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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία, αναφέρει τις σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση 

των έργων και τα εργαλεία που χρησιµοποιούν οι επαγγελµατίες στην πράξη. Γίνεται 

ανασκόπηση της εξέλιξης του γνωστικού πεδίου και των γεγονότων που επηρέασαν και 

τελικώς διαµόρφωσαν το γνωστικό πεδίο, ως έχει σήµερα. Επίσης, αναφέρονται οι 

κύριες τάσεις που απασχόλησαν τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια και επιχειρείται η 

αποτύπωση της τωρινής κατάστασης, που επικρατεί στην εφαρµογή της διαχείρισης 

έργων στην πράξη. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαχείρισης έργων είναι ελλιπές και πρέπει να 

αναπτυχθεί, να επεκταθεί και να εµπλουτιστεί. Ακόµα, οι ερευνητές έχουν επισηµάνει 

την ανάγκη ενοποίησης των διαφορετικών οδηγών body of knowledge. Οι κυρίαρχες 

τάσεις των τελευταίων ετών αφορούν την στρατηγική ευθυγράµµιση, την διαχείριση 

χαρτοφυλακίων, την εφαρµογή της διαχείρισης έργων στα πληροφοριακά συστήµατα 

και στη διαχείριση της earned value (EVM- earned value management), ως µέσο 

ελέγχου της πορείας του έργου. Επίσης, αναφέρεται η µέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας, 

που δηµιουργήθηκε από τον Goldratt, ως εξέλιξη της µεθόδου της κρίσιµης διαδροµής 

για την αντιµετώπιση των περιορισµών που εµφάνιζε αυτή στην πράξη. Τέλος, 

αναφέρεται η νέα µέθοδος της ευέλικτης διαχείρισης έργων που εφαρµόζεται κυρίως 

στην ανάπτυξη λογισµικού. 
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1  Εισαγωγή 

Με την πάροδο του χρόνου, η διαχείριση έργων εξελίχθηκε, καθώς υπήρχε η 

ανάγκη ανανέωσης των µεθόδων, των εργαλείων και των τεχνικών για 

αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πόρων και αύξησης της απόδοσης των έργων. 

Στόχος της παρούσας διπλωµατικής είναι ο εντοπισµός των κυρίαρχων τάσεων στη 

διαχείριση των έργων. Γίνεται ανασκόπηση της ιστορίας εξέλιξης µε αναφορά των 

σηµαντικότερων γεγονότων που επηρέασαν την πορεία της.  

Στη διαχείριση έργων, η έρευνα δεν κινείται πάντα προς την ίδια κατεύθυνση µε 

την εφαρµογή της στην πράξη. Αυτό οφείλεται µεταξύ άλλων στην διαφορετική 

αντίληψη που έχουν οι ερευνητές από τους εφαρµοστές και των διαφορετικών σκοπών 

που υπηρετούν. Οι ερευνητές ενδιαφέρονται πρωτίστως για το καθορισµό του πεδίου, 

την τυποποίηση, τον ορισµό των ρόλων του διαχειριστή και της οµάδας έργου, την 

ανάπτυξη της θεωρίας και την επέκταση της διαχείρισης σε νέους τοµείς. Οι 

διαχειριστές ενδιαφέρονται περισσότερο για την απόδοση και επιτυχία του έργου, την 

µεγιστοποίηση του κέρδους, την ελαχιστοποίηση του κόστους, την διαχείριση των 

πόρων και για την επιτυχία των εργαλείων και τεχνικών που µπορούν να εφαρµοστούν 

ανά περίπτωση. 

Η παρούσα εργασία κινείται δυο κύριους άξονες. Ο πρώτος επικεντρώνεται στις 

τάσεις που επικρατούν στον ερευνητικό τοµέα, σύµφωνα µε τη σύγχρονη αρθρογραφία. 

Ο δεύτερος άξονας έχει σχέση µε τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται 

στην πράξη από τους διαχειριστές έργων και ελέγχεται η συνεισφορά τους στην 

επιτυχία του έργου. Όπως σε όλα τα εφαρµοσµένα πεδία υπάρχει αλληλεπίδραση 

µεταξύ της επιστηµονικής θεωρίας και της καθιερωµένης επαγγελµατικής πρακτικής, , 

η οποία ενσωµατώνει τα αποτελέσµατα της µε µια χρονική υστέρηση και την 

ανατροφοδοτεί µε καινούρια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τεχνικές που 

αναδείχθηκαν από την πράξη, όπως η µέθοδος της κρίσιµης διαδροµής (CPM), η 

µέθοδος PERT και τελευταία η µέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας (CCPM- Critical Chain 

Project Management). 

Τέλος, γίνεται ανάλυση των κυρίαρχων τάσεων που απασχολούν τους ερευνητές 

και τους διαχειριστές έργων. 

1.1 Ορισµός του έργου και της διαχείρισης έργων 

Σύµφωνα µε τον οδηγό body of knowledge της διαχείρισης έργων (PMBOK, 

PMI 2004), του Ινστιτούτου ∆ιαχείρισης Έργων (PMI, Project Management Institute), 

ως έργο ορίζεται «µια πρόσκαιρη προσπάθεια που σκοπό έχει τη δηµιουργία ενός 

µοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας». Ο όρος πρόσκαιρη χρησιµοποιείται για να δηλώσει 
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ότι το έργο έχει καθορισµένη αρχή και τέλος και µε τον όρο µοναδικό ότι το έργο είναι 

διαφορετικό µε καθοριστικό τρόπο από παρόµοια προϊόντα ή υπηρεσίες.  

Η διαχείριση έργου περιλαµβάνει την ορθή συνεργασία των ενδιαφερόµενων 

µερών, το συντονισµό των δραστηριοτήτων, το σχεδιασµό, την κοστολόγηση και την 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου. Τα 

διαδοχικά βήµατα στη διαχείριση των έργων περιλαµβάνουν: 

1. καθορισµό των στόχων του έργου (objectives), 

2. εντοπισµό των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή 

του, 

3. καθορισµό των ορόσηµων (milestones), 

4. καθορισµό της διάρκειας των δραστηριοτήτων, 

5. προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων µε στόχο την µεγιστοποίηση της 

απόδοσης, 

6. εύρεση πόρων για τις δραστηριότητες, 

7. επαναξιολόγηση της συσχέτισης των δραστηριοτήτων και του 

προγράµµατος, και τέλος,  

8. την υλοποίηση του έργου 

Ο ρόλος του διαχειριστή του έργου καλύπτει την ανάγκη ενός ειδικού, που 

ελέγχει τα γεγονότα, που κατανοεί τις πολυπλοκότητες του συντονισµού, ελέγχου και 

καθοδήγησης των δραστηριοτήτων και της προσπάθειας της οµάδας του έργου, καθώς 

και τα φυσικά εµπόδια κατά την υλοποίηση και λαµβάνει τις αποφάσεις για την 

επίλυση των τυχόν προβληµάτων που προκύπτουν. 

Η επιτυχία οποιουδήποτε έργου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την αντίληψη 

του διαχειριστή του έργου και την αυστηρή παρακολούθηση του χρόνου, του κόστους, 

των υλικών, της ποιότητας και των περιβαλλοντικών περιορισµών (Nwachukwu, 2010). 

1.2 Ορισµός επιτυχίας ενός έργου 

Ένα έργο λέγεται επιτυχηµένο όταν περάσει τέσσερα κριτήρια: 

1. Κριτήριο χρόνου : Το έργο στο κλείσιµο είναι εντός χρονοδιαγράµµατος. 

2. Κριτήριο κόστους – Το έργο στο κλείσιµο είναι εντός προϋπολογισµού. 

3. Κριτήριο αποτελεσµατικότητας – Το έργο στο κλείσιµο είναι σύµφωνα 

µε τις αρχικές προδιαγραφές ποιότητας και σύµφωνα µε τον τρόπο 

υλοποίησης που προβλεπόταν στο σχεδιασµό. 

4. Κριτήριο ικανοποίησης του πελάτη – Το αποτέλεσµα είναι αποδεκτό από 

τους τελικούς χρήστες ή πελάτες. 

Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία ενός έργου είναι η διαχείριση 
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του κύκλου ζωής, η διαχείριση του χρόνου, η επίλυση συγκρούσεων, η διαχείριση των 

συµβάσεων, η αποτελεσµατική επιλογή του έργου και η ποιότητα του έργου. Με τον 

όρο αποτελεσµατική επιλογή του έργου εννοείται η επιλογή του έργου µε τις 

περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. (Nwachukwu, 2010). 

Σύµφωνα µε τους Rad και Levin (2006), η αποτελεσµατική διαχείριση έργων 

είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οργανισµών. Ένα από 

τα σηµαντικότερα θέµατα στην επιλογή των έργων για εφαρµογή και υλοποίηση είναι η 

διαχείριση των προσδοκιών των ενδιαφερόµενων µερών (stakeholders). Αυτό σε καµιά 

περίπτωση δεν σηµαίνει την αλλαγή των υφισταµένων προσδοκιών, αλλά την επίγνωσή 

τους και την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων µερών για τις όποιες εξελίξεις τους 

αφορούν. Οι προσδοκίες τους πρέπει να ελέγχονται διαρκώς και ο διαχειριστής να είναι 

ενήµερος για αυτές. 

Ο Cooke-Davies (2002), µελέτησε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιτυχία ενός έργου, διεξάγοντας µια εµπειρική έρευνα σε 70 µεγάλους, πολυεθνικούς 

και µη, οργανισµούς. Συνολικά, κατέληξε σε 12 κρίσιµους παράγοντες που επηρεάζουν 

την επιτυχία ενός έργου. Οι πρώτοι οκτώ παράγοντες σχετίζονται µε την χρονική 

επίδοση και είναι: 

1. επάρκεια εκπαίδευσης στο σύνολο του οργανισµού πάνω στη διαχείριση 

κινδύνων 

2. εκχώρηση ευθύνης για τους κινδύνους µέσα από ώριµες διεργασίες 

3. διατήρηση των εµφανών κινδύνων ως καταχωρήσεις για επαρκές 

χρονικό διάστηµα. 

4. επάρκεια πλάνου διαχείρισης τρεχόντων κινδύνων 

5. επάρκεια εγγράφων των οργανωσιακών υπευθυνοτήτων του έργου 

6. η διάρκεια του έργου να είναι το δυνατόν λιγότερη από 3 χρόνια (µε 

βέλτιστο το 1 έτος) 

7. να επιτρέπονται αλλαγές στο σκοπό µόνο µέσω µιας ώριµης διεργασίας 

ελέγχου των αλλαγών του σκοπού (scope) 

8. διατήρηση της ακεραιότητας της βάσης µέτρησης της επίδοσης 

(performance measurement baseline) 

Ο ένατος παράγοντας σχετίζεται από τη διαχείριση οφελών: 

9. ύπαρξη διεργασίας διαχείρισης οφελών µε αµοιβαία συνεργασία της 

διαχείρισης έργου και των λειτουργιών διαχείρισης παραγωγής 

Ακόµα, υπάρχουν τρεις περιοχές πρακτικής εφαρµογής, όπου είναι δύσκολο να 

γίνει σηµαντική πρόοδος, αλλά που εµφανίζονται ως κρίσιµες στην επιτυχία: 
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10. πρακτικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου και προγραµµάτων (portfolio and 

programme management), που επιτρέπουν στις εταιρίες να δεσµεύσουν 

πόρους, σε έργα ευθυγραµµισµένα µε την εταιρική στρατηγική και τους 

στόχους της επιχείρησης. 

11. σύστηµα µέτρησης προγράµµατος και χαρτοφυλακίου, που παρέχει 

άµεση ανατροφοδότηση για την παρούσα επίδοση του έργου και την 

αναµενόµενη µελλοντική επιτυχία, ώστε να µπορέσουν να 

ευθυγραµµιστούν οι αποφάσεις στο επίπεδο του έργου, του 

χαρτοφυλακίου και της εταιρίας 

12. συνεχής βελτίωση, που προέρχεται από την εµπειρική γνώση (Cooke-

Davies, 2002). 

Κρισιµότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσµα του έργου 

Ξεκάθαροι στόχοι 

Ρεαλιστικό πρόγραµµα 

Υποστήριξη από την ανώτερη διοίκηση 

Επάρκεια χρηµατοδότησης/ πόρων 

∆έσµευση τελικού χρήστη 

Ξεκάθαρα κανάλια επικοινωνίας 

Αποτελεσµατική ηγεσία/ επίλυση συγκρούσεων 

Αποτελεσµατική παρακολούθηση και ανατροφοδότηση 

Ευελιξία στην αλλαγή 

Αξιοποίηση πρότερης εµπειρίας 

Αναγνώριση πολυπλοκότητας 

Αναγνώριση εξωτερικών επιδράσεων 

∆ηµιουργία αποτελεσµατικής οµάδας έργου/ παρακίνηση 

Αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων 

Παροχή κατάρτισης 

Επίγνωση του περιεχοµένου του έργου 

Παροχή συστήµατος σχεδιασµού και ελέγχου 

Εκτίµηση της επίδρασης των ανθρωπίνων σφαλµάτων 

Πολύπλευρη θεώρηση του έργου 

Πίνακας 1-1 Οι κρισιµότεροι παράγοντες µε τη σειρά που αναφέρονται, που επηρεάζουν το 

αποτέλεσµα του έργου, σύµφωνα µε τους διαχειριστές. (Πηγή: White, Fortune, 2002) 

Στην έρευνα των White και Fortune (2002), τα κριτήρια επιτυχίας των έργων, 
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που αναφέρθηκαν από τους διαχειριστές, είναι µε τη σειρά που αναφέρονται: 

1. η ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη 

2. η ολοκλήρωση του έργου εντός του χρονοδιαγράµµατος 

3. η ολοκλήρωση του έργου εντός του προϋπολογισµού 

4. ικανοποίηση των στόχων του οργανισµού 

5. η δηµιουργία οφελών για την επιχείρηση από το έργο 

6. δηµιουργία των ελάχιστων δυνατών διαταραχών  

7. ακολουθήθηκαν τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας 

Επιπρόσθετα, καθορίστηκαν οι κρισιµότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το 

αποτέλεσµα του έργου (πίνακας 1-1). Οι σηµαντικότεροι παράγοντες είναι η ύπαρξη 

ξεκάθαρων στόχων, το ρεαλιστικό πρόγραµµα, η υποστήριξη από την ανώτερη 

διοίκηση και η επάρκεια χρηµατοδότησης και πόρων. 

1.3 Αίτια αποτυχίας των έργων 

Ο έλεγχος είναι βασική λειτουργία της διαχείρισης και διευκολύνει την 

εκπλήρωση των στόχων και σκοπών των οργανισµών. Οι έρευνες δείχνουν ότι τόσο οι 

µεγάλες επιχειρήσεις, όσο και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που χρησιµοποιούν 

τεχνολογικά µέσα, έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν επιτυχή αποτελέσµατα 

όταν γίνεται διαχείριση µε έργα (management by projects) (Murphy and Ledwith 2007, 

Anantamula 2008, Bradshaw 2008). Ωστόσο, τα έργα µπορεί να αποτύχουν εάν δεν 

έχουν κατάλληλο σχεδιασµό, έλεγχο και ορθή διαχείριση. Τα αίτια αποτυχίας 

περιλαµβάνουν µεταξύ των άλλων: 

1. πολυκοµβικότητα - όπου η διαχείριση έργων επικεντρώνεται µόνο σε 

κάποιες κύριες ζηµιογόνες και αποκεντρωµένες περιοχές (για 

αποκεντρωµένους οργανισµούς) 

2. έλλειψη οργανωτικότητας – όπου η έλλειψη πόρων σε συγκεκριµένους 

τοµείς επηρεάζει τη λειτουργικότητα του έργου 

3. έλλειψη παρεµβάσεων από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα 

(σύµφωνα µε την ιεράρχηση στο οργανόγραµµα του οργανισµού) 

4. ανεπάρκεια προµηθειών από την οµάδα του έργου 

5. µη ξεκαθαρισµένοι στόχοι του έργου  

6. οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες δεν είναι καλώς ορισµένοι 

7. αλλαγές στην οµάδα έργου 

8. ανεπαρκής διαχείριση των αλλαγών 

9. πτωχή εταιρική κουλτούρα (Ivory και Alderman 2005) 

Οι Rozenes et al (2006) αναφέρουν ότι η κυριότερη αιτία αποτυχίας των έργων 
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είναι η έλλειψη διαχείρισης κινδύνων, ενώ ορισµένοι από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες αποτυχίας των έργων είναι η έλλειψη απαιτούµενων δεξιοτήτων από τα 

µέλη της οµάδας έργου και η έλλειψη ελέγχου του έργου. Μια µέθοδος που 

εφαρµόστηκε στη βιοµηχανία λογισµικού (software industry), για τη µείωση της 

πιθανότητας αποτυχίας, είναι ο εντοπισµός και η ανάλυση των κινδύνων. Η επιτυχής 

ολοκλήρωση ενός έργου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον έγκαιρο εντοπισµό και 

έλεγχο των άµεσων κινδύνων. 

1.4 Ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης των ιδεών στη 

διαχείριση των έργων 

1.4.1 Εµφάνιση εργαλείων και τεχνικών 

Η διαχείριση των έργων µπορεί να θεωρηθεί ως ένα πεδίο εφαρµογής, που 

εξελίχθηκε από τα εργαλεία και τις τεχνικές, από τα προβλήµατα που προέκυψαν στην 

πράξη και από την προσπάθεια να οριστεί και να τυποποιηθεί το πεδίο εφαρµογής της. 

Η πρώτη εµφάνιση της διαχείρισης έργων ως ξεχωριστό γνωστικό πεδίο, έγινε 

στη δεκαετία του ‘50, όταν άρχισαν να εφαρµόζονται η δικτυωτή ανάλυση (PERT και 

CPM) σε µεγάλα κατασκευαστικά έργα, σε αµυντικά συστήµατα, στη βιοµηχανία και 

στην διαστηµική τεχνολογία. Οι χρήστες αυτών των εργαλείων και τεχνικών, στα τέλη 

του ’60, ξεκίνησαν να δηµιουργούν οργανισµούς διαχείρισης έργων για επαγγελµατίες 

µε αρχικό σκοπό τη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων µεταξύ των διαχειριστών 

των έργων (Crawford, 2006). 

1.4.2 Έναρξη τυποποίησης 

Στα µέσα του 1990, γίνεται σηµαντική προσπάθεια τυποποίησης της γνώσης. Το 

1996, το Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης Έργων (Project Management Institute) κυκλοφόρησε 

τον οδηγό body of knowledge της διαχείρισης των έργων (PMBOK- Project 

Management Body of Knowledge) και την ίδια χρονιά ο Συνεταιρισµός ∆ιαχείρισης 

Έργων (Association for Project Management) του Ηνωµένου Βασίλειου κυκλοφόρησε 

την τρίτη έκδοση του σώµατος γνώσης (Body of Knowledge). Οι κυβερνήσεις της 

Αυστραλίας και του Ηνωµένου Βασιλείου εξέδωσαν πρότυπα εφαρµογής για τους 

διαχειριστές έργων, το 1996 και το 1997 αντίστοιχα. Ο ∆ιεθνής Συνεταιρισµός 

∆ιαχείρισης Έργων (International Project Management Association) εξέδωσε το 1998 

την IPMA Competence Baseline. Το IPMA Competence Baseline καθορίζει τις 

δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται από τους διαχειριστές έργων και τα 

κριτήρια επίδοσης αυτών (Crawford, 2000).  
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1.4.3 Εφαρµογή της διαχείρισης έργων σε οργανισµούς 

Από τα µέσα του 1990 και µετά, το ενδιαφέρον για τη διαχείριση των έργων 

αυξήθηκε προοδευτικά, µε κατεύθυνση προς την εφαρµογή σε οργανισµούς. Το ίδιο 

χρονικό διάστηµα, ξεκίνησε το ενδιαφέρον για συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) 

στις εταιρικές πρακτικές διαχείρισης έργων. Επίσης, οι συνεταιρισµοί επαγγελµατιών 

διαχείρισης έργων διεύρυναν τον αρχικό σκοπό ανταλλαγής γνώσεων, 

συµπεριλαµβάνοντας στα µέλη τους τούς λεγόµενους «εταιρικούς» (corporates), ως 

βασικά ενδιαφερόµενα µέρη. 

Αυτή η στροφή, από την εστίαση στους εφαρµοστές της διαχείρισης µεγάλων 

έργων προς µια ευρύτερη βάση (όπου συµπεριλαµβανόταν η εφαρµογή της διαχείρισης 

έργων σε οργανισµούς), αντανακλά την ευρύτερη αποδοχή της διαχείρισης έργων και 

την αλλαγή της φύσης των σχετικών προβληµατισµών. Όταν πρωτο-δηµιουργήθηκαν οι 

συνεταιρισµοί, οι συζητήσεις µεταξύ των µελών λάµβαναν χώρα µεταξύ διαχειριστών 

µεγάλων κατασκευαστικών έργων, που συνήθως ήταν ευρέως γνωστές. Με την αλλαγή 

αυτή, πλέον, οι συνεταιρισµοί απαρτίζονταν και από οικονοµικούς συµβούλους, 

διαχειριστές έργων µε µικρή εµπειρία και από µέλη οµάδων έργων. 

Η επέκταση της εστίασης της διαχείρισης των έργων πέρα από τα έργα ιδιωτών, 

µε την συµπερίληψη πολλαπλών έργων, προγραµµάτων, χαρτοφυλακίων και η 

εφαρµογή της διαχείρισης των έργων στις εταιρίες άλλαξε το περιεχόµενο, τους 

εφαρµοστές της, και τη φύση της διαδραστικότητας µεταξύ τους. Η αλλαγή της φύσης 

του γνωστικού αντικειµένου φάνηκε στην έναρξη της ανάπτυξης προτύπων και οδηγιών 

για τη διαχείριση προγραµµάτων και χαρτοφυλακίων, το 2005, από το ινστιτούτο 

διαχείρισης έργων (Project Management Institute) και από την ανάπτυξη του οδηγού 

διακυβέρνησης της διαχείρισης έργου (Governance of Project Management) από το 

συνεταιρισµό για τη διαχείριση έργων (Association for Project Management), στο 

Ηνωµένο Βασίλειο το 2004. Παρόλο που τα πρότυπα και οι οδηγοί για τη διαχείριση 

ιδιωτικών έργων εστίαζαν σε πρακτικές συσχετισµένες µε τη διαχείριση του χρόνου, 

του κόστους, της ποιότητας, του ρίσκου, του ανθρώπινου δυναµικού, της επικοινωνίας 

και των προµηθειών, η στροφή της διαχείρισης έργων, ως ικανότητα των οργανισµών, 

συνοδεύτηκε από τη διαχείριση οφελών. 

Το γραφείο διακυβέρνησης εµπορίου στο Ηνωµένο Βασίλειο (Office of 

Government Commerce) ανέπτυξε και προώθησε µεθοδολογίες διαχείρισης έργων (το 

PRINCE2 και το MSP-Managing Successful Programs), αρχικά σχεδιασµένες για 

χρήση σε έργα τεχνολογίας πληροφοριών (IT- Information technology), τα οποία 

τελικώς αναπτύχθηκαν για ευρύτερες εφαρµογές. Η διαχείριση οφελών, που υπήρχε 
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στις µεθοδολογίες αυτές, αναπτύχθηκε κυρίως για να βοηθηθούν οι οργανισµοί στο 

δηµόσιο τοµέα, ώστε να βελτιώσουν την απόδοσή τους, να αποκτήσουν καλύτερη 

σχέση τιµής απόδοσης στις υπηρεσίες τους (value for money) και να φέρουν εις πέρας 

επιτυχώς περισσότερα προγράµµατα και έργα (Crawford, 2006). 

Η αύξηση του ενδιαφέροντος για τη διαχείριση έργων φαίνεται από την αύξηση 

των µελών των µεγαλύτερων συνεταιρισµών. Τα µέλη του Project Management 

Institute αυξάνονταν κατά 8% ετησίως, κατά µέσο όρο, από το 1985 µέχρι και το 1993 

και κατά 33% ετησίως, κατά µέσο όρο, από το 1994 έως το 1999, ενώ αντιστοίχως για 

το Australian Institute of Project Management έχουµε αύξηση 6% και 25%, κατά τις 

ίδιες χρονικές περιόδους (Crawford, 2000). 
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2 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

2.1 Τάσεις στην εξέλιξη της έρευνας 

Το ενδιαφέρον για τη διαχείριση έργων έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία 

χρόνια και πέρα από την αύξηση µελών στους συνεταιρισµούς διαχείρισης έργων, η 

αυξητική τάση αποτυπώνεται και στην αύξηση του πλήθους της ερευνητικής 

αρθρογραφίας. Μια ανασκόπηση της αρθρογραφίας µπορεί να αποκαλύψει τις 

υπάρχουσες τάσεις σε ερευνητικό επίπεδο και τα θέµατα που απασχολούν τους 

ερευνητές. 

Οι Koskela και Howell (2002) έδειξαν ότι η θεωρία της διαχείρισης των έργων, 

όπως εφαρµόζεται, είναι ανεπαρκής και πρέπει να αναπτυχθεί, να επεκταθεί και να 

εµπλουτιστεί. Η υπάρχουσα έλλειψη επάρκειας αιτιολογεί προβλήµατα στη διαχείριση, 

όπως οι συχνές αποτυχίες έργων, η έλλειψη συνέπειας στην εφαρµογή των µεθόδων 

διαχείρισης και ο χαµηλός ρυθµός ανανέωσης της µεθοδολογίας. Συνεπώς, η ανάπτυξη 

της θεωρίας είναι το κρισιµότερο και σηµαντικότερο θέµα για το µέλλον του 

επαγγέλµατος της διαχείρισης έργων. Πρέπει να γίνει συγκερασµός της θεωρίας µε την 

πράξη, ώστε (όπως συµβαίνει σε παρόµοια επιστηµονικά πεδία) η θεωρία 

αναπτύσσεται, δοκιµάζεται στην πράξη και εξευγενίζεται µέσα από ένα διαρκή διάλογο 

ανάµεσα στην επιστηµονική κοινότητα και τους επαγγελµατίες.  

Στη µελέτη των Kloppenborg και Opfer (2002) αναλύθηκαν άρθρα που 

δηµοσιεύτηκαν από το 1960 έως και το 1999 και επισηµάνθηκε η µεγάλη αύξηση που 

παρουσιάζεται στην αρθρογραφία, ειδικά από το 1980 και µετά στον τοµέα της 

διαχείρισης έργων. Τη δεκαετία του ’70 το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρωνόταν 

στα εργαλεία και τις τεχνικές, το ’80 εµφανίζεται στροφή προς τη διαχείριση κινδύνου, 

τη µέθοδο της earned value, τη διαχείριση κόστους και τη διαχείριση ποιότητας. Τέλος, 

αναφέρεται πως τη δεκαετία του ’90 το ενδιαφέρον εστιάζεται στους ανθρώπινους 

πόρους και στη διαχείριση κινδύνου, ποιότητας και επικοινωνίας.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει θεµελιώδεις αλλαγές στη διαχείριση έργων. 

Στον προγραµµατισµό των έργων αναδείχθηκε η µέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας 

(CCPM- Critical Chain Project Management), παρατηρείται αύξηση στα γραφεία 

διαχείρισης έργων (PMO- Project Management Office), στον έλεγχο των έργων 

κερδίζει έδαφος η ανάλυση earned value, η ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας οδήγησε 

στη δηµιουργία εικονικών οµάδων έργων (virtual project team), όπου η επικοινωνία 

γίνεται µε την υποστήριξη της τεχνολογίας και του διαδίκτυου, και αυξήθηκε το 

ενδιαφέρον για τη διαχείριση κινδύνου (Pinto, 2002). 

Επιπρόσθετα, ο Pinto (2002) αναφέρει δυο κυρίαρχες τάσεις στην αρθρογραφία: 
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1. τη συγκριτική αξιολόγηση της διαχείρισης έργων (project management 

benchmarking) – µε τη χρήση της οποίας µειώνεται η καµπύλη 

εκµάθησης και αυξάνεται η ικανότητα διαχείρισης έργων των 

οργανισµών 

2. την προσπάθεια που γίνεται να ενοποιηθούν οι διάφοροι οδηγοί body of 

knowledge, που έχουν εκδώσει οι συνεταιρισµοί.  

Η µελέτη των Crawford et al (2006) εξέτασε τα άρθρα που δηµοσιεύτηκαν τη 

χρονική περίοδο 1994-2003, στο International Journal of Project Management και στο 

Project Management Journal, για να εντοπιστούν οι τάσεις που υπάρχουν στην 

βιβλιογραφία διαχείρισης έργων. Συνολικά, τα τελευταία χρόνια που καλύπτει η έρευνα 

(2000-2003), υπάρχει αύξηση του ενδιαφέροντος για τα εξής θέµατα: 

1. κόστος µονάδας αποτελεσµάτων (cost units outcomes) 

2. αξιολόγηση και βελτίωση έργων (project evaluation and improvement) 

3. στρατηγική ευθυγράµµιση (strategic alignment) 

Ταυτόχρονα, σηµαντικό θέµα που συνεχίζει να απασχολεί τους ερευνητές, στον 

ίδιο βαθµό είναι η διαχείριση πόρων (resource management). Η µελέτη αναφέρει, 

ακόµα, το σχεδιασµό και έλεγχο έργου (project planning and control), την διαχείριση 

ποιότητας (quality management), την έναρξη του έργου (project start-up), τη διαχείριση 

κινδύνων (risk management) και τη διαχείριση χρόνου (time management) µε το 

ενδιαφέρον να σταµατάει το 1999 από τους αρθρογράφους, καθώς και τη διαχείριση 

σχέσεων (relationship management) όπου το ενδιαφέρον σταµατάει το 2002. 

Οι Abydayyeh et al (2004) εξέτασαν τις τάσεις στον κατασκευαστικό τοµέα, 

ελέγχοντας την αρθρογραφία στο Journal of Construction Engineering and 

Management, για µια χρονική περίοδο 18 ετών, και ανακάλυψαν αυξανόµενη 

αρθρογραφία σχετικά µε τη συνεργασία της βιοµηχανίας µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα.  

Οι Kwak και Anbari (2009) µελέτησαν συνολικά 18 ερευνητικά περιοδικά 

(συνολικά 537 άρθρα) και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η κατηγορία στρατηγική/ 

διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων εµφάνιζε το µεγαλύτερο πλήθος µε αυξητικές τάσεις 

τα τελευταία χρόνια. Οι διαχειριστές ενδιαφέρονται  κυρίως για την εφαρµογή των 

κανόνων διαχείρισης, τα εργαλεία, τις τεχνικές, την οργάνωση και διαχείριση των 

πόρων, για τη µεγιστοποίηση του κέρδους, την ελαχιστοποίηση του κόστους και την 

υποστήριξη της στρατηγικής του οργανισµού. Οι κατηγορίες:  

1. εφαρµογές πληροφορικής/ καινοτοµία/ έρευνα και ανάπτυξη,  

2. πληροφοριακά συστήµατα/ τεχνολογία πληροφοριών,  

3. επίδοση/ διαχείριση earned value (EVM) και  
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4. στρατηγική/ διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων  

εµφανίζουν µεγάλη αύξηση στην αρθρογραφία και αναµένεται να 

απασχολήσουν τους ερευνητές στο µέλλον, ενώ η κατηγορία της επιχειρησιακής 

έρευνας και λήψης αποφάσεων, παρόλο που κατέχει ένα σηµαντικό τµήµα της 

αρθρογραφίας (23% της συνολικής αρθρογραφίας από το 1950-2007), παρουσιάζει 

πτωτικές τάσεις. (Kwak, Anbari, 2009) 

Σύµφωνα µε τον Bredillet (2009) υπάρχουν τρεις κύριες τάσεις που 

εντοπίζονται στην αρθρογραφία: 

1. σύνδεση στρατηγικής διαχείρισης και της διαχείρισης των έργων µέσω 

πρακτικών διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

2. διεύρυνση της εφαρµογής της διαχείρισης έργων, ώστε να 

συµπεριληφθεί ο κύκλος ζωής του έργου, για τη βελτιστοποίηση του 

κέρδους 

3. εύρεση νέων περιοχών εφαρµογής της διαχείρισης των έργων 

Η έρευνα του Andersen (2010) επικεντρώθηκε στην βελτίωση της διαχείρισης 

έργων, από δεδοµένα έργων στη Νορβηγία, και µε σύγκριση των ετών 2000 και 2008 

κατέληξε ότι παρατηρείται βελτίωση στη διαχείριση, ειδικά στον τοµέα της 

αξιοποίησης της εµπειρικής γνώσης και της µεθοδολογίας. Παρόλαυτα, αναγνωρίζει 

την ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση.  

Συνοπτικά, οι ερευνητές συµφωνούν ότι το θεωρητικό υπόβαθρο της 

διαχείρισης έργων είναι ελλιπές και ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί, να επεκταθεί και να 

εµπλουτιστεί. Ακόµα, επισηµαίνεται η ανάγκη ενοποίησης των διαφορετικών οδηγών 

body of knowledge. Οι κυρίαρχες τάσεις των τελευταίων ετών αφορούν την στρατηγική 

ευθυγράµµιση, την διαχείριση χαρτοφυλακίων, τη µέθοδο και ανάλυση της κρίσιµης 

αλυσίδας και την διαχείριση earned value (EVM- earned value management), ως µέσο 

ελέγχου της πορείας του έργου. 

2.2 Εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης των έργων που 

χρησιµοποιούνται στην πράξη 

2.2.1 Εισαγωγή  

Τα εργαλεία και οι τεχνικές, που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή πρακτική, 

αντιπροσωπεύουν τα µέσα και τους µηχανισµούς µε τους οποίους οι διαχειριστές 

παρακολουθούν, µετράνε και διαχειρίζονται την πρόοδο και τα αποτελέσµατα του 

έργου. Παραδοσιακά, τα έργα παρακολουθούνται µε βάση τον προϋπολογισµό, το 

πρόγραµµα και τα παραδοτέα. Πλέον το περιβάλλον εργασίας είναι πολύπλοκο και οι 

σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης υπαγορεύουν ότι οι τεχνικές και τα εργαλεία πρέπει 
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να µπορούν να λύσουν πολύπλοκα προβλήµατα, να διευκολύνουν τον αποτελεσµατικό 

έλεγχο των παραδοτέων και να συνεισφέρουν στη συνεχή βελτίωση του οργανισµού. 

Επίσης, τα εργαλεία και οι τεχνικές, όχι µόνο θα πρέπει να εκπληρώνουν τον αρχικό 

σκοπό επιλογής τους, αλλά να είναι φιλικά προς το χρήστη, συµβατά µε την εταιρική 

κουλτούρα και ευθυγραµµισµένα µε τις διεργασίες της επιχείρησης (Pinheiro, 2010). 

Ο οδηγός PMBOK (PMI, 2004) παρέχει ένα σύνολο εργαλείων που 

αναδείχθηκαν στην πράξη. Γενικά, δεν εστιάζει µόνο σε εργαλεία και τεχνικές, αλλά 

παρουσιάζει εφαρµόσιµες µεθοδολογίες και τεχνικές που είναι στην κρίση του 

διαχειριστή και της οµάδας έργου το εάν θα χρησιµοποιηθούν. Ο οδηγός PMBOK δεν 

αναφέρει το βαθµό σηµαντικότητας των διαφόρων εργαλείων και τεχνικών, ούτε και 

τον τρόπο που αυτό κυµαίνεται ανά τύπο και περιεχόµενο έργου. Ο οδηγός αυτός 

περιέχει 42 διεργασίες διαχείρισης σε εννιά γνωστικές περιοχές που σχετίζονται λογικά 

µε τις φάσεις του έργου. 

Οι πέντε φάσεις του έργου είναι: 

1. έναρξη 

2. σχεδιασµός 

3. εκτέλεση 

4. παρακολούθηση και έλεγχος 

5. κλείσιµο του έργου 

Οι φάσεις αυτές αλληλοεπικαλύπτονται ως ένα βαθµό και η παρακολούθηση και 

ο έλεγχος γίνονται σε όλα τα στάδια. Οι εννιά γνωστικές περιοχές είναι: 

1. ολοκληρωτική διαχείριση του έργου (project integration management) 

2. διαχείριση του σκοπού του έργου (project score management) 

3. χρονική διαχείριση του έργου (project time management) 

4. διαχείριση κόστους (project cost management) 

5. διαχείριση ποιότητας (project quality management) 

6. διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού (project human resources 

management) 

7. διαχείριση επικοινωνίας (project communications management) 

8. διαχείριση ρίσκου (project risk management) 

9. διαχείριση αποθεµατικών (project procurement management) 

Οι συσχετίσεις µεταξύ των γνωστικών περιοχών είναι τέτοιες, ώστε αλλαγή σε 

κάποια από αυτές προκαλεί αλλαγή σε τουλάχιστον άλλη µια. (PMI, 2004) 

2.2.2 Κυριότερα εργαλεία και τεχνικές 

Η εξέταση της χρήσης των εργαλείων και των τεχνικών, από τους εφαρµοστές 
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της διαχείρισης έργων στην πράξη, µπορεί να θεωρηθεί ως µέσο µελέτης της τωρινής 

κατάστασης. Σε ένα εφαρµοσµένο πεδίο, όπως η διαχείριση έργων, η ανάλυση της 

εφαρµογής στην πράξη µπορεί να θεωρηθεί ως εξέταση του ίδιου του γνωστικού 

πεδίου. Τα αποτελέσµατα, συνεπώς, παρέχουν πληροφορίες για την τωρινή κατάσταση 

του πεδίου και εντοπίζουν πιθανές µελλοντικές εξελίξεις (Besner, Hobbs, 2008). 

Η διαχείριση των έργων είναι ένα πολύ ευρύ πεδίο, που εφαρµόζεται σε 

πολλούς τοµείς µε µικρή προσαρµογή. Υπάρχουν διακυµάνσεις στη διαχείριση των 

έργων ανά τοµέα εφαρµογής. Η διαχείριση των έργων στην πράξη ποικίλει από έργο σε 

έργο. Οι οργανισµοί κατηγοριοποιούν τα έργα, ώστε να εφαρµόσουν διαφορετικά 

εργαλεία, τεχνικές και προσεγγίσεις σε διαφορετικούς τύπους έργων. Οι αρχικοί λόγοι 

δηµιουργίας συστηµάτων, για την κατηγοριοποίηση των έργων σε διαφορετικούς 

τύπους, γίνεται για να προσαρµόσουν τις µεθόδους διαχείρισης στις ειδικές απαιτήσεις 

κάθε τύπου έργου (Shenhar, 1998). Αυτή η προσαρµογή έχει διττό σκοπό και γίνεται 

για τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισµού (οργανωτικός σκοπός) και για τη 

διαφοροποίηση σε ανταγωνιστικές αγορές (στρατηγικός σκοπός) (Besner, Hobbs, 

2008). 

Οι White και Fortune (2002) ερευνήσανε τα εργαλεία και τις τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται από τους διαχειριστές και τη συνεισφορά τους στην επιτυχία του 

έργου. Από το δείγµα των 236 απαντήσεων, προέκυψε πως συνολικά χρησιµοποιούνται 

1210 µέθοδοι, µεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές. Ο µέγιστος αριθµός µεθόδων, 

µεθοδολογιών, εργαλείων και τεχνικών που εµφανίστηκαν να χρησιµοποιούνται από 

κάποιο διαχειριστή ήταν 23, ενώ ο µέσος όρος είναι 5. Ενώ το 28% (66 απαντήσεις) του 

δείγµατος δε χρησιµοποιούσε κάποια µέθοδο ή µεθοδολογία, πάνω από το 95% (225 

απαντήσεις) χρησιµοποιούσε τουλάχιστον ένα εργαλείο διαχείρισης και το 52% (123 

απαντήσεις) δε χρησιµοποιούσε κάποια τεχνική για τη λήψη αποφάσεων. Το 65% των 

διαχειριστών δε χρησιµοποιούν κάποιο εργαλείο διαχείρισης των κινδύνων. Τα 

εργαλεία διαχείρισης έργων και διαχείρισης κινδύνων παρουσιάζουν το µεγαλύτερο 

εύρος εργαλείων που χρησιµοποιούν οι διαχειριστές. 

Οι διαχειριστές εκφράζουν προτίµηση κυρίως εργαλεία διαχείρισης έργων και 

µεθόδων/ µεθοδολογιών διαχείρισης, και µετά ακολουθούν οι τεχνικές λήψης 

αποφάσεων και τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων (πίνακας 2-1). Συγκεκριµένα, τα 

εργαλεία διαχείρισης που εντοπίστηκαν να χρησιµοποιούνται περισσότερο (77%) ήταν 

µη εµπορικό λογισµικό διαχείρισης και το διάγραµµα Gantt (64%), ενώ από τις τεχνικές 

λήψης αποφάσεων χρησιµοποιείται κυρίως η ανάλυση κόστους/ κέρδους (CBA- cost 

benefit analysis). 
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Μέθοδοι, µεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές 

της διαχείρισης έργων 

Συνολική 

χρήση 

M.O. χρήσης 

Μέθοδοι και µεθοδολογίες 206 0,87 

Εργαλεία διαχείρισης έργων 617 2,61 

Τεχνικές λήψης αποφάσεων 172 0,73 

Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων 147 0,62 

Βάσεις δεδοµένων/ µοντέλα υπολογιστών 40 0,17 

Προσοµοίωση 11 0,05 

Άλλες τεχνικές 11 0,05 

Σύνολο 1210 5,13 

Πίνακας 2-1 Συνολική χρήση των εργαλείων που χρησιµοποιούνται από τους διαχειριστές 

(236) και ο µέσος όρος χρήσης κάθε κατηγορίας και κάθε εργαλείου ξεχωριστά. (πηγή: White, 

Fortune, 2002) 

Εργαλεία µε υψηλή προτίµηση από τους διαχειριστές και υψηλή απόδοση 

Εκτίµηση των επιπτώσεων των κινδύνων (Risk impact assessment) 

Ταξινόµηση των κινδύνων (Risk classification) 

Κατάταξη των κινδύνων (Ranking of risks) 

Έγγραφο περιοδικών αξιολογήσεων (Periodic document reviews) 

Περιοδική αναφορά τάσεων (Periodic trend reporting) 

Ανάλυση των τάσεων, αποκλίσεις και εξαιρέσεις (Analysis of trends, deviations and 

exceptions) 

∆ιαχείριση υπεργολάβων (Subcontractor management) 

∆ιαχείριση ποιότητας (Quality management) 

Προγράµµατα κατάρτισης (Training programs) 

Έρευνες ικανοποίησης πελατών (Customer satisfaction surveys) 

Εργαλεία µε υψηλή απόδοση και χαµηλή χρήση 

Εκτίµηση πιθανότητας κινδύνου (Risk probability assessment) 

Εκχώρηση ευθύνης (Responsibility assignment) 

Προσοµοίωση (Simulation) 

Πίνακας 2-2 Εργαλεία µε σηµαντική συνεισφορά στην επιτυχία του έργου. (πηγή: Raz, 

Michael, 2001) 

Οι Raz και Michael (2001) εξέτασαν ποια εργαλεία διαχείρισης κινδύνου 

συσχετίζονται µε την επιτυχηµένη διαχείριση των έργων και µε την αποτελεσµατική 

διαχείριση των κινδύνων. Η έρευνά τους επικεντρώθηκε στις βιοµηχανίες λογισµικού 
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και υψηλής τεχνολογίας, καθότι αυτός ο τοµέας εφαρµογής της διαχείρισης έργων είναι 

περισσότερο ευάλωτος σε κινδύνους, και κατά συνέπεια η διαχείριση κινδύνων 

συνεισφέρει σε µεγαλύτερο βαθµό στην επιτυχή πορεία του έργου. 

Γενικά, τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων χρησιµοποιούνται σποραδικά, και για 

τον λόγο αυτό η συνεισφορά τους στην επιτυχία του έργου θεωρείται χαµηλή από 

πολλούς διαχειριστές. Η έρευνα, που έγινε σε εταιρείες στο Ισραήλ, έδειξε ότι µε την 

διαχείριση έργων αυξάνονται οι πιθανότητες το έργο να θεωρηθεί επιτυχηµένο και 

αυξάνεται και η αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης. Τα εργαλεία που βρέθηκαν να 

έχουν τη µεγαλύτερη επίδραση στην απόδοση και την επιτυχία του έργου φαίνονται 

στον πίνακα 2-2. 

Συνολικά, ερευνήθηκαν 38 εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. Τα εργαλεία που 

ελέγχθηκαν προέρχονται κυρίως από τη βιβλιογραφία και κάποια από αυτά 

προστέθηκαν στην αρχική λίστα, επειδή χρησιµοποιούνται στην πράξη από τις εταιρίες 

που µετείχαν στην έρευνα. Βρέθηκαν 10 εργαλεία µε υψηλή συνεισφορά στην επιτυχία 

του έργου, που προτιµούνται από τους διαχειριστές. Ταυτόχρονα εντοπίστηκαν η 

εκτίµηση πιθανότητας κινδύνου, η εκχώρηση ευθύνης και η προσοµοίωση, που ενώ δεν 

έχουν υψηλά επίπεδα χρήσης, έχουν σηµαντική συνεισφορά στην επιτυχία των έργων. 

Οι Besner και Hobbs (2006), επίσης, µελέτησαν ποια εργαλεία και τεχνικές 

έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την απόδοση των έργων µε εκτεταµένη η 

καλύτερη χρήση. Στην έρευνά τους διαχώρισαν τα εργαλεία σε κατηγορίες, ανάλογα µε 

το βαθµό χρήσης, τη συνεισφορά στην επιτυχία του έργου και το εάν τα εργαλεία αυτά 

χρησιµοποιούνται στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Τα εργαλεία και οι τεχνικές µε τη µεγαλύτερη συνεισφορά στην επιτυχία ενός 

έργου και που χρησιµοποιούνται συχνά από τους διαχειριστές, αλλά οι δυνατότητες που 

έχουν δεν αξιοποιούνται στον µέγιστο δυνατό βαθµό είναι: 

� Λογισµικό για τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων (Software for 

task scheduling) 

� Έγγραφο του σκοπού του έργου (Scope statement) 

� Ανάλυση απαιτήσεων (Requirements analysis) 

� Καταχώρηση εµπειρικής γνώσης (Lessons learned/post-mortem) 

Τα εργαλεία αυτά έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την επιτυχία του έργου µε 

καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.  

Τα εργαλεία και οι τεχνικές που εµφανίζονται να χρησιµοποιούνται στο µέγιστο 

των δυνατοτήτων τους και που ταυτόχρονα έχουν υψηλή προτίµηση από τους 

διαχειριστές και συνεισφορά στην επιτυχία είναι: 
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� Αναφορά προόδου (Progress report) 

� Εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off meeting) 

� ∆ιάγραµµα Gantt (Gantt chart) 

� Αίτηση αλλαγών (Change request) 

Οι διαχειριστές που ερωτήθηκαν, θεωρούν πως κάποια εργαλεία έχουν 

σηµαντικές δυνατότητες, ωστόσο δεν χρησιµοποιούνται συχνά στην πράξη και δεν 

εµφανίζονται να έχουν σηµαντική επίδραση στην επιτυχία του έργου. Τα εργαλεία αυτά 

είναι τα εξής: 

� Λογισµικό προσοµοίωσης για τη διαχείριση των έργων (Project 

management software for simulation) 

� Η µέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας (Critical chain method and analysis) 

� Ανάλυση αξίας (Value analysis) 

� Ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας (Quality function deployment) 

Τα εργαλεία που βρέθηκαν να χρησιµοποιούνται στο µικρότερο βαθµό και 

ταυτόχρονα έχουν και την µικρότερη επίδραση στην επιτυχία, σύµφωνα µε την άποψη 

των διαχειριστών, είναι: 

� Η τεχνική Monte-Carlo 

� ∆εντρική ανάλυση αποφάσεων (Decision tree analysis) 

� ∆ιάγραµµα Pareto 

� ∆ιάγραµµα αίτιου και αιτιατού (Cause and effect diagram) 

Πολλά εργαλεία της διαχείρισης έργων προσανατολίζονται στην κερδισµένη 

αξία. Η πρακτική της ανάλυσης αξίας (VA- value analysis) προσπαθεί να µειώσει το 

κόστος και να βελτιστοποιήσει την απόδοση των έργων και των παραδοτέων. Η 

διαχείριση Earned Value χρησιµοποιεί την αξία ως µέτρο µέτρησης του κόστους και 

προγραµµατίζει την απόδοση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Τα οικονοµικά 

εργαλεία µέτρησης (financial measurement tools), όπως η ανάλυση κόστους/ κέρδους 

(cost/benefits analysis) χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της οργανωτικής αξίας. 

Αυτά τα εργαλεία παρέχουν πληροφορίες για την εφαρµογή λογικών διεργασιών λήψης 

αποφάσεων. 

Εκτός από τα εργαλεία που προσανατολίζονται στην αξία, υπάρχουν και άλλα 

που έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις πιθανότητες για την επιτυχία ενός έργου 

και να συνεισφέρουν στη δηµιουργία αξίας.  

Οι οργανισµοί και οι διαχειριστές τους πρέπει να επιλέξουν τα εργαλεία και τις 

τεχνικές που θα απαρτίσουν την εργαλειοθήκη τους και να τα ευθυγραµµίσουν µε το 

περιεχόµενο του έργου, σε µια πρακτική ολοκληρωτικής διαχείρισης, ώστε να 
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αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτηµα. (Besner, Hobbs, 2006) 

Εργαλεία και τεχνικές Κατασκευαστικός 

τοµέας 

Τεχνολογία 

πληροφοριών 

Υπηρεσίες 

Ορισµός σκοπού και απαιτήσεων 

∆ήλωση σκοπού (scope statement) Υψηλή Υψηλή  

Ανάλυση απαιτήσεων Χαµηλή Υψηλή  

Project charter   Υψηλή 

Ανάλυση κόστους/ κέρδους   Υψηλή 

Ανάθεση της σύµβασης 

Έγγραφα προσφορών Υψηλή   

Αξιολόγηση προσφοράς/ πωλητή Υψηλή   

Οργάνωση 

Σχέδιο επικοινωνίας  Υψηλή  

Εναρκτήρια συνάντηση  Υψηλή  

Πίνακας εκχώρησης ευθύνης  Υψηλή  

Εκδήλωση για την οικοδόµηση της 

οµάδας (team building event) 

  Υψηλή 

Μέτρηση 

Οικονοµικά εργαλεία µέτρησης Υψηλή  Υψηλή 

Εκτίµηση κόστους 

Βάση δεδοµένων για την εκτίµηση 

του κόστους 

Υψηλή   

Ανάλυση από πάνω προς τα κάτω Υψηλή   

Πίνακας 2-3 Υψηλά και χαµηλά επίπεδα χρήσης εργαλείων και τεχνικών που µελετήθηκαν 

από τους Besner και Hobbs (2004), ανά κατηγορία τύπου εταιρίας. 

Οι κατηγορίες στις οποίες διαχώρισαν τις εταιρίες είναι ο κατασκευαστικός 

τοµέας, οι εταιρίες τεχνολογίας πληροφοριών (IT) και στον τοµέα υπηρεσιών. 

Παρουσιάζονται διαφορετικά επίπεδα χρήσης των εργαλείων και των τεχνικών, ανά 

κατηγορία επιχείρησης. Τα εργαλεία, που εµφανίζουν µεγάλη χρήση, ανά κατηγορία 

φαίνονται στους πίνακες 2-3 και 2-4. Ενώ η µέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας έχει υψηλά 

επίπεδα χρήσης στον κατασκευαστικό τοµέα, συνολικά περίπου το 61% του συνολικού 

δείγµατος δεν την χρησιµοποιεί ως µέθοδο σχεδιασµού του έργου. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά για την PERT είναι περίπου 52% και για τη µέθοδο της κρίσιµης διαδροµής 

είναι περίπου 22%. Βρέθηκε πως µόνο ένα 9% περίπου του συνολικού δείγµατος δε 
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χρησιµοποιεί το διάγραµµα Gantt. Η διαφορά στα επίπεδα χρήσης ανά κατηγορία 

επιχείρησης οφείλεται στις διαφορετικές ανάγκες των τύπων επιχείρησης. 

Χαρακτηριστική είναι η έµφαση στη διαχείριση κινδύνου που δίνουν οι επιχειρήσεις 

τεχνολογίας πληροφοριών, σε σχέση µε τις άλλες δυο κατηγορίες (Besner, Hobbs, 

2004). 

Εργαλεία και τεχνικές Κατασκευαστικός 

τοµέας 

Τεχνολογία 

πληροφοριών 

Υπηρεσίες 

Σχεδιασµός 

Σχέδιο ποιότητας Υψηλή   

Σχέδιο βάσης (baseline plan)  Υψηλή  

Λογισµικό για τον προγραµµατισµό 

των δραστηριοτήτων 

 Υψηλή Υψηλή 

Λογισµικό για τον προγραµµατισµό 

των πόρων 

 Υψηλή  

Μέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας Υψηλή   

Έλεγχος 

Αναφορά προόδου  Υψηλή  

Αίτηση αλλαγών  Υψηλή  

Λογισµικό για την παρακολούθηση 

του προγράµµατος 

 Υψηλή Χαµηλή 

Επιθεώρηση ποιότητας Υψηλή   

Άδεια εργασίας Υψηλή   

Φόρµα αποδοχής πελάτη  Υψηλή  

∆ιαχείριση κινδύνου 

Έγγραφο διαχείρισης κινδύνου  Υψηλή  

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης  Υψηλή  

Πίνακας 2-4 Υψηλά και χαµηλά επίπεδα χρήσης εργαλείων και τεχνικών που µελετήθηκαν 

από τους Besner και Hobbs (2004), ανά κατηγορία τύπου εταιρίας. 

Στην µελέτη, που έκαναν οι Patanakul et al (2010), παρατηρήθηκε πως ενώ 

µόνο κάποια εργαλεία συνεισφέρουν στην επιτυχία του έργου, οι διαχειριστές 

χρησιµοποιούν αρκετά εργαλεία, χωρίς όµως να έχουν πλήρη κατανόηση της επίδρασης 

τους στην επιτυχία του έργου. Κάποια από αυτά, όπως το ραβδόγραµµα, 

χρησιµοποιούνται επειδή είναι ευρέως αποδεκτά, ή λόγω συνήθειας, ακόµα και χωρίς 

να συνεισφέρουν στην επιτυχία των έργων.  
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Σηµαντικοί είναι και οι περιορισµοί που είχε η συγκεκριµένη έρευνα, καθώς, 

εξετάστηκε η συνεισφορά 39 εργαλείων και τεχνικών, δηλαδή επιλέχθηκαν κάποια από 

τα υπάρχοντα και δεν ελέγχθηκαν όλα. Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι η έρευνα 

περιορίστηκε σε διαχειριστές έργων στις Η.Π.Α., (συνολικά πήραν 412 απαντήσεις από 

διαχειριστές έργων µε τουλάχιστον δυο χρόνια εµπειρία) τα αποτελέσµατα δεν είναι 

αντιπροσωπευτικά σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Κατηγορίες  Κριτήρια επιτυχίας κωδικός 

Εσωτερικά 

κριτήρια 

� Το έργο ολοκληρώθηκε εγκαίρως 

� Εντός προϋπολογισµού 

� Ακολουθήθηκαν όλες οι ειδικές προδιαγραφές 

S1 

S2 

S3 

Πελάτης � Τα αποτελέσµατα του έργου χρησιµοποιήθηκαν 

από τους πελάτες για τους οποίους προοριζόταν 

� Οι πελάτες για τους οποίους προοριζόταν 

ικανοποιήθηκαν από το αποτέλεσµα 

 

S4 

 

S5 

Επιχείρηση � Το έργο δηµιούργησε οικονοµικό πλεονέκτηµα για 

τον οργανισµό 

� Το έργο αύξησε την ανταγωνιστικότητα του 

οργανισµού στην αγορά 

 

S6 

 

S7 

Συνολικά � Συνολικά, το έργο µπορεί να θεωρηθεί επιτυχηµένο S8 

Πίνακας 2-5 Κριτήρια επιτυχίας που χρησιµοποιήσανε οι Patanakul et al 2010 στην έρευνα 

τους. 

Τα κριτήρια επιτυχίας, που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα των Patanakul et al 

(2010), χωρίζονται σε εσωτερικά κριτήρια επιτυχίας του έργου (χρόνος, κόστος, ειδικές 

προδιαγραφές), σε κριτήρια που σχετίζονται µε τον πελάτη (χρήση παραδοτέων από τον 

πελάτη, ικανοποίηση πελάτη), σε κριτήρια που σχετίζονται µε τον οργανισµό 

(δηµιουργία κέρδους, αύξηση ανταγωνιστικότητας) και µε το κριτήριο της συνολικής 

επιτυχίας, δηλαδή ότι συνολικά το έργο θεωρείται επιτυχηµένο. Το τελευταίο κριτήριο 

συµπεριλαµβάνει οποιοδήποτε άλλο παράγοντα, που δεν είναι αρκετά σηµαντικός, 

ώστε να αποτελέσει ξεχωριστή κατηγορία, αλλά που όµως επηρεάζει την επιτυχία του 

έργου. Τα κριτήρια επιτυχίας φαίνονται στον πίνακα 2-5, κωδικοποιηµένα, και τα 

εργαλεία για τα οποία βρέθηκε θετική ή αρνητική συσχέτιση µε τουλάχιστον ένα 

κριτήριο επιτυχίας φαίνονται στον πίνακα 2-6, όπου µέσα σε παρένθεση φαίνεται η 

αντιστοιχία του κάθε εργαλείου µε τα κριτήρια επιτυχίας που επηρεάζει. Το αρνητικό 

πρόσηµο δηλώνει αρνητική συσχέτιση µε το συγκεκριµένο κριτήριο που αναφέρεται. 

Συγκρίνοντας τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται συχνά στην 
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πράξη µε τα εργαλεία και τις τεχνικές που επηρεάζουν την επιτυχία ενός έργου 

(πίνακας 2-6), οι Patanakul et al (2010) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι κάποια από τα 

εργαλεία, που χρησιµοποιούνται συχνά στην πράξη, εµφανίζουν αρνητική συσχέτιση µε 

κάποιο από τα οκτώ κριτήρια επιτυχίας που θέσανε. 

Συγκεκριµένα, στην πρώτη φάση του έργου, που είναι η έναρξη, η αναλογική 

εκτίµηση (analogous estimate) αυξάνει την ανταγωνιστικότητα του οργανισµού. 

Αντιθέτως, η λίστα ελέγχου (checklist) εµφανίζει αρνητική επίπτωση στη συνολική 

επιτυχία του έργου, ενώ το σχέδιο επικοινωνίας βρέθηκε να έχει θετική συσχέτιση. 

Έναρξη  Σχεδιασµός  

Αναλογική εκτίµηση (S7) Αναλογική εκτίµηση (S7) 

Λίστα ελέγχου (-S8) Ραβδόγραµµα (-S2) 

Σχέδιο επικοινωνίας (S8) Εκτίµηση από κάτω προς τα πάνω (-S2) 

 Σχέδιο έκτακτης ανάγκης (S8) 

Εκτέλεση Κόστος βάσης (S2) 

Ραβδόγραµµα (-S2) Μέθοδος κρίσιµης διαδροµής (CPM) (S1, 

S2, S3) 

Λίστα ελέγχου (S4) Ιεραρχικό σχήµα (hierarchical schedule) 

(S4, S5, S8) 

Σχέδιο επικοινωνίας (S3, S5)  

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης (S1, S2, S8)  

Κόστος βάσης (S2) Κλείσιµο 

Ιεραρχικό σχήµα (hierarchical schedule) 

(S5, S8) 

Κόστος βάσης (S2) 

Ανάλυση παραδοτέων (S1) Εµπειρική γνώση (S6) 

Αίτηση αλλαγών (-S3) Ανάλυση παραδοτέων (S8) 

Συµπίεση προγράµµατος (schedule 

crashing) (-S1, -S2, -S8) 

Αίτηση αλλαγών (-S2, -S3, -S6, -S8) 

Σκοπός του έργου (scope statement) (-S5, -

S8) 

∆οµή καταµερισµού εργασίας (WBS) (S3) 

Πίνακας 2-6 Τα εργαλεία και οι τεχνικές που επηρεάζουν τα κριτήρια επιτυχίας των έργων, 

ανά φάση έργου (πηγή: Patanakul et al, 2010). Όπου εµφανίζεται αρνητικό πρόσηµο δηλώνει 

αρνητική συσχέτιση µε κάποιο κριτήριο επιτυχίας. 

Για τη φάση του σχεδιασµού, όπου επίσης εφαρµόζεται η αναλογική εκτίµηση, 

αυτή συνεχίζει να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα του οργανισµού. Το ραβδόγραµµα 

(bar chart) έχει αρνητική επίδραση στην τήρηση του προϋπολογισµού (κριτήριο 
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επιτυχίας συσχετισµένο µε το κόστος), όπως και η εκτίµηση από κάτω προς τα πάνω 

(bottom-up estimate), σε αντίθεση µε το κόστος βάσης (cost baseline), το οποίο βοηθάει 

στην επιτυχή τήρηση του προϋπολογισµού. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης (contingency 

plan), στη φάση του σχεδιασµού, συνεισφέρει στη συνολική επιτυχία του έργου. Η 

µέθοδος της κρίσιµης διαδροµής επιδρά θετικά στα εσωτερικά κριτήρια επιτυχίας, που 

σχετίζονται µε την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, εντός προϋπολογισµού και µε τις 

ειδικές προδιαγραφές παραδοτέων. Το ιεραρχικό σχήµα (hierarchical schedule) 

συνεισφέρει στην ικανοποίηση του πελάτη, στην τελική χρήση των παραδοτέων από 

τους πελάτες για τους οποίους προοριζόταν και στη συνολική επιτυχία του έργου. 

Στη φάση της εκτέλεσης, το ραβδόγραµµα συνεχίζει να επιδρά αρνητικά στο 

κριτήριο επιτυχίας που σχετίζεται µε το κόστος. Η λίστα ελέγχου (checklist) 

συνεισφέρει στη χρήση των παραδοτέων από τους πελάτες. Το σχέδιο επικοινωνίας έχει 

θετική επίδραση στην τήρηση των ειδικών προδιαγραφών του έργου και στην 

ικανοποίηση του πελάτη. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, στη φάση αυτή, εµφανίζεται να 

έχει θετική συσχέτιση µε την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, το κλείσιµο εντός 

προϋπολογισµού και συνολικά στην επιτυχία του έργου. Το κόστος βάσης, που επίσης 

χρησιµοποιείται στη φάση της εκτέλεσης, βοηθάει στην τήρηση του προϋπολογισµού. 

Το ιεραρχικό σχήµα αυξάνει την ικανοποίηση του πελάτη και έχει συνολικά θετική 

επίδραση στην επιτυχία του έργου, η ανάλυση παραδοτέων έχει θετική επίδραση στην 

έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου και οι αλλαγές στο έργο (project change request) έχουν 

αρνητική επίδραση στην τήρηση των ειδικών προδιαγραφών των παραδοτέων. Η 

συντόµευση του έργου µε τη µέθοδο της συµπίεσης του προγράµµατος (schedule 

crashing), συνήθως, φέρνει το αντίθετο αποτέλεσµα και έχει αρνητική επίδραση στην 

έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, την τήρηση του προϋπολογισµού και τη συνολική 

επιτυχία του έργου. Τέλος στη φάση της εκτέλεσης, το έγγραφο του σκοπού του έργου 

(scope statement), παρόλο που χρησιµοποιείται συχνά, εµφανίζει αρνητική συσχέτιση 

µε την ικανοποίηση του πελάτη και τη συνολική επιτυχία του έργου. 

Στο κλείσιµο του έργου, από τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται συχνότερα, το 

κόστος βάσης (cost baseline) έχει θετική επίδραση στην τήρηση του προϋπολογισµού, η 

εµπειρική γνώση (lessons learned) δηµιουργεί οικονοµικό πλεονέκτηµα στον 

οργανισµό και η ανάλυση παραδοτέων (milestones analysis) επιδρά θετικά στη 

συνολική επιτυχία. Αντιθέτως, οι αλλαγές στο έργο (project change request) έχουν 

σηµαντική αρνητική επιρροή, σε αρκετά κριτήρια επιτυχίας, όπως στην τήρηση του 

προϋπολογισµού, στις ειδικές προδιαγραφές των παραδοτέων, στη δηµιουργία κέρδους 

για τον οργανισµό και στη συνολική επιτυχία του έργου. Η δοµή καταµερισµού 
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εργασίας (WBS- work breakdown structure) συνεισφέρει µε την εφαρµογή της στην 

τήρηση των ειδικών προδιαγραφών των παραδοτέων. 
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3 Ανάλυση σύγχρονων τάσεων και εργαλείων 

3.1 Ανάλυση θεωρίας και εφαρµογής της στην πράξη 

Από την ανασκόπηση της αρθρογραφίας, για τις κατευθύνσεις στις οποίες 

κινείται η έρευνα, ξεχώρισαν οι σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη της θεωρίας της 

διαχείρισης έργων. Πλέον, οι ερευνητές αναφέρονται στην εφαρµογή της διαχείρισης 

έργων σε επίπεδο οργανισµού. Το κυριότερο κριτήριο για την επιλογή µιας µεθόδου, 

µεθοδολογίας, τεχνικής και εργαλείων είναι η επίδραση που έχει αυτή στην επιτυχία 

του έργου. 

Κύριος στόχος των ερευνητών είναι η εφαρµογή και η επέκταση της διαχείρισης 

των έργων σε νέες περιοχές, η ενοποίηση των οδηγών body of knowledge, που έχουν 

εκδώσει οι διάφοροι συνεταιρισµοί και η συνεργασία της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε 

τους επαγγελµατίες διαχειριστές. Τα θέµατα που αναδείχθηκαν αφορούν την 

στρατηγική ευθυγράµµιση του οργανισµού µε τις µεθοδολογίες, τις τεχνικές και τα 

εργαλεία διαχείρισης των έργων για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των 

χαρτοφυλακίων και τη δηµιουργία στρατηγικού πλεονεκτήµατος. Ακόµα, εµφανίστηκε 

σηµαντική αύξηση της αρθρογραφίας για την εφαρµογή της διαχείρισης σε έργα 

σχετικά µε πληροφοριακά συστήµατα, ανάπτυξη προϊόντων και έρευνα και ανάπτυξη. 

Σηµαντική εµφανίζεται η διαχείριση κόστους, η αξιολόγηση και βελτίωση των 

συστηµάτων διαχείρισης έργων που εφαρµόζεται, καθώς και η συγκριτική αξιολόγηση. 

Παρουσιάστηκε η τωρινή κατάσταση που επικρατεί στην εφαρµογή της 

διαχείρισης έργων στην πράξη, τα εργαλεία που προτιµούνται από τους διαχειριστές και 

η συνεισφορά τους στην επιτυχία. Τα εργαλεία, που τελικώς επιλέγονται από τους 

διαχειριστές, πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένα µε τους στρατηγικούς στόχους της 

επιχείρησης και µε την εταιρική κουλτούρα. Στην πράξη, εφαρµόζονται ολοκληρωµένα 

συστήµατα διαχείρισης, όπου η επιλογή των εργαλείων γίνεται ανάλογα µε τη φύση και 

τον τύπο του έργου. Για παράδειγµα, στις κατασκευαστικές εταιρίες δίνεται έµφαση 

στην ανάθεση συµβάσεων, στον καθορισµό του σκοπού και των απαιτήσεων του έργου, 

στην εκτίµηση του κόστους, στο σχεδιασµό και στον έλεγχο. Στον τοµέα των 

υπηρεσιών, κυρίως χρησιµοποιούνται εργαλεία για τον καθορισµό του σκοπού και των 

απαιτήσεων του έργου, δίνεται έµφαση στο δέσιµο της οµάδας του έργου και 

επιλέγονται οικονοµικά εργαλεία µέτρησης. 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται, όµως, ενέχουν περιορισµούς, που µπορούν 

να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία του έργου. Για τον λόγο αυτό αναφέρονται οι 

περιορισµοί των εργαλείων, που οφείλει ο διαχειριστής να λαµβάνει υπόψη του, κατά 

το σχεδιασµό και την υλοποίηση του έργου. 
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3.2 Περιορισµοί της κρίσιµης διαδροµής (CPM) 

Η µέθοδος της κρίσιµης διαδροµής έχει περιορισµούς όταν υπάρχουν διαδοχικές 

ή µεµονωµένες δραστηριότητες που επαναλαµβάνονται. Γενικά όταν υπάρχει 

επανάληψη δραστηριοτήτων η CPM πρέπει να αποφεύγεται (Ahuja, Thiruvengadam, 

2004). Η µέθοδος είναι ανεπαρκής από µόνη της για την επιλογή στρατηγικής για ένα 

έργο και ακόµα δεν λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στους πόρους (Denker et al, 2001). 

Οι κύριες αδυναµίες της κρίσιµης διαδροµής, όταν αυτή εφαρµόζεται στην 

πράξη είναι: 

1. δεν καθορίζει σωστά την κρίσιµη διαδροµή, καθώς δεν λαµβάνει υπόψη 

τους περιορισµούς στους πόρους 

2. αποτυγχάνει να αξιοποιήσει τη νωρίτερη ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων, διότι χρησιµοποιεί καθορισµένες ηµεροµηνίες για την 

έναρξη των δραστηριοτήτων (Trietsch, 2005). 

3.3 Προβλήµατα που εµφανίζει η τεχνική PERT στην 

πράξη 

Η µέθοδος PERT, αναπτύχθηκε από τον Malcolm και άλλους το 1959, και ήταν 

µια πρώτη προσπάθεια να ποσοτικοποιηθεί η αβεβαιότητα και να συµπεριληφθεί στη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων. Η PERT χρησιµοποιεί τρεις χρονικές εκτιµήσεις της 

διάρκειας των δραστηριοτήτων, την αισιόδοξη, την απαισιόδοξη και την πιθανότερη. Η 

κρίσιµη διαδροµή υπολογίζεται µε τη µέση διάρκεια των δραστηριοτήτων. Επειδή 

χρησιµοποιούνται οι µέσες διάρκειες, η κρίσιµη διαδροµή που εντοπίζεται µε τη µέθοδο 

µπορεί να διαφέρει από την πραγµατική. 

Η τεχνική υποθέτει πως η αβεβαιότητα, που συνδέεται µε τη συνολική διάρκεια, 

ακολουθεί προσεγγιστικά την κανονική κατανοµή. Αυτό προέρχεται από το θεώρηµα 

του κεντρικού ορίου (central limit theorem), που λέει ότι το άθροισµα άπειρων σειρών 

κατανοµών ακολουθεί την κανονική κατανοµή. Η υπόθεση αυτή στην τεχνική είναι 

λογική, εφόσον υπάρχει ένας αρκετά µεγάλος αριθµός δραστηριοτήτων στην κρίσιµη 

διαδροµή. 

Με την εφαρµογή της τεχνικής PERT εντοπίζεται µόνο µια κρίσιµη διαδροµή. 

Στην περίπτωση πολύπλοκων δικτύων, όπου υπάρχουν πολλές διαδροµές, αρκετές από 

τις οποίες έχουν πιθανότητες να γίνουν κρίσιµες, ειδικά όσες έχουν µικρά περιθώρια 

χρόνου ασφαλείας (slack) και µεγάλη χρονική διακύµανση. Για να λυθεί αυτό το 

πρόβληµα, όλες οι διαδροµές που έχουν την πιθανότητα να γίνουν κρίσιµες πρέπει να 

ελέγχονται. (Omar, 2009) 

Υπάρχουν διάφορα προβλήµατα που συσχετίζονται µε την εφαρµογή της PERT 
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στην πράξη: 

1. η µορφή της κατανοµής για τη διάρκεια των δραστηριοτήτων δε 

βασίζεται στην πραγµατικότητα, αλλά είναι µια βολική παραδοχή 

2. σε µικρά έργα, µπορεί να µην υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες, ώστε 

να ισχύει η παραδοχή της κανονικής κατανοµής για τη διάρκεια του 

έργου 

3. η στατιστική ανάλυση υποθέτει ότι οι δραστηριότητες είναι ανεξάρτητες 

µεταξύ τους, κάτι που δεν ισχύει στην πράξη. Αλλεπάλληλες 

δραστηριότητες ή δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα 

µπορεί να είναι εξαρτηµένες ως προς τη δέσµευση του ίδιου πόρου, ή να 

επηρεάζονται από κοινές συνθήκες (π.χ. τον καιρό) 

4. η υπόθεση ότι η PERT εφαρµόζεται µόνο σε µια κρίσιµη διαδροµή, 

σηµαίνει ότι µπορεί να γίνει υποτίµηση της διάρκειας του έργου 

5. η τεχνική αυτή απαιτεί περισσότερες πληροφορίες από το σχεδιαστή 

(έχει τρεις εκτιµήσεις χρόνου για κάθε δραστηριότητα) 

6. η φύση της κατανοµής του χρόνου των δραστηριοτήτων αποτελεί 

τροχοπέδη στον προγραµµατισµό των προµηθειών και στη διαχείριση 

πόρων, καθώς δεν µπορούν να καθοριστούν µε ακρίβεια. (Omar, 2009) 

3.4 Μέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας (CCPM) 

Κάποιες από τις δραστικότερες αλλαγές στη διαχείριση έργων έγιναν τα 

τελευταία χρόνια στο τοµέα του προγραµµατισµού, της πρόβλεψης διάρκειας και στο 

διάγραµµα ροής έργου (workflow diagramming). Οι τεχνικές PERT (Program 

Evaluation and Review Technique) και CPM (Critical Path Method) εµφανίστηκαν τη 

δεκαετία του ’50 και πλέον αποτελούν τον πυρήνα του προγραµµατισµού των έργων. 

Η µέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας, αναπτύχθηκε από ένα διαχειριστή έργων, τον 

Goldratt το ‘97, ως εναλλακτική πρόταση µε κύριο στόχο την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων και των αδυναµιών, που εµφανίζει η µέθοδος CPM στην πράξη. Η κύρια 

διαφορά, σε θεωρητικό επίπεδο, ανάµεσα στη µέθοδο της κρίσιµης διαδροµής (CPM) 

και στην κρίσιµη αλυσίδα (CCPM) είναι στην εφαρµογή του θεωρήµατος των 

περιορισµών (TOC- Theory of Constraints) στην δεύτερη. Η θεωρία, επίσης, βασίζεται 

σε δυο συγκεκριµένες συµπεριφορές, που επηρεάζουν τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων. Η πρώτη είναι το σύνδροµο του φοιτητή (student syndrome), 

σύµφωνα µε το οποίο οι άνθρωποι ξεκινάνε τις δραστηριότητες αργότερα, 

σπαταλώντας τα χρονικά περιθώρια ασφαλείας. Η άλλη είναι ο νόµος του Parkinson 

(Parkinson’s law), ο οποίος αναφέρεται στην τάση των ανθρώπων να µην 
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ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες νωρίτερα από την καθορισµένη ηµεροµηνία λήξης, 

ακόµα και όταν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν (Lechler et al, 2005).  

Η αποφυγή της ανάληψης ταυτοχρόνως πολλαπλών δραστηριοτήτων, επίσης 

προτείνεται από τη µέθοδο αυτή, καθώς, έχει αρνητική επίδραση στην επίδοση του 

έργου. Παρόλο που µε την ανάληψη πολλαπλών δραστηριοτήτων εµφανίζεται 

µεγαλύτερη χρήση των πόρων, επιµηκύνεται η συνολική διάρκεια του έργου ή του 

προγράµµατος (όταν πρόκειται για περιβάλλον πολλαπλών έργων) και είναι 

αντιπαραγωγική (Robinson, Richards, 2009). 

Για την υιοθέτηση της µεθόδου της κρίσιµης αλυσίδας, ως κύρια µέθοδο 

διαχείρισης έργων, από κάποιο οργανισµό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δυο κύριες 

πηγές κόστους, το κόστος του λογισµικού και η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας. Τα 

κύρια σηµεία στα οποία πρέπει να συντελεστεί αλλαγή στην κουλτούρα της εταιρίας 

είναι τα εξής: 

� Να µην υπάρχει απόδοση ευθύνης για τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, 

καθώς είναι αναµενόµενο η πραγµατική διάρκεια να βγει εκτός ορίων, 

αλλά να βασίζονται στους ρυθµιστές (buffers) έργου και τροφοδοσίας 

για την απορρόφηση των αποκλίσεων στις διάρκειες των 

δραστηριοτήτων 

� Να αντικατασταθεί η αντίληψη των ηµεροµηνιών λήξης µε εκτιµώµενο 

εύρος της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης 

� Να αποφεύγεται η ταυτόχρονη ανάληψη πολλών δραστηριοτήτων 

(multi-tasking) (Raz et al, 2003) 

3.4.1 ∆ιαφορές της CCPM µε την CPM 

Υπάρχουν τέσσερα βασικά σηµεία στα οποία εντοπίζονται οι διαφορές ανάµεσα 

στην µέθοδο της κρίσιµης αλυσίδας και στη µέθοδο της κρίσιµης διαδροµής: 

1. η χρήση περιορισµών στους πόρους αντί για ισοπέδωση των πόρων 

(resource leveling) 

2. κατάργηση των ηµεροµηνιών λήξης (due dates) µε στόχο τη διαχείριση 

των κρίσιµων δραστηριοτήτων 

3. χρήση ρυθµιστή έργου (project buffer) και ρυθµιστών τροφοδοσίας 

(feeding buffers) 

4. η αποφυγή ανάληψης πολλαπλών ταυτόχρονων δραστηριοτήτων (multi-

tasking) θεωρείται σηµαντική για τη CCPM (Trietsch, 2005). 

3.4.2 Κριτική που δέχτηκε η µέθοδος CCPM 

Η µέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας δέχτηκε αρκετή κριτική κυρίως για τους εξής 
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λόγους: 

1. η έλλειψη συγκεκριµένων ηµεροµηνιών για τα παραδοτέα κάνει τον 

προγραµµατισµό προβληµατικό, ιδίως µε τους εξωτερικούς 

προµηθευτές. Χωρίς καθορισµένες ηµεροµηνίες λήξης των 

δραστηριοτήτων, επηρεάζεται η ικανότητα να προγραµµατίζονται οι 

ηµεροµηνίες παράδοσης κρίσιµων προµηθειών. 

2. δεν υπάρχει επάρκεια δεδοµένων για την επιβεβαίωση ή απόρριψη της 

τεχνικής από κάποια µεγάλης κλίµακας εµπειρική έρευνα, παρά µόνο 

µεµονωµένες περιπτώσεις εφαρµογής, σε επίπεδο ενός έργου και στην 

εφαρµογή της τεχνικής σε επίπεδο χαρτοφυλακίων. 

Παρόλη την κριτική που έχει δεχτεί η νέα τεχνική, έχει γίνει δηµοφιλής και έχει 

γίνει αποδεκτή από αρκετούς διαχειριστές έργων (Pinto, 2002). 

3.4.3 Συγκριτικές έρευνες της κρίσιµης αλυσίδας µε τα 

παραδοσιακά εργαλεία προγραµµατισµού 

Σύµφωνα µε τον Leach (1999), µε την εφαρµογή της µεθόδου της κρίσιµης 

αλυσίδας επιτυγχάνεται βελτίωση της επίδοσης του έργου, µε µείωση της συνολικής 

διάρκειας των έργων στα οποία εφαρµόστηκε πάνω από 25%. Στην έρευνα του, 

ωστόσο, δεν αναφέρει ποιες τεχνικές χρησιµοποιούσαν οι εταιρίες που ελέγχθηκαν πριν 

την εφαρµογή της µεθόδου της κρίσιµης αλυσίδας. 

Οι Blachstone et al (2009) έκαναν προσοµοίωση της µεθόδου κρίσιµης 

αλυσίδας και των παραδοσιακών τεχνικών CPM/PERT, σε ένα υποθετικό δίκτυο µε 10 

δραστηριότητες, και βρήκαν σηµαντική µείωση της διάρκειας του έργου µε τη µέθοδο 

κρίσιµης αλυσίδας σε σχέση µε τις παραδοσιακές τεχνικές. Η µείωση της συνολικής 

διάρκειας που βρήκαν ήταν περίπου 10-25%. 

Οι Cohen et al (2004) έκαναν προσοµοίωση περιβάλλοντος µε πολλά 

ταυτόχρονα έργα (όπως συµβαίνει στις αεροπορικές εταιρίες) συγκρίνοντας την 

επίδοση της µεθόδου CCPM µε άλλες εναλλακτικές τεχνικές (QSC, ConPIP και 

MinSLK) και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι εναλλακτικές µέθοδοι δίνουν ελαφρώς 

καλύτερα αποτελέσµατα. 

Η µέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας συγκρινόµενη µε τις παραδοσιακές τεχνικές, 

παρουσίασε µειωµένο χρονοδιάγραµµα από την έναρξη µέχρι την περάτωση του έργου. 

Σε επίπεδο έργων εµφανίζεται να παρέχει σηµαντική βελτίωση στον προγραµµατισµό 

του έργου, και αυτό εξηγεί τα υψηλά επίπεδα χρήσης που έχει στον κατασκευαστικό 

τοµέα. Σε περιβάλλον πολλαπλών έργων, η µέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας 

παρουσιάζει περίπου ή ελαφρώς µικρή καθυστέρηση στο χρονοδιάγραµµα σε σχέση µε 
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άλλες τεχνικές.  

3.5 Ευέλικτη διαχείριση έργων (agile project 

management) 

Τα τελευταία χρόνια, επίσης, απασχολεί τους ερευνητές η ευέλικτη διαχείριση 

έργων (agile project management), η αποτελεσµατικότητα της οποίας δεν έχει 

αποδειχθεί ακόµα στην πράξη. Η ευέλικτη διαχείριση έργων είναι µια επαναληπτική 

µέθοδος προσδιορισµού των απαιτήσεων για τα αναπτυξιακά έργα µε ένα εξαιρετικά 

ευέλικτο και διαδραστικό τρόπο. ∆εδοµένου ότι η ευέλικτη διαχείριση προέρχεται από 

την ευέλικτη ανάπτυξη λογισµικού (agile software developement), ακολουθεί τις ίδιες 

αρχές που ορίζονται στο agile manifesto. Οι δώδεκα αρχές, όπως αυτές αναφέρονται 

στο agile manifesto, είναι: 

1. Ικανοποίηση του πελάτη µε την ταχύτατη παράδοση χρήσιµου 

λογισµικού 

2. Την αποδοχή αλλαγών στις απαιτήσεις, ακόµα και αργά στην ανάπτυξη 

προϊόντων 

3. Το λογισµικό, που αναπτύσσεται, να παραδίδεται συχνά (σε εβδοµάδες 

αντί για µήνες) 

4. Το λογισµικό που αναπτύσσεται είναι το κύριο µέτρο της προόδου 

5. Βιώσιµη ανάπτυξη, ικανή να διατηρήσει ένα σταθερό ρυθµό 

6. Στενή καθηµερινή συνεργασία µεταξύ της διοίκησης και των 

προγραµµατιστών 

7. Η καλύτερη µορφή επικοινωνίας είναι πρόσωπο µε πρόσωπο 

8. Τα έργα υλοποιούνται από δραστήριους ανθρώπους, που θα πρέπει να 

είναι αξιόπιστοι 

9. Συνεχής έµφαση στην τεχνική αριστεία και στον καλό σχεδιασµό 

10. Απλότητα 

11. Αυτο-οργάνωση οµάδων 

12. ∆ιαρκής προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες συνθήκες 

Η ευέλικτη διαχείριση έργων δίνει µεγαλύτερη έµφαση στους ανθρώπους και 

στην µεταξύ τους αλληλεπίδραση σε σχέση µε τα εργαλεία και τις διεργασίες, δίνει 

µεγαλύτερη βαρύτητα στο λειτουργικό λογισµικό έναντι της γραφειοκρατίας, δίνει 

έµφαση στην συνεργασία µε τον πελάτη σε σχέση µε την διαπραγµάτευση της 

σύµβασης και προτιµάει να ανταποκρίνεται στις αλλαγές αντί να ακολουθεί πιστά τον 

αρχικό σχεδιασµό. Οι ευέλικτες τεχνικές λέγονται και ακραία διαχείριση έργων και 

αναφέρονται σε µέθοδο διαχείρισης εξαιρετικά πολύπλοκων έργων µε υψηλά επίπεδα 
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αβεβαιότητας, όπου η εφαρµογή άλλων µεθόδων είναι είτε αδύνατη, είτε 

αντιπαραγωγική (εγκυκλοπαίδεια wikipedia). 

Το SCRUM είναι µια ευέλικτη διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού 

που σχεδιάστηκε για να προσθέτει ενέργεια, εστίαση, τη σαφήνεια, τη διαφάνεια στην 

οµάδα έργου κατά την ανάπτυξη συστηµάτων λογισµικού. Οι βασικότεροι λόγοι 

δηµιουργίας του SCRUM είναι οι εξής: 

1. Η αβεβαιότητα είναι εγγενής και αναπόφευκτη στις διαδικασίες 

ανάπτυξης λογισµικού και προϊόντων. 

2. Για ένα νέο σύστηµα λογισµικού οι απαιτήσεις δεν είναι απολύτως 

γνωστές, παρά µόνο µετά τη χρήση του από τους τελικούς πελάτες. 

3. ∆εν είναι δυνατό να οριστεί πλήρως ένα διαδραστικό σύστηµα. 

4. Οι διφορούµενες και µεταβαλλόµενες απαιτήσεις σε συνδυασµό µε τα 

εξελισσόµενα εργαλεία και τις τεχνολογίες καθιστούν απρόβλεπτες τις 

εφαρµοζόµενες στρατηγικές. 

Με την µέθοδο SCRUM, για την ανάπτυξη λογισµικού, µειώθηκε ο συνολικός 

χρόνος που απαιτούνταν και αυξήθηκε η συνολική απόδοση της οµάδας έργου 

(Sutherland et al, 2007). 
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4 Συµπεράσµατα 

Η διαχείριση των έργων είναι ένα γνωστικό πεδίο, που ακόµα θεωρείται ελλιπές 

από τους ερευνητές και πρέπει να εξελιχθεί, να εµπλουτιστεί και να επεκταθεί σε νέες 

περιοχές. Η έλλειψη επάρκειας που υπάρχει αιτιολογεί προβλήµατα στην διαχείριση, 

στα οποία οφείλονται οι συχνές αποτυχίες των έργων. Η ανάπτυξη της θεωρίας είναι το 

κρισιµότερο και σηµαντικότερο θέµα για το µέλλον της διαχείρισης των έργων. 

(Koskela, Howell, 2002) 

Στα µέσα της δεκαετίας του ’90 ξεκίνησε µια σηµαντική προσπάθεια 

τυποποίησης της γνώσης, από τους διάφορους επαγγελµατικούς συνεταιρισµούς, µε την 

έκδοση οδηγών body of knowledge (Crawford, 2000). Μια από τις σύγχρονες τάσεις 

είναι η ανάγκη ενοποίησης των υπαρχόντων οδηγών, που έχουν εκδώσει οι 

συνεταιρισµοί (Pinto, 2002). Ταυτόχρονα, το ίδιο χρονικό διάστηµα έγινε αύξηση των 

µελών των συνεταιρισµών, όπου συµπεριλήφθηκαν οι λεγόµενοι «εταιρικοί» 

(corporates). Αυτή η αλλαγή στα µέλη των συνεταιρισµών οδήγησε στην αποδοχή και 

εφαρµογή της διαχείρισης των έργων σε επίπεδο οργανισµού. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει θεµελιώδεις αλλαγές στη διαχείριση των 

έργων. Αυξήθηκαν τα γραφεία διαχείρισης έργων (PMOs- Project Management 

Offices) και η ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας επέτρεψε στη δηµιουργία εικονικών 

οµάδων έργου (virtual project team), όπου η µεταξύ τους επικοινωνία γίνεται µε την 

υποστήριξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Στον προγραµµατισµό των έργων 

αναδείχθηκε η µέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας (Critical Chain Project Management), 

στον έλεγχο των έργων κερδίζει έδαφος η µέθοδος earned value και υπάρχει αυξηµένο 

ενδιαφέρον για τη διαχείριση κινδύνων (Pinto, 2002). 

Τα σύγχρονα θέµατα, που απασχολούν τους ερευνητές, φαίνονται από την 

αύξηση της αρθρογραφίας στις ερευνητικές εφηµερίδες. Στον κατασκευαστικό τοµέα 

παρουσιάζεται αυξηµένο ενδιαφέρον για τη συνεργασία της βιοµηχανίας µε την 

ακαδηµαϊκή κοινότητα (Abydayyeh et al, 2004), ενώ οι Crawford et al (2006) 

αναφέρουν ότι υπάρχει αύξηση ενδιαφέροντος από τους ερευνητές για τα εξής θέµατα: 

4. κόστος µονάδας αποτελεσµάτων (cost units outcomes), 

5. αξιολόγηση και βελτίωση των έργων (project evaluation and 

improvement), 

6. στρατηγική ευθυγράµµιση (strategic alignment). 

Ταυτόχρονα, σηµαντικό θέµα που συνεχίζει να απασχολεί τους ερευνητές, στον ίδιο 

βαθµό είναι η διαχείριση πόρων (resource management). 

Η στρατηγική ευθυγράµµιση και η διαχείριση των χαρτοφυλακίων αποτελεί 



 32 

σηµαντικό τµήµα της συνολικής αρθρογραφίας και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα 

τελευταία χρόνια (Besner, Hobbs, 2006, Crawford et al, 2006, Kwak, Anbari, 2009, 

Bredilett, 2009). Τα εργαλεία, οι τεχνικές και οι µεθοδολογίες, που επιλέγονται για τη 

διαχείριση των έργων και των χαρτοφυλακίων, θα πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένα µε 

την στρατηγική της εταιρίας και την κουλτούρα της. Ο τοµέας πληροφοριακά 

συστήµατα και τεχνολογία πληροφοριών, σύµφωνα µε τους Kwak και Anbari (2009) 

και τον Bredilett (2009), παρουσιάζει αυξηµένο ερευνητικό ενδιαφέρον και αναφέρεται 

στην χρήση πληροφοριακών συστηµάτων για την καλύτερη διαχείριση αποφάσεων. Ο 

τοµέας αυτός στο παρελθόν παρουσίαζε µικρό ενδιαφέρον, ωστόσο υπάρχει έντονη 

αύξηση της αρθρογραφίας τα τελευταία χρόνια. Επίσης, η παρακολούθηση της προόδου 

των έργων µε τεχνικές (π.χ. Earned Value Method) που συνδυάζουν την µέτρηση των 

επιδόσεων κόστους, προγράµµατος και τεχνικών προδιαγραφών παρουσιάζει αυξηµένο 

ενδιαφέρον για τους ερευνητές (Pinto, 2002, Kloppenborg, Opfer, 2002, Kwak, Anbari, 

2009). Ακόµα, στις σύγχρονες τάσεις, που εντοπίστηκαν από τους ερευνητές, είναι η 

τάση για επέκταση της διαχείρισης έργων σε νέες περιοχές (Koskela, Howell, 2002, 

Bredilett, 2009) και η συγκριτική αξιολόγηση των έργων (Pinto, 2002). Η συγκριτική 

αξιολόγηση (benchmarking) περιλαµβάνει την σύγκριση πραγµατικών ή 

προγραµµατισµένων πρακτικών του έργου µε συγκρίσιµα έργα, για τον καθορισµό των 

βέλτιστων πρακτικών και ως µια βάση για την µέτρηση της επίδοσης (Pinheiro, 2010).  

Πέρα από τις τάσεις στην αρθρογραφία, έγινε ανασκόπηση των εργαλείων, 

τεχνικών και µεθοδολογιών που χρησιµοποιούνται από τους διαχειριστές στην πράξη. 

Η εξέταση της χρήσης των εργαλείων και των τεχνικών µπορεί να θεωρηθεί ως µέσο 

µελέτης της τωρινής κατάστασης. Σε ένα εφαρµοσµένο πεδίο, όπως η διαχείριση έργων, 

η ανάλυση της εφαρµογής στην πράξη µπορεί να θεωρηθεί ως εξέταση του ίδιου του 

γνωστικού πεδίου. Τα αποτελέσµατα, συνεπώς, παρέχουν πληροφορίες για την τωρινή 

κατάσταση του πεδίου και εντοπίζουν πιθανές µελλοντικές εξελίξεις. Για την εφαρµογή 

της διαχείρισης στην πράξη, οι οργανισµοί κατηγοριοποιούν τα έργα, ώστε να 

εφαρµόσουν διαφορετικά εργαλεία, τεχνικές και προσεγγίσεις σε διαφορετικού τύπου 

έργα. Οι λόγοι που εφαρµόζονται διαφορετικά συστήµατα διαχείρισης ανά τύπο έργου 

είναι για τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισµού (οργανωσιακός σκοπός) και για τη 

διαφοροποίηση σε ανταγωνιστικές αγορές (στρατηγικός σκοπός) (Besner, Hobbs, 

2008). 

Πάνω από το 95% των διαχειριστών χρησιµοποιούν τουλάχιστον ένα εργαλείο 

διαχείρισης (ο µέσος όρος είναι 5 εργαλεία), το 48% χρησιµοποιεί κάποια τεχνική για 

τη λήψη αποφάσεων, ενώ µόνο το 35% χρησιµοποιεί κάποιο εργαλείο για τη διαχείριση 
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κινδύνων. Τα εργαλεία που βρέθηκαν να χρησιµοποιούνται περισσότερο είναι µη 

εµπορικό λογισµικό διαχείρισης (77%), το διάγραµµα Gantt (64%), ενώ από τις 

τεχνικές λήψης αποφάσεων χρησιµοποιείται κυρίως η ανάλυση κόστους/ κέρδους 

(CBA- Cost Benefit Analysis) (White, Fortune, 2002). Τα εργαλεία διαχείρισης 

κινδύνων, σύµφωνα µε τους Raz και Michael (2001), αυξάνουν τις πιθανότητες για την 

επιτυχή έκβαση του έργου, ειδικά εάν πρόκειται για εταιρίες που δραστηριοποιούνται 

σε βιοµηχανία υψηλής τεχνολογίας ή λογισµικού. 

Από την έρευνα των Patanakul et al (2010) προέκυψε πως οι διαχειριστές 

χρησιµοποιούν κάποια εργαλεία λόγω συνήθειας ή επειδή είναι ευρέως αποδεκτά, 

χωρίς όµως να συνεισφέρουν στην επιτυχία του έργου. Ένα έργο για να µπορεί να 

θεωρηθεί επιτυχηµένο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του χρόνου, του κόστους, η 

εκτέλεσή του να έχει γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ποιότητας και να πληροί το 

κριτήριο ικανοποίησης του πελάτη (Nwachukwu, 2010).  

Σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των έργων είναι η 

διαχείριση των προσδοκιών των ενδιαφερόµενων µερών, η διαχείριση κινδύνων, η 

διαχείριση οφελών, η διαχείριση χαρτοφυλακίων και η αξιοποίηση της εµπειρικής 

γνώσης (Cooke-Davies, 2002, Rad, Levin, 2006). Στους κρίσιµους παράγοντες για την 

επιτυχία ενός έργου, επίσης, αναφέρονται η ύπαρξη ξεκάθαρων στόχων, το ρεαλιστικό 

πρόγραµµα, η υποστήριξη από την ανώτερη διοίκηση και η επάρκεια χρηµατοδότησης 

και πόρων (White, Fortune, 2002). Οι κυριότερη αιτία αποτυχίας των έργων είναι η 

έλλειψη διαχείρισης κινδύνων, ενώ επίσης αναφέρθηκαν ως σηµαντικές αιτίες 

αποτυχίας η έλλειψη των απαιτούµενων δεξιοτήτων από τα µέλη της οµάδας έργου και 

η έλλειψη ελέγχου του έργου (Rozenes et al, 2006). 

Οι σύγχρονες έρευνες για τα εργαλεία, που χρησιµοποιούνται στην πράξη, τα 

διαχωρίζουν σε κατηγορίες, σύµφωνα µε κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια είναι το επίπεδο 

χρηστικότητας, εάν χρησιµοποιούνται στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους, επίπεδο 

χρηστικότητας εργαλείων ανά τύπο επιχείρησης, χρηστικότητα ανά φάση και σύνδεση 

των εργαλείων µε την επιτυχία του έργου. Πέρα από τα αποτελέσµατα, που 

αποτυπώνουν την τωρινή κατάσταση στην εφαρµογή της διαχείρισης έργων στην 

πράξη, προκύπτουν και κάποια έµµεσα συµπεράσµατα, που απορρέουν από τον τρόπο 

επεξεργασίας των δεδοµένων. Το µοναδικό κριτήριο για την επιλογή των εργαλείων και 

τεχνικών είναι ο αντίκτυπος που έχει η χρήση τους στην επιτυχία του έργου. Στην 

ανάλυση των εργαλείων και των τεχνικών έχουν συµπεριληφθεί οι φάσεις του έργου 

(κύκλος ζωής έργου) για τον εντοπισµό των βέλτιστων εργαλείων και τεχνικών ανά 

φάση, που αποτελεί µια εξίσου σηµαντική σύγχρονη τάση σύµφωνα µε τον Bredilett 
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(2009). Επιπρόσθετα, ο διαχωρισµός ανά τύπο εταιρίας έχει επιλεχθεί, καθώς, σύµφωνα 

µε τον Shenhar (1998) πρέπει να επιλέγονται διαφορετικά συστήµατα διαχείρισης ανά 

τύπο έργου. Ο κάθε τύπος εταιρίας (κατασκευαστικές, τεχνολογίας πληροφοριών και 

υπηρεσιών) αναλαµβάνει έργα παρόµοιου τύπου, ενώ µεταξύ τους παρουσιάζουν 

σηµαντικές διαφορές, όπως αποτυπώνονται στις διαφορετικές επιλογές εργαλείων και 

τεχνικών ανά τύπο εταιρίας. Συγκεκριµένα, στον κατασκευαστικό τοµέα αναδείχθηκε η 

µέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας, όπου εµφάνισε υψηλό ποσοστό χρήσης, αν και 

συνολικά περίπου το 61% των διαχειριστών δεν την χρησιµοποιούσε, ως µέθοδο 

προγραµµατισµού (Besner, Hobbs, 2004). Αυτό δείχνει την σχεδόν αποκλειστική χρήση 

της κρίσιµης αλυσίδας στον κατασκευαστικό τοµέα. 

Η µέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας αναπτύχθηκε το ’97, από τον Goldratt (που 

είναι διαχειριστής), ως εναλλακτική τεχνική προγραµµατισµού των έργων, για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων και των αδυναµιών που προέκυπταν από την 

εφαρµογή των παραδοσιακών τεχνικών. Στην τεχνική της κρίσιµης αλυσίδας, ο 

Goldratt ενσωµάτωσε τη θεωρία των περιορισµών (Theory of Constraints) και κάποιες 

συµπεριφορές που µπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις, όπως το σύνδροµο του 

φοιτητή και το νόµο του Parkinson (Lechler et al, 2005). Ταυτόχρονα, στην µέθοδο 

αυτή, θεωρείται σηµαντική η αποφυγή της ταυτόχρονης ανάληψης δραστηριοτήτων 

(multi-tasking), καθώς έχει αρνητική επίπτωση στην διάρκεια του έργου συνολικά 

(Robinson, Richards, 2009) 

Η µέθοδος της κρίσιµης αλυσίδας απασχόλησε τους ερευνητές τα τελευταία 

χρόνια και αναµένεται να συνεχίσει να τους απασχολεί, καθώς υπάρχουν εµπειρικά 

δεδοµένα που αποδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου, συγκριτικά µε τις 

παραδοσιακές τεχνικές, σε επίπεδο έργου. Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, η 

αποτελεσµατικότητα της τεχνικής δεν έχει ακόµα αποδειχθεί στην πράξη, ενώ η 

προσοµοίωση των Cohen et al (2004) δείχνει ότι η µέθοδος εµφανίζει ελαφρώς 

χειρότερα αποτελέσµατα σε σχέση µε άλλα εργαλεία διαχείρισης (π.χ.QSC, ConPIP) σε 

περιβάλλοντα µε πολλαπλά έργα.  

Τα τελευταία χρόνια, επίσης, απασχολεί τους ερευνητές η ευέλικτη διαχείριση 

έργων (agile project management), η αποτελεσµατικότητα της οποίας δεν έχει 

αποδειχθεί ακόµα στην πράξη και αναµένεται να απασχολήσει τους ερευνητές µέσα στα 

επόµενα χρόνια. Η ευέλικτη διαχείριση έργων υιοθετεί τις δώδεκα αρχές του agile 

manifesto και είναι µια µέθοδος διαχείρισης εξαιρετικά πολύπλοκων έργων µε υψηλά 

επίπεδα αβεβαιότητας, όταν η εφαρµογή άλλων µεθόδων είναι είτε αδύνατη, είτε 

αντιπαραγωγική. Η µέθοδος εφαρµόζεται κυρίως στην ανάπτυξη λογισµικού. 
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