικά με την παράδοση 
5. Ενημέρωση / συμφωνία για τους όρους της εγγύησης 
6. Λήξη συμβάσεων με προμηθευτές και υπεργολάβους 
7. Ολοκλήρωση όλων των χρηματικών συναλλαγών και ενημέρωση του τελικού κόστους 
8. Συνάντηση λήξης έργου 
9. Αποδέσμευση ανθρώπων και άλλων πόρων και παράδοση της ευθύνης του έργου στον 

ιδιοκτήτη 
10. Αρχείο 
11. Τελική αναφορά 
12. Καταγραφή και ενημέρωση της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και 

εφαρμογή σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.03, 1.06, 1.10, 1.13, 1.17, 2.02, 2.08, 2.10, 2.14, 3.04, 3.05, 3.10, 3.11 
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2. Στοιχεία συμπεριφοράς 
Η σημασία των στοιχείων αυτών διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση έργου. Τα 
«τεχνικά» και «οργανωσιακού πλαισίου» στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
 
2.01 Ηγεσία: περιλαμβάνει προσφορά καθοδήγησης και κινητοποίησης των άλλων ώστε να 
πραγματοποιηθούν  οι  στόχοι  του  έργου.  Είναι  απαραίτητο  στοιχείο  κατά  τη  διάρκεια 
ολόκληρου  του  κύκλου  ζωής  του  έργου.  Είναι  ιδιαίτερα  απαραίτητη  ικανότητα  όταν 
προκύπτουν προβλήματα και απρόοπτες καταστάσεις στο έργο, όταν απαιτείται αλλαγή και 
όταν  υπάρχει  αβεβαιότητα  σχετικά  με  την  έκβαση  των  δράσεων.  Η  ηγεσία  πρέπει  να 
πηγάζει από όλους τους διαχειριστές έργων με έναν τρόπο ώστε να γίνεται αντιληπτή και 
αποδεκτή  από  όλη  την  ομάδα.  Εκτός  όμως  από  την  ομάδα,  ο  διαχειριστής  πρέπει  να 
αντιμετωπίζεται ως ηγέτης και από την ανώτερη διοίκηση και τους μετόχους.  
 
Ο Project Manager πρέπει να γνωρίζει ποια στυλ ηγεσίας υπάρχουν και ποιο είναι  το πιο 
κατάλληλο για το εκάστοτε έργο, την ομάδα, την ανώτερη διοίκηση και τους μετόχους. Το 
κάθε  στυλ  ηγεσίας  που  υιοθετείται  περιλαμβάνει  πρότυπα  συμπεριφοράς,  μεθόδων 
επικοινωνίας,  νοοτροπίας  σχετικά  με  διενέξεις  και  κριτική,  τρόπων  ελέγχου  της 
συμπεριφοράς των ατόμων που αποτελούν την ομάδα, διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Προσδιορισμός του στυλ ηγεσίας που είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη περίπτωση 
2. Συμβατότητα με το προσωπικό στυλ και ικανότητα 
3. Χρήση του επιλεγμένου στυλ 
4. Παρακολούθηση  της  απόδοσης  και  αναζήτηση  ανατροφοδότησης  –  τροποποίηση  του 

στυλ ηγεσίας όπου είναι απαραίτητο 
5. Αξιοποίηση ευκαιριών εκπαίδευσης και βελτίωσης του προσωπικού ηγετικού στοιχείου 
6. Εκπαίδευση και καθοδήγηση των μελών της ομάδας σχετικά με την ηγεσία 
7. Συνεχής βελτίωση της προσωπικής επάρκειας αλλά και αυτής των ατόμων της ομάδας 
8. Καταγραφή και ενημέρωση της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και 

εφαρμογή σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Εκπαίδευση ‐ καθοδήγηση 
Εξουσιοδότηση 
Ανατροφοδότηση 
Στυλ ηγεσίας 
Παρακίνηση 
Φυσική Εξουσία 
Δύναμη 
Αναγνώριση  
Επιμονή 
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Όραμα 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.02, 1.04, 1.06, 1.07, 1.09, 1.16, 2.02, 2.04, 2.06, 2.08, 2.11, 2.12, 2.15, 3.04, 3.06 
 
 
2.02  Δέσμευση  και  παρακίνηση:  η  δέσμευση  εμπνέει  την  πίστη  στο  έργο  και  την 
προσωπική συμμετοχή και εμπλοκή στο έργο. Είναι σημαντικό να παρακινηθούν τα άτομα 
ώστε  να  εργασθούν  για  ένα  κοινό  σκοπό.  Η  παρακίνηση  εξαρτάται  από  το  πόσο  καλά 
«δένουν»  τα άτομα μεταξύ  τους  και  την  ικανότητά  τους  να αντιμετωπίζουν  οποιαδήποτε 
κατάσταση του έργου. Προϋποθέτει ο διαχειριστής του έργου να γνωρίζει τις ικανότητες και 
την  εμπειρία  που  διαθέτει  κάθε  άτομο,  τη  νοοτροπία  του  καθώς  και  τα  εσωτερικά, 
πραγματικά κίνητρά του. 
 
Η δέσμευση και η παρακίνηση  των ατόμων που εμπλέκονται με  το  έργο,  πρέπει  να είναι 
ειλικρινείς  και  μόνο  τότε  οδηγούν  στη  δημιουργία  καλού  κλίματος  εργασίας  και  στην 
αύξηση της παραγωγικότητας των ατόμων μεμονωμένα αλλά και της ομάδας σαν σύνολο.   
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Πληροφόρηση  σχετικά  με  τις  απαιτήσεις  των  μετόχων,  τις  συνθήκες  του  έργου  και  τα 

ενδιαφέροντα των εμπλεκόμενων στο έργο 
2. Διασαφήνιση ποια ενδιαφέροντα – συμφέροντα θα εξυπηρετηθούν και ποια όχι 
3. Εξέταση των πιθανοτήτων να συμπεριληφθούν τα συμφέροντα όλων των μετόχων 
4. Εκτίμηση και καταγραφή των επιτευγμάτων άμεσα και έγκυρα 
5. Παροχή τακτικής ανατροφοδότησης στην ομάδα, διατήρηση της συμμετοχής όλων 
6. Ετοιμότητα σχετικά με πιθανές αλλαγές των συμφερόντων των μετόχων και αντίστοιχη 

δράση 
7. Καταγραφή και ενημέρωση της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και 

εφαρμογή σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Υπευθυνότητα 
Εξουσιοδότηση και ενδυνάμωση 
Ενθουσιασμός 
Μοντέλα παρακίνησης 
Ανάπτυξη ομάδας 
Θετική νοοτροπία 
Έκφραση και απεικόνιση των στόχων 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.02, 1.03, 1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 1.13, 1.18, 1.19, 1.20, 2.03, 2.04, 2.05, 2.08, 2.13, 2.14, 
2.15, 3.01, 3.02, 3.03, 3.06, 3.08. 
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2.03 Αυτοέλεγχος: ή αυτό – διαχείριση είναι η συστηματική και πειθαρχική προσέγγιση για 
την  αντιμετώπιση  των  καθημερινών  δραστηριοτήτων,  μεταβαλλόμενων  απαιτήσεων  και 
καταστάσεων άγχους. Ο Project Manager πρέπει να γνωρίζει τα επίπεδα άγχους της ομάδας 
και είναι υπεύθυνος για τη λήψη «θεραπευτικών» μέτρων ώστε να μην βγει η κατάσταση 
εκτός ελέγχου. Όπου υπάρχει απώλεια αυτοελέγχου θα πρέπει να δράσει κατάλληλα όσον 
αφορά το συγκεκριμένο άτομο, διατηρώντας πάντα το δικό του αυτοέλεγχο. 
 
Η  αποτελεσματική  χρήση  των πόρων  οδηγεί  σε  επιτυχή  διαχείριση  της  προσωπικής  ζωής 
του  καθενός  και  κατάλληλη  ισορροπία  ανάμεσα  στην  εργασία,  την  οικογένεια  και  τον 
ελεύθερο  χρόνο.  Το  άγχος  μπορεί  να  ελεγχθεί  με  την  κατάλληλη  γνώση,  εμπειρία  και 
μέθοδο. Ο Project Manager είναι υπεύθυνος για το δικό του αυτοέλεγχο, τον τρόπο με τον 
οποίο αυτό φαίνεται στην ομάδα και τον αυτοέλεγχο των μελών της ομάδας. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Ανάλυση της κατάστασης άγχους 
2. Ανάλυση  της  προσωπικής  εργασιακής  συμπεριφοράς,  προσδιορισμών  των  αιτίων  που 

οδηγούν στο άγχος και την απώλεια αυτοελέγχου 
3. Παροχή επαρκών πόρων στην ομάδα έργου 
4. Ανάλυση των δυνάμεων και αδυναμιών της ομάδας  
5. Δράσεις που μειώνουν το άγχος 
6. Ανοιχτή  ειλικρινής  επικοινωνία  με  τα  άτομα που  εμπλέκονται  στο  έργο  για  τη  μείωση 

του άγχους 
7. Παραχώρηση  κάποιον  ευθυνών  και  εργασιών  –  εξουσιοδότηση  των  ατόμων  για  την 

εκτέλεση της εργασίας 
8. Καλή προσωπική οργάνωση και κατάλληλη συμπεριφορά 
9. Γνώση από τις καταστάσεις άγχους και έλλειψης αυτοελέγχου – χρήση αυτής της γνώσης 

για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τέτοιων καταστάσεων σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Νοοτροπία απέναντι στην εργασία 
Ισορροπία και προτεραιότητες 
Πνευματικά μοντέλα 
Αυτό‐διαχείριση 
Ομαδική εργασία 
Διαχείριση χρόνου 
Εργασία κάτω από πίεση 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.03, 1.04, 1.07, 1.09, 1.11, 1.12, 1.15, 1.17, 2.04, 2.05, 2.09, 2.11, 2.13, 2.15, 3.01, 
3.09, 3.10, 3.11 
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2.04  Ισχυρή  άποψη:  είναι  η  ικανότητα  να  μοιράζεται  κανείς  τις  απόψεις  του  με  τρόπο 
πειστικό και  είναι απαραίτητη για  το Project Manager  στην εξασφάλιση αποτελεσματικής 
επικοινωνίας μέσα στην ομάδα αλλά  και  με  τους μετόχους, ώστε  οποιαδήποτε απόφαση 
που επηρεάζει το έργο θα λαμβάνεται με πλήρη επίγνωση των επιπτώσεών της.  
 
Η  πειθώ  είναι  η  ικανότητα  επίτευξης  συμφωνίας  σε  κοινούς  στόχους,  μέσω  διένεξης, 
έντονου  διαλόγου.  Βοηθά  στην  εξασφάλιση  ότι  ιδέες  που  αξίζουν  θα  ακουστούν  και  θα 
εφαρμοστούν.  Είναι  απαραίτητη  για  να  παρακινήσει  του  άλλους  να  ακολουθήσουν  τη 
δράση που ο Project Manager πρέπει να ακολουθήσει. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Προσδιορισμός των στόχων, αποτελεσμάτων που πρέπει να εξασφαλιστούν από το έργο  
2. Ανάλυση  της υπάρχουσας κατάστασης, αναγνώριση  των θεμάτων που είναι πιθανό να 

οδηγήσουν σε διένεξη 
3. Διαφωνίες σε συγκεκριμένα θέματα – προετοιμασία παρουσίασης, συμπεριλαμβάνοντας 

απαντήσεις σε πιθανές διενέξεις 
4. Αξιολόγηση  των  ατόμων  που  συμμετέχουν  στη  συζήτηση,  των  απόψεών  τους,  των 

ενδιαφερόντων τους και των σχέσεών τους 
5. Προετοιμασία για τη συνάντηση όπου θα συζητηθούν τα θέματα 
6. Παρουσίαση της περίπτωσης με ήρεμο τρόπο, με αυτοπεποίθηση 
7. Ευχαρίστηση των ατόμων που συμμετείχαν στη συζήτηση 
8. Ανάπτυξη σχέσεων με τους μετόχους 
9. Συνεχής  εκμάθηση  από  τις  εμπειρίες  και  εφαρμογή  της  γνώσης  σε  μελλοντικές 

καταστάσεις 
 
Σχετικά θέματα 
Ισχυρή γνώμη και πειθώ 
Εξουσία 
Διπλωματία 
Διαπραγμάτευση 
Προσωπική πεποίθηση 
Προσωπικότητα 
Σχέσεις 
Αυτοπεποίθηση 
Αυτοέλεγχος 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.14, 1.18, 1.19, 2.01, 2.02, 2.08, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 3.04, 3.05, 
3.06, 3.10, 3.11 
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2.05 Ηρεμία:  είναι η  ικανότητα απελευθέρωσης της έντασης σε δύσκολες καταστάσεις. Ο 
διαχειριστής πρέπει να είναι ικανός να ηρεμεί, να αναρρώνει και να ανασυντάσσεται μετά 
από γεγονότα άγχους και να διασφαλίζει ότι η ομάδα θα δράσει ανάλογα. 
 
Το «χτίσιμο» της ομάδας και τα κοινωνικά γεγονότα που συμπεριλαμβάνουν ολόκληρη την 
ομάδα,  βοηθούν  στην  εξασφάλιση  της  ηρεμίας.  Ο  Project Manager  πρέπει  να  φροντίζει 
ώστε ο ίδιος αλλά και τα άτομα της ομάδας έργου να διατηρούν μια κατάλληλη ισορροπία 
ανάμεσα σε εργασία, οικογένεια και ελεύθερο χρόνο. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Διάγνωση εντάσεων μέσα στην ομάδα έργου 
2. Προληπτικές δράσεις όσον αφορά την ανακάλυψη των αιτίων έντασης και εξάλειψή των. 

Άμεση δράση για την ελαχιστοποίηση του προβλήματος 
3. Όταν  η  παρέμβαση  είναι  πιθανή,  τότε  χρειάζεται  ένα  κατάλληλο  σχέδιο  δράσης  – 

επιλογή τόπων συνάντησης και μεθόδων (συζητήσεις, συνεντεύξεις) 
4. Όπου  είναι  δυνατό,  επιλογή  τόπων  συνάντησης  μακριά  από  το  χώρο  εργασίας  και 

συνδυασμός της συνάντησης με κοινωνικές δραστηριότητες ή ασχολίες  του ελεύθερου 
χρόνου 

5. Συστηματική επιδίωξη εμπλοκής σε τέτοιες καταστάσεις με την ομάδα και εμπλοκή της 
σε κάθε σχέδιο δράσης 

6. Καταγραφή και ενημέρωση της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και 
εφαρμογή σε μελλοντικά έργα 

 
Σχετικά θέματα 
Κατάλληλη ισορροπία εργασίας, οικογένειας και ελεύθερου χρόνου 
Αντίληψη 
Αποκλιμάκωση  
Χιούμορ 
Φαντασία 
Οξυδέρκεια 
Προσωπικές επαφές 
Ανασύνταξη 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.06, 1.07, 1.08, 1.11, 1.12, 2.02, 2.03, 2.06, 2.07, 2.09, 2.14, 2.15, 3.05, 3.08 
 
 
2.06  Ανοιχτό  πνεύμα:  είναι  η  ικανότητα  έμπνευσης  στους  άλλους  του  αισθήματος  ότι 
μπορούν  να  εκφραστούν  ελεύθερα,  ώστε  το  έργο  να  επωφεληθεί  από  τις  προτάσεις,  τις 
ανησυχίες και τις σκέψεις τους. Είναι ένα μέσο αξιοποίησης της γνώσης και των εμπειριών 
των άλλων που εμπλέκονται στο έργο. Από τη στιγμή που ο Project Manager συνεργάζεται 
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με άλλους επιστήμονες, το ανοιχτό πνεύμα είναι βασικό στοιχείο επάρκειας. Οι σχέσεις της 
ομάδας χτίζονται με αμοιβαίο σεβασμό, πίστη και εμπιστοσύνη. 
 
Ο Project Manager πρέπει να αποφασίσει ποια πολιτική θα ακολουθήσει πάντα σε σχέση με 
το ανοιχτό πνεύμα. Ακόμη, πρέπει να είναι ανοιχτός σε θέματα όπως η αποφυγή ρατσισμού 
–  διακρίσεων  όσον  αφορά  την  ηλικία,  το  φύλο,  το  σεξουαλικό  προσανατολισμό,  τις 
πολιτισμικές διαφορές ή την μειωμένη ικανότητα. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Ανάπτυξη πολιτικής σε σχέση με το ανοιχτό πνεύμα 
2. Ανεπίσημες επαφές με άτομα 
3. Αποδοχή  της  πληροφορίας  και  έκφραση  της  προσωπικής  άποψης  σχετικά  με  το  θέμα 

συζήτησης 
4. Χρήση ανοιχτών ερωτήσεων 
5. Δημιουργία ευκαιριών για την ενθάρρυνση ανοιχτού πνεύματος στην ομάδα 
6. Έπαινος στο άτομο που προσφέρει θετικά στοιχεία,  έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι ότι η 

προσπάθεια αναγνωρίζεται 
7. Γνώση από κάθε κατάσταση και συνεχής βελτίωση των μεθόδων ανοιχτού πνεύματος. 
 
Σχετικά θέματα 
Προσβασιμότητα  
Ευρύτερη γνώση 
Ευελιξία 
Διαύγεια 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.08, 1.18, 1.19, 2.01, 2.05, 2.07, 2.11, 2.12, 2.14, 3.03, 3.04, 3.06 
 
 
2.07  Δημιουργικότητα:  ικανότητα  σκέψης  και  δράσης  με  πρωτότυπο  και  ευφάνταστο 
τρόπο.  Ο  Project  Manager  εμπνέει  την  έκφραση  της  ατομικής  δημιουργικότητας  των 
ατόμων  που  συμμετέχουν  στην  ομάδα,  της  συνολικής  δημιουργικότητας  της  ομάδας  και 
του  οργανισμού.  Πρέπει  να  δημιουργεί  διαδικασίες  στην  ομάδα  για  την  ενθάρρυνση, 
καταγραφή,  αξιολόγηση  οποιωνδήποτε  δημιουργικών  ιδεών  προκύπτουν  στην  ομάδα  και 
μπορούν να ωφελήσουν το έργο. Η δημιουργικότητα παρακινεί την ομάδα να συνεργαστεί 
και να υλοποιήσει τη δημιουργική ιδέα. 
 
Όταν  προκύπτει  ένα  πρόβλημα  ο  Project  Manager  πρέπει  να  αποφασίσει  εάν  μια 
δημιουργική  προσέγγιση  είναι  κατάλληλη  για  την  εύρεση  λύσης.  Εάν  η  δημιουργική 
προσέγγιση  κρίνεται  καταλληλότερη,  τότε  πρέπει  να  αποφασίσει  ποια  μέθοδο  να 
ακολουθήσει. Οποιαδήποτε μέθοδος χρησιμοποιηθεί για την εύρεση δημιουργικής λύσης, 
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περιλαμβάνει  την  αντιμετώπιση  του  θέματος  από  πολλές  οπτικές  γωνίες,  συνδυάζοντας 
εργαλεία, γνώση, κοινό νου, διαίσθηση, εμπειρία. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Αναγνώριση καταστάσεων όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα προς επίλυση, μια πρόκληση 

ή ανάγκη για νέες ιδέες και όπου η δημιουργική προσέγγιση είναι καταλληλότερη 
2. Προσδιορισμός των ατόμων που είναι ικανά να βρουν μια δημιουργική λύση  
3. Συγκέντρωση  της  επιλεγμένης  ομάδας,  εξήγηση  του  προβλήματος,  αναζήτηση  ιδεών 

χρησιμοποιώντας τη φαντασία 
4. Ενθάρρυνση «καταιγισμού» ιδεών 
5. Αξιολόγηση των θετικών κάθε ιδέας και τοποθέτηση σε σειρά προτεραιότητας 
6. Συζήτηση  της  εφικτότητας  και  της  εφαρμογής  των  καλύτερων  ιδεών  και  επιλογή  της 

βέλτιστης 
7. Σχεδιασμός και εκτέλεση της επιλεγμένης λύσης 
8. Καταγραφή και ενημέρωση της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και 

εφαρμογή σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Τεχνικές δημιουργικότητας 
Συναισθηματική ευφυΐα  
Ολιστική σκέψη 
Φαντασία 
Διαίσθηση 
Νέοι συνδυασμοί 
Αισιοδοξία 
Έκφραση και απεικόνιση στόχων 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.02, 1.04, 1.06, 1.08, 1.09, 1.15, 1.18, 1.19, 2.05, 2.06, 2.08, 2.10, 3.01, 3.06, 3.07 
 
 
2.08  Προσανατολισμός  αποτελεσμάτων:  σημαίνει  εστίαση  της  προσοχής  της  ομάδας  σε 
βασικούς  στόχους  για  την  απόκτηση  του  βέλτιστου  αποτελέσματος  για  όλους  τους 
εμπλεκόμενους. Ο Project Manager πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα του έργου 
ικανοποιούν  τους  μετόχους,  ωστόσο  πρέπει  να  αντιλαμβάνεται  και  να  αντιδρά  σε 
οποιαδήποτε ηθικά,  νομικά και περιβαλλοντικά θέματα που επηρεάζουν  το  έργο.  Για  την 
παράδοση  των  αποτελεσμάτων  που  απαιτούνται  από  τους  μετόχους,  ο  Project Manager 
πρέπει να καταλάβει τι επιθυμεί καθένας  (από τους συμμετέχοντες στο έργο) να κερδίσει 
από αυτό. Πρέπει να διοικήσει  τη δημιουργία και  την ανάπτυξη  των ατόμων  της ομάδας, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές τους προσδοκίες.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
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1. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων του έργου που προσδοκόνται από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη 

2. Διαχωρισμός αποτελεσμάτων σε αυτά  των πελατών,  της ομάδας  έργου  και  των άλλων 
μετόχων 

3. Αποσαφήνιση  σχετικά  με  ποιες  προσδοκίες  θα  αποτελέσουν  μέρος  των  στόχων  του 
έργου ή των παραδοτέων 

4. Ορισμός  της  κρίσιμης  διαδρομής  του  έργου,  ενημέρωση  και  έγκριση  από  όλους  τους 
εμπλεκόμενους 

5. Ολοκλήρωση του σχεδίου έργου, δίνοντας προσοχή σε «γρήγορες νίκες». Ενημέρωση και 
έγκρισή του 

6. Επανάληψη  αυτών  των  σταδίων  κατά  τη  διάρκεια  του  έργου  με  σκοπό  τη  διοίκηση 
κινδύνων, ευκαιριών, αλλαγών και προσδοκιών 

7. Συνεχής  βελτίωση  με  την  παροχή  πληροφόρησης  στους  μετόχους  σχετικά  με  την 
απόδοση της ομάδας του έργου 

8. Ενημέρωση για την καλή εκτέλεση του έργου και για τα αποτελέσματα στους μετόχους 
9. Σύγκριση της απόδοσης και  των αποτελεσμάτων του έργου με τα συμφωνηθέντα κατά 

την έναρξη 
10. Καταγραφή και ενημέρωση της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και 

εφαρμογή σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Συνεχής βελτίωση 
Επικοινωνία 
Εξουσιοδότηση 
Αποδοτικότητα 
Τόλμη 
Ενοποίηση κοινωνικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών στοιχείων 
Διοίκηση προσδοκιών μετόχων 
Διοίκηση κινδύνου, αλλαγών 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.08, 1.10, 1.14, 1.15, 1.16, 1.20, 2.01, 2.02, 2.04, 2.09, 2.10, 2.13, 
3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.10 
 
 
2.09  Αποδοτικότητα:  είναι  η  ικανότητα  χρήσης  χρόνου  και  πόρων  με  τον  αποδοτικότερο 
τρόπο  για  την  παραγωγή  των  συμφωνηθέντων  παραδοτέων  και  την  ικανοποίηση  των 
προσδοκιών  των  μετόχων.  Περιλαμβάνει  επίσης  τη  χρήση  μεθόδων,  συστημάτων  και 
διαδικασιών  με  τον  ποιο  αποτελεσματικό  τρόπο.  Η  αποτελεσματικότητα  είναι  βασικό 
στοιχείο της διοίκησης έργου.  
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Για  την εξασφάλιση  των παραπάνω  χρειάζεται λεπτομερής καταγραφή, προγραμματισμός 
και υπολογισμός κόστους όλων των δραστηριοτήτων.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Επιδίωξη βελτίωσης μεθόδων, συστημάτων, διαδικασιών και δομών που σχετίζονται με 

το έργο, πρόγραμμα, χαρτοφυλάκιο 
2. Σχεδιασμός των απαραίτητων δραστηριοτήτων, απόκτηση πόρων και ανάθεσή τους για 

την παράδοση μιας εργασίας, προσθέτοντας στοιχεία εκτάκτου ανάγκης όπου χρειάζεται 
3. Συζήτηση των προτεραιοτήτων και αποδεκτές αποκλίσεις χρόνου, χρήματος, εργασιών. 
4. Ενοποίηση πηγών και αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών στο έργο και υπολογισμός 

του εξωτερικού κόστους του έργου  
5. Διοίκηση  της  εκτέλεσης  των  εργασιών  και  συνεχής  προσπάθεια  εξοικονόμησης  πόρων 

χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα 
6. Παρακολούθηση της εργασίας που εκτελέσθηκε και των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν 

και σύγκριση με το αρχικό σχέδιο του έργου 
7. Υπολογισμός των πόρων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου 
8. Αναφορές σε περίπτωση που οι πόροι δεν επαρκούν – λήψη απαραίτητων μέτρων 
9. Κατά το κλείσιμο του έργου, διενέργεια υπολογισμού των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν 

και  επανασχεδιασμός  παρόμοιων  εργασιών  βάσει  των  νέων  αριθμητικών  δεδομένων. 
Συνεχής βελτίωση  

10. Καταγραφή για σύγκριση με άλλα έργα ή φάσεις του ίδιου έργου 
 
Σχετικά θέματα 
Σύγκριση επιδόσεων ‐ μετρήσεις 
Συμβιβασμοί 
Έκτακτη ανάγκη 
Συνεχής βελτίωση 
Κόστος κύκλου ζωής 
Παραγωγικότητα 
Αποδοτικότητα πόρων και ενέργειας 
Κοινωνικά και περιβαλλοντικά κόστη 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.06, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.13, 1.15, 1.16, 1.18, 2.03, 2.05, 2.08, 2.10, 2.11, 3.06, 3.07 

 
 

2.10 Διαβούλευση: έχει να κάνει με την ακρόαση της αντίθετης άποψης, την παρουσίαση 
δυνατών  επιχειρημάτων,  τη  διαπραγμάτευση  και  την  εύρεση  λύσεων.  Είναι  βασικά  η 
ανταλλαγή  απόψεων  σχετικά  με  θέματα  του  έργου.  Οδηγεί  σε  αμοιβαία  αποδεκτές 
αποφάσεις,  βασισμένες  σε  συστηματική,  δομημένη  σκέψη,  ανάλυση  δεδομένων  και 
διαφωνιών ή σεναρίων.  
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Η αιτιολόγηση κάνει δυνατή την πιθανότητα να αλλάξει η άποψη ενός ατόμου, να είναι σε 
θέση να κατανοήσει καταστάσεις και να επιλύει θέματα με μεγάλη βεβαιότητα. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Ανάλυση της κατάστασης και του πλαισίου της 
2. Αναγνώριση στόχων και επιλογών. Στόχοι και διαφωνίες άλλων πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη. 
3. Ακρόαση των διαφορετικών απόψεων 
4. Αναγνώριση κοινών στοιχείων και διαφορών 
5. Διάγνωση  του  προβλήματος,  καθορισμός  λύσεων  και/ή  δράση  για  την  επίλυση  του 

προβλήματος 
6. Επίλυση διαφορών ή συμφωνία σχετικά με τη λύση των διαφορών 
7. Κατανόηση επιπτώσεων – καταγραφή και επικοινωνία 
8. Καταγραφή και ενημέρωση της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και 

εφαρμογή σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Διαφωνίες 
Αντιμετώπιση 
Συμβουλευτικές μέθοδοι και τεχνικές 
Απόφαση και δημιουργία κατάστασης «win‐win» 
Διπλωματία 
Διαπραγμάτευση 
Αιτιολόγηση 
Σχεδιασμός σεναρίου 
Συστηματική και δομημένη σκέψη 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.05, 1.06, 1.08, 1.10, 1.11, 1.13, 1.15, 1.17, 1.20, 2.07, 2.08, 2.09, 2.11, 2.12, 2.14, 3.02, 
3.03, 3.06, 3.07, 3.08 
  
 
2.11 Διαπραγμάτευση: είναι το μέσο επίλυσης διαφωνιών που αφορούν το έργο, με σκοπό 
την  εύρεση  κοινά  ικανοποιητικής  λύσης.  Μια  καλά  ανεπτυγμένη  ικανότητα  για 
διαπραγμάτευση  μπορεί  να  βοηθήσει  το  Project  Manager  να  αποφύγει  πραγματικές 
διενέξεις. 
 
Οι διαπραγματεύσεις στα έργα πρέπει να εκτελούνται λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα 
και  τις  θέσεις  κάθε  μέλους.  Μια  κατάσταση  «win‐win»  (όλοι  είναι  κερδισμένοι)  είναι  το 
επιθυμητό  αποτέλεσμα.  Βέβαια,  τις  περισσότερες  φορές  χρειάζονται  να  γίνουν 
συμβιβασμοί με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ικανοποίηση από όλα τα μέλη.  
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Ο  Project Manager  πρέπει  να  προσπαθεί  να  θέσει  τις  βάσεις  και  να  διατηρήσει  καλές 
σχέσεις  ανάμεσα  σε  όλους  τους  εμπλεκόμενους  με  το  έργο,  κατά  την  όλη  διάρκεια  του 
έργου. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Απόφαση σχετικά με το επιθυμητό αποτέλεσμα  
2. Καθορισμός στρατηγικής διαπραγμάτευσης 
3. Υποβολή  ερωτημάτων,  συγκέντρωση  δεδομένων  σε  θέματα  που  κρύβουν  διαφωνίες, 

ανάλυση των δεδομένων 
4. Παρουσίαση των απόψεων που αναφέρονται στα θέματα αυτά 
5. Εξέταση επιλογών για την επίτευξη διαπραγμάτευσης «win‐win» 
6. Εστίαση σε περιοχές συμφωνίας και διατήρηση θετικών σχέσεων με τους μετόχους 
7. Συζήτηση  και  εκτίμηση  των  αποκρίσεων  των  άλλων  συμμετεχόντων,  επανάληψη 

σταδίων  της διαδικασίας διαπραγμάτευσης όσες φορές χρειαστεί προκειμένου να βγει 
κάποιο συμπέρασμα 

8. Καταγραφή και ενημέρωση της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και 
εφαρμογή σε μελλοντικά έργα 

 
Σχετικά θέματα 
Γλώσσα του σώματος 
Επικοινωνία 
Ηγεσία 
Τεχνικές διαπραγμάτευσης 
Επίλυση προβλημάτων 
Διοίκηση ομοφωνίας 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.04, 1.05, 1.12, 1.14, 1.15, 2.01, 2.03, 2.04, 2.06, 2.09, 2.12, 2.14, 3.04, 3.06, 3.10, 3.11 
  
 
2.12  Κρίσεις  και  διενέξεις:  μπορούν  να  συμβούν  ακόμα  κι  όταν  έχουν  ληφθεί  όλα  τα 
κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τους. Μπορούν να συμβούν σε όλα τα επίπεδα, επειδή 
υπάρχουν  πολλοί  διαφορετικοί  άνθρωποι  που  εργάζονται  μεταξύ  τους  με  τις  δικές  τους 
ατομικές  επιδιώξεις. Μια  διαδικασία  για  τη  διαχείριση  διενέξεων  και  κρίσεων  πρέπει  να 
καθορίζεται από  την αρχή  του  έργου.  Η  διαχείριση  κρίσεων  ξεκινά με μια  καλή ανάλυση 
κινδύνων  και  σχεδιασμό  σεναρίων  σχετικά  με  το  πώς  θα  αντιμετωπιστεί  οποιαδήποτε 
προβλεπόμενη κρίση.  
 
Η κρίση είναι μια σύγκρουση αντίθετων συμφερόντων ή ασύμβατων προσωπικοτήτων και 
μπορεί  να  απειλήσει  την  επίτευξη  των  στόχων  του  έργου.  Ο Project Manager  οφείλει  να 
είναι αμερόληπτος και ακέραιος ώστε τα εμπλεκόμενα μέρη να αποδεχτούν πιο εύκολα μια 
λύση που προτείνει.  
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Η  τέχνη  της  διαχείρισης  κρίσεων  και  διενέξεων  είναι  να  αξιολογούνται  οι  αιτίες  και  οι 
συνέπειες και να αποκτάται επιπρόσθετη πληροφορία, που χρησιμοποιείται στη διαδικασία 
λήψης  αποφάσεων  για  τον  προσδιορισμό  πιθανών  λύσεων.  Ο  διαχειριστής  του  έργου  σε 
ελάχιστο χρόνο καλείται να συγχωνεύσει όλη την πληροφορία, να αξιολογήσει και να δώσει 
βαρύτητες  στις  επιλογές  που  στοχεύουν  σε  μια  θετική  λύση,  μέσα  σε  ένα  περιβάλλον 
θυμού και άγχους (από την πλευρά των μετόχων) διατηρώντας ένα πρόσωπο ήρεμο, φιλικό 
και υπό έλεγχο.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Περιγραφή  και  κάλυψη  θεμάτων  στις  συμβάσεις  του  έργου  και  σχέδια  τρόπου 

αντιμετώπισης προβλεπόμενων διενέξεων ή κρίσεων 
2. Σε περίπτωση που συμβαίνει κρίση, διένεξη: 

2.1 Ενημέρωση  της ανώτερης  διοίκησης  /  του  ιδιοκτήτη  του  έργου σχετικά με  το αν  ο 
διαχειριστής του έργου εμπλέκεται προσωπικά στο θέμα της διένεξης. Σε περίπτωση 
που εμπλέκεται η διοίκηση αναθέτει σε κάποιον άλλο την αρμοδιότητα επίλυσης της 
κρίσης. 

2.2 Εξέταση της διένεξης ή κρίσης από την οπτική όλων των συμμετεχόντων 
2.3 Εξέταση  ποιας  προσέγγισης  θα  γίνει  χρήση  για  την  επίλυση  της  κατάστασης  ή 

αναζήτηση μεσολάβησης από τρίτους 
2.4   Εξέταση  επιλογών  για  την  επίλυση  της  κατάστασης,  εξισορροπώντας  τα 

συμφέροντα όλων των μετόχων 
2.5 Συζήτηση, απόφαση και έκφραση της συμφωνηθείσας λύσης 
2.6 Καταγραφή και ενημέρωση της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου 

και εφαρμογή σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Διαιτησία 
Σύμβαση 
Ομάδα διαχείρισης κρίσεων 
Διαδικασία κλιμάκωσης 
Διαπροσωπικές ικανότητες 
Κριτική 
Μεσολάβηση 
Παρακίνηση 
Ανάλυση κινδύνου 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.02, 1.04, 1.07, 1.08, 1.12, 1.13, 2.01, 2.05, 2.06, 2.10, 2.14, 2.15, 3.05, 3.11 
  
 
 



  
ΠΠρρόόττυυππαα  κκααιι  ΠΠιισσττοοπποοίίηησσηη  

[[9944]]  
  

 
2.13 Αξιοπιστία: σημαίνει παράδοση αυτού που έχει δεσμευτεί να παραδώσει κάποιος, στο 
συμφωνημένο  χρόνο  και  ποιότητα  και  μέσα  στις  προδιαγραφές  του  έργου.  Το  να  είναι 
κάποιος αξιόπιστος εμπνέει εμπιστοσύνη στους άλλους που γνωρίζουν ότι θα υλοποιήσει 
αυτό που υπόσχεται. Περιλαμβάνει υπευθυνότητα, σωστή συμπεριφορά, σταθερότητα και 
σιγουριά. Υπονοεί ελαχιστοποίηση λαθών καθώς και συνέπεια και συνέχεια. Είναι στοιχείο 
που οι μέτοχοι δίνουν μεγάλη αξία.  
 
Η  αξιοπιστία  αυξάνει  τις  πιθανότητες  να  επιτευχθούν  οι  στόχοι  του  έργου  και  παρακινεί 
όλα τα άτομα και τις ομάδες που εμπλέκονται στο έργο. Ενθαρρύνει τα μέλη της ομάδας να 
έχουν αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχο. Με αυτό  τον  τρόπο εμπόδια και προβλήματα που 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του έργου μπορούν να αποφευχθούν ή να αντιμετωπιστούν 
πιο εύκολα.    
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Χρήση  κατάλληλων  τεχνικών  σχεδιασμού  και  προγραμματισμού  και  διατήρηση 

επαρκούς επικοινωνίας με τους μετόχους 
2. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα ενδιαφέροντα – συμφέροντα των διαφόρων μελών 

που  εμπλέκονται  στο  έργο  και  αξιολόγηση  της  αξιοπιστίας  σε  προσωπικό  και 
επαγγελματικό επίπεδο 

3. Δημιουργία ανοιχτού πνεύματος και κλίματος ειλικρίνειας με όλους τους εμπλεκόμενους 
4. Εξασφάλιση της συμμετοχής όλων στην εύρεση λύσεων ή στο σχεδιασμό σεναρίων 
5. Αναγνώριση  και  αξιολόγηση  κινδύνων  και  ευκαιριών,  προσδιορισμός  κατάλληλων 

σεναρίων και δράσεων  
6. Έγκριση της λύσης και του αναθεωρημένου σχεδίου 
7. Εκτέλεση και διοίκηση της συστηματικής εργασίας 
8. Καταγραφή και ενημέρωση της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου και 

εφαρμογή σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Κύκλοι ελέγχου 
Κύκλος διοίκησης 
Δίκτυα με όλους τους μετόχους 
Σχεδιασμός και οργάνωση 
Διοίκηση ποιότητας 
Σχεδιασμός σεναρίων 
Μέθοδος συστηματικής εργασίας 
Διοίκηση με στόχους 
Αντιμετώπιση λαθών 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.02, 1.05, 1.09, 1.10, 1.14, 1.16, 1.17, 2.02, 2.03, 2.04, 2.08, 2.14, 2.15, 3.05 
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2.14  Εκτίμηση  αξιών:  η  ικανότητα  αναγνώρισης  των  εσωτερικών  ποιοτικών 
χαρακτηριστικών  των  άλλων  ατόμων  και  κατανόηση  της  δικής  τους  άποψης.  Καλύπτει, 
επίσης,  την  ικανότητα  επικοινωνίας  με  άλλους  και  αποδοχής  των  απόψεων,  κριτικών  και 
ηθικών σταθερότυπων. Ο αμοιβαίος σεβασμός είναι η βάση της εκτίμησης αξιών.  
 
Ο Project Manager θα πρέπει να έχει όλες αυτές τις αξίες και να τις εκφράζει στα μέλη της 
ομάδας έργου και  τους μετόχους,  αλλά και  να είναι δεκτικός όλων  των αξιών  των άλλων 
ατόμων και να τα ενθαρρύνει να τις εκφράζουν ανοιχτά.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Εξασφάλιση της κατανόησης από τους μετόχους των προσωπικών αξιών 
2. Εξέταση  των  αξιών,  γνωμών,  ηθικής  και  ενδιαφερόντων  –  συμφερόντων  των 

διαφορετικών  μελών  που  έχουν  επιρροή  στον  πολιτικό  και  κοινωνικό  κόσμο  του 
οργανισμού αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος 

3. Εκτίμηση της επιρροής των αξιών της κοινωνίας 
4. Παρουσίαση των αξιών στους συνεργάτες  
5. Κατανόηση ή υιοθέτηση ενός εναλλακτικού τρόπου σκέψης, όπου είναι κατάλληλο 
6. Σεβασμός και εκτίμηση άλλων απόψεων 
7. Γρήγορη  αντίδραση  σε  καταστάσεις  αλλαγής  και  εξέταση  της  επίπτωσής  τους  στην 

αλλαγή του πλαισίου του έργου 
8. Εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Επιπτώσεις 
Σύνδεση μεταξύ οργανισμού και ομάδας έργου 
Συντήρηση επαφών 
Προσωπικά ενδιαφέροντα και στόχοι 
Προσωπική παρουσίαση 
Πολιτική ευαισθησία 
Ομάδες πίεσης 
Κοινωνική ευαισθησία 
Ευθύνες για προσωπικές δράσεις 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.20, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.10, 
2.11, 2.12, 2.13, 3.02, 3.03, 3.04, 3.08 
  
 
2.15  Ηθική:  περιλαμβάνει  την  ηθικά  αποδεκτή  συμπεριφορά  του  καθένα.  Η  ηθική 
συμπεριφορά είναι η βάση κάθε κοινωνικού συστήματος. Η ηθική επιτρέπει  τα άτομα να 



  
ΠΠρρόόττυυππαα  κκααιι  ΠΠιισσττοοπποοίίηησσηη  

[[9966]]  
  

εκτελέσουν  το  έργο  και  να  παραδώσουν  τα  αποτελέσματα  σε  ένα  ικανοποιητικό  βαθμό. 
Αναπαριστά προσωπικές και επαγγελματικές ελευθερίες και περιορισμούς.  
 
Σε κάθε έργο μπορεί να υπάρχουν λεπτομερείς ορισμοί των κανονισμών που εφαρμόζονται. 
Ο Project Manager πρέπει να εξασφαλίζει την εφαρμογή των κανονισμών αυτών κατά την 
εκτέλεση έργου.  
 
Κοινωνικές  και  πολιτισμικές  διαφορές  μπορεί  να  αποκαλύψουν  διαφορές  στην  ηθική. 
Μπορεί να προκύψει θέμα όπου η διοίκηση να πιέζει το Project Manager να συμπεριφερθεί 
ενάντια στην ηθική. Θα πρέπει ο διαχειριστής να είναι συνειδητοποιημένος όσον αφορά το 
αν μπορεί  να  λειτουργήσει με αυτές  τις  διαφορές ή πρέπει  να  τις  επιλύσει. Όπως  και  να 
έχει, πρέπει να δρα ανάλογα με τους αποδεκτούς κανόνες. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Εξασφάλιση  της  τήρησης  των  νομικών  και  άλλων  κανονισμών  που  επιβάλλονται  στο 

έργο 
2. Ανίχνευση πιθανών μη ηθικών καταστάσεων που επηρεάζουν το έργο και τα άτομα που 

εργάζονται  σε  αυτό.  Διαφάνεια  στην  αποκάλυψη  των  καταστάσεων  και  επίλυση  των 
διαφορών. 

3. Εμπλοκή μετόχων 
4. Επεξήγηση των ηθικών θεμάτων που ενδιαφέρουν 
5. Προσπάθεια επίλυσης καταστάσεων όπου κάποιος επιμένει να λειτουργεί μη ηθικά. Εάν 

το  θέμα  δεν  λύνεται  τότε  πρέπει  να  απευθυνθεί  στην  ανώτερη  διοίκηση  ή  να  ζητήσει 
διαμεσολάβηση από τρίτους 

6. Επικοινωνία των αποτελεσμάτων, αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
7. Εκτέλεση των κατάλληλων δράσεων στο έργο. 
8. Εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε από την εκτέλεση του έργου σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Κώδικας εκτέλεσης 
Σιγουριά 
Δικαιοσύνη 
Ακεραιτότητα 
Πίστη 
Ηθικά σταθερότυπα 
Σεβασμός 
Διαφάνεια 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.03, 1.05, 1.07, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.12, 2.13, 2.14, 3.01, 
3.05, 3.09, 3.10, 3.11 
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3. Στοιχεία οργανωτικού πλαισίου 
Τα  πρώτα  πέντε  στοιχεία  περιγράφουν  την  προώθηση  του  έργου,  προγράμματος, 
χαρτοφυλακίου σε έναν οργανισμό. Τα τελευταία έξι περιγράφουν τι πρέπει να γνωρίζουν 
οι υποστηρικτικές λειτουργίες για τα έργα και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ομάδες έργου για 
τις υποστηρικτικές λειτουργίες.  

 
3.01  Προσανατολισμός  έργου:  Έργο  είναι  ένα  εγχείρημα  με  χρονικό  και  κοστολογικό 
περιορισμό με σκοπό την παραγωγή καθορισμένων παραδοτέων, βάσει προδιαγραφών και 
ποιοτικών σταθερότυπων. Προσανατολισμός  του έργου είναι ο όρος που χρησιμοποιείται 
για  να περιγράψει  τον  προσανατολισμό  των  οργανισμών προς  την  διοίκηση βάσει  έργων 
και την ανάπτυξη της διοίκησης έργου.  
 
Έργα: 

• Είναι δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από μοναδικές παραμέτρους, όπως είναι οι 
στόχοι, ξεκάθαρα παραδοτέα, χρόνος και κόστος και η διαφοροποίησή τους από άλλες 
λειτουργικές δραστηριότητες. 

• Είναι εγχειρήματα όπου ανθρώπινοι και υλικοί πόροι οργανώνονται με μοναδικό τρόπο, 
με  μοναδική  σκοπιμότητα,  δεδομένων  προδιαγραφών,  μέσα  σε  όρια  χρόνου  και 
κόστους, ακολουθώντας έναν τυπικό κύκλο ζωής, ώστε να επιτύχουν ωφέλιμες αλλαγές 
προσδιοριζόμενες από ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους. 

• Είναι  μοναδικά  σύνολα  από  καθοδηγούμενες  δραστηριότητες,  εκτελούμενες  από  έναν 
οργανισμό για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, με καθορισμένες παραμέτρους και 
παραδοτέα. 

• Έχουν  χαρακτηριστικά  όπως:  πρωτοτυπία,  πολυπλοκότητα,  νομικούς  περιορισμούς, 
ομαδική εργασία, μοίρασμα εργασιών. 

• Μπορούν  να  κατατάσσονται  βάσει  τύπου  (επενδύσεις, R&D,  οργανωσιακά,  τεχνολογία 
της  πληροφορίας  και  της  επικοινωνίας),  αλλά  και  βάσει  άλλων  κριτηρίων  όπως  είναι 
εξωτερικά/εσωτερικά, περιφερειακά/εθνικά/διεθνή. 

 
Διοίκηση  Έργου  είναι  ο  σχεδιασμός,  οργάνωση,  παρακολούθηση  και  έλεγχος  όλων  των 
παραμέτρων ενός έργου και η διοίκηση και ηγεσία όλων αυτών που εμπλέκονται ώστε να 
υλοποιηθούν  οι  στόχοι  του  έργου  με  ασφάλεια  και  μέσα  στα  συμφωνηθέντα  κριτήρια 
χρόνου,  κόστους,  σκοπιμότητας  και  επίδοσης  /  ποιότητας.  Είναι  το  σύνολο  της 
καθοδήγησης και ηγετικών εργασιών, οργάνωσης, τεχνικών και μέτρων για ένα έργο. Είναι 
καίριας  σημασίας  να  βελτιστοποιούνται  οι  παράμετροι  χρόνου,  κόστους  και  κινδύνου  σε 
σχέση με άλλες παραμέτρους και να οργανώνεται το έργο ανάλογα.   
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Αξιολόγηση των αναγκών του οργανισμού να παράγει έργα 
2. Εξέταση του οργανισμού και  της κουλτούρας του και  των διαδικασιών που σχετίζονται 

με έργα 
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3. Σύγκριση  της  ανταγωνιστικότητας  του  προσανατολισμού  του  οργανισμού  σε  έργα  με 
άλλες τακτικές βελτίωσης 

4. Αλλαγή του οργανισμού, της κουλτούρας του και των διαδικασιών ανάλογα 
5. Παρακολούθηση της προόδου, απόκτηση γνώσης και εφαρμογή της σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Επανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών  
Ανάπτυξη Δ(ιοίκησης) Έ(ργου) 
Λειτουργίες ΔΕ 
Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία ΔΕ 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.02, 1.03, 1.08, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.18, 2.02, 2.04, 2.07, 3.02, 3.03, 3.04 
 
 
3.02 Προσανατολισμός προγράμματος: είναι μια ομάδα σχετικών έργων και οργανωσιακών 
αλλαγών που λαμβάνουν χώρα για την επίτευξη στρατηγικού στόχου και των ωφελειών που 
προσδοκά  ο  οργανισμός.  Καλύπτει  τον  ορισμό  της  έννοιας  και  των  χαρακτηριστικών  των 
προγραμμάτων και της διοίκησής τους. Προσανατολισμός προγράμματος είναι η απόφαση 
να  εφαρμοστεί  η  ιδέα  της  διοίκησης  μέσω  προγραμμάτων  και  ανάπτυξη  επάρκειας  στη 
διοίκηση  προγράμματος.  Οι  στρατηγικοί  στόχοι  ενός  οργανισμού  επιτυγχάνονται  μέσω 
προγραμμάτων  και  έργων.  Η  διοίκηση  προγράμματος  είναι,  επομένως,  το  εργαλείο  που 
χρησιμοποιεί ένας οργανισμός για την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδίου.  
 
Πρόγραμμα  είναι  σειρά  συγκεκριμένων,  συσχετισμένων  εργασιών  (έργων  και 
επιπρόσθετων  δραστηριοτήτων)  που  μαζί  υλοποιούν  μια  σειρά  στόχων,  βάσει  μιας 
συνολικής στρατηγικής ή στρατηγικού στόχου.  
 
Η  διοίκηση  του  προγράμματος  προσφέρει  το  πλαίσιο  για  την  εφαρμογή  στρατηγικών. 
Συνήθως τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιλαμβάνουν: 

• Κάποια  από  τα  έργα  που  είναι  μέρος  του  προγράμματος  δεν  έχουν  καθοριστεί  ή 
σχεδιαστεί κατά την έναρξη του προγράμματος 

• Επόμενα έργα στο πρόγραμμα εξαρτώνται από το αποτέλεσμα προγενέστερων έργων 

• Ημερομηνίες τέλους ορίζονται ως τα σημεία παράδοσης αποτελεσμάτων  

• Τα περιεχόμενα υπόκεινται σε μεγάλες διακυμάνσεις 

• Ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της συσχέτισης των έργων μέσα στο πρόγραμμα με 
τη στρατηγική 

 
Η διοίκηση προγράμματος είναι ένα εργαλείο για την εφαρμογή στρατηγικών αλλαγών. Η 
διοίκηση  χαρτοφυλακίου  είναι  το  εργαλείο  για  τη  διοίκηση  της  συνέχειας  των  έργων  και 
των προγραμμάτων σε έναν οργανισμό.  
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Η διοίκηση και ο έλεγχος του προγράμματος απαιτεί επιπρόσθετα μέτρα και πόρους, όπως: 
 κεντρικός έλεγχος προγράμματος 
 διαχειριστής αλλαγής 
 διευθυντής προγράμματος 
 μεθοδολογία, τεχνικές, εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης προγράμματος 
 διοικητής προγράμματος 
 γραφείο προγράμματος 
 διεύθυνση καθοδήγησης προγράμματος 

 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Δημιουργία λίστας βελτιωτικών κινήσεων της επιχείρησης και προτεραιότητες 
2. Επικύρωση  της  επιχειρησιακής  περίπτωσης  όπου  πρέπει  να  εφαρμοστεί  διοίκηση 

προγράμματος 
3. Παρουσίαση  συστήματος  βαθμολόγησης  για  την  ποσοτικοποίηση  των  βασικών 

προγραμμάτων και των ωφελειών τους 
4. Ευθυγράμμιση  των  βασικών  προγραμμάτων  με  τους  στρατηγικούς  στόχους  του 

οργανισμού χρησιμοποιώντας το σύστημα βαθμολόγησης 
5. Εξέταση των αποτελεσμάτων με κατάλληλο επίπεδο διοίκησης – λήψη και ανακοίνωση 

αποφάσεων 
6. Αλλαγή οργανισμού, κουλτούρας του και διαδικασιών ανάλογα 
7. Εκκίνηση σχετικών προγραμμάτων 
8. Παρακολούθηση  της  προόδου,  απόκτηση  γνώσης  και  εφαρμογή  της  σε  μελλοντικά 

έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Επιχειρησιακές διαδικασίες 
Στρατηγικά σχέδια οργανισμού 
Μεθοδολογία, τεχνικές, εργαλεία και διαδικασίες διοίκησης προγράμματος 
Γραφείο υποστήριξης διοίκησης προγράμματος 
Διοίκηση πόρων 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.02, 1.03, 1.07, 1.12, 1.16, 1.17, 1.18, 2.02, 2.08, 2.10, 2.14, 3.01, 3.03, 3.04 
 
 
3.03  Προσανατολισμός  χαρτοφυλακίου:  είναι  ένα  σύνολο  έργων  και/ή  προγραμμάτων, 
που  δεν  είναι  απαραίτητα  συνδεδεμένα,  αλλά ομαδοποιούνται  για  τον  καλύτερο  έλεγχο, 
καθοδήγηση και βελτιστοποίηση. Καλύπτει την κατάταξη βάσει προτεραιότητας των έργων 
και/ή των προγραμμάτων μέσα σε έναν οργανισμό και την προσφορά των έργων ως σύνολο 
στη στρατηγική του οργανισμού. 
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Η  διοίκηση  χαρτοφυλακίου  έχει  να  κάνει  με  την  καθοδήγηση  όλων  των  έργων  και 
προγραμμάτων  σε  εξέλιξη.  Ο  ρόλος  του  διαχειριστή  χαρτοφυλακίου  έχει  να  κάνει  με  το 
συσχετισμό των εργασιών, την ανάθεση των πόρων, τις αναφορές στην ανώτερη διοίκηση 
καθώς  και  τη  διοίκηση  της  διαδικασίας  μετατροπής  της  στρατηγικής  σε  έργα  και/ή 
προγράμματα.  
 
Ο διαχειριστής  χαρτοφυλακίου καθοδηγεί  τα έργα και  τα προγράμματα κατά  τη διάρκεια 
της  διαδικασίας  αξιολόγησης,  επιλογής,  παρακολούθησης  και  ελέγχου,  προσδιορισμού 
προτεραιοτήτων και κλεισίματος. 
 
Ο έλεγχος χαρτοφυλακίου απαιτεί επιπρόσθετα εργαλεία, όπως είναι Δείκτες Επίδοσης, για 
τη διασφάλιση της σημασίας του έργου στην απόδοση της στρατηγικής. 
 
Άλλα εργαλεία είναι: 
‐ balanced scorecard 
‐ πρότυπα παρουσιάσεων ή αναφορών 
‐ αναφορές για την ανώτερη διοίκηση 
‐ συγχώνευση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργου 
‐ γραφείο διοίκησης χαρτοφυλακίου 
‐ επιτροπή προσδιορισμού προτεραιοτήτων 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Δημιουργία  λίστας  προγραμμάτων  και  έργων  και  προτεραιότητες,  συσχετισμός  με  τη 

στρατηγική και τους στόχους του οργανισμού 
2. Ανάθεση πόρων στο χαρτοφυλάκιο. Εξισορρόπηση προσφοράς με ζήτηση.  
3. Ορισμός  πρότυπης  διαδικασίας,  εργαλείων  και  σχεδίων  αναφορών  που  πρέπει  να 

χρησιμοποιούνται  σε  όλα  τα  προγράμματα/έργα  του  χαρτοφυλακίου  και  καθιέρωση 
λειτουργιών υποστήριξης 

4. Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος προγραμμάτων/έργων. Διορθωτικές κινήσεις 
5. Διαγραφή προγραμμάτων/έργων από το χαρτοφυλάκιο όταν δεν είναι πλέον σχετικά με 

την  επιχειρησιακή  στρατηγική  ή  η  στρατηγική  έχει  τροποποιηθεί  και  διασφάλιση  της 
ύπαρξης μηχανισμού ανατροφοδότηση για τη γνώση που αποκτάται 

6. Επιλογή και προσθήκη νέων προγραμμάτων/έργων στο χαρτοφυλάκιο 
 
Σχετικά θέματα 
Balanced Scorecard 
Κοινές μορφές 
Δείκτες 
Στρατηγική και επιχειρησιακά σχέδια 
Γραφείο υποστήριξης χαρτοφυλακίου 
Γραφείο υποστήριξης διοίκησης έργου 
Διοίκηση πόρων 
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Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.08, 1.16, 1.17, 1.18, 2.02, 2.06, 2.08, 2.10, 2.14, 3.01, 3.04, 3.06, 3.10 
 
 
3.04  Υλοποίηση  έργου  –  προγράμματος  –  χαρτοφυλακίου:  περιλαμβάνει  τη  διαδικασία 
καθιέρωσης και συνεχούς βελτίωσης διοίκησης έργων, προγραμμάτων και χαρτοφυλακίου. 
Αναφέρεται στον καθορισμό  των βέλτιστων πιθανών διαδικασιών, μεθόδων,  τεχνικών και 
εργαλείων,  αλλαγής  νοοτροπιών  και  εφαρμογής  αλλαγής  σε  μια  διεργασία  συνεχούς 
βελτίωσης.  Η  υλοποίηση  πρέπει  να  γίνεται  με  κατάλληλο  για  τον  οργανισμό  τρόπο. 
Τμήματα αυτής  της  διαδικασίας  είναι  και  ο  προγραμματισμός  χρόνου  και  κόστους,  και  η 
επιλογή του κατάλληλου προσωπικού διοίκησης έργων, προγραμμάτων, χαρτοφυλακίων. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Αποφάσεις  σχετικά  με  την  υιοθέτηση  της  διοίκησης  έργου,  προγράμματος  και 

χαρτοφυλακίου στον οργανισμό ως μέσο για τη συνεχή βελτίωση 
2. Καθορισμός της κατάστασης διοίκησης του έργου, προγράμματος και χαρτοφυλακίου σε 

σύγκριση με τις βέλτιστες πρακτικές και συγκρίσεις με άλλους οργανισμούς 
3. Ανάπτυξη  της  νοοτροπίας  διοίκησης  έργου,  προγράμματος,  χαρτοφυλακίου  στον 

οργανισμό 
4. Εφικτότητα – εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος PPP (project – programme – portfolio) 
5. Αξιολόγηση  αποτελεσμάτων  πιλοτικού  προγράμματος  –  εάν  είναι  επιτυχές,  τότε 

καθορίζεται μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα υλοποίησης ΡΡΡ 
6. Επιλογή  της  ταχύτητας  της  υλοποίησης  και  βημάτων  που  σχετίζονται  με  τις 

οργανωσιακές  αλλαγές  που  απαιτούνται  και  τις  μεθόδους,  εργαλεία,  τεχνικές  που 
υιοθετούνται 

7. Υλοποίηση  βημάτων,  επιλογή  και  εκπαίδευση  προσωπικού  σε  διοίκηση  έργου, 
προγράμματος, χαρτοφυλακίου 

8. Συνεχής βελτίωση μέσω της επανάληψης της διαδικασίας και εφαρμογή της γνώσης που 
αποκτήθηκε σε μελλοντικά έργα 

 
Σχετικά θέματα 
Σύγκριση με απόδοση άλλων οργανισμών 
Επιχειρησιακές διαδικασίες 
Διοίκηση αλλαγής 
Μοντέλα ωριμότητας 
Ανάπτυξη προσωπικού 
Γραφείο έργου 
Πρότυπα και κανονισμοί 
Συστήματα και τεχνολογία 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
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1.05, 1.07, 1.09, 1.10, 1.11, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 2.01, 2.04, 2.06, 2.08, 2.11, 2.14, 
3.01, 3.02, 3.03, 3.06, 3.08 
 
 
3.05  Οργανισμός:  περιλαμβάνει  τη  σχέση  ανάμεσα  στους  οργανισμούς  έργου  / 
προγράμματος που είναι προσωρινοί και τους μόνιμους οργανισμούς.  
 
Οι μόνιμοι οργανισμοί έχουν υπόσταση μακράς διάρκειας. Τα έργα είτε πραγματοποιούνται 
μέσα σε ένα μόνιμο οργανισμό είτε χρησιμοποιούν τους πόρους/εγκαταστάσεις/προϊόντα 
που  παρέχονται  από  τον  μόνιμο  οργανισμό.  Οι  διαδικασίες  εργασίας  του  μόνιμου 
οργανισμού ασκούν επιρροή στην εργασία του έργου και αντίστροφα.  
 
Το γραφείο διοίκησης έργου είναι συνήθως τμήμα του μόνιμου οργανισμού και προσφέρει 
συνεχή πληροφόρηση σχετικά με διοίκηση έργου και μεθοδολογίες για έργα. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Κατανόηση της οργανωσιακής δομής, στόχων και μεθόδων εργασίας 
2. Εξέταση της δομής, τους στόχους και τις μεθόδους εργασίας των μετόχων 
3. Αναγνώριση  και  ανάπτυξη  διεπαφών  μεταξύ  μόνιμων  τμημάτων  του  οργανισμού  και 

τμημάτων που βασίζονται σε έργα 
4. Αναγνώριση ομοιοτήτων και διαφορών 
5. Εξέταση επιλογών και επιπτώσεων της κάθε μίας 
6. Συζήτηση, απόφαση, επικοινωνία, υλοποίηση 
7. Παρακολούθηση της προόδου, απόκτηση γνώσης και εφαρμογή της σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Διοίκηση αλλαγής  
Λήψη αποφάσεων 
Οργανωσιακή στρατηγική και δομή 
Γραφείο διοίκησης έργου 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.10, 1.13, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 2.04, 2.05, 2.08, 2.12, 2.13, 
2.15, 3.06, 3.08 
 
 
3.06 Επιχείρηση: είναι μια βιομηχανική, εμπορική ή επαγγελματική λειτουργία που έχει να 
κάνει με την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. Εφαρμόζεται σε οργανισμούς κερδοσκοπικούς 
και μη. Το στοιχείο αυτό καλύπτει την επιρροή των επιχειρησιακών θεμάτων στη διοίκηση 
έργου, προγραμμάτων και χαρτοφυλακίων και αντίστροφα. Περιλαμβάνει την απαραίτητη 
πληροφορία  που  εξασφαλίζει  ότι  τα  αποτελέσματα  από  τα  έργα,  προγράμματα  και 
χαρτοφυλάκια είναι ευθυγραμμισμένα με τις ανάγκες της επιχείρησης.  
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Για  να  είναι  περισσότερο  αποδοτική  και  αποτελεσματική  η  διοίκηση  έργου,  είναι 
απαραίτητο  να  ταιριάζει  με  το  επιχειρησιακό  περιβάλλον.  Τα  έργα,  προγράμματα, 
χαρτοφυλάκια  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  τους  κανόνες  και  τα  πρότυπα  της 
επιχείρησης.  Συγχρόνως  πρέπει  να  φέρνουν  αποτέλεσμα  που  ανταποκρίνεται  στις 
προσδοκίες, να δίνουν αναφορά για να γίνεται δυνατός ο έλεγχος της διοίκησης. 
 
Σε στρατηγικό επίπεδο η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία κλίματος όπου τα 
έργα / προγράμματα μπορούν να είναι αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει αποφάσεις για 
το πώς είναι διαμορφωμένος ο οργανισμός ώστε να λειτουργεί με έργα και προγράμματα, 
πώς ορίζονται το κόστος και το κέρδος, πώς οργανώνεται η μεταφορά των πόρων του έργου 
και  η  ανάπτυξή  του  και  πώς  ένα  έργο  ή  πρόγραμμα  πρέπει  να  δίνει  αναφορά  και  να 
επικοινωνεί  με  την  ανώτερη  διοίκηση  ώστε  να  διασφαλίσει  τον  έλεγχο  του  έργου, 
προγράμματος, χαρτοφυλακίου και τη συμφωνία με τις ανάγκες της επιχείρησης. 
 
Σε  τακτικό  επίπεδο  συνδέεται  με  ένα  πρόγραμμα  ή  έργο  διαμέσου  μιας  επιχειρησιακής 
περίπτωσης. Η επιχειρησιακή περίπτωση δηλώνει τι αναμένεται από το πρόγραμμα ή έργο 
σε  ότι  αφορά  το  κόστος,  αποδεκτούς  κινδύνους  και  κέρδος,  τη  λειτουργικότητα  των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων, το χρονικό πλαίσιο και τους απαιτούμενους πόρους.  
 
Σε  λειτουργικό  επίπεδο  ο  μόνιμος  οργανισμός  πρέπει  να  ορίσει  τις  επιχειρησιακές 
απαιτήσεις των παραδοτέων του έργου / προγράμματος. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι 
είναι  έτοιμη να δοκιμάσει αν είναι αποδεκτά  τα παραδοτέα καθώς  και  τα κέρδη από  την 
παραγωγή τους. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Διαμόρφωση του βασικού οργανισμού και του οργανισμού για έργα, προγράμματα και 

χαρτοφυλάκια 
2. Θέση  στρατηγικών  προτύπων  και  οδηγιών  για  θέματα  νομικά,  χρηματοοικονομικά, 

ανθρωπίνων  πόρων,  πωλήσεων  και marketing,  τεχνολογίας  της  πληροφορίας  και  της 
επικοινωνίας 

3. Έναρξη  διαδικασιών  για  την  καθιέρωση  κατάλληλων  προτύπων  και  οδηγιών  του 
οργανισμού 

4. Εφαρμογή στρατηγική επιχειρησιακής αλλαγής και διοικητικών αναφορών   
5. Παρακολούθηση της προόδου, απόκτηση γνώσης και εφαρμογή της σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Λογιστική  
Διοίκηση αλλαγής 
Επικοινωνία 
Ανθρώπινοι πόροι σε προσωρινούς οργανισμούς 
Οργανισμοί προσανατολισμένοι σε έργα 



  
ΠΠρρόόττυυππαα  κκααιι  ΠΠιισσττοοπποοίίηησσηη  

[[110044]]  
  

Στρατηγική έργων και προγραμμάτων 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 1.10, 1.14, 1.15, 1.16, 2.01, 2.02, 2.04, 2.06, 2.07, 2.08, 
2.09, 2.10, 2.11, 3.03, 3.04, 3.05, 3.07, 3.10 
 
 
3.07  Συστήματα,  προϊόντα  και  τεχνολογία:  αναφέρεται  στη  σύνδεση  μεταξύ 
έργου/προγράμματος και των συστημάτων, προϊόντων και τεχνολογιών του οργανισμού.  
 
Τα  συστήματα,  όπως  είναι  η  τεχνολογία  της  πληροφορίας  και  επικοινωνίας,  υποδομές, 
βιομηχανικές  διαδικασίες,  marketing  και  συστήματα  διανομής,  αποτελούνται  από 
διαφορετικά τεχνικά, φυσικά και/ή κοινωνικοοικονομικά στοιχεία και υπο‐συστήματα. 
 
Το  τεχνολογικό  πλαίσιο  προσφέρει  δυνατότητες  για  δημιουργία  καινοτόμων  λύσεων  για 
νέα και ανανεωμένα προϊόντα, υπηρεσίες, υπο‐συστήματα και συστήματα. 
 
Τα  έργα  που  ειδικεύουν  συστήματα,  προϊόντα  και/ή  τεχνολογία  πρέπει  να 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς που ορίζονται από τον οργανισμό. 
Συχνά,  τα  έργα  χρησιμοποιούνται  για  τη  δοκιμή  νέων  συστημάτων,  προϊόντων  ή 
τεχνολογιών.  Εάν  αποδειχθούν  ωφέλιμα  για  τον  οργανισμό  μπορεί  να  αποφασιστεί  η 
εφαρμογή τους. Το αρχικό έργο λειτουργεί ως πιλοτικό. 
 
Έργα που παραδίδουν συστήματα, προϊόντα και/ή τεχνολογία, που επιδιώκεται η πώλησή 
τους  από  τον  οργανισμό,  είναι  βασικά  στοιχεία  ενδυνάμωσης  της  επιχειρησιακής 
στρατηγικής.  Τα  αναμενόμενα  κέρδη  μπορεί  να  υπερβούν  τα  όρια  του  περιορισμού  του 
προϋπολογισμού. 
  
Έργα  που  εφαρμόζουν  συστήματα,  προϊόντα  και/ή  τεχνολογία  είναι  προσανατολισμένα 
κυρίως στην εκτέλεση εντός προϋπολογισμού και χρόνου. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας στην εφαρμογή συστημάτων 
1. Ανάλυση της δομής, σκοπιμότητας και πλαισίου του συστήματος 
2. Διεξαγωγή ανάλυσης εφικτότητας και μελέτη περίπτωσης 
3. Προσδιορισμός των πελατών και της λειτουργικότητας του συστήματος 
4. Καθορισμός  των στόχων  του συστήματος,  των υπο‐συστημάτων  και  των περιεχομένων 

του 
5. Σχεδιασμός  της  παραγωγής  του  συστήματος  και  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  για  τη 

διανομή του 
6. Τοποθέτηση ευθυνών και εξουσιοδότηση του σχεδιασμού και της παραγωγής των υπο‐

συστημάτων  
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7. Βελτιστοποίηση του συστήματος βάσει προτάσεων σχετικά με τη χρήση, την συντήρηση 
και την οικονομική απόδοσή του 

8. Δοκιμή του συστήματος σε μια πιλοτική εφαρμογή, αναγνωρίζοντας τυχόν προβλήματα 
και εξαλείφοντάς τα 

9. Πιστοποίηση του συστήματος σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις  
10. Παράδοσή του στον πελάτη/οργανισμό 
11. Διοίκηση κύκλου ζωής προϊόντος 
12. Καταγραφή γνώσης και εμπειρίας, και εφαρμογή της σε μελλοντικά έργα 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας στην ανάπτυξη συστημάτων 
1. Ορισμός της ανάπτυξης του συστήματος ως νέο έργο 
2. Προσδιορισμός  των  πελατών  και  της  λειτουργικότητας  που  απαιτείται  στο 

αναπτυσσόμενο σύστημα 
3. Σχεδιασμός του συστήματος ώστε να είναι συμβατό με τα σχετικά προϊόντα 
4. Σχεδιασμός της παραγωγής και της διανομής του συστήματος 
5. Υπολογισμός κόστους 
6. Βελτιστοποίηση συστήματος 
7. Κυκλοφορία του βελτιωμένου συστήματος  
8. Αναγνώριση ευκαιριών για περεταίρω στρατηγική βελτίωση του συστήματος 
9. Καταγραφή γνώσης και εμπειρίας, και εφαρμογή της σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Ικανοποίηση πελάτη 
Διαχείριση εγκαταστάσεων 
Ανάλυση εφικτότητας 
Λειτουργία και συντήρηση 
Σχεδιασμός προϊόντος 
Κύκλος ζωής προϊόντος 
Σχεδιασμός και διοίκηση παραγωγής 
Απαιτήσεις, λειτουργίες 
Εφοδιαστική αλυσίδα 
Ανάπτυξη συστημάτων 
Θεωρία συστημάτων 
Διοίκηση κύκλου ζωής συστημάτων 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.03, 1.05, 1.07, 1.09, 1.10, 1.12, 1.17, 2.07, 2.09, 2.10, 3.09, 3.10, 3.11 
 

 
3.08  Διοίκηση  προσωπικού:  σχετίζεται  με  τη  διοίκηση  ανθρώπινων  πόρων  σε  έργα, 
προγράμματα,  περιλαμβάνοντας  το  σχεδιασμό,  επάνδρωση,  επιλογή,  εκπαίδευση, 
αξιολόγηση επίδοσης και παρακίνηση.  
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Η ανάπτυξη του προσωπικού είναι βασικό στοιχείο σε κάθε οργανισμό. Από την οπτική του 
οργανισμού και του ατόμου,  τα έργα με τις πρωτότυπες ομάδες εργασιών τους παρέχουν 
την  ευκαιρία  για  απόκτηση  νέων  ικανοτήτων  και  εμπειριών.  Από  την  πλευρά  του  έργου, 
πρέπει  να  ανατεθεί  το  έργο  στα  σωστά  άτομα.  Η  ανάπτυξη  του  προσωπικού  είναι 
συνδυασμένη  ευθύνη  του  διαχειριστή  του  έργου,  του  τμήματος  ανθρωπίνων  πόρων  του 
οργανισμού και της κεντρικής διοίκησης. 

 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Αναγνώριση  των  απαιτήσεων  του  έργου  σε  πόρους  (ικανότητες,  γνώσεις,  εμπειρία, 

συμπεριφορά) 
2. Επιλογή  των  κατάλληλων  ατόμων  και/ή  εργασία  με  άτομα  και  ομάδες  που  έχουν 

προεπιλεγεί 
3. Επεξήγηση  σε  κάθε  μέλος  της  ομάδας  έργου  τι  απαιτείται  από  τον  καθένα  και 

αξιολόγηση των συνθηκών, κινήτρων, ενδιαφερόντων και στόχων του καθενός 
4. Διοίκηση  της  σχεδιασμένης  και  της  πραγματοποιούμενης  επίδοσης  καθενός.  Όποιες 

αποκλίσεις  από  το  σχέδιο  πρέπει  να  ελέγχονται,  εξηγούνται  και  να  λαμβάνονται  τα 
σωστά  μέτρα.  Η  διοίκηση  του  προσωπικού  πρέπει  να  είναι  ενημερωμένη  και 
ολοκληρωμένη. 

5. Καταγραφή αλλαγών στις καταστάσεις του προσωπικού, και της παρακίνησης των μελών 
της ομάδας 

6. Διατήρηση  συχνών  επαφών  με  το  υπεύθυνο  άτομο  του  τμήματος  ανθρωπίνων  πόρων 
και τη διοίκηση της ομάδας έργου, για τη συζήτηση της επίδοσής τους, των προσωπικών 
θεμάτων, και των ευκαιριών ανάπτυξης του κάθε μέλους. 

7. Αποδέσμευση, κατά το κλείσιμο του έργου, των ατόμων και αναγνώριση της προσφοράς 
τους στο έργο 

8. Καταγραφή γνώσης και εμπειρίας, και εφαρμογή της σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Τεχνικές αξιολόγησης 
Οφέλη για το προσωπικό του έργου 
Ανάπτυξη καριέρας 
Σχεδιασμός πόρων έργου 
Μοντέλα ρόλων ομάδας 
Εκπαίδευση, προγύμναση, καθοδήγηση, μάθηση στην εργασία 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.06, 1.07, 1.11, 1.12, 2.01, 2.02, 2.05, 2.10, 2.14, 3.04, 3.05, 3.11 
 
 
3.09 Υγεία, ασφάλεια, περιβάλλον: περιλαμβάνει δραστηριότητες που εξασφαλίζουν ότι η 
συμπεριφορά του οργανισμού είναι εντός των πλαισίων υγείας, ασφάλειας, προστασίας και 
του  περιβάλλοντος.  Στα  έργα  όλα  τα  καίρια  ζητήματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  τα 
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παραπάνω,  καλύπτονται  από  κανονισμούς,  καθορισμένα  πρότυπα  και  λειτουργικές 
διαδικασίες που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο σε ένα αποδεκτό επίπεδο από τον οργανισμό, 
το  νομικό  σύστημα,  τις  λειτουργίες  και  τους  άλλους.  Αυτό  μειώνει  την  πιθανότητα  να 
συμβεί κάποιο ατύχημα, όπου άνθρωποι να τραυματιστούν,  εργαλεία να αχρηστευτούν ή 
να  μολυνθεί  το  περιβάλλον.  Ο  Project Manager  έχει  την  ευθύνη  να  εξασφαλίσει  ότι  τα 
πρότυπα  (που είναι συγκεκριμένα  για  κάθε  έργο)  ακολουθούνται  κατά  την  εφαρμογή. Οι 
κανονισμοί υγείας απευθύνονται σε άτομα της ομάδας έργου, στους χρήστες του έργου και 
σε αυτούς που θα επηρεαστούν από αυτό.  
 
Ο  Project  Manager  είναι  υπεύθυνος  για  την  προστασία  του  έργου,  για  την  ανίχνευση 
στοιχείων  που  θέτουν  σε  κίνδυνο  την  προστασία  του.  Εργαλεία  που  συνήθως 
χρησιμοποιούνται  είναι  η  ανάλυση  κινδύνου,  μέτρα  και  έλεγχος  καταστάσεων  και  η 
ανάπτυξη  παρεμποδιστικών  μέτρων  απέναντι  σε  κάθε  επικίνδυνη  δραστηριότητα  ή 
ατύχημα.  
 
Οι  κανονισμοί  ασφάλειας  αφορούν  την  προστασία  των  ατόμων  από  θάνατο  ή  σοβαρό 
τραυματισμό στις διάφορες φάσεις  του έργου,  κατά  τη χρήση του προϊόντος και  κατά  τις 
διάφορες  λειτουργίες  του  οργανισμού.  Μια  επίσημη  μελέτη  κινδύνου  και  λειτουργίας 
πρέπει να γίνει προκειμένου να προσδιοριστούν τα θέματα ασφάλειας και πώς πρέπει να 
αντιμετωπίζονται.  
 
Η  προστασία  του  περιβάλλοντος  είναι  σημαντική,  με  θέματα  όπως  η  αύξηση  της 
θερμοκρασίας,  η  μόλυνση,  η  μείωση  των  αποθεμάτων  των  φυσικών  πόρων,  η 
εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 
σε όλες τις φάσεις του έργου, κατά τη χρήση του προϊόντος και κατά την απόρριψή του.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Αναγνώριση εφαρμόσιμων νόμων και κανονισμών  
2. Αναγνώριση  κινδύνων,  απαιτήσεων  και  ευθυνών  που  αφορούν  την  υγεία,  ασφάλεια, 

προστασία και περιβάλλον  
3. Εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης 
4. Ανάπτυξη  σχεδίων  και  διαδικασιών  για  την  προστασία  της  υγείας,  της  ασφάλειας,  της 

προστασίας και του περιβάλλοντος 
5. Παρακολούθηση και έλεγχος της αποτελεσματικότητας των σχεδίων 
6. Αναφορά θεμάτων και κινδύνων 
7. Καταγραφή γνώσης και εμπειρίας, και εφαρμογή της σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Λογιστικοί έλεγχοι 
Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Υγεία 
Κανονισμός και εταιρική πολιτική 
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Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.03, 1.04, 1.05, 1.10, 1.14, 2.03, 2.15, 3.07, 3.11 
 
 
3.10 Χρηματοοικονομία: αφορά το χρηματοοικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται ο 
οργανισμός.  
 
Η  χρηματοοικονομική  διοίκηση  είναι  υπεύθυνη  για  την  έγκαιρη  εξασφάλιση  της 
απαραίτητης  χρηματοδότησης  για  το  έργο.  Ο  Project  Manager  πρέπει  να  παρέχει 
πληροφορία  στη  χρηματοοικονομική  διοίκηση  σχετικά  με  τις  απαιτήσεις  σε  χρηματικούς 
όρους, και να συνεργάζεται για την πρόσβαση στους χρηματικούς πόρους, τον έλεγχο των 
πληρωμών και των πόρων αυτών.  
 
Κάθε έργο θα έχει τις δικές του μεθόδους χρηματοδότησης. Πολλά έργα υποδομής μεγάλης 
κλίμακας  λειτουργούν  με  βάση  την  αρχή  της  κατασκευής  –  ιδιοκτησίας  –  λειτουργίας  – 
μεταφοράς (Build Own Operate Transfer – BOOT) ή κατασκευής – λειτουργίας – μεταφοράς 
(Build Operate Transfer – BOT).  
 
Τα  χρηματοδοτικά  μοντέλα  BOOT  ή  BOT  περιλαμβάνουν  έναν  οργανισμό  που  έχει 
δημιουργεί για να φέρει εις πέρας το έργο και τα παραδοτέα του. Σχεδιάζει, κατασκευάζει, 
χρηματοδοτεί, έχει στην ιδιοκτησία του και λειτουργεί τα παραδοτέα του για συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο και μετά μεταφέρει την ιδιοκτησία σε κάποιον άλλο.  
 
Η  λογιστική περιλαμβάνει  το σχεδιασμό κόστους και  χρηματοοικονομική λογιστική για  τη 
λειτουργία  του  οργανισμού.  Έξοδα  και  επιστροφές  όπως  και  περιουσιακά  στοιχεία 
αναδεικνύονται  προκειμένου  να  παρέχουν  μια  ξεκάθαρη  εικόνα  χρηματορροών  του 
οργανισμού.  
 
Ο  Project Manager  οφείλει  να  γνωρίζει  πως  λειτουργεί  το  σύστημα  χρηματοοικονομικής 
διοίκησης του οργανισμού και να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί  τις μεθόδους του και να 
ερμηνεύει  τα  δεδομένα  του  λογιστικού  συστήματος  όταν  αναλύει  και  ελέγχει  τις 
χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των διαφορετικών εναλλακτικών του έργου.  
 
Χρηματοοικονομικές αναφορές από ένα έργο ή πρόγραμμα πρέπει πάντα να αναφέρονται 
στη  χρηματοοικονομική  βάση  που  παρουσιάζεται  στην  περίπτωση.  Διοίκηση  και  έλεγχος 
του  προϋπολογισμού  του  έργου  και  αποτελεσματική  ανατροφοδότηση  πληροφοριών  στη 
χρηματοοικονομική διοίκηση  του  οργανισμού βεβαιώνει  ότι  η  διοίκηση  έργου παραμένει 
μέσα στα χρηματοοικονομικά πλαίσια που έχει ορίσει για το έργο ο οργανισμός. 
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
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1. Αναγνώριση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος του έργου 
2. Εφαρμογή  οργανωσιακών  οδηγιών  για  τον  προσδιορισμό  της  περίπτωσης,  της 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης και αναφορών 
3. Πραγματοποίηση χρηματοοικονομικών αναφορών 
4. Προγραμματισμός (εάν είναι δυνατό) χρηματοοικονομικού ελέγχου 
5. Κατά το κλείσιμο του έργου, χρηματοοικονομικό ξεκαθάρισμα 
6. Καταγραφή γνώσης και εμπειρίας, και εφαρμογή της σε μελλοντικά έργα 
 
Σχετικά θέματα 
Σύνταξη και έλεγχος προϋπολογισμού 
Διοίκηση επιχειρησιακής περίπτωσης 
Διοίκηση αλλαγής 
Χρηματοοικονομικές αγορές 
Χρηματοοικονομικά μοντέλα 
Γενική λογιστική 
Περιουσιακά στοιχεία – αποθέματα 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.03, 1.04, .1.05, 1.11, 1.13, 1.16, 1.20, 2.03, 2.04, 2.08, 2.11, 2.15, 3.03, 3.06, 3.07 
 
 
3.11 Νομικό καθεστώς: περιγράφει την επίδραση των νόμων και κανονισμών σε έργα και 
προγράμματα. Από την οπτική του οργανωτικού πλαισίου, είναι σημαντικό να μην εκτίθεται 
κανείς νομικά, και να διαθέτει τη φήμη ότι λειτουργεί με το γράμμα του νόμου και με ηθικό 
τρόπο. Η μείωση της έκθεσης σε νόμους μειώνει την πιθανότητα μηνύσεων.  
 
Στα  έργα,  συχνά  λαμβάνονται  αποφάσεις  που  έχουν  νομικές  επιπτώσεις  ή  πρέπει  να 
ληφθούν  εντός  νομικού  πλαισίου.  Ο Project Manager  πρέπει  να φροντίσει  να  λειτουργεί 
βάσει  νόμων και  να είναι  ικανός  να αναγνωρίσει ή  να ανακαλύψει  ποιες δραστηριότητες 
έχουν  νομικές  απαιτήσεις  και  ποιες  νομικές  αρχές  εφαρμόζονται  στο  έργο.  Γνώση  και 
εμπειρία στο συμβασιακό δίκαιο είναι απαραίτητες για τη διοίκηση κάποιων ειδών έργων. 
Διεθνή έργα μπορεί να υπόκεινται σε απαιτήσεις περισσοτέρων νομικών συστημάτων.  
 
Οι  νομικοί  σύμβουλοι  πρέπει  να  υπάρχουν ώστε  να  παρέχουν  την  απαραίτητη  γνώση  σε 
νομικά  θέματα.  Ο  Project  Manager,  προγράμματος  και  χαρτοφυλακίου,  πρέπει  να 
αναγνωρίζει  πότε  ένας  τέτοιος  ειδικός  χρειάζεται  και  να  του  παρέχει  την  απαραίτητη 
πληροφορία  για  το  έργο.  Πρέπει,  επίσης,  να  καθορίσει  τις  διαδικασίες  με  τον  νομικό 
σύμβουλο, να συσχετίσει τις απαιτήσεις των νομικών θεμάτων με το χρονοδιάγραμμα και 
να κατανοήσει τις επιπτώσεις σε παραδοτέα, κόστη, κινδύνους και ευκαιρίες.  
 
Πιθανά βήματα διαδικασίας  
1. Ορισμός νομικών προτύπων και απαραίτητων οδηγιών 
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2. Έναρξη  διαδικασιών  για  την  υλοποίηση  κατάλληλων  προτύπων  και  οδηγιών  και 
αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων σε σχέση με αυτά τα πρότυπα και οδηγίες 

3. Διερεύνηση  και  περιγραφή  των  σχετικών  νομικών  θεμάτων  που  θα  μπορούσαν  να 
εφαρμοστούν στο έργο ή πρόγραμμα 

4. Διοίκηση των συμβάσεων και αλλαγών του έργου / προγράμματος 
5. Αποτελεσματική αντίδραση σε οργανωμένες συνδικαλιστικές προκλήσεις  
6. Κατάλληλη  αντίδραση  σε  κατηγορίες  παρενόχλησης,  ρατσισμού,  προκατάληψης, 

θεμάτων ασφάλειας 
7. Καταγραφή της εμπειρίας που αποκτήθηκε 
8. Παροχή  ανατροφοδότησης  σχετικά  με  τη  γνώση  και  εμπειρία  που  αποκτήθηκε  και 

προσαρμογή προτύπων και οδηγιών (εάν και όπου χρειάζεται) 
 
Σχετικά θέματα 
Συμφωνίες 
Ισχύουσα Νομοθεσία 
Συμβόλαια – συμβάσεις 
Πνευματική ιδιοκτησία 
Άδειες 
Πρότυπα και οδηγίες 
 
Σχετικά στοιχεία Επάρκειας 
1.04, 1.14, 1.17, 1.20, 2.03, 2.04, 2.11, 2.12, 2.15, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 
 [www – IPMA (ICB), 2008] 
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4.2.3 PRINCE2 
Παρουσίαση 
Η  PRINCE  (ακρωνύμιο  του  Projects  IN  Controlled  Environments  ‐  «Εργα  σε  Ελεγχόμενα 
Περιβάλλοντα»)  είναι  μια  ευρέως  διαδεδομένη  μέθοδος  που  χρησιμοποιείται  στη 
διαχείριση  έργου  και  καθοδηγεί  μέσα  από  τις  απαραίτητες  διαδικασίες  επιτυχούς 
υλοποίησης ενός έργου (www – prince official site, 2008).  
 
Είναι ένα de facto πρότυπο που χρησιμοποιείται ευρέως από την βρετανική κυβέρνηση και 
είναι διεθνώς αναγνωρισμένο στο δημόσιο τομέα (Siegelaub, 2004) αλλά και στον ιδιωτικό 
τομέα  (www  –  projectsmart.co.uk,  2008).  Τα  βασικά  στοιχεία  του  είναι  (www  – 
prince2.com, 2008): 
 εστίαση στην επιχειρησιακή υποστήριξη 
 καθορισμένη οργανωσιακή δομή για την ομάδα P.M.  
 σχεδιασμός βασισμένος στο προϊόν 
 έμφαση  στην  υποδιαίρεση  του  έργου  σε  στάδια  που  ελέγχονται  και  διαχειρίζονται 

ευκολότερα 
 ευελιξία στην εφαρμογή  
 
Καθιερώθηκε  το  1989  από  την  Κεντρική  Υπηρεσία  Η/Υπολογιστών  και  Τηλεπικοινωνιών 
(CCTA  ‐  Central  Computer  and  Telecommunications  Agency),  η  οποία  μετονομάστηκε  σε 
Γραφείο  Κυβερνητικού  Εμπορίου  (OGC  ‐  Office  of  Government  Commerce).  Αρχικά 
βασίστηκε στην PROMT, μια μέθοδο P.M. που δημιουργήθηκε από την Simpact Systems Ltd 
το  1975.  Η  PROMT  υιοθετήθηκε  από  την  CCTA  το  1979  ως  το  πρότυπο  που  πρέπει  να 
χρησιμοποιηθεί  για  όλα  τα  έργα  Πληροφοριακών  Συστημάτων  της  Κυβέρνησης.  Όταν  η 
PRINCE κυκλοφόρησε το 1989, υπερέβη αποτελεσματικά την PROMTσε Κυβερνητικά έργα 
(www – prince2.com, prince2.org.uk, projectsmart.co.uk, 2008).  
 
Η αποτελεσματική υλοποίηση ενός έργου διασφαλίζεται καλύτερα μέσα από τη χρήση μιας 
κατάλληλης  μεθοδολογίας  διαχείρισης  έργου,  ιδιαίτερα  όταν  πρόκειται  για  μεγάλης 
κλίμακας  ή  κρίσιμης  σημασίας  έργα.  Η  εμπειρική  αυτή  διαπίστωση  οδήγησε  αρχικά,  το 
1989,  τη  βρετανική  κυβέρνηση  να  υιοθετήσει  τη  μεθοδολογία  PRINCE  για  τη  διαχείριση 
όλων  των  κρατικών  έργων  πληροφορικής.  Τα  αυξανόμενα  αιτήματα  πολλών  δημοσίων 
φορέων  για  την  παροχή  συμβουλευτικής  και  τεχνικής  υποστήριξης  στη  διαχείριση  των 
έργων και των λοιπών κλάδων ώθησαν τον αρμόδιο κρατικό φορέα, ονόματι OGC (Office of 
Government  Commerce)  να  παρουσιάσει  το  1996  μια  αναθεωρημένη  εκδοχή  της 
μεθοδολογίας,  που  ονομάστηκε  PRINCE2  (Αναγνωστόπουλος, 2006).  Η  τελευταία  έκδοση 
του  πρότυπου  αυτού  αναπτύχθηκε  μέσω  βελτιώσεων  βασισμένων  στη  χρήση  της,  σε 
γνώμες ειδικών P.M. και σε παρακολούθηση 150 οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα (www – prince official site, 2008, Siegelaub, 2004). 
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Από το 1989, το πρότυπο αυτό χρησιμοποιήθηκε από το δημόσιο και εμπορικό τομέα και 
πλέον αναγνωρίζεται ως de facto πρότυπο για τη P.M., στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 
Είναι μια ευέλικτη μέθοδος και παρόλο που αρχικά σχεδιάστηκε για τη διαχείριση έργων 
Τ.Π.  (Τεχνολογίας  της  Πληροφορίας)  πλέον  εφαρμόζεται  σε  όλους  τους  τύπους  έργων 
(www  –  prince  official  site,  prince2.org.uk,  2008).    Η  PRINCE2  είναι  η  επίσημη  de  facto 
μεθοδολογία  διαχείρισης  έργων  για  τα  κρατικά  έργα  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο.  Σήμερα 
αναγνωρίζεται  διεθνώς  ως  βέλτιστη  πρακτική  διαχείρισης  έργων,  με  αποτέλεσμα  να 
παγιώνεται η χρήση της και σε χώρες εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, όπως στην Ολλανδία, στο 
Βέλγιο,  στη  Γερμανία,  στην  Ισπανία,  στη  Νότια  Αφρική,  στην  Αυστραλία,  ακόμα  και  στις 
ΗΠΑ (στις οποίες πάντως κυριαρχεί το πρότυπο PMBοK και η πιστοποίηση PMP του Project 
Management  Institute)  (Αναγνωστόπουλος, 2006, Siegelaub, 2004). Είναι σήμερα η γενική 
μεθοδολογία  διαχείρισης  έργων  που  επιλέγουν  πολλές  γνωστές  ιδιωτικές  επιχειρήσεις, 
όπως  οι  Nat  West,  GlaxoSmithKline,  Hitachi,  Philip  Moris,  BT,  Unilever,  Tesco,  British 
Telecom, Ministry of Defence και πολλές άλλες. 
 
Η PRINCE2 υιοθετεί τις αρχές της δομημένης διαχείρισης, δηλαδή της διοίκησης του έργου 
με έναν λογικό, κατάλληλα οργανωμένο τρόπο, ακολουθώντας συγκεκριμένα διαδικαστικά 
«βήματα» (Αναγνωστόπουλος, 2006): 
1. Προσφέρει μια «κοινή γλώσσα συνεννόησης» μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών 

του  έργου.  Η  εφαρμογή  της  μεθοδολογίας  συνεπάγεται  την  αποκλειστική  και 
αυστηρή  χρήση  75  «PRINCE2  προϊόντων»,  τα  οποία  ενσωματώνουν  όλη  την 
διοικητική  πληροφορία  που  παράγεται  κατά  τη  διάρκεια  του  έργου,  ως  εισροή  ή 
εκροή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών. Η σαφής ονομασία και το προκαθορισμένο 
περιεχόμενο  των  προϊόντων  αυτών  συμβάλλουν  πρακτικά  στην  αποφυγή 
παρερμηνειών  αναφορικά  με  τους  επιδιωκόμενους  ενδιάμεσους  και  τελικούς 
στόχους του έργου: 

2. Είναι  μια  μέθοδος που συμβάλλει  στη  διαρκή  βελτίωση  της  διαχείρισης  των  έργων 
ενός οργανισμού.  Ένα από τα 75 προϊόντα της μεθοδολογίας είναι και η «Αναφορά 
της Καταγεγραμμένης Εμπειρίας» η οποία περιγράφει την εμπειρία (τα «μαθήματα») 
που αποκομίστηκε κατά την υλοποίηση του έργου, ώστε  τόσο τα θετικά όσο και  τα 
αρνητικά  αποτελέσματα  να  τεκμηριώνονται  για  να  αποτελέσουν  χρήσιμο  οδηγό  σε 
μελλοντικά έργα. 

3. Αποτελεί ενδεδειγμένη λύση για όσους οργανισμούς επιθυμούν να υιοθετήσουν μια 
μεθοδολογία διαχείρισης έργου. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο χρόνος που απαιτείται για 
την ανάπτυξη μιας εσωτερικής τεχνικής διαχείρισης έργων μπορεί να διαρκέσει από 6 
έως  12  μήνες  και  να  κοστίσει  από  150.000  έως  375.000  ευρώ  (χωρίς  να 
συνυπολογίζεται  ο  χρόνος  και  το  κόστος  εσωτερικής  υποστήριξης  και  εκπαίδευσης 
των  στελεχών  σε  αυτή).  Επιπλέον  υφίσταται  η  διαρκής  ανάγκη  εκπαίδευσης  στη 
μεθοδολογία  όλων  των  νεοεισερχόμενων  στελεχών  του  οργανισμού.  Η  PRINCE2 
προσφέρει  μια  ιδιαίτερα  ελκυστική,  εναλλακτική  λύση,  λόγω  της  αναγνωρισμένης 
εγκυρότητάς  της,  αλλά  και  επειδή  ήδη  υπάρχουν  χιλιάδες  Πιστοποιημένοι 
Επαγγελματίες  Διαχειριστές  PRINCE2  Έργων,  τους  οποίους  ένας  οργανισμός  μπορεί 



  
ΔΔιιππλλωωμμααττιικκήή  ΕΕρργγαασσίίαα                                                                                                                                                                                                                                  [[ΠΠααρρθθεεννοοπποούύλλοουυ  ΝΝιικκοολλέέτταα]]  

[[111133]]  
  

να αντλήσει από  την αγορά,  με  τη σιγουριά  του υψηλού βαθμού επαγγελματισμού 
και κατάρτισής τους. 

4. Πλαισιώνεται  από  εδραιωμένες  και  διαρκώς  αυξανόμενες  ομάδες  χρηστών  (user 
groups),  οι  οποίες  είναι  αφοσιωμένες  στην  υποστήριξη,  προώθηση  και  εξειδίκευση 
της  μεθοδολογίας.  Μέσω  των  ομάδων  αυτών  δίδεται  η  δυνατότητα  ανταλλαγής 
εμπειριών  και  συμβουλών  για  την  ορθή  εφαρμογή  της  και  επιπλέον  ενισχύεται  η 
τάση και η προοπτική για την υιοθέτησή της ως διεθνές στάνταρ διαχείρισης έργων. 
 

Το  πρότυπο  αυτό  βοηθά  στην  επίτευξη  μεγαλύτερων  επιχειρησιακών  ωφελειών  κατά  τη 
P.M.. Αυτά είναι (www – prince official site, 2008): 

 ελαχιστοποίηση ρίσκου αποτυχίας του έργου 
 μειωμένη φύρα και αυξημένη παραγωγικότητα 
 μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης πελάτη 
 αυτοπεποίθηση σχετικά με μελλοντική ανάληψη προγραμμάτων αλλαγής 

 
Η  PRINCE2  βασίζεται  στις  αρχές  της  βάσης  PMBoK,  εστιάζει  στα  στοιχεία  τα  οποία 
αναγνωρίζει  ως  καίρια  για  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  του  έργου.  Διαμορφώνει  μια 
διαδικασία  συνδέοντας  όλα  αυτά  τα  στοιχεία  με  σκοπό  την  μείωση  του  συνολικού 
κινδύνου,  και  παρέχει  τεχνικές  υποστήριξής  τους.  Χρησιμοποιεί  τα  στοιχεία  της  PMBoK, 
προτείνει  έναν  αποτελεσματικό  τρόπο  οργάνωσής  τους  ώστε  να  μειωθεί  ο  κίνδυνος  του 
έργου  και  να  εξασφαλιστεί  η  ποιότητά  του.  Δεν  καλύπτει  το  εύρος  της  γνώσης  που 
καλύπτει η PMBoK, αλλά εστιάζει σε καίρια θέματα (Siegelaub, 2004).  
 
Καλύπτει οχτώ (8) βασικά στοιχεία μεταβλητών (Siegelaub, 2004):  

1. Επιχειρησιακή Περίπτωση: επιβεβαιώνεται από το Συμβούλιο Έργου πριν από την 
έναρξη του έργου και ξεκινά σε κάθε κύριο σημείο λήψης αποφάσεων του έργου.  

2. Οργανισμός: καθώς ο P.M. έχει να διοικήσει προσωπικό που λογοδοτεί σε μια άλλη 
δομή  διοίκησης,  είναι  απαραίτητη  η  ύπαρξη  μιας  επιβλέπουσας  ανώτερης 
διοικητικής  αρχής  (Συμβούλιο  Έργου),  που  να  εξασφαλίζει  ότι  οι  πόροι  έχουν 
ανατεθεί στο έργο.  

3. Σχεδιασμός:  είναι  ο  σκελετός  του  πληροφοριακού  συστήματος  της  διοίκησης,  και 
απαιτεί έγκριση και δέσμευση από όλα τα επίπεδα του οργανισμού του έργου. 

4. Έλεγχος: αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι το έργο παράγει τα απαιτούμενα προϊόντα, 
εκτελείται  βάσει  χρονοδιαγράμματος  και  σε  συμφωνία  με  τα  σχέδια  κόστους  και 
ανάθεσης πόρων και παραμένει βιώσιμο. 

5. Διαχείριση Κινδύνου: απαιτεί ανάλυση και διοίκηση κρίσεων. 
6. Ποιότητα: εξασφαλίζει την προσδοκώμενη από τον πελάτη ποιότητα μέσα από ένα 

σύστημα  ποιότητας.  Οι  απαιτήσεις  ποιότητας  βασίζονται  στην  «Περιγραφή 
Προϊόντος».  

7. Διοίκηση  Διάρθρωσης:  παρέχει  μηχανισμούς  για  τον  εντοπισμό  και  έλεγχο  των 
παραδοτέων του έργου. 
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8. Έλεγχος Αλλαγής: περιλαμβάνει την αξιολόγηση των επιπτώσεων, του κόστους και 
της  σημασίας    των  πιθανών  αλλαγών,  και  τη  λήψη  αποφάσεων  σχετικά  με  την 
πραγματοποίηση ή μη των αλλαγών. 

 
PMBoK – Γνωστικό Αντικείμενο   PRINCE2 ‐ Συγκρίσιμα Στοιχεία  

Ενοποίηση 
 

Συνδυασμένα  Στοιχεία  και  Διαδικασίες,  Έλεγχος 
Αλλαγής 

Περιεχόμενο, Χρόνος, Κόστος  Σχέδια, Επιχειρησιακή Περίπτωση 

Ποιότητα  Ποιότητα, Διοίκηση Διάρθρωσης 

Κίνδυνοι  Κίνδυνοι

Επικοινωνία  Έλεγχος

Ανθρώπινοι Πόροι   Οργανισμός

Προμήθειες  (δεν καλύπτεται)

Πίνακας 4.2 Σύγκριση Γνωστικού Αντικειμένου PMBoK και στοιχείων PRINCE2 (πηγή: Siegelaub, 2004). 

 
Ρόλοι του P.M. (www – prince official site, prince2.com, 2008) 
Ο υπεύθυνος για την οργάνωση και τον έλεγχο του έργου είναι ο Project Manager. Εκείνος 
επιλέγει  τα άτομα που θα εκτελέσουν  τις  εργασίες,  είναι υπεύθυνος  για  την  εξασφάλιση 
της  έγκαιρης  και  σωστής  ολοκλήρωσης  του  έργου  και  διαμορφώνει  τα  Σχέδια  του  Έργου 
που  περιγράφουν  τις  αρμοδιότητες  και  τις  εργασίες  της  Ομάδας  Έργου  καθώς  και  τον 
αναμενόμενο χρόνο λήξης. 

 
Η  PRINCE2  ορίζει  ένα  Συμβούλιο  Έργου  (Project  Board)  το  οποίο  αποτελείται  από  τον 
Πελάτη  (Customer),  έναν  εκπρόσωπο  του  χρήση  ‐  τον Ανώτερο Χρήστη  (Senior User)  και 
έναν  εκπρόσωπο  του  προμηθευτή  –  τον Ανώτερο  Προμηθευτή  (Senior  Supplier).  Ο P.M. 
κάνει  τακτικές  αναφορές  στο  Συμβούλιο  και  πληροφορεί  σχετικά  με  την  πρόοδο  των 
εργασιών  και  επισημαίνει  τυχόν  προβλήματα  που  μπορεί  να  προκύψουν.  Το  Συμβούλιο 
είναι υπεύθυνο για την παροχή στον P.M. των κατάλληλων αποφάσεων για τη συνέχιση του 
έργου και την υπέρβαση των όποιων προβλημάτων.  

 
Τεχνικές P.M. (www – prince official site, prince2.com, 2008) 
Μια ανεξάρτητη άποψη της προόδου εργασιών του έργου παρέχεται από την Διασφάλιση 
Έργου  (Project Assurance).  Στην  PRINCE2  υπάρχουν  τρεις  θεωρήσεις  της  ασφάλισης:  της 
επιχείρησης,  του  χρήστη  και  του  ειδικού.  Κάθε  άποψη  αντανακλά  τα  ενδιαφέροντα  των 
τριών μελών του Συμβουλίου Έργου. Η ασφάλεια έχει να κάνει με  τον έλεγχο αν το έργο 
παραμένει  βιώσιμο  σε  ό,τι  αφορά  το  κόστος  και  τα  οφέλη  (θεώρηση  της  επιχείρησης), 
εξασφαλίζοντας ότι οι απαιτήσεις των χρηστών ικανοποιούνται  (θεώρηση του χρήστη) και 
το  έργο  παραδίδει  μια  κατάλληλη  λύση  (θεώρηση  του  ειδικού).  Η  διαδικασία  αυτή  σε 
μερικά  έργα  γίνεται  από  μια  ξεχωριστή  Ομάδα  ενώ  σε  άλλα  γίνεται  από  τα  μέλη  του 
Συμβουλίου.  
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Το  Γραφείο  Υποστήριξης  Έργου  (Project  Support  Office)  δημιουργείται  ενίοτε  για  να 
βοηθήσει  τον P.M.  να  εκτελέσει  την  πληθώρα διαχειριστικών  εργασιών που απαιτούνται 
(πληροφόρηση όλων  των  εμπλεκομένων,  καθορισμός συναντήσεων,  ενημέρωση σχεδίων, 
έλεγχος εργασιών, διατήρηση αρχείου κ.λ.π.).  
 
Πέρα  από  τη  δράση  των  διαφορετικών  ατόμων  που  εμπλέκονται  στο  έργο  και  των 
αρμοδιοτήτων  τους,  η  μέθοδος  εξηγεί  επίσης  και  τον  τρόπο  διαχείρισης  κινδύνου, 
διαχείρισης ποιότητας και ελέγχου των αλλαγών του έργου.  
 
Το πρότυπο αυτό διαφέρει από  τα άλλα καθώς παρέχει  ένα δομημένο πλαίσιο,  το οποίο 
μπορεί να διαμορφωθεί και να κλιμακωθεί ανάλογα με το έργο. Είναι συμβατό με όλες τις 
άλλες πιστοποιήσεις P.M. γιατί παρέχει την τεχνική υποδομή του πλαισίου υλοποίησης του 
έργου,  το  οποίο  θα  συμπεριλάβει  όλες  τις  ικανότητες  που  εξασφαλίζονται  μέσω  άλλων 
πιστοποιήσεων.  Η  πιστοποίηση  PRINCE21  αποτελεί  το  ανώτερο  επίπεδο  βραβείου  αυτής 
της κατηγορίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 PRINCE2 Quiz και PRINCE2 Templates (www – prince2.com, 2008). 
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Μοντέλο διαδικασιών PRINCE2 (www – prince2.com, 2008) 

 
Εικόνα 4.3 Μοντέλο Διαδικασιών (κατά PRINCE2 – πηγή: διαδίκτυο, prince2.com, 2008) 

 
Διεύθυνση ενός Έργου (Directing a Project) 
Διαρκεί  από  την  αρχή  του  έργου  μέχρι  το  τέλος  του.  Η  διαδικασία  αφορά  το  Συμβούλιο 
Έργου.  Αυτό  διοικεί,  παρακολουθεί  μέσω  αναφορών  και  ελέγχει  μέσω  ενός  αριθμού 
σημείων  αποφάσεων.  Οι  βασικές  διαδικασίες  του  Συμβουλίου  εντοπίζονται  σε  τέσσερις 
κύριες περιοχές: 
- έναρξη (ξεκινώντας το έργο με σωστές βάσεις) 
- όρια σταδίων  
- κατευθύνσεις κατά περίπτωση 
- κλείσιμο έργου 
- αυτή η διαδικασία δεν καλύπτει τις καθημερινές δραστηριότητες του P.M. 
 
Έναρξη Έργου (Starting up a Project) 
Είναι  η  πρώτη  διαδικασία  του  μοντέλου.  Σχεδιάζεται  για  να  εξασφαλίσει  ότι  τα 
προαπαιτούμενα  του  έργου  είναι  στη  θέση  τους.  Η  διαδικασία  απαιτεί  την  ύπαρξη  της 
εντολής  (Project Mandate)  που  ορίζει  την  σκοπιμότητα  του  έργου  και  ποιο  αποτέλεσμα 
αναμένεται.  Η  εργασία  της  διαδικασίας  διαμορφώνεται  γύρω  από  την  παραγωγή  τριών 
στοιχείων: 

1. διασφάλιση  ότι  η  πληροφορία  που  χρειάζεται  είναι  διαθέσιμη  για  την  ομάδα 
έργου 

2. σχεδιασμός και ανάθεση της Ομάδας P.M. 
3. δημιουργία του Σχεδίου Αρχικού Σταδίου 



  
ΔΔιιππλλωωμμααττιικκήή  ΕΕρργγαασσίίαα                                                                                                                                                                                                                                  [[ΠΠααρρθθεεννοοπποούύλλοουυ  ΝΝιικκοολλέέτταα]]  

[[111177]]  
  

 
Εκκίνηση του Έργου (Initiating a Project) 
Οι στόχοι είναι: 

- συμφωνία ότι το έργο έχει λόγο ύπαρξης 
- καθιέρωση μιας σταθερής βάσης διοίκησης 
- καταγραφή και έγκριση ότι μια αποδεκτή Επιχειρησιακή Περίπτωση υφίσταται 
- εξασφάλιση αποδεκτής και σταθερής βάσης έργου πριν από την έναρξη των εργασιών 
- συμφωνία για τη δέσμευση των πόρων στο πρώτο στάδιο του έργου 
- ενίσχυση και δυνατότητα του Συμβουλίου του Έργου να αναλάβει την ιδιοκτησία του 

έργου 
- παροχή  του  σημείου  αναφοράς  για  τις  διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων  που 

απαιτούνται κατά τη διάρκεια ζωής του έργου 
- διασφάλιση  ότι  γίνεται  ορθή  επένδυση  του  χρόνου  και  της  προσπάθειας  που 

απαιτείται από το έργο, λαμβάνονται υπόψη τους κινδύνους. 
 

Διαχείριση Ορίων Σταδίων (Managing Stage Boundaries) 
Σε  αυτή  τη  διαδικασία  παρέχονται  στο  Συμβούλιο  σημεία  λήψης  αποφάσεων  για  την 
συνέχιση ή μη του έργου. Οι στόχοι της διαδικασίας είναι να: 

- διαβεβαιώνει  το  Συμβούλιο  ότι  όλα  τα  παραδοτέα  έχουν  ολοκληρωθεί  όπως 
συμφωνήθηκε 

- παρέχει  την  αναγκαία  πληροφορία  στο  Συμβούλιο  για  την  αξιολόγηση  της 
βιωσιμότητας του έργου 

- παρέχει  την αναγκαία  πληροφορία  στο  Συμβούλιο  για  να  εγκρίνει  την  ολοκλήρωση 
της τρέχουσας φάσης και να εξουσιοδοτεί την έναρξη της επόμενης φάσης 

- καταγράφει όποιες μετρήσεις και γνώσεις αποκτώνται, που μπορούν να βοηθήσουν 
σε επόμενα στάδια του ίδιου έργου ή σε άλλα έργα. 

 
Έλεγχος Σταδίου (Controlling a Stage)  
Περιγράφει  τις  δραστηριότητες  παρακολούθησης  και  ελέγχου  του  P.M.  Μέσα  σε  κάθε 
στάδιο υπάρχει ένας κύκλος που αποτελείται από: 

- έγκριση εργασιών που πρέπει να γίνουν 
- συγκέντρωση πληροφοριών για τις εργασίες αυτές 
- παρακολούθηση αλλαγών 
- επαναπροσέγγιση της κατάστασης 
- αναφορές 
- διορθωτικές κινήσεις 

 
Διαχείριση Παραδοτέων (Managing Product Delivery) 
Ο στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να εξασφαλίσει ότι τα σχεδιασμένα προϊόντα έχουν 
δημιουργηθεί και παραδοθεί μέσω: 

- εξασφάλισης ότι οι αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί καταλλήλως 
- εξασφάλισης ότι η εργασία ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 
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- εξασφάλισης ότι η εργασία έχει γίνει 
- αξιολόγησης της προόδου εργασιών και τακτικών προβλέψεων 
- εξασφάλισης ότι τα παραδοτέα διαθέτουν τα απαραίτητα κριτήρια ποιότητας 
- αποδοχής έγκρισης για τα παραδοτέα 

 
Κλείσιμο Έργου (Closing a Project) 
Σκοπός της διαδικασίας είναι να εκτελέσει ένα ελεγχόμενο κλείσιμο του έργου: 

- έλεγχος  του  βαθμού  επίτευξης  των  στόχων  που  έχουν  τεθεί  στο  Έγγραφο  Έναρξης 
Έργου 

- επιβεβαίωση  της  εφαρμογής  του  Εγγράφου  και  του  βαθμού  ικανοποίησης  του 
πελάτη με τα παραδοτέα 

- επίσημη αποδοχή των παραδοτέων 
- εξασφάλιση  του  βαθμού  παράδοσης  των  αναμενόμενων  προϊόντων  και  αποδοχής 

από τον πελάτη 
- επιβεβαίωση ότι έχουν γίνει συμφωνίες συντήρησης  
- προτάσεις για περαιτέρω δράσεις 
- συγκέντρωση  γνώσεων  από  το  έργο  και  ολοκλήρωση  της  Αναφοράς  Γνώσεων  που 

Λήφθηκαν 
- προετοιμασία μιας Αναφοράς Τέλους Έργου 
- ενημέρωση  του οργανισμού που  εκτελεί  το  έργο  για  την αποδέσμευση  της  ομάδας 

έργου και των πόρων 
 

Σχεδιασμός (Planning) 
Ο  σχεδιασμός  είναι  επαναλαμβανόμενη  διαδικασία  και  παίζει  σημαντικό  ρόλο  σε  άλλες 
διαδικασίες, όπως είναι: 

- σχεδιασμός Σταδίου Εκκίνησης 
- σχεδιασμός Έργου 
- σχεδιασμός Σταδίου 
- παραγωγή Σχεδίου Εξαιρέσεων 
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Εικόνα  4.4  Χρήση  στοιχείων  PRINCE2  και  τεχνικές  στις  διαδικασίες  (πηγή:  διαδίκτυο  ‐ 
Wideman, 2002) 
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Δυνάμεις της PRINCE2 (Siegelaub, 2004) 
Διαθέτει μια σειρά από χρήσιμα στοιχεία που την διαφοροποιούν από άλλες μεθοδολογίες 
P.M. Η προσέγγισή της βασίζεται στην κοινή λογική. Κάθε ένα από τα παρακάτω στοιχεία 
συμπληρώνει αυτά που προσφέρει η PMBoK: 

• Οργανισμός  και  Συμβούλιο  Έργου:  Το  Συμβούλιο  Έργου  είναι  το  σημαντικότερο 
χαρακτηριστικό. Το Συμβούλιο είναι ο «κύριος» (κάτοχος) του έργου – αυτό βοηθά 
στη δέσμευση της κατάλληλης ανάθεσης των πόρων κατά την πορεία του έργου. Το 
στοιχείο  αυτό  μπορεί  να  εφαρμοστεί  στα  περισσότερα  περιβάλλοντα  έργων.  Το 
Συμβούλιο εκπροσωπείται από τον «Πελάτη», τον «Χρήστη» και τον «Προμηθευτή». 
Ρόλος του Συμβουλίου είναι η υποστήριξη του P.M. Η σύστασή του γίνεται κατά την 
αρχική  διαδικασία  Έναρξης  του  Έργου,  σύμφωνα με  το  μοντέλο  διαδικασιών.  Εάν 
δεν συσταθεί τότε δεν μπορεί να υπάρξει η κατάλληλη υποστήριξη για την επιτυχία 
του έργο.  

• Λήψη  Αποφάσεων  βάσει  Επιχειρησιακής  Περίπτωσης:  είναι  ευθύνη  του 
Συμβουλίου και του P.M. Η επιχειρησιακή περίπτωση «ανήκει» στο Συμβούλιο και ο 
P.M. παρέχει την πληροφορία που χρειάζεται το Συμβούλιο για να την αξιολογήσει 
και να την λάβει υπόψη στις αποφάσεις του έργου.  

• Σχεδιασμός  βάσει  Προϊόντος:  η  Ανάλυση  Δομής  Προϊόντος  (PBS  –  Product 
Breakdown Structure) είναι το πρωταρχικό στοιχείο της μεθοδολογίας. Εστιάζει στα 
παραδοτέα, αποσαφηνίζει  το περιεχόμενο τους μέσω των Περιγραφών Προϊόντος. 
Αυτό  βοηθά  στη  διευκρίνιση  των  απαιτήσεων  και  τη  διασφάλιση  ότι  το  σωστό 
προϊόν θα δημιουργηθεί από την πρώτη φορά, και παρέχει σαφήνεια σχετικά με τον 
εκτιμώμενο  χρόνο  και  πόρους  και  με  τη  διαχείριση  κινδύνου.  Οι  περιγραφές  του 
προϊόντος αποτελούν και μια βάση αναφοράς σε περίπτωση αλλαγών.   

• Διοίκηση  Θεμάτων/  Ζητημάτων:  είναι  βασική  σε  κάθε  σύστημα  ποιότητας. 
Προτείνεται  η  χρήση  ενός  Ημερολογίου  Ζητημάτων  όπου  καταγράφονται  οι 
λεπτομέρειες  για  το  καθένα:  περιγραφή,  αξιολόγηση,  σχετικές  αποφάσεις  και 
κατάσταση.  

• Πακέτο  Εργασιών:  εννοιολογικό  στοιχείο  του  συστήματος  εργασιών  της  PRINCE2, 
διαθέτει  το  σύνολο  της  πληροφορίας  που  σχετίζεται  με  τη  δημιουργία  ενός  ή 
περισσότερων  παραδοτέων,  περιλαμβάνει  μία  ή  περισσότερες  Περιγραφές 
Προϊόντος, αναλύει τους περιορισμούς κατά την παραγωγή (όπως είναι το κόστος, ο 
χρόνος).  Διαμορφώνεται  σε  ένα  μίνι  –  Έγγραφο  Εκκίνησης  Έργου  (PID  –  Project 
Initiation Document), παρουσιάζοντας τις απαιτήσεις του έργου σε αυτούς που θα 
το εκτελέσουν.  

• Διοίκηση  Εξαιρέσεων:  είναι  η  διαδικασία  χειρισμού  έκτακτων  καταστάσεων  και 
ορίζεται  πριν  την  εκτέλεση,  στο  Έγγραφο  Εκκίνησης  Έργου.  Το  Συμβούλιο  δίνει 
κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα κινηθεί ο P.M.  

• Έλεγχος  Αλλαγής  και  Διοίκηση  Διάρθρωσης:  η  PRINCE2  συνδέει  τα  δύο  αυτά 
στοιχεία. Ο Έλεγχος Αλλαγής εξηγεί πως διαχειρίζονται οι αιτήσεις αλλαγών, ενώ η 
Διοίκηση Διάρθρωση διαχειρίζεται την καταγραφή,  την πορεία και την πραγματική 
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αλλαγή του παραδοτέου, παρέχει συγκεκριμένες τεχνικές ελέγχου των παραδοτέων. 
Τα  δύο  αυτά  στοιχεία  είναι  απαραίτητα  συστατικά  για  ένα  οποιοδήποτε 
ολοκληρωμένο (πιστοποιημένο κατά ISO 9001) σύστημα διοίκησης ποιότητας.  

• Επιθεώρηση Ποιότητας:  είναι  η  δοκιμασμένη  τεχνική  που  παρέχει  η  PRINCE2  για 
τον έλεγχο της ποιότητας σε παραδοτέα. Παραθέτει τα βήματα και τους πόρους που 
χρειάζονται  για  την  αποτίμηση  της  συμφωνίας  των  παραδοτέων  με  τις 
προδιαγραφές (Περιγραφή Έργου). 

 
Ακόμη,  καθορίζει  ειδικούς  στόχους  και  προϋποθέσεις  της  διαδικασίας  σχεδιασμού. 
Υπάρχουν  ορισμένα  τεκμήρια  –πέρα  από  τη  συμβατική  τεκμηρίωση‐  που  απαιτούν 
ολοκλήρωση και είναι τα εξής (Maylor H., 2005): 

1. ημερολόγιο ποιότητας: καταγραφή των ελέγχων, της φύσης τους και του ατόμου που 
τους κάνει 

2. ημερολόγιο αλλαγών: καταγραφή προβλημάτων που προέκυψαν και οι αλλαγές που 
έγιναν για την αντιμετώπισή τους 

3. ημερολόγιο κινδύνων: καταγραφή των κύριων κινδύνων που συνδέονται με το έργο 
και  των  ενεργειών  ελέγχου  που  έγιναν  –  δείχνει  αν  οι  κίνδυνοι  έτυχαν  άμεσης 
αντιμετώπισης. 

 
Εξασφαλίζει  γραφειοκρατικούς  ελέγχους  για  το  σχεδιασμό  και  την  εκτέλεση  έργων. 
Υπαγορεύει  τον  προσδιορισμό μερικών από  τα πιθανά προβλήματα που  ενδεχομένως  να 
προκύψουν  σε  ένα  έργο.  Το  πρότυπο  αυτό  ωστόσο  δεν  παρέχει  καμία  εγγύηση  της 
επιτυχίας. Ο λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα πρότυπο για τη διαδικασία – δεν καθορίζει 
την ποιότητα του αποτελέσματος ενός έργου, αλλά μόνο τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
υλοποιηθεί (Maylor H., 2005). 

 
Η  μεθοδολογία  αυτή  δεν  προτίθεται  να  σταθεί  μόνη  της  αλλά  με  τη  βοήθεια  της  βάσης 
γνώσης. Η επιτυχία του έργου δεν είναι αποκλειστική ευθύνη της μεθόδου – η μέθοδος δεν 
εγγυάται ότι το έργο θα πετύχει. Εξαρτάται από τα άτομα που το εκτελούν.  
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4.2.4 PMBoK 
PMBoK:  είναι  το  αναγνωρισμένο  (de  facto)  πρότυπο  γνώσης  της  P.M.  (βάση  γνώσης), 
διεθνώς αναγνωρισμένο  (IEEE Std 1490‐2003) (www – en.wikipedia.org, 2008). Προσφέρει 
μια  αφηρημένη  και  γενική  προσέγγιση  για  την  ενοποίηση  των  «Περιοχών  Γνώσης»  της 
Διοίκησης  Έργου  (Siegelaub,  2004).  Εκδόθηκε  από  το  PMI  για  πρώτη  φορά  το  1987,  ως 
πρώτη προσπάθεια καταγραφής και προτυποποίησης γενικά αποδεκτών πληροφοριών και 
πρακτικών P.M. Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε το 1996 και ακολούθησε η δεύτερη το 2000. 
Το 2004 εκδόθηκε η τρίτη έκδοση, η οποία περιλάμβανε βασικές αλλαγές από την πρώτη. 
Αναμένεται η τέταρτη έκδοση στο τέλος του 2008 (www – en.wikipedia.org, 2008).  
 
Ο PMBOK® Guide έχει εγκριθεί από τους American National Standard  (ANS) και American 
National Standards  Institute (ANSI). Έτσι τον Σεπτέμβριο του 1999 το PMBOK® Guide έγινε 
επίσημο ANSI Standard, ANSI/PMI 99‐001‐1999. Η PMBOK® Guide κυκλοφορεί σε πάνω από 
2.500.000 τυπωμένα αντίγραφα και σε άγνωστο αριθμό ηλεκτρονικών αντιγράφων (PDFs). 
Οι συγγραφείς  του PMBOK®  είναι περίπου 700  επαγγελματίες Project Managers από όλη 
την υφήλιο (www – pmi‐greece.org, 2008).  

 
Η Βάση  Γνώσης  της Διοίκησης Έργου  (Project Management Body of Knowledge – PMBoK) 
είναι  το  σύνολο  της  γνώσης  που  σχετίζεται  με  τη  P.M.,  που  «γενικά  αναγνωρίζεται»  ως 
«καλή  πρακτική».  Οι  γνώσεις  και  οι  μέθοδοι  που  περιγράφονται  είναι  εφαρμόσιμες  στα 
περισσότερα  έργα,  τις  περισσότερες φορές  και  υπάρχει  ευρύτατη  αποδοχή  της  αξίας  και 
της χρησιμότητάς τους. Η «καλή πρακτική» έγκειται στο ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι η 
σωστή  εφαρμογή  των  ικανοτήτων,  των  εργαλείων  και  των  τεχνικών  αυτών  ενισχύει  την 
πιθανότητα επιτυχίας σε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών έργων,  χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι μπορεί πάντα να εφαρμόζεται όμοια σε όλα τα έργα. Ακόμη η Βάση Γνώσης παρέχει ένα 
κοινό  λεξιλόγιο  για  τη  συζήτηση,  την  καταγραφή  και  την  εφαρμογή  της  διοίκησης  έργου 
(PMBoK Guide, 2004).  
 
Το  πρότυπο  αυτό  προσφέρει  μια  βασική  αναφορά  για  όποιον  δείχνει  ενδιαφέρον  στο 
επάγγελμα  της  διοίκησης  έργου.  Αποτελεί  όμως  υποσύνολο  της  ευρύτερης  Γνώσης  της 
Διοίκησης Έργου (εικόνα 4.5). Η γνώση που περιλαμβάνεται στην PMBoK αποτελείται από: 

• τον ορισμό του Κύκλου Ζωής του Έργου 

• πέντε (5) ομάδες Διαδικασιών Δ.Ε. 

• εννέα (9) Περιοχές Γνώσης 
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Εικόνα  4.5  Οι  περιοχές 
εξειδίκευσης που απαιτώνται από 
τους P.M.  (πηγή: PMBoK, 2004). 

 
 
Περιγραφή  PMBoK  (www  –  en.wikipedia.org,  projectsmart.co.uk,  12manage.com,  2008  ‐ 

PMBoK, 2004) 
Αφορά  κυρίως  την  περιγραφή  της  εργασίας  ως  σύνολο  διαδικασιών.  Οι  διαδικασίες 
περιγράφονται με όρους: 

 Εισερχόμενων στοιχείων (κείμενα, σχέδια, σχεδιαγράμματα κ.λ.π.) 
 Εργαλείων και Τεχνικών 
 Εξερχόμενα στοιχεία (κείμενα, προϊόντα, παραδοτέα κ.λ.π.)  

 
Η Βάση Γνώσης οργανώνεται σε τρία μέρη: 

1. το Πλαίσιο της Διοίκησης Έργου, που παρέχει μια βασική δομή για την κατανόηση 
της  Δ.Ε.  Περιλαμβάνει  την  διασαφήνιση  κύριων  όρων,  περιγραφή  του 
περιβάλλοντος των έργων.  

2. το Πρότυπο  της Διοίκησης Έργου.  Καθορίζει όλες  τις διαδικασίες Διοίκησης Έργου 
και περιγράφει την πολυδιάστατη φύση της Δ.Ε.  

3. οι Περιοχές Γνώσης της Διοίκησης Έργου. Στο μέρος αυτό οργανώνονται οι σαράντα 
τέσσερις (44) διαδικασίες Δ.Ε. σε εννέα (9) περιοχές γνώσης. Ακόμη, περιγράφονται 
οι διεργασίες που ενοποιούν τα διάφορα στοιχεία της Δ.Ε. και περιλαμβάνονται τα 
αντίστοιχα έγγραφα που χρησιμοποιούνται.  

 
Αναγνωρίζονται  σαράντα  τέσσερις  (44)  διαδικασίες  που  ανήκουν  σε  πέντε  (5)  βασικές 
ομάδες  και  εννέα περιοχές  γνώσης που είναι  κοινές σχεδόν σε όλα  τα έργα. Οι πέντε  (5) 
ομάδες είναι: 

1. Έναρξη, 
2. Σχεδιασμός, 
3. Εκτέλεση, 
4. Έλεγχος και παρακολούθηση, 
5. Κλείσιμο. 
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Οι εννέα (9) περιοχές γνώσης είναι: 
1. Διοίκηση Ενοποίησης Έργου 

1.1. Τεχνικό Δελτίο Έργου 
1.2. Προκαταρκτική Έκθεση Περιεχομένου του Έργου 
1.3. Ανάπτυξη σχεδίου Δ.Ε. 
1.4. Διεύθυνση και Διοίκηση εκτέλεσης του Έργου 
1.5. Παρακολούθηση και Έλεγχος εργασιών 
1.6. Έλεγχος αλλαγών 
1.7. Κλείσιμο Έργου 

 

2. Διοίκηση Αντικειμένου του Έργου 
2.1 Σχεδιασμός αντικειμένου 
2.2 Ορισμός περιεχομένου του έργου 
2.3 Δημιουργία W.B.S. 
2.4 Επιβεβαίωση του περιεχομένου 
2.5 Έλεγχος περιεχομένου 

 

3. Διαχείριση Χρόνου του Έργου 
3.1 Ορισμός δραστηριοτήτων 
3.2 Ταξινόμηση δραστηριοτήτων 
3.3 Προϋπολογισμός απαιτούμενων πόρων των δραστηριοτήτων 
3.4 Εκτίμηση διάρκειας των δραστηριοτήτων 
3.5 Ανάπτυξη προγραμματισμού 
3.6 Έλεγχος προγραμματισμού  

 

4. Διαχείριση Κόστους του Έργου 
4.1 Εκτίμηση κόστους 
4.2 Προϋπολογισμός κόστους 
4.3 Έλεγχος κόστους 

 

5. Διοίκηση Ποιότητας του Έργου 
5.1 Σχεδιασμός Ποιότητας 
5.2 Διασφάλιση Ποιότητας 
5.3 Εκτέλεση Ποιοτικού Ελέγχου 

 

6. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Έργου 
6.1 Σχεδιασμός ανάθεσης Πόρων 
6.2 Εξασφάλιση Ομάδας Έργου 
6.3 Ανάπτυξη Ομάδας Έργου 
6.4 Διοίκηση Ομάδας Έργου 

 

7. Διοίκηση Επικοινωνίας του Έργου 
7.1 Σχεδιασμός Επικοινωνίας 
7.2 Διανομή Πληροφοριών 
7.3 Αναφορές Απόδοσης 
7.4 Διοίκηση Μετόχων 

 

8. Διοίκηση Κινδύνων του Έργου 
8.1 Σχεδιασμός διαδικασίας Διοίκησης Κινδύνων 
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8.2 Αναγνώριση Κινδύνων 
8.3 Ποιοτική Ανάλυση Κινδύνου 
8.4 Ποσοτική Ανάλυση Κινδύνου 
8.5 Σχέδιο αντιμετώπισης Κινδύνου 
8.6 Παρακολούθηση και έλεγχος Κινδύνων 

 

9. Διοίκηση Προμηθειών του Έργου   
9.1 Σχεδιασμός, αγορά και παραλαβή 
9.2 Σχέδιο συμβάσεων 
9.3 Ανταπόκριση πωλητών – προμηθευτών 
9.4 Επιλογή προμηθευτών 
9.5 Σύμβαση Διαχειριστών 
9.6 Κλείσιμο Σύμβασης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4.6 Οι σαράντα τέσσερις (44) διαδικασίες της Δ.Ε. (πηγή: PMBoK, 2004). 
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44..33  ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα  ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς   
 
Διεθνώς  έχουν  παρουσιαστεί  διάφορες  πιστοποιήσεις  επαγγελματικών  προσόντων  στη 
διοίκηση ‐ διαχείριση έργων (PMI, IPMA, APM, AIPM, CMI, ISEB, NVQ, IIL/Kerzner, Prince2, 
AACE). Αφορούν εκείνους που συμμετέχουν στην υλοποίηση των διαφόρων τύπων έργων 
(κατασκευαστικών, αναπτυξιακών, πληροφοριακών κ.α.) ως στελέχη, μηχανικοί, μελετητές, 
επιβλέποντες, κατασκευαστές, διοικητικοί κ.λ.π. (PMGreece, Πρακτικά Ημερίδας, 2007). 
 
Μερικοί οργανισμοί που προσφέρουν επιστημονική πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργου (www – 
en.wikipedia.org, 2008) είναι:  

• Ο Διεθνής Σύλλογος Διοίκησης Έργου  (International Project Management Association  ‐ 
IPMA)  είναι  ένα  διεθνές  δίκτυο  από  κοινωνίες  διοίκησης  έργου  (σε  εθνικό  επίπεδο) 
όπως  είναι  ο  Σύλλογος  για  τη  Διοίκηση  Έργου  (Association  for Project Management – 
APM) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λειτουργεί ως οργανισμός «ομπρέλα», προσφέροντας τη 
βάση  για  τη  δημιουργία  πιστοποιήσεων  σε  εθνικό  επίπεδο  (www  –  en.wikipedia.org, 
2008). Προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση προσόντων, βραβεία αριστείας, 
προγράμματα επαγγελματικής εξέλιξης, επιστημονικά γεγονότα και διασύνδεση έρευνας 
& εφαρμογής (Πρακτικά Ημερίδας, 2007). 

• Το  Ινστιτούτο  Διοίκησης  Έργου  (Project  Management  Institute  ‐  PMI)  προσφέρει 
πιστοποιήσεις  CAMP  (Certified  Associate  in  Project  Management  certification  ‐ 
Πιστοποιημένος  Συνεργάτης  στη  Διοίκηση  Έργου),  PgMP  (Program  Management 
Professional certification – Επιστημονική πιστοποίηση στη Διοίκηση Προγράμματος) και 
PMP  (Project Management  Professional  certification  –  Επιστημονική  πιστοποίηση  στη 
Διοίκηση Έργου).  

• Ο  Σύλλογος  Καναδικών  Κατασκευών  (Canadian  Construction  Association  –  CCA) 
προσφέρει τη GSC.  

• Το  OGC  του  Ηνωμένου  Βασιλείου  (Office  of  Government  Commerce)  προσφέρει  την 
πιστοποίηση PRINCE2. 

• Το  Αυστραλιανό  Ινστιτούτο  Διοίκησης  Έργου  (Australian  Institute  of  Project 
Management – AIPM) προσφέρει την πιστοποίηση RegPM (Registered Project Manager). 
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4.3.1 IPMA 
Ο  Διεθνής  Σύλλογος  Διοίκησης  Έργου  (IPMA)  Εθνικοί  Φορείς  εξυπηρετούν  τις  ανάγκες 
ανάπτυξης της διαχείρισης έργων σε κάθε χώρα και μάλιστα στην εθνική γλώσσα της.  Το 
IPMA είναι μια Συνομοσπονδία που εκπροσωπεί τους Εθνικούς Φορείς σε διεθνές επίπεδο. 
 
Το IPMA βρίσκεται στην πρωτοπορία διότι: 

• Αποσκοπεί στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της διαχείρισης έργων από το 
1965 (ο πρώτος σχετικός οργανισμός) 

• Διαθέτει  Εθνικά  Μέλη  (Member  Associations)  σε  44  χώρες  (και  είναι  ιδιαίτερα 
ισχυρός στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

• Πιστοποιεί  ικανότητες  διαχειριστών  έργων  (και  όχι  μόνο  γνώσεις)  με  βάση  το 
πρότυπό του (ICB) 

• Βραβεύει την αριστεία σε διεθνές επίπεδο στη διαχείριση έργων 

• Εκδίδει  επαγγελματικά  και  επιστημονικά  περιοδικά  (μεταξύ  των  οποίων  το  πλέον 
αναγνωρισμένο  επιστημονικό  περιοδικό  στην  περιοχή  International  Journal  of 
Project Management International Journal of Project Management) 

• Διοργανώνει  Παγκόσμια  Συνέδρια  κάθε  χρόνο  αλλά  και  μια  σειρά  άλλα  διεθνή 
επιστημονικά γεγονότα και σεμινάρια. 

 
Οι μεγαλύτεροι Εθνικοί Φορείς του IPMA (στην Ευρώπη) 

1. Αγγλία (APM) (17.000 μέλη!) 
2. Γερμανία (GPM) 
3. Δανία (FDP) 
4. Ολλανδία (PMI – Netherland) 
5. Ελβετία (SPM) 
6. Φινλανδία (PMA Finland) 
7. Πολωνία (SPMP) 
8. Αυστρία (PMA) 
9. Γαλλία (AFITEP) 
10. Νορβηγία (NPMA) 
11. Ιταλία (ANIMP) 
12. Ισλανδία (VSFI) 
13. Ισπανία (AEIPRO) 
14. Πορτογαλία (APOGEP) 

 
Άλλοι μεγάλοι Εθνικοί Φορείς του IPMA (εκτός Ευρώπης) είναι: 

1. Ταϊβάν (TPMA) 
2. Κίνα (PMRCC) 
3. Ινδία (PMA) 
4. Βραζιλία (ABGP) 
5. Αίγυπτος (MES) 

Ενώ ανερχόμενοι φορείς μπορούν να θεωρηθούν: 
1. Ιράν (IIPPM) 
2. Ρωσία (Sovnet) 
3. Αζερμπαϊτζάν (AzPMA) 
4. Ουκρανία (UKRNET) 
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Διεθνές  σύστημα  πιστοποίησης  τεσσάρων  επιπέδων  του  IPMA  (ICB,  2008,  ΕΔΔΕ,  2008,  Πρακτικά 
Ημερίδας, 2007) 

Κύριος  στόχος  είναι  η  πιστοποίηση  του  προσωπικού  διοίκησης  έργου  με  μια  διεθνώς 
αναγνωρισμένη  πιστοποίηση,  τεσσάρων  επιπέδων.  Στο  IPMA    Σύστημα  Πιστοποίησης, 
προσδιορίζονται τέσσερις κατηγορίες ατόμων (για όλες ισχύουν τα ίδια πρότυπα): 

• Πιστοποιημένος Διευθυντής Έργων  (IPMA ‐ Επίπεδο Α): το άτομο αυτό είναι  ικανό να 
διευθύνει  σημαντικό  χαρτοφυλάκιο  ή  πρόγραμμα,  με  τους  ανάλογους  πόρους, 
μεθοδολογίες και εργαλεία. Απαιτείται ένα προχωρημένο επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας. 

• Πιστοποιημένος Ανώτερος Διαχειριστής  (προϊστάμενος) Έργων  (IPMA  ‐ Επίπεδο Β): 
το  άτομο  είναι  ικανό  να  διαχειριστεί  ένα  σύνθετο  έργο.  Ο  Project Manager  αυτού  του 
επιπέδου διοικεί τους διαχειριστές των υπο‐έργων κι όχι απαραίτητα την ομάδα του έργου 
απευθείας. 

• Πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργων  (IPMA  ‐ Επίπεδο Γ):  το άτομο έχει  την  ικανότητα 
να  ηγηθεί  ενός  έργου  με  περιορισμένη  πολυπλοκότητα.  Διαθέτει  την  εμπειρία  και  την 
ικανότητα να εφαρμόζει γνώσεις διοίκησης έργου.  

• Πιστοποιημένος Συνεργάτης Διαχείρισης Έργου  (Δόκιμος Project Manager)  (IPMA  ‐ 
Επίπεδο Δ): το άτομο είναι ικανό να εφαρμόζει γνώσεις διοίκησης έργου όταν συμμετέχει 
σε  ένα  έργο  όπου  η  «κοινή  γνώση»  δεν  επαρκεί  για  να  εκτελεστεί  το  έργο  σε  ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο επάρκειας. 

Εικόνα  4.7  Το  διεθνές  σύστημα  πιστοποίησης  των  τεσσάρων  επιπέδων  του  IPMA  (4‐L‐C)  (πηγή:  ICB, 
διαδίκτυο ‐ www.ipma.ch). 

 
Σκοπός της πιστοποίησης είναι η διοίκηση έργου και όχι το έργο καθεαυτό. Τα επίπεδα δεν 
περιορίζονται από αυστηρή ιεραρχία. Σε κάθε επίπεδο η διοίκηση έργου περιλαμβάνει την 
εκτέλεση ενός εύρους εργασιών και λήψεων αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
και διεθνές οργανωτικό πλαίσιο.  
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Αξιολόγηση (κατά IPMA) 
Η  αξιολόγηση  γίνεται  από  δύο  εξεταστές  (το  λιγότερο)  που  είναι  έμπειροι  –  ειδικοί, 
πιστοποιημένοι  στη  διαχείριση  έργου.  Ένας  εξεταστής  προέρχεται  από  τον  τομέα  της 
οικονομίας  και  ο  άλλος  από  διαφορετικό  τομέα.  Ο  εξεταστής  πρέπει  να  διαθέτει 
πιστοποίηση τουλάχιστον του επιπέδου που καλείται να πιστοποιήσει.  
Τα περιεχόμενα της αξιολόγησης είναι: 
- Απαιτήσεις  εισαγωγής:  βασίζεται  κυρίως  σε  χρόνια  σχετικής  εμπειρίας.  Αυτό  γίνεται  με 

αυτοαξιολόγηση. 

- Γραπτή εξέταση: ερωτήσεις διαφόρων τύπων (πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης, κρίσεως) με 
αναφορά στο ICB, που πρέπει να απαντηθούν από τον υποψήφιο σε περιορισμένο χρόνο. 

- Έκθεση:  καλύπτει  τα  θέματα  που  περιγράφουν  τη  διοίκηση  ενός  πραγματικού  έργου, 
προγράμματος ή χαρτοφυλακίου (ανάλογα με το επίπεδο της πιστοποίησης), με αναφορά στο 
ICB. 

- Ομάδα εργασίας (προαιρετικό): επίλυση ενός προβλήματος, ως μέλος μιας μικρής ομάδας 
σε ένα έργο – παράδειγμα, υπό την επιτήρηση ενός από τους εξεταστές, αποκαλύπτοντας τις 
δράσεις των υποψηφίων σε διαφορετικούς ρόλους. 

- Συνέντευξη: απαντήσεις σε συγκεκριμένες, αντιπροσωπευτικές  ερωτήσεις,  προσαρμοσμένες 
στην έκθεση που έχει καταθέσει η υποψήφιος, με αναφορά στο πρότυπο ICB.  
 

Οι  εξεταστές δεν  εκπαιδεύουν ούτε  καθοδηγούν  τους υποψηφίους.  Διορθώνουν  γραπτές 
εξετάσεις, διενεργούν – εποπτεύουν ομάδες εργασίας, απευθύνουν ερωτήσεις, αξιολογούν 
τις εκθέσεις, τις απαντήσεις, τις δράσεις και εισηγούνται για το αποτέλεσμα της εξέτασης 
(επιτυχία  ή  αποτυχία)  και  παρέχουν  τους  κύριους  λόγους  για  μια  αρνητική  απόφαση.  Η 
επιτροπή πιστοποίησης λαμβάνει την τελική απόφαση.  

Τίτλος  Ικανότητες 
Διαδικασία Πιστοποίησης 

Ισχύς 
Στάδιο 1  Στάδιο 2  Στάδιο 3 

Διευθυντής 
Έργων 
(IPMA  επίπεδο 
Α) 
 

 

Α 

 

Έκθεση 
διοίκησης έργου 

 
Συνέντευξη 

 
5 έτη 

Προϊστάμενος 
Έργων  
(IPMA  επίπεδο 
Β) 

Επάρκεια = 
γνώση, 
εμπειρία 

Β 

Αίτηση,  
βιογραφικό,  
λίστα έργων, 
συστάσεις, 

αυτοαξιολόγηση 

Έκθεση έργου 

Διαχειριστής 
Έργων 
(IPMA  επίπεδο 
Γ) 

 

Γ 

  Γραπτή εξέταση. 
Ομάδα 

εργασίας/ μικρή 
έκθεση έργου 

Δόκιμος 
Διαχειριστής 
Έργων  
(IPMA  επίπεδο 
Δ) 

Γνώσεις  Δ 
Αίτηση, 

βιογραφικό, 
αυτοαξιολόγηση

Γραπτή Εξέταση 

Χωρίς 
περιορισμό.  
Εναλλακτικά: 

10έτη 

Πίνακας  4.8  Το  διεθνές  σύστημα  πιστοποίησης  των  τεσσάρων  επιπέδων  του  IPMA  (4‐L‐C)  (2005)  – 
διαδικασίες και προαπαιτούμενα της πιστοποίησης (πηγή: ICB, διαδίκτυο ‐ www.ipma.ch ). 
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1. Τεχνικά στοιχεία 2. Στοιχεία συμπεριφοράς 3. Στοιχεία οργανωτικού πλαισίου
1.01 Επιτυχία διοίκησης 

έργου 
1.02 Μέτοχοι 
1.03 Στόχοι και απαιτήσεις 

έργου 
1.04 Κίνδυνοι και ευκαιρίες 
 
1.05 Ποιότητα 
1.06 Οργανισμός έργου 
1.07 Ομαδική εργασία 
1.08 Επίλυση προβλημάτων 
 
1.09 Δομές έργου 
1.10 Σκοπιμότητα και 

παραδοτέα 
1.11 Χρόνος και φάσεις 

έργου 
1.12 Πόροι 
1.13 Κόστος και χρημ/κοί 

παράγοντες 
1.14 Προμήθειες και 

συμβάσεις  
1.15 Αλλαγές 
1.16 Έλεγχος και αναφορές 
1.17 Πληροφόρηση και 

καταγραφή 
1.18 Επικοινωνία 
1.19 Έναρξη 
1.20 Λήξη έργου 

2.01 Ηγεσία
2.02 Δέσμευση και 

παρακίνηση 
2.03 Αυτοέλεγχος 
2.04 Ισχυρή άποψη 
 
2.05 Ηρεμία 
2.06 Ανοιχτό πνεύμα 
2.07 Δημιουργικότητα 
2.08 Προσανατολισμός 

αποτελεσμάτων 
2.09 Αποδοτικότητα 
2.10 Διαβούλευση 
2.11 Διαπραγμάτευση 
2.12 Κρίσεις και διενέξεις 
2.13 Αξιοπιστία 
2.14 Εκτίμηση αξιών 
2.15 Ηθική 

 

3.01 Προσανατολισμός έργου
3.02 Προσανατολισμός 

προγράμματος 
3.03 Προσανατολισμός 

χαρτοφυλακίου 
3.04 Υλοποίηση έργου – 

προγράμματος – 
χαρτοφυλακίου 

3.05 Οργανισμός 
3.06 Επιχείρηση 
3.07 Συστήματα, προϊόντα και 

τεχνολογία 
3.08 Διοίκηση προσωπικού 
3.09 Υγεία, ασφάλεια, περιβάλλον 
3.10 Χρηματοοικονομία 
3.11 Νομικό καθεστώς 

Πίνακας 4.8 Παράθεση των στοιχείων επάρκειας (πηγή: ICB, διαδίκτυο ‐ www.ipma.ch). 

 
Κάθε στοιχείο  επάρκειας  της διοίκησης έργου,  αποτελείται από γνώσεις  και  εμπειρία.  Το 
σύνολο  της  επάρκειας  που  απαιτείται,  μοιράζεται  ανάμεσα  στις  τρεις  κατηγορίες  σε 
αντίστοιχα ποσοστά (διαφορετικά για κάθε επίπεδο)(πίνακας 4.9). Οι απαιτήσεις σε γνώση 
και εμπειρία εξαρτώνται από το επίπεδο επάρκειας (πίνακας 4.10).   

 

Εύρος Επάρκειας 
IPMA  

επίπεδο Α (%) 
IPMA  

επίπεδο Β (%) 
IPMA     

επίπεδο Γ (%) 
IPMA     

επίπεδο Δ (%) 

Τεχνικά στοιχεία  40  50 60 70

Στοιχεία 
Συμπεριφοράς 

30  25 20 15

Στοιχεία 
Οργανωτικού 
πλαισίου 

30  25 20 15

Πίνακας 4.9 Βαρύτητα των στοιχείων επάρκειας στα επίπεδα Α, Β, Γ, Δ της πιστοποίησης του IPMA (πηγή: ICB, 
διαδίκτυο ‐ www.ipma.ch). 
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Στοιχεία 
Επάρκειας 

IPMA επίπεδο Α 
(0 έως 10) 

IPMA επίπεδο Β 
(0 έως 10) 

IPMA επίπεδο Γ 
(0 έως 10) 

IPMA επίπεδο Δ 
(0 έως 10) 

Γνώσεις  7  6 5 4

Εμπειρία  7  6 4 (προαιρετικό) 

Πίνακας 4.10 Οι βαθμολογίες στον πίνακα απεικονίζουν τον μέσο όρο γνώσεων και εμπειρίας που απαιτείται 
από τους υποψηφίους σε κάθε επίπεδο (πηγή: ICB, διαδίκτυο ‐ www.ipma.ch). 

 
Ο βαθμός της επάρκειας προσδιορίζεται από γενικές περιγραφές γνώσης και εμπειρίας και 
αξιολογείται βάσει κλίμακας από 0 έως 10. Τα χαρακτηριστικά κάθε εύρους καθορίζονται 
μέσω συνδυασμού ρημάτων και ουσιαστικών (πίνακας 4.11).  

 
Βαθμολογία  Χαρακτηριστικά Γνώσης Χαρακτηριστικά Εμπειρίας

(0)  κανένα  κανένα

1: (χαμηλό)  
2: (μεσαίο)  

χαμηλό  
3: (υψηλό)    

ρήματα: αναγνωρίζω, ονομάζω, 
επιμετρώ, δομώ, περιγράφω, 
καθορίζω, εξηγώ, αναζητώ, 
αναπαράγω. 
ουσιαστικά: όροι, δεδομένα, 
κριτήρια, πρότυπα, κανόνες, 
μέθοδοι, διαδικασίες, σχέσεις. 

περιγραφή: κάποια σχετική 
εμπειρία από την εμπλοκή ως 
βοηθού σε κάποιες φάσεις, σε 
μερικά έργα, με μια καλή άποψη 
περί διοίκησης έργου. 

4: (χαμηλό)  
5: (μεσαίο)  

μεσαίο 
6: (υψηλό)   

ρήματα: εφαρμόζω, χρησιμοποιώ, 
συνδέω, υπολογίζω, θέτω σε ισχύ, 
μεταφράζω, επιλύω. 
ουσιαστικά: καταστάσεις, 
εφαρμογές, αρχές, κριτήρια, 
κανόνες, μέθοδοι, συμπεράσματα.  

περιγραφή: σημαντική εμπειρία 
σε υπεύθυνες θέσεις Project 
Manager, εμπλοκή στις 
περισσότερες φάσεις, σε 
διαφορετικά έργα, με 
περιορισμένη πολυπλοκότητα, με 
μια καλή άποψης περί διοίκησης 
έργου. 

7: (χαμηλό)  
8: (μεσαίο)  υψηλό 
9: (υψηλό)    

ρήματα: αναλύω, εξάγω, σχεδιάζω, 
αναπτύσσω, συνδυάζω, συνθέτω, 
ερευνώ, εκτιμώ, αξιολογώ, 
προτείνω, αποφασίζω. 
 ουσιαστικά: καταστάσεις, 
συνθήκες, υποθέσεις, ιδέες, 
απόψεις, περιπτώσεις, μοντέλα, 
εναλλακτικές, προβλήματα, 
αποτελέσματα, διαδικασίες, 
κριτική.  

περιγραφή: πολύ μεγάλη εμπειρία 
σε θέσεις Project Manager με 
μεγάλο επίπεδο ευθύνης, εμπλοκή 
στις περισσότερες φάσεις του 
έργου, σε διαφορετικά έργα και/ή 
προγράμματα ή χαρτοφυλάκια, με 
μια εις βάθος κατανόηση της 
διοίκησης έργου. 

(10)   απόλυτα μέγιστο απόλυτα μέγιστο 

Πίνακας 4.11 Περιγραφή της βαθμολογικής κλίμακας (πηγή: ICB, διαδίκτυο ‐ www.ipma.ch) 
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4.3.2 PMI – Project Management Institute 
Είναι το ακρωνύμιο για το  Ινστιτούτο Διοίκησης Έργου. Διαθέτει πάνω από 265.000 μέλη 
σε  περισσότερες  από  170  χώρες.  Δραστηριοποιείται  ενεργά  στη  συνηγορία  του 
επαγγέλματος  της  Διοίκησης  Έργου,  θέτοντας  πρότυπα,  διεξάγοντας  έρευνα  και 
παρέχοντας πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών. Έχει αναγνωριστεί από το Αμερικάνικο 
Εθνικό  Ινστιτούτο  Τυποποίησης  (American  National  Standards  Institute  –  ANSI)  ως 
διαπιστευμένο κέντρο ανάπτυξης προτύπων (www – en.wikipedia.org, 2008). Συγκεκριμένα 
ο οδηγός Project Management Body of Knowledge (PMBoK) έχει πιστοποιηθεί ως πρότυπο 
ANSI και αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως το ΠΡΟΤΥΠΟ για τη P.M.  (www – pmi‐greece.org, 
2008). 
 
Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1969 από πέντε άτομα που κατανοούσαν την αξία του δικτύου, 
της  επικοινωνίας  πληροφοριών  και  συζήτησης  κοινών  προβλημάτων  που  αντιμετώπιζαν 
κατά την εκτέλεση έργων. Μετά την επίσημη συνάντησή τους στο  Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
της  Γεωργίας  (Ατλάντα,  Γεωργία,  ΗΠΑ),  η  ομάδα  δημιούργησε  το  Σύλλογο,  στην 
Πενσυλβάνια των ΗΠΑ (www – pmi.org, 2007). 
 
Διαθέτει περίπου 40.000 μέλη στην Ασιατική ήπειρο, 30.000 στην Ευρώπη, Μ. Ανατολή και 
Αφρική και 10.700 μέλη στη Λατινική Αμερική και τις χώρες της Καραϊβικής. Λειτουργούν 
τρία  γραφεία  Εξυπηρέτησης  Περιοχών:  στις  Βρυξέλλες  (Βέλγιο),  στη  Σιγκαπούρη  και  στο 
Νέο Δελχί (Ινδία).  

 
Εταιρείες με τα περισσότερα PMI μέλη παγκοσμίως (Μάιος 2007):  

• IBM 5,907  

• Hewlett Packard 3,089  

• EDS 2,757  

• GE 1,652  

• Siemens 1,549  

• ATT 1,370  

• Accenture 1,122  

• Alcatel/Lucent 1,024  

• Infosys Technologies Ltd 1,005  

• Computer Sciences Corp 981  

• Satyam Computer Services 977  

• SAIC 951  

• Ericsson 922  

• Blue Cross Blue Shield 910  

• KPMG 840  

• Verizon 768  

• Tata Consultancy Services 767  

• Booz Allen Hamilton 719  

• Oracle Corp 698  
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• Microsoft 683  

• JP Morgan Chase 682  

• HITACHI 669  

• The Boeing Co 664  

• Motorola 650  

• Saudi Aramco 650  

• General Dynamics 635  

• NEC 620  

• Shell Services 610  

• Deloitte & Touche 604  

 
Πιστοποιήσεις 
Από  το  1984  το  PMI  αναπτύσσει  και  εξελίσσει  ένα  αυστηρό  σύστημα  πιστοποίησης,  με 
σκοπό την πιστοποίηση ιδιωτών στο Project Management. Το PMP® certification είναι η πιο 
σημαντική πιστοποίηση παγκοσμίως για  το Project Management.  Το 1999,  το PMI ήταν ο 
1ος οργανισμός που απέκτησε το  ISO 9001, για το πρόγραμμα πιστοποίησης PMP (www – 
ITEC, Πιστοποιήσεις:PMI, 2008). Ακόμη, η πιστοποίηση αυτή έλαβε το 2007 τη διαπίστευση 
ISO  17024  από  τον  Διεθνή  Οργανισμό  Προτυποποίησης  (ISO)  (www  –  en.wikipedia.org, 
2008). Διαθέτει τρεις (3) βασικές πιστοποιήσεις: 

• το πιστοποιητικό Project Management Professional  ‐ PMP®,  που    είναι  ευρέως 
διαδεδομένο,  

• το Program Management Professional ‐ PgMP® και  

• το Certified Associate in Project Management ‐ CAPM®. 
 
Ακόμα  πιο  εξειδικευμένες  πιστοποιήσεις  είναι  το  PMI  Risk Management  Professional  – 
PMI‐RMPSM  και  το  PMI  Scheduling Professional  ‐ PMI‐SPSM  Credential.  Οι  πιστοποιήσεις 
έχουν  συγκεκριμένη  χρονική  διάρκεια  και  είναι  απαραίτητο  να  ανανεώνονται  σε  τακτά 
χρονικά διαστήματα (PMP: κάθε τρία χρόνια) (www – pmi.org, 2007).  
 
Παρουσίαση των πιστοποιήσεων του PMI (www – pmi.org, 2007) 

Program Management Professional (PgMP®) 
Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί προϋποθέσεις που αφορούν την εμπειρία, την εκπαίδευση 
και  την  επαγγελματική  γνώση  και  να  υποβληθεί  σε  μια  διαδικασία  αιτήσεων  και  τριών 
αξιολογήσεων.  Θα  πρέπει,  ακόμη,  να  συμφωνήσει  να  τηρήσει  τον  Κώδικα  Ηθικής  (PMI 
Code  of  Ethics  and  Professional  Conduct)  (αυτό  ισχύει  σε  κάθε  διαδικασία  απόκτησης 
πιστοποιητικού). Τα πιστοποιητικά PMP και CAPM δεν είναι προαπαιτούμενα του PgMP.  

 
Προϋποθέσεις: 
- Με  Πτυχίο  (ή  διεθνώς  ισοδύναμο):  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  διαθέτουν  στα 

τελευταία  δεκαπέντε  (15)  διαδοχικά  χρόνια  τουλάχιστον  τέσσερα  (4)  χρόνια 
εμπειρίας σε διοίκηση έργου και τέσσερα (4) σε διοίκηση προγραμμάτων. 
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- Χωρίς  Πτυχίο:  οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  διαθέτουν  στα  τελευταία  δεκαπέντε  (15) 
διαδοχικά χρόνια τουλάχιστον τέσσερα  (4) χρόνια εμπειρίας σε διοίκηση έργου και 
επτά (7) σε διοίκηση προγραμμάτων. 

 
Αξιολόγηση: 
- διαδικασία  αίτησης,  που  περιλαμβάνει  αξιολόγηση  της  εκπαίδευσης  του 

υποψηφίου από προσωπικό του PMI και κριτική της επαγγελματικής εμπειρίας από 
μία ομάδα Διαχειριστών Προγραμμάτων. 

- τετράωρη  εξέταση,  αποτελούμενη  από  170  ερωτήσεις  πολλαπλής  επιλογής,  που 
εκτιμά  την  ικανότητα  εφαρμογής  γνώσης,  ικανοτήτων  και  τεχνικών  που 
χρησιμοποιούνται  στη  διοίκηση  προγράμματος.  Η  εξέταση  διαμορφώνεται  από 
ομάδες  διαχειριστών  προγράμματος  από  όλο  τον  κόσμο  και  ελέγχεται  και 
ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητά 
της. Περιλαμβάνει κυρίως ερωτήσεις κρίσεως (scenario‐based) και διεξάγεται μέσω 
Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  παγκοσμίως  (εκτός  από  τις  περιοχές  που  δεν 
υποστηρίζουν τη χρήση Η/Υ).  

- αξιολόγηση Ομάδας Εργασίας (Multi‐rater Assessment – MRA), όπου ο υποψήφιος 
διαλέγει μια ομάδα συνεργατών. Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στο να αξιολογήσει την 
επίδοση του υποψηφίου ως διαχειριστή προγράμματος.   

Δείγματα Ερωτήσεων Αξιολόγησης και  Εγχειρίδιο πιστοποιητικού PgMP  
 

Project Management Professional (PMP®) 
Τα  άτομα  που  διαθέτουν  αυτή  την  πιστοποίηση  αποδεικνύουν  ένα  επίπεδο  ηγετικών 
ικανοτήτων στη διοίκηση έργου.  
 

Προϋποθέσεις: 
- Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  διαθέτουν  τριανταπέντε  (35)  ώρες  συγκεκριμένης 

εκπαίδευσης σε διοίκηση έργου.  
- Με Πτυχίο (ή διεθνώς ισοδύναμο): οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν από τρία (3) 

τουλάχιστον μέχρι και οχτώ (8) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε διοίκηση έργου 
(κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να έχουν 4.500 ώρες ηγεσίας και διεύθυνσης 
δραστηριοτήτων έργου). 

- Χωρίς Πτυχίο: οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν από πέντε  (5) τουλάχιστον μέχρι 
και οχτώ (8) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε διοίκηση έργου (κατά τη διάρκεια 
των  οποίων  πρέπει  να  έχουν  τουλάχιστον  7.500  ώρες  ηγεσίας  και  διεύθυνσης 
δραστηριοτήτων έργου). 

 
Αξιολόγηση: 

Περιλαμβάνει  τετράωρη  εξέταση,  αποτελούμενη  από  200  ερωτήσεις  πολλαπλής 
επιλογής, αποσκοπεί στην εκτίμηση της ικανότητας εφαρμογής γνώσης, ικανοτήτων 
και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη Διοίκηση Έργου. Η εξέταση διαμορφώνεται 
από ομάδες Project Managers από όλο τον κόσμο που διαθέτουν τη συγκεκριμένη 
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πιστοποίηση,  και  ελέγχεται  και  ανανεώνεται  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  για  να 
διασφαλιστεί η αντικειμενικότητά της. 

Δείγματα Ερωτήσεων Αξιολόγησης και Εγχειρίδιο πιστοποιητικού PMP  
 

Certified Associate in Project Management (CAPM®) 
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν 
- τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου. 
- 1.500 ώρες εμπειρίας σε διοίκηση έργου ή 23 ώρες εκπαίδευσης σε διοίκηση έργου. 
 
Αξιολόγηση: 

Περιλαμβάνει  τρίωρη  εξέταση,  αποτελούμενη  από  150  ερωτήσεις  γνώσεων,  που 
χρησιμοποιεί ως οδηγό την PMBoK. Οι ερωτήσεις διαμορφώνονται από άτομα από 
όλο  τον  κόσμο  που  διαθέτουν  τη  συγκεκριμένη  πιστοποίηση,  και  ελέγχεται  και 
ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητά 
της. 

Εγχειρίδιο CAPM 
PMI Risk Management Professional (PMI‐RMPSM) 
Αφορά  ειδική  κατηγορία  Διοίκησης  Έργου,  τη  Διαχείριση  Κινδύνου.  Η  πιστοποίηση  αυτή 
παρέχει επιτήδευση στην αξιολόγηση και αναγνώριση κινδύνων καθώς και στο σχεδιασμό 
δράσεων που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση ευκαιριών και την ελαχιστοποίηση των 
απειλών.  

Εγχειρίδιο πιστοποιητικού PMI‐RMPSM 
PMI Scheduling Professional (PMI‐SPSM) 
Ο  κάτοχος  της  πιστοποίησης  αυτής  αποδεικνύει  ότι  διαθέτει  τις  απαραίτητες  γνώσεις, 
ικανότητες  και  εμπειρία  στον  ειδικό  τομέα    Προγραμματισμού  Έργου  της  P.M.    Η 
πιστοποίηση αυτή παρέχει  επιτήδευση στην  ανάπτυξη  και  διατήρηση  του προγράμματος 
του έργου.  

Εγχειρίδιο πιστοποιητικού PMI‐SPSM 
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4.3.3 Association for Project Management – APM 
Πρόκειται  για  το  Σύλλογο  Διοίκησης  Έργου,  έναν  ανεξάρτητο  οργανισμό  P.M.  Διαθέτει 
πάνω από 16.500 ατομικά και 500 συλλογικά μέλη στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αλλού. 
Η αποστολή του είναι «να αναπτύσσει και να προάγει  την επιστήμη της Διοίκησης Έργου 
και Προγράμματος για το αγαθό του συνόλου» (www – en.wikipedia.org, 2008). 
 
Είναι  ο  μεγαλύτερος  στο  είδος  του  ανεξάρτητος  επαγγελματικός  φορέας  στην  Ευρώπη. 
Διαθέτει  τη  δική  του βάση  γνώσης, APM Body of Knowledge,  όπου  καλύπτονται  πενήντα 
δύο (52) περιοχές γνώσεις. Η Βάση Γνώσης του APM βασίζεται στην αντίστοιχη του  IPMA. 
Αποτελεί  μέλος  του  Διεθνούς  Συλλόγου  Διοίκησης  Έργου  (IPMA),  εκπρόσωπος  του 
Ηνωμένου Βασιλείου.  
 
Τα  προσόντα  που  πρέπει  να  διαθέτουν  τα  υποψήφια  μέλη  σχετίζονται  άμεσα  με  το 
Πρόγραμμα Πιστοποίησης Τεσσάρων Επιπέδων του IPMA. Πέρα από αυτά το APM παρέχει 
και πιστοποιητικά (επιπέδου 1 και 2) σχετικά με τη Διαχείριση Κινδύνων (APM Project Risk 
Management Certificates) (www – apm.org.uk, 2008). 

Εγχειρίδιο Αξιολόγησης κατά APM και Υπόδειγμα Γραπτής Εξέτασης  
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4.3.4 Η κατάσταση στην Ελλάδα  
Ελληνικό Ινστιτούτο Διοίκησης Έργων (PMI Athens, Greece)  
Στην προσπάθεια για την διάδοση των αρχών του Project Management στην Ελλάδα ώστε 
τα έργα να παραδίδονται εμπρόθεσμα, χωρίς υπερβάσεις προϋπολογισμένου κόστους και 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές (on‐time, on‐budget και on‐specs), ιδρύθηκε στις 8/6/2006 
το Greek  PMI  Chapter  ως  Ελληνικό  Παράρτημα  του  Project Management  Institute  (PMI) 
μετά  από  συλλογικές  προσπάθειες  3  ετών.  Το  PMI‐GREECE  είναι  μη‐κερδοσκοπικό,  μη‐
κυβερνητικό επιστημονικό σωματείο. 

 
Όταν  ξεκίνησε  η  προσπάθεια  ενεργοποίησης  του  PMI‐GREECE  το  2004,  ένας  μικρός 
αριθμός ανθρώπων πίστεψε ότι η δημιουργία επιστημονικού σωματείου στην Ελλάδα ήταν 
εφικτή  και  ενδεδειγμένη.  Από  τότε  μέχρι  και  σήμερα,  τέλος  Οκτ.  2007,  τα  μέλη  του 
Ινστιτούτου  έχουν  αυξηθεί  από  30  το  2004  σε  389  τον  Ιούνιου  του  2008!  Αυτή  η 
εντυπωσιακή αύξηση των μελών του Ινστιτούτου αποδεικνύει ότι το Project Management, 
μέρα  με  την  μέρα,  κερδίζει  το  έδαφος  που  του  αναλογεί  σαν  αυτόνομο  γνωστικό 
αντικείμενο και σαν διακριτή επαγγελματική ειδικότητα (www – pmi‐greece.org, 2008). 

 
 

Σχήμα 4.12 Η αύξηση των μελών στην Ελλάδα (www – pmi‐greece.org, 2008). 
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Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργου  (Ε.Δ.Δ.Ε. – PM Greece)  (www – pmgreece.gr, 2008, 
Πρακτικά Ημερίδας, 26‐11‐2007)  
To ΕΔΔΕ  (Ελληνικό  Δίκτυο Διαχειριστών  Έργων)  είναι  ένα μη  κερδοσκοπικό  Επιστημονικό 
Σωματείο που ιδρύθηκε το 2005 στην Αθήνα και αποσκοπεί στην προαγωγή της Διοίκησης ‐ 
Διαχείρισης  Έργων  σε  όλους  τους  τομείς  της  οικονομίας  μέσω  της  μεταφοράς  και 
προσαρμογής  τεχνογνωσίας  από  προηγμένες  στον  τομέα  αυτό  χώρες  της  Ευρώπης, 
Αμερικής, Ασίας και Αυστραλίας αλλά και μέσω της ενδυνάμωσης της μελέτης και έρευνας 
του σχετικού πεδίου στη χώρα μας. 
 
Το ΕΔΔΕ, αντίθετα με άλλους σχετικούς φορείς, δεν είναι παράρτημα ξένων οργανώσεων 
στην  Ελλάδα  αλλά  ούτε  ένας  μεμονωμένος  φορέας.  Το  ΕΔΔΕ  συνεργάζεται  με  όσους 
άλλους φορείς (π.χ. IPMA, ΤΕΕ ‐ ΕΕΕ Θεμάτων Διαχείρισης Έργου) χρειάζεται για την παροχή 
των  καλύτερων  δυνατών  υπηρεσιών  στα  μέλη  του.  Απευθύνεται  τόσο  στους  Έλληνες 
διοικητές  ‐  διαχειριστές  έργων  όσο  και  στις  Ελληνικές  επιχειρήσεις  που  επιθυμούν  να 
αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω σύγχρονων τεχνικών διοίκησης  ‐ διαχείρισης 
έργων.  Δεν  μεταφέρει  απλά  ξένη  τεχνογνωσία  στη  χώρα  μας  αλλά  συμμετέχει  στη 
διαμόρφωση,  ανάπτυξη,  προσαρμογή  και  προτυποποίησή  της  στην  Ελληνική 
πραγματικότητα (π.χ. συμμετέχει στην ανάπτυξη International Certification Regulations and 
Guidelines). 
 
Ιστορικά  το  ΕΔΔΕ  προέρχεται  από  τη  λίστα  συζητήσεων  PM‐Greece  Yahoo!  group  που 
ιδρύθηκε  το  2001  από  μέλος  ΔΕΠ  του  Τομέα  Προγραμματισμού &  Διαχείρισης  Τεχνικών 
Έργων  του  Ε.Μ.Πολυτεχνείου  και  είναι  σήμερα  μια  από  τις  πλέον  δημοφιλείς  λίστες 
συζητήσεων  επιστημονικών  θεμάτων  στη  χώρα  μας  με  περισσότερα  από  350  μέλη.  Στη 
συνέχεια, το PM‐Greece συμμετείχε άτυπα στο χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ πρόγραμμα 
δημιουργίας  δικτυώσεων  στη  διαχείριση  τεχνικών  έργων  (nCPM)  από  το  2003‐2005  με 
εταίρους  τα  Ε.Μ.  Πολυτεχνείο,  Α.Π.Θ.,  ΤΕΕ  ‐  Περιφερειακό  Παράρτημα  Θράκης,  Εγνατία 
Οδός Α.Ε., Έδραση ‐ Χ. Ψαλλίδας ΑΤΕ και Ελληνοτεχνική Α.Ε. Το πρόγραμμα nCPM παρείχε 
εκπαιδευτικά  σεμινάρια  για  Μηχανικούς  στη  διοίκηση  ‐  διαχείριση  έργων,  διοργάνωσε 
διεθνές συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, προώθησε διεθνές συνέδριο στην Αθήνα, διοργάνωσε 
ημερίδα, συμμετείχε στην Έκθεση των Εθνών της Βουδαπέστης κ.λ.π. Η εμπειρία από την 
υλοποίηση του προγράμματος αυτού οδήγησε και στην τυπική σύσταση του ΕΔΔΕ το 2005 
με τη μορφή επιστημονικού, μη κερδοσκοπικού σωματείου. 
 
Από  τις  αρχές  του  2007  το  ΕΔΔΕ  έλαβε  έγκριση  από  το  IPMA  για  την  παροχή  των 
πιστοποιήσεων  διαχειριστών  έργων  στην  Ελλάδα.  Χρησιμοποιεί  το  σύστημα  τεσσάρων 
επιπέδων  του  IPMA.  Ακόμα,  το  ΕΔΔΕ  μετέχει  στο  πρόγραμμα  profPM  για  τη  δημιουργία 
συστήματος πιστοποίησης διαχειριστών έργων στην Ελλάδα. 
 
To  profPM  (professional  Project  Management)  είναι  ένα  ανταγωνιστικό  ερευνητικό 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ (Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Μέτρο 8.3, 



  
ΔΔιιππλλωωμμααττιικκήή  ΕΕρργγαασσίίαα                                                                                                                                                                                                                                  [[ΠΠααρρθθεεννοοπποούύλλοουυ  ΝΝιικκοολλέέτταα]]  

[[113399]]  
  

Δράση 8.3.6) από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους (κατά 80%) και από ιδιωτική συμμετοχή 
(κατά 20%). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €200.000 ενώ η διάρκεια 
του  έργου  είναι 14  μήνες  (Ιούλιος 2007  ‐  Σεπτέμβριος 2008).  Σκοπός  του profPM  είναι  η 
σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία «Ανθρώπινου Δικτύου Ερευνητικής και Τεχνολογικής 
Επιμόρφωσης» για την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων και 
παραγωγικών  επιχειρήσεων  για  την  πιστοποίηση  επαγγελματικών  προσόντων  στη 
διαχείριση έργων με βάση σύγχρονα διεθνή πρότυπα. 
 
Όποια επαγγελματική πιστοποίηση ακολουθηθεί στη χώρα μας θα πρέπει να λάβει υπόψη 
της το Ελληνικό πρότυπο Διοίκησης Έργων όπως θα αναπτυχθεί από τον ΕΛΟΤ, τις οδηγίες 
του  ΥΠΟΙΟ  για  τη  διαχειριστική  επάρκεια  των  τελικών  δικαιούχων,  το  Ελληνικό  και 
Ευρωπαϊκό  κανονιστικό  πλαίσιο  υλοποίησης  των  έργων  αλλά  και  θα  πρέπει  να  είναι 
συμβατή  με  την  υπάρχουσα  (σημαντική)  τεχνογνωσία  των  συναφών  φορέων.  Και  είναι 
επίσης  βέβαιο  ότι  για  να  επιτευχθεί  στην  πράξη  χρειάζεται  συμμετοχή,  οργάνωση, 
σχεδιασμός και έλεγχος (Πρακτικά Ημερίδας, 26‐11‐2007). 
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ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) (www.pepkm.gr, www.pepattikis.gr, 2008) 
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης  (ΕΛΟΤ)  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου 
και  ιδρύθηκε  με  το  άρθρο  1  του  Νόμου  372/1976.  Από  το  1997,  ο  ΕΛΟΤ  λειτουργεί  ως 
Ανώνυμη Εταιρεία βάσει του Νόμου 414/96 και του Προεδρικού Διατάγματος 155/1997. Ο 
ΕΛΟΤ  χρηματοδοτείται  από  το  κράτος,  εποπτεύεται  από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  και 
διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Σκοπός  του  ΕΛΟΤ  είναι  η  προαγωγή  και  εφαρμογή  της  τυποποίησης  και  των 
δραστηριοτήτων  που  είναι  συναφείς  και  απορρέουν  από  αυτή.  Συγκεκριμένα,  οι 
αρμοδιότητές του είναι: 

- ανάπτυξη των Ελληνικών Εθνικών Προτύπων 
- διατήρηση ενός κεντικού σημείου για τον έλεγχο υλικών 
- αξιολόγηση συστημάτων διοίκησης και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών 
- παροχή εκπαίδευσης και τεχνικής πληροφόρησης 

 
Σύμφωνα με τον N. 3614 / 03.12.2007 «Διαχείριση,  έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για  την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», προβλέπεται ο σχεδιασμός 
ενός  Ελληνικού  Προτύπου  διοίκησης  και  διαχείρισης  έργων  του  ΕΣΠΑ,  λαμβάνοντας 
μέριμνα των  ιδιαιτεροτήτων των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, σύμφωνα 
με  το  οποίο  θα  επιβεβαιώνεται  η  διαχειριστική  επάρκεια  των  δικαιούχων  εξαιρουμένων 
αυτών  που  λαμβάνουν  κρατική  ενίσχυση  κατά  τα  άρθρα  87  και  88  της  συνθήκης  και 
εξαιρουμένων  των  Ταμείων  του  άρθρου  24  του  νόμου  3614/07.  Για  την  δημιουργία  του 
προτύπου αυτού έχει ξεκινήσει σχετική συνεργασία μεταξύ ΥΠΟΙΟ και ΕΛΟΤ. Η εφαρμογή 
του προτύπου αυτού προβλέπεται να αρχίσει μετά την 01.01.2009.  

 
Ανάλογα  με  το  είδος  των  πράξεων  που  προτίθεται  να  αναλάβει  ο  δικαιούχος φορέας,  η 
επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατηγοριοποιείται ως εξής:  

Πίνακας 4.13 Κατηγοριοποίηση τύπων επιβεβαίωσης για απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας (πηγή: ΕΛΟΤ, 2007). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

Επιβεβαίωση τύπου Α  Επιβεβαίωση τύπου Β  Επιβεβαίωση τύπου Γ 

Η επιβεβαίωση αυτή 
καλύπτει έργα με τεχνικό 
περιεχόμενο (δημόσια 
έργα υποδομής και 

τεχνικές μελέτες) και έχει 
μεγαλύτερο αριθμό 

απαιτήσεων από τις λοιπές 
κατηγορίες. 

Η επιβεβαίωση αυτή καλύπτει 
έργα/ πράξεις χωρίς τεχνικό 
περιεχόμενο (προμήθειες, 

υπηρεσίες κ.λ.π.).  

Η επιβεβαίωση αυτή δεν 
καλύπτει τις ανάγκες των 

απαιτήσεων για επιβεβαίωση 
τύπου Α΄ ή Β΄. Οι περιπτώσεις 

που μπορεί να καλύψει η 
επιβεβαίωση αυτή είναι 

εξειδικευμένες δράσεις (ΕΚΤ ή 
άλλων ταμείων) που 

υλοποιούνται κυρίως με ίδια 
μέσα. 
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Οι βασικές απαιτήσεις Διαχειριστικής επάρκειας είναι οι ακόλουθες: 

- Η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του δικαιούχου με το κοινοτικό 
δίκαιο, σχετικά με την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων . 

- Ο  ορισμός  των  υπηρεσιών  και  των  αρμοδίων  οργάνων  που  είναι  υπεύθυνα  για  τις 
διαδικασίες  προγραμματισμού  και  ωρίμανσης  πράξεων,  διενέργειας  διαγωνισμού 
ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου, οικονομικής διαχείρισης έργου. 

- Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με την μορφή εγχειριδίου, που χρησιμοποιεί 
για την λειτουργία του ο δικαιούχος (και για όσους διαθέτουν ISO 9001). 

- Η επάρκεια  της υλικοτεχνικής υποδομής  του δικαιούχου,  η οποία διασφαλίζει  επαρκή 
λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση – διαχείριση πληροφοριών και αρχείων. 

 
Για κάθε κατηγορία επιβεβαίωσης υπάρχουν οι αντίστοιχες απαιτήσεις επάρκειας: 

Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Β 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Γ 

1.   ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ  

1.1 
Πρόβλεψη σχετικής αρμοδιότητας 
υλοποίησης έργων 

     

1.2 
Συμβατότητα θεσμικού πλαισίου με το 
εθνικό και κοινοτικό δίκτυο 

     

2.   ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2 : ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ  

2.1   Οργανωτική Δομή  

2.1.1 
Ύπαρξη εγκεκριμένου οργανο‐
γράμματος  

     

2.1.2 
Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιου για 
τον προγραμματισμό έργων /ενεργειών  

     

2.1.3 
Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιου για 
το σχεδιασμό και ωρίμανση έργων  

     

2.1.4 
Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιου για 
την διενέργεια διαγωνισμών και την 
ανάθεση – διαχείριση  συμβάσεων  

     

2.1.4i. 
Καθορισμός απαραίτητων οργάνων 
αναθέτουσας αρχής  

     

2.1.4ii 
Ύπαρξη συγκροτημένης τεχνικής 
υπηρεσίας με την ελάχιστη στελέχωση 

     

2.1.4iii 

Ύπαρξη επαρκούς επιχειρησιακής 
μονάδας για την διενέργεια 
διαγωνισμών και ανάθεση ‐ διαχείριση 
συμβάσεων 
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Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Β 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Γ 

2.1.5 

Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιου για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης 
του έργου και την πιστοποίηση του 
φυσικού αντικειμένου έργων  

     

2.1.6 
Ύπαρξη μονάδας/οργάνου αρμόδιου για 
την οικονομική διαχείριση των έργων 

     

2.1.7  Εξασφάλιση νομικής κάλυψης    
 

 

 

2.2   Καθορισμός αρμοδιοτήτων 

2.2.1 
Σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
διαφόρων μονάδων /οργάνων 

     

2.2.2 

Επαρκής διάκριση καθηκόντων (π.χ. 
μεταξύ του αρμοδίου για την 
πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και 
του αρμοδίου για την διεκπεραίωση των 
πληρωμών) 

     

3.   ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3 : ΕΠΑΡΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ(ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ) 

3.1   Εγχειρίδιο διαδικασιών  

3.1.1  Ύπαρξη εγχειριδίου διαδικασιών        

3.1.2.  Χρήση τυποποιημένων εντύπων       

3.2  Προγραμματισμός έργων‐ενεργειών 

3.2.1 
Διαδικασία κατάρτισης ετήσιου 
προγράμματος  

   
 

3.2.2 

Διαδικασία επανεξέτασης ετήσιου 
προγράμματος και πιθανής 
αναθεώρησής του  

   

 

3.3  Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων  

3.3.1 
Διαδικασία καθορισμού απαιτήσεων 
σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων  

   
 

3.3.2  
Διαδικασίες διασφάλισης απαιτούμενων 
πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση 
του έργου  

     

3.3.3 
Διαδικασίες σχεδιασμού ‐ 
προγραμματισμού των απαιτούμενων 
μελετών  

     

3.3.4 
Διαδικασίες διασφάλισης απαιτού‐
μενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας 
ακινήτων κ.α. 
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Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Β 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Γ 

3.4   Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης /επιλογή ωφελουμένων 

3.4.1 
Διαδικασία προετοιμασίας και 
διενέργειας διαγωνισμού  

     

3.4.2 
Διαδικασίας αξιολόγησης προσφο‐ρών / 
ωφελουμένων 

     

3.4.3  Διαδικασία χειρισμού ενστάσεων       

3.4.4 
Διαδικασία υπογραφής σύμβασης – 
/επιλογής ωφελουμένων, ολοκλήρωσης 
διαγωνισμού  

     

3.5   Παρακολούθηση έργου, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου 

3.5α   Παρακολούθηση και διαχείριση έργου   

3.5.1  Σχέδιο υλοποίησης έργου       

3.5.2 
Έλεγχος προόδου του έργου και 
παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος 

     

3.5.3 
Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών 
(τροποποιήσεις συμβάσεων, τεχνικών 
δελτίων κ.α.) 

     

3.5.4 
Διαχείριση ποιότητας τεχνικών έργων 
(μετρήσεις, έλεγχοι υλικών κ.α.) 

   
 

3.5.5  Διαχείριση εγγράφων        

3.5β  Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου  

3.5.6 
Διαδικασία πιστοποίησης φυσικού 
αντικειμένου  

     

3.5.7 
Διαδικασία ελέγχου τήρησης λοιπών 
υποχρεώσεων αναδόχου 

     

3.5γ   Ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής  

3.5.8  
Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και 
αναφορών 

     

3.5.9 
Επικοινωνία και ενημέρωση 
διαχειριστικής αρχής 

     

3.6   Οικονομική Διαχείριση έργου 

3.6.1 

Διαδικασίες τήρησης υποχρεώσεων 
συγχρηματοδοτούμενου έργου (τήρηση 
ξεχωριστής λογιστικής μερίδας ανά 
συγχρηματοδοτούμενη πράξη, 
καθορισμός επιλέξιμων δαπανών κ.α.) 

     

3.6.2  Διαδικασία διεκπεραίωσης πληρωμών        
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Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Β 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 Γ 

3.6.3 
Διαδικασία τήρησης λογιστικού 
συστήματος / σχεδίου 

     

3.7   Διαδικασίες παρακολούθησης και τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας  

3.7.1 
Διαδικασία παρακολούθησης της 
ισχύουσας νομοθεσίας 

   
 

3.7.2 
Διαδικασία παροχής νομικής 
υποστήριξης 

     

4.   ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4 : ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

4.1 
Μηχανογραφημένη οικονομική 
διαχείριση 

     

4.1.α 
Τήρηση λογιστικού σχεδίου όπου 
προβλέπεται από τη νομοθεσία 

     

4.2  Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων       

4.3 
Ηλεκτρονική διασύνδεση με βάσεις 
πληροφοριών 

     

4.4 
Βιβλιοθήκη με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο, πρότυπα τεύχη, υπάρχοντες 
οδηγοί (ηλεκτρονική ή μη) 

   
 

4.5  Τεχνική υποστήριξη υποδομής       

4.6 
Χώροι / τρόποι ασφαλούς τήρησης – 
φύλαξης πληροφοριών 

     

  
Πίνακας 4.14 Κριτήρια / απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων ανάλογα με την κατηγορία ‐ τύπο 
επιβεβαίωσης που αιτούνται (με   επισημαίνεται η απαίτηση κάλυψης του κριτηρίου) (πηγή:ΕΛΟΤ, 2007). 
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ΒΒ11    
  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  ‐‐  ΠΠρροοττάάσσεειιςς  
    

««SSuucccceessss  iiss  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  kknnooww  wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt    
aanndd  ggoo  aafftteerr  iitt,,  nnoo  mmaatttteerr  hhooww  ddiiffffiiccuulltt  tthhee  ppaatthh..»»  
Jacques A.Nasser (President and CEO, Ford Motor Company) 

  

11..11    ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  
 
Από όσα αναφέρθηκαν βγαίνουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. η Διοίκηση Έργου είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί ικανότητες, γνώσεις 
και  προσόντα.  Τα  έργα  είναι  πολύπλοκα  προβλήματα  επίπεδου  ή  χωρικού 
προγραμματισμού  και  εκτέλεσης  και  για  το  λόγο αυτό πρέπει  να αντιμετωπίζονται  με 
οργανωμένο  (οργανωσιακή  δομή),  συστηματικό  (στρατηγικό  σχέδιο),  λεπτομερή  και 
αποτελεσματικό  τρόπο.  Χρειάζεται  μια  νέα  επιστημονική  προσέγγιση  προς  την 
αποτελεσματική  εκτέλεση προγραμμάτων  και  έργων,  η  οποία  να  είναι  διεπιστημονική 
(inter disciplinary) και ολιστική για να καλύπτει κάθε πλευρά της επιχείρησης και κυρίως: 
α.  την  ανάλυση  του  έργου  και  των  συνιστωσών  του  μέχρι  του  επιθυμητού  σημείου 
ανάλυσης,  ώστε  το  περιεχόμενο  του  έργου  να  είναι  σαφές,  συγκεκριμένο,  απτό, 
μετρήσιμο  και  πραγματοποιήσιμο  υπό  τις  συνθήκες  των  ανθρώπινων,  τεχνικών  και 
οικονομικών δυνατοτήτων.  

β.    τη  σύνθεση  της  οργανωσιακής  δομής  η  οποία  θα  αναλάβει  την  υλοποίηση  του 
περιεχομένου  του  έργου  μέσα  στο  προγραμματισμένο  πλαίσιο  και  με  τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα.  Η  όλη  οργάνωση που  θα  αναλάβει  το  έργο  είναι  μια 
«κατά περίπτωση» οργάνωση, η οποία, παρόλη την ανεξαρτησία της, δεν θα πάψει 
να έχει εξάρτηση από την μόνιμη οργάνωση του φορέα. 

γ. την επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού και την τοποθέτησή τους στις καίριες θέσεις 
για  την  υλοποίηση  της  οργάνωσης.  Το  κυριότερο  μετά  την  τοποθέτηση  είναι  η 
διοίκησή του, ο συντονισμός των δράσεων και η υποστήριξή του ώστε να οδηγείται 
όλο μαζί το σύστημα προς τους κοινούς στόχους και τον τελικό σκοπό. Όλα τα θέματα 
διοίκησης  ανθρώπινου  δυναμικού,  στυλ  ηγεσίας,  συμπεριφορές,  κρίσεις, 
συγκρούσεις κ.ο.κ. βρίσκουν εφαρμογή εδώ.  

δ.  την  εξασφάλιση  των  πόρων  και  τη  διάθεσή  του  ς  εκεί  που  απαιτείται  και  όταν 
απαιτηθεί.  Ο  χειρισμός  των  χρηματορροών,  η  εξασφάλιση  των  απαραίτητων 
κεφαλαίων και η αποτελεσματική –χωρίς απώλειες‐ χρήση υλικών και μέσων απαιτεί 
μεγάλες ικανότητες και πολύ κόπο.  
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ε.  την  εκτέλεση  γενικά  του  έργου  /  προγράμματος  κρατώντας  το  μέσα  στα  όρια  που 
καθορίζει η σύμβαση και εξασφαλίζει την επιτυχία στους τομείς κόστους, χρόνου και 
ποιότητας που οδηγεί στον τελικό σκοπό, δηλαδή την παράδοσή του στους πελάτες 
που θα το χρησιμοποιήσουν και θα αποκομίσουν όφελος από αυτό. 

Όλα  τα παραπάνω    για  να  επιτευχθούν  χρειάζονται  μέσα,  ανθρώπινες  ικανότητες  και 
ισχυρή  διοίκηση.  Η  Διοίκηση  Έργου  επιδιώκει  την  εξασφάλιση  των  στόχων 
χρησιμοποιώντας  ανάλογες  μεθόδους  και  δράσεις.  Η  εκπαίδευση  στη  Δ.Ε.  και  τα 
προσόντα του P.M. διασφαλίζουν σε ένα σημαντικό βαθμό το αποτέλεσμα. 

  
2. η  εφαρμογή  της  Δ.Ε.  εξασφαλίζει  κέρδος  σε  χρόνο,  χρήμα  και  ποιότητα,  εξασφαλίζει 

αξιοπιστία.  Η  τιθάσευση  της  αβεβαιότητας  του  μέλλοντος  και  η  πρόβλεψη  των 
συνθηκών μέσα στις οποίες θα εκτελεστούν τα προγράμματα απαιτεί εκπαίδευση στους 
τομείς  της  διοίκησης  γενικά  και  της  διοίκησης  έργου  ειδικότερα,  και  στην  εφαρμογή 
μεθόδων  διοίκησης  έργου.  Η  εφαρμογή  των  μεθόδων  αυτών  είναι  βέβαιο  ότι 
εξασφαλίζει την καλύτερη εκτέλεση και υλοποίηση των συνιστωσών του έργου, οδηγεί 
σε οικονομικότερη εκτέλεση, ταχύτερη και πιστότερη παράδοση και σε επιτυχή εταιρικά 
αποτελέσματα. Οι παράγοντες αυτοί εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του φορέα –παράγων 
στρατηγικού επιπέδου.  

 
3. είναι  απαραίτητη  η  εφαρμογή  της  γιατί  μόνο  έτσι  μπορεί  να  μπει  τάξη  στο  χάος, 

ιδιαίτερα  των  μεγάλων  έργων.  Η  εφαρμογή  της  μπορεί  να  τακτοποιήσει  την 
πολυπλοκότητα,  ιδιαίτερα μεγάλων  έργων,  η  εκτέλεση  και  ο  συντονισμός  των  οποίων 
είναι  ιδιαίτερα δύσκολος. Η  εφαρμογή  των   μεθόδων  και  της  επιστήμης  της Δ.Ε.  στην 
πράξη  εξασφαλίζει  σημαντικά  μεγαλύτερες  πιθανότητες  επιτυχίας,  καθώς  θέτει 
ορθολογικές  βάσεις  στο  χειρισμό  προβλημάτων  και  ιδιαίτερα  στην  συμπεριφορά  των 
στελεχών της διοίκησης.  

 
4.  γίνεται  απαραίτητη  σε  διεθνές  επίπεδο.  Εφαρμόζοντας  τις  αρχές  και  μεθόδους  της 

επιστήμης  στη  Δ.Ε.  εξασφαλίζεται  η  απρόσκοπτη  συνεργασία  πολλών  φορέων  είτε 
τοπικά είτε διεθνώς, δεδομένου ότι η επικοινωνία και η συνεργασία γίνεται πάνω στο 
κοινό και ενιαίο επίπεδο της ίδιας επιστήμης. Συνεπώς, όπου και αν εκτελεστεί το έργο, 
όποιοι και να είναι οι συνεργάτες, το αποτέλεσμα θα είναι επιτυχές εφόσον χειρίζονται 
όλοι τα ίδια εργαλεία, χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές και μεθόδους.  

 
5. όλοι  αναγνωρίζουν  τη  λειτουργία  του  P.M.  και  τη  σπουδαιότητα  του  ρόλου  του.  Στην 

προσπάθεια υλοποίησης του έργου, ο ρόλος του P.M. είναι καθοριστικός. Μέσα από τα 
στελέχη αυτά η ενέργεια και η γνώση της διοίκησης του έργου μετουσιώνεται σε πράξη. 
Για το λόγο αυτό ο P.M. είναι σημαντικός κόμβος στη διοίκηση και υλοποίηση του όλου 
προγράμματος.  Μετουσιώνει  όλες  τις  αρετές  της  ηγεσίας  και  του  management  και 
καταλήγει  σε  μετρήσιμα  αποτελέσματα  μέσω  μιας  σειράς  διαδικασιών,  μεθόδων  και 
τεχνικών διοίκησης που μόνο ο ίδιος μπορεί να χειριστεί. Πρέπει να περάσει το έργο – 
πρόγραμμα  από  τις  φάσεις  του  προγραμματισμού  και  της  φανταστικής  ατμόσφαιρας 



  
ΔΔιιππλλωωμμααττιικκήή  ΕΕρργγαασσίίαα                                                                                                                                                                                                                                  [[ΠΠααρρθθεεννοοπποούύλλοουυ  ΝΝιικκοολλέέτταα]]  

[[114477]]  
  

στη  φάση  του  πραγματικού  και  του  πετυχημένου  εφαρμοσμένου  θεωρητικού 
προγράμματος.  

 
6. είναι  πλέον  εύκολο    να  προσδιοριστεί  ο  τρόπος  εκπαίδευσης  των  στελεχών  και  ποια 

είναι  τα  απαραίτητα  προσόντα  που  πρέπει  να  διαθέτουν.  Για  να  μπορεί  ο  P.M.  να 
ανταποκριθεί στις πολλές και δύσκολες απαιτήσεις του ρόλου του θα πρέπει να έχει τα 
κατάλληλα  προσόντα,  ικανότητες  και  δεξιότητες  αλλά  και  την  κατάλληλη  εκπαίδευση. 
Πολλά  από  τα  προσόντα  αυτά  είναι  χαρακτηριστικά  της  προσωπικότητας,  άλλα  είναι 
ικανότητες  και  άλλα  δεξιότητες  και  συμπεριφορές  που  αποκτώνται  από  και  κατά  την 
εκπαίδευση.  Ο P.M.  είναι  ηγέτης  και ως  τέτοιος  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζεται  και  να 
εκπαιδεύεται.  Για  τον  τρόπο  επιλογής  και  εκπαίδευσης  των  στελεχών  της  Δ.Ε.  έχουν 
γραφεί  πολλά  και  πολλές  σχολές  ηγεσίας  ή  διοίκησης  έχουν  προτείνει  ανάλογα 
προγράμματα.  Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  ήταν  να  προσδιοριστούν  τεχνικές  και 
μέθοδοι  διαπίστευσης  των  προσόντων,  ικανοτήτων  και  δεξιοτήτων  των  P.M.  και  η 
συμφωνία  σε  μια  διαδικασία  πρωτότυπη  και  πρότυπη,  διεθνώς  αποδεκτή  και 
εγκεκριμένη,  ώστε  να  αποδίδονται  στην  πράξη  της  Δ.Ε.  στελέχη  –  άτομα  με 
διαπιστευμένες ικανότητες, δεξιότητες και προσόντα.   

 
7. είναι  εφικτή  η  διαπίστευση  των  προσόντων  που  διαθέτει  ένα  στέλεχος  και  η 

πιστοποίηση της ικανότητας επιτέλεσης ενός έργου (με το ρόλο του P.M.). Σε όσα έχουν 
αναφερθεί  στα  κεφάλαια  που  προηγήθηκαν,  αναλύθηκαν  λεπτομερώς  οι  πιο 
διαδεδομένες  μέθοδοι  πιστοποίησης.  Συμπερασματικά,  αυτό που απαιτείται  είναι  μια 
γενικευμένη και ενιαία τεχνική διαδικασία διαπίστευσης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 
ενταχθεί στα κεφάλαια προτύπων κατά ISO και να αποτελέσει τον πρότυπο «κορμό» για 
όλους τους Εθνικούς «κλώνους» πρότυπων προδιαγραφών πιστοποίησης προσόντων και 
δεξιοτήτων των στελεχών της Δ.Ε.  

 
8. έτσι θα εξασφαλιστεί η επάρκεια και η ικανότητα που οδηγεί στην επιτυχή εκτέλεση των 

έργων.  
 

Οι διαδικασίες στη Δ.Ε. δεν είναι εύκολο να οριστούν επαρκώς ώστε να καλύπτουν κάθε είδος 
έργου,  όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί.  Τα  πρότυπα  που  έχουν  αναπτυχθεί  ορίζουν  σε  γενικές 
γραμμές τις διαδικασίες με την επιφύλαξη ότι ο P.M. είναι αρμόδιος να επιλέξει την κατάλληλη 
πορεία  για  το  εκάστοτε  έργο.  Καθορίζουν  βασικές  διαδικασίες  που  απαντώνται  στα 
περισσότερα έργα καθώς και ιδιαίτερες περιπτώσεις και ανανεώνονται συνεχώς καθώς η φύση 
της  γνώσης  είναι  δυναμική.  Δεν  είναι  δηλαδή  τα πρότυπα αυτά πανάκεια που απαλλάσσουν 
από  την  ευθύνη  τους  P.M.  αλλά  βοηθητικά  εργαλεία  που  καθοδηγούν  σε  μια  βασική 
κατεύθυνση,  ένας  σκελετός  επάνω  στον  οποίο  στήνεται  κάθε  φορά  διαφορετικός  ζωντανός 
οργανισμός – έργο. Ο P.M. είναι η «δημιουργός», ο «συνθέτης» του συνδυασμού διαδικασιών 
και διεργασιών αποσκοπώντας στην αποτελεσματικότατη, αποδοτικότατη και βέλτιστη επίλυση 
του προβλήματος «έργο», στην επιτυχή, δηλαδή, ολοκλήρωσή του μέσα στα πλαίσια των τριών 
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(ή κατά άλλους τεσσάρων) δυνάμεων που θέτουν τα πλαίσια στα οποία πρέπει να κινηθεί  το 
έργο: κόστος, χρόνος, απόδοση.    
 
Δεδομένης της σημασίας του ρόλου του P.M. έχουν αναπτυχθεί πρότυπα που αναφέρονται στα 
απαραίτητα  προσόντα  που  πρέπει  να  διαθέτει  (επάρκεια).  Όμως,  τα  προσόντα  (όπως  και  οι 
διαδικασίες) δεν είναι εύκολο όχι μόνο να οριστούν απόλυτα αλλά και να αξιολογηθούν και  να 
πιστοποιηθούν. Αυτό που επικρατεί είναι μια ευρέως αποδεκτή άποψη για το ποια προσόντα 
θεωρούνται  απαραίτητα  για  την  ομαλή  εξέλιξη  ενός  έργου,  την  επίτευξη  του  επιθυμητού 
αποτελέσματος  (τελικό  παραδοτέο)  αλλά  και  κατ’  επέκταση  των  στόχων  του  οργανισμού, 
εξετάζοντας  τις  απαιτήσεις  και  τις  καταστάσεις  που  προκύπτουν  σε  κάθε  έργο  και  φυσικά 
μελετώντας  εις  βάθος  τον  ρόλο  του  P.M.  Άλλωστε  είναι  αδιαμφισβήτητα  αδύνατον  ένας 
άνθρωπος να διαθέτει όλα τα προσόντα που ορίζονται ως τα απαραίτητα. Είναι όμως δυνατόν 
αρκετές από τις ικανότητες να αποκτηθούν στην πορεία μέσα από την κατάλληλη εκπαίδευση 
αλλά και από την εμπειρία, που είναι ένα πολύτιμο και ανεκτίμητο προσόν.  Για το λόγο αυτό 
έχουν  αναπτυχθεί  οι  διαδικασίες  αξιολόγησης  που  έχουν  προαναφερθεί  και  οι  οποίες 
διαθέτουν πάντα ένα μέρος όπου αξιολογείται η εμπειρία μέσω της απόδοσης με την ανάθεση 
ενός εικονικού έργου.  
 
Τέλος,  εύλογο  είναι  ότι  μια  τέτοια  πιστοποίηση  δεν  μπορεί  να  είναι  μόνιμη,  δεδομένης  της 
φύσης  της  Δ.Ε.  αλλά  και  των  συνθηκών  που  ορίζουν  ένα  συνεχώς  μεταβαλλόμενο 
επαγγελματικό περιβάλλον. Η πιστοποίηση ενός P.M. πρέπει να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα (3‐5 χρόνια) και να εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας της.  
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11..22    ΠΠρροοττάάσσεειιςς  
 
Η  κατάσταση  που  επικρατεί  διεθνώς  όσον  αφορά  την  πιστοποίηση  των  προσόντων  και 
διαδικασιών  στη  Δ.Ε.  παρουσιάζει  ικανοποιητική  εξέλιξη  και  οργάνωση.  Στη  χώρα  μας  όμως 
(Ελλάδα) είναι ακόμα στα σπάργανα. Η Διοίκηση Έργου έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία εδώ 
καθώς  στην  Ελλάδα  παρατηρείται  συχνά  το  φαινόμενο  αποτυχίας  της  ολοκλήρωσης  έργων 
εντός των προδιαγραφών κυρίως του χρόνου και του κόστους.  
 
Η προσπάθεια των σωματείων που έχουν δημιουργηθεί  (PMI Athens – Greece και PMGreece) 
ως  απάντηση  στις  Ευρωπαϊκές  και  Διεθνείς  κινήσεις  στον  τομέα  της  Διοίκησης  Έργου, 
προσανατολίζεται στην προσαρμογή της Ευρωπαϊκής κατάστασης στην Ελληνική κοινωνία. Δεν 
αρκεί όμως απλά να υιοθετηθεί το εκάστοτε πρότυπο (ICB, PMBoK κ.λ.π.).  
 
Συντονισμένη και συνδυασμένη προσπάθεια  απαιτείται προς: 

 τη δημιουργία ενός κατάλληλου προτύπου που να βασίζεται στα υπάρχοντα και ευρέως 
αποδεχόμενα πρότυπα (ISO),  

 τη  δημιουργία  του  κατάλληλου  φορέα  που  να  εκδώσει  το  ελληνικό  αυτό  πρότυπο 
(ΕΛΟΤ),  αλλά  και  που  να  προωθήσει  την  κατάλληλη  διαδικασία  πιστοποίησης  (με 
αντίστοιχη στελέχωση για τη διεξαγωγή της πιστοποίησης) και  

 τη δημιουργία κατάλληλης διαδικασίας αξιολόγησης P.M., η οποία να είναι και προσιτή 
(οικονομικά) και αποτελεσματική (να πετύχει το σκοπό της)     

 τη συμμετοχή και συνεργασία των υπαρχόντων σωματείων  
 
Ύστερα από αυτά που αναφέρθηκαν προτείνεται ένα πλαίσιο αρχών συνεννόησης μεταξύ των 
συλλόγων ώστε να: 

- απαιτηθεί η ικανότητα των στελεχών στη Δ.Ε. και να ζητείται από τους υποψήφιους για 
πρόσληψη 

- πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα ή εξειδικευμένο όργανο 
- αναπτυχθεί  ένα  ελληνικό  μοντέλο‐κλώνος  των  αντίστοιχων  ISO  και  να  εξελιχθεί  στον 

τομέα του P.M. 
- εξελιχθεί  το  ελληνικό  πρότυπο  από  τον  ΕΛΟΤ  ώστε  να  καλύπτει  τη  Διοίκηση  Έργου 

γενικότερα και όχι μόνο τα αναπτυξιακά προγράμματα, όπως γίνεται σήμερα 
- εκδοθεί  η  πρότυπη  προδιαγραφή  που  αφορά  τα  κριτήρια  και  τις  διαδικασίες 

πιστοποίησης 
- θεσμοθετηθούν  και  να  εφαρμοστούν  από  την  ελληνική  πολιτεία  οι  πρότυπες 

προδιαγραφές  
- δημιουργηθούν σημαντικά κίνητρα για την απόκτηση της πιστοποίησης από τους P.M. 

αλλά και από τις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα 
 
Έτσι, με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλισθεί: 

- η επάρκεια του P.M. μέσω της πιστοποίησης  
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- η ταχύτερη και ποιοτικότερη υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων (ειδικότερα στην 
Ελλάδα – 3ο ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007‐2013) 

- το  ελληνικό  πρότυπο  Δ.Ε.  να  επεκταθεί  και  στον  ιδιωτικό  τομέα ώστε  να  εφαρμοστεί 
από όλη  την κατασκευαστική βιομηχανία και  να υπάρχει  ένα κοινό  και  ενιαίο πλαίσιο 
αναφοράς  των  πιστοποιήσεων  επάρκειας  ικανοτήτων,  προσόντων  και  δεξιοτήτων  για 
τον P.M.  

- εξουσιοδότηση  και  σε  ενδιάμεσες  διαπιστευτικές  Αρχές  να  ελέγχουν  και  να  εκδίδουν 
πιστοποιητικά  επάρκειας  για  την  ταχύτερη  επίτευξη  των  στόχων  και  τη  διάχυση  του 
πνεύματος πιστοποίησης P.M. σε όλη την επικράτεια. 

 
Στην Ελλάδα είναι σημαντικό να καθιερωθεί ο θεσμός της Διοίκησης Έργου και να αναγνωριστεί 
επίσημα  ο  ρόλος  του Project Manager  τόσο  στον  ιδιωτικό  όσο  και  στο  Δημόσιο  Τομέα,  τόσο 
γιατί η Διοίκηση προσανατολίζεται πλέον στην εργοκεντρική θεώρηση όσο και γιατί η Ελλάδα 
οφείλει  να  ακολουθεί  και  να  προσαρμόζεται  στις  Ευρωπαϊκές  (και  κατ’  επέκταση  Διεθνείς) 
εξελίξεις.   
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o ANSI (2008) ISO / IEC 17024 [WWW] available from: 
http://www.ansi.org/ 
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o APM Group Ltd (2008) [WWW] available from: 
http://www.prince2.org.uk/home/home.asp 

o ASAPM  (2008) About PM‐USA‐NCB,  the National Competence Baseline  [WWW]  available  from: 
http://www.pmcert.org/cert_NCB.asp 

o BULLTEK LTD (2008) ISO / IEC 17024 [WWW] available from: 
http://www.bulltek.com/English_Site/IKB%20Introduction/iso_17024_en/iso_17024_en.html 

o IPMA (2008) International Project Management Association [WWW] available from: 
http://www.ipma.ch/Pages/default.aspx ‐ ICB 

o ITEC (2008) PMI:  Πιστοποιήσεις [WWW] available from: 
http://www.itec.edu/certifications/pmi.aspx 

o OGC (2008) PRINCE 2 [WWW] available from: 
http://www.prince2.com 

o PM Greece (2008) Ελληνικό Δίκτυο Project Managers (Ε.Δ.P.M.) [WWW] available from: 
http://pmgreece.gr/ 
http://users.ntua.gr/jpp/pmgreece.pdf 

o PMI  (2008)  Project  Management  Institute  –  Making  Project  Management  Indispensable  for 
Business Results [WWW] available from:  
http://www.pmi.org 

o PMI Greece (2008) [WWW] available from:  
http://www.pmi‐greece.org/EXECUTIVE‐SUMMARY/PMI‐GREECE‐Executive‐Summary‐(2008‐07‐
22).pdf 

o PRINCE 2 (2008) [WWW] available from: 
http://www.prince‐officialsite.com/home/home.asp 

o PROJECT  PRO  (2008)  Project Management  Professional  (PMP®)  Certification  Programme  Earns 
ISO 17024 Accreditation [WWW] available from:  
http://www.projectpro.co.za/e‐Zine/ISO_17042/iso_17042.html 

o Project  Smart  (2008)  The  Project Management  Body  of  Knowledge  (PMBOK)[WWW]  available 
from: http://www.projectsmart.co.uk/pmbok.html 

o WIKIPEDIA (2008) The Free Encyclopedia [WWW] available from: 
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_17024 
http://de.wikipedia.org/wiki/IPMA_Competence_Baseline 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF
%CE%B7%CF%83%CE%B7 
http://en.wikipedia.org/wiki/Certification 
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_%28technical%29 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_standard 
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o 12 MANAGE (2008) International Competence Baseline (ICB) [WWW] available from:  
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o ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2008) Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας [WWW] διαθέσιμο 
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