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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα μελέτη έγινε με σκοπό να παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις και πρακτικές 

στον τομέα της διοίκησης-διαχείρισης των έργων. Αποτελείται από δύο μέρη, το βιβλιογραφικό 

και το πρακτικό. Το πρώτο μέρος αποσκοπεί στην παρουσίαση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας 

που έχει αναπτυχθεί γύρω από το αντικείμενο της διοίκησης-διαχείρισης έργων τα τελευταία 

χρόνια. Ενώ το δεύτερο μέρος ασχολείται κυρίως με το πρακτικό κομμάτι της διοίκησης-

διαχείρισης έργων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εργαλεία που συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότερη διοίκηση-διαχείριση ενός έργου και επιπλέον πραγματοποιείται μια 

συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη σύγκριση των δύο μεγαλύτερων πακέτων λογισμικού, του 

Microsoft Project και του Primavera P6. 

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα και οι επαγγελματίες του χώρου σπαταλούν 

πολύτιμο χρόνο για να φωτίσουν όλες τις πλευρές, να αναπτύξουν νέες μεθόδους και τεχνικές, 

να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες, να αναθεωρήσουν προκαταλήψεις του παρελθόντος με 

σκοπό να συμβάλλουν στη μεγαλύτερη απόδοση και αποτελεσματικότητα των έργων. Με την 

παρούσα μελέτη επιδιώκεται να καλυφθούν οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι πτυχές και οι 

σύγχρονες πρακτικές που επικρατούν σήμερα και θα επικρατήσουν στο μέλλον στον τομέα της 

διοίκησης-διαχείρισης έργων. 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η εισαγωγή στη διαχείριση έργων αναφέροντας 

βασικές έννοιες, όπως αυτή του έργου. Στα πλαίσια του δευτέρου κεφαλαίου επιδιώκεται μια 

βαθύτερη προσέγγιση του θέματος διοίκηση-διαχείριση έργων. Αναφέρονται βασικές έννοιες με 

τις οποίες θα πρέπει κάθε συμμετέχων να είναι εξοικειωμένος. Ακόμη, μελετώνται οι 

λειτουργίες και οι γνωστικές περιοχές της διαχείρισης έργων, καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα 

και οι παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου. Τέλος, ιδιαίτερη 

σημασία δίνεται στον κύκλο ζωής και στον κύκλο ελέγχου του έργου. 

Στα πλαίσια του τρίτου κεφαλαίου γίνεται εισαγωγή στην έννοια και στη σημασία των 

πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης-διαχείρισης έργων. Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση τους και αναλύονται τα εργαλεία και οι τεχνικές 

διαχείρισης έργων με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων. 

Το τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης είναι αφιερωμένο στο πρακτικό μέρος. 

Παρουσιάζονται τα δημοφιλέστερα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση 
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έργων. Στη συνέχεια επιλέγονται τα δύο δημοφιλέστερα, το Microsoft Project και το Primavera 

P6, και εφαρμόζονται σε ένα τυπικό κατασκευαστικό έργο. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να 

καταγραφούν οι δυνατότητες, οι ιδιαιτερότητες καθώς και τα δυνατά και αδύνατα σημεία κάθε 

λογισμικού. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, το πέμπτο, καταγράφονται τα συμπεράσματα μετά το πέρας της 

μελέτης. Γίνεται αναφορά στις νέες τάσεις και στην εξελικτική πορεία των πληροφοριακών 

συστημάτων διοίκησης-διαχείρισης έργων. 

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή μου, κύριο Δημήτριο Βλάχο, 

για τη συνεχή επίβλεψη και καθοδήγησή του καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης αυτής, καθώς η 

συμβολή του υπήρξε καθοριστική, όπως επίσης και τους γονείς μου για την αμέριστη 

συμπαράστασή τους. 

 

 

Α.Ι. Γιουβανίδης 

Θεσσαλονίκη 2012 

 

 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

1 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η διαχείριση συνυπάρχει με τα έργα από την πρώτη φορά που οι άνθρωποι προσπάθησαν να 

πετύχουν κάτι. Αρχικά, ο κάθε υπεύθυνος υλοποίησης ενός στόχου ακολουθούσε τις δικές του 

εμπειρικές ή ιδιοσυγκρασιακές μεθόδους με σκοπό να σχεδιάσει τις απαιτούμενες ενέργειες που 

έπρεπε να κάνει καθώς και να βρει τρόπους για να οργανώσει και να ελέγξει την υλοποίησή 

τους. Η πρώτη συστηματική προσπάθεια επίτευξης καλύτερου αποτελέσματος μέσω οργάνωσης 

της παραγωγικής διαδικασίας έγινε το 19ο αιώνα σε ένα εργοστάσιο χυτοσιδήρου των Η.Π.Α. 

Υπεύθυνος της προσπάθειας ήταν ο αρχιμηχανικός του εργοστασίου F.W. Taylor (1856-1915), 

σήμερα θεωρούμενος ως “πατέρας” της διαχείρισης (management). Στα χρόνια που 

ακολούθησαν και εξαιτίας των έργων της εποχής εκείνης (κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου, 

οι πρώτοι ουρανοξύστες, έργα εξηλεκτρισμού κλπ) έγιναν διάφορες άλλες σχετικές μελέτες 

κυρίως στις Η.Π.Α. και κυρίως από μηχανικούς. Παρ’ όλα αυτά όμως, μόνο τα τελευταία 

σαράντα χρόνια η διαχείριση έργων αντιμετωπίστηκε ως ξεχωριστό πεδίο επιστημονικής και 

επαγγελματικής ενασχόλησης. H έννοια της διαχείρισης είναι η οικονομικότερη παραγωγή 

έργων στα οποία η μετέπειτα εκμετάλλευση αποσβένει το κόστος δημιουργίας τους και παράγει 

νέο πλούτο. Αυτό είναι και το κίνητρο πίσω από τη μελέτη, ενασχόληση, δημιουργία και τέλος 

αποδοχή της όλης γνωστικής περιοχής. 

Για το λόγο αυτό διάφορες επαγγελματικές και ερευνητικές ομάδες και από πολλές χώρες 

ασχολήθηκαν με το θέμα και για σειρά ετών. Αρχικά, η λύση αναζητήθηκε μέσω των 

εφαρμοσμένων μαθηματικών. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας περιελάμβανε τις 

μεθόδους της δικτυωτής ανάλυσης (CPM), τις τεχνικές βελτιστοποίησης της σχέσης κόστους και 

χρόνου ενός έργου και τους αλγόριθμους ορθολογικότερης χρησιμοποίησης των μέσων 

παραγωγής. Σήμερα που το υπολογιστικό φορτίο των μεθόδων και τεχνικών αυτών 

αναλαμβάνουν οι υπολογιστές, η εφαρμογή τους αποτελεί συμβατική υποχρέωση για όσους 

ασχολούνται με τα έργα και τα αποτελέσματά τους. Τα έργα δε γίνονταν όμως πάντα ούτε 

γρηγορότερα, ούτε καλύτερα, ούτε οικονομικότερα επειδή εφαρμόζονταν οι μέθοδοι δικτυωτής 

ανάλυσης. Η υλοποίηση ενός έργου, δηλαδή κάτι καινούργιου που ακριβώς όμοιό του δεν 

υπάρχει μέχρι τώρα, δεν είναι και τόσο απλή διαδικασία. Σε αυτή μετέχουν πολλοί άνθρωποι, με 

διαφορετικά ενδιαφέροντα, ανάγκες, επιδιώξεις, γνώσεις, δικαιώματα κλπ. Ξεκίνησαν, λοιπόν, 

έρευνες σε αναζήτηση περισσότερο διαδικαστικών σχημάτων (δηλαδή σχημάτων περιγραφής 
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των παραγωγικών διαδικασιών που οδηγούν στη δημιουργία ενός έργου) που ενσωμάτωσαν τις 

μαθηματικές μεθόδους. Αυτά τα διαδικαστικά σχήματα προσπάθησαν να τυποποιήσουν, 

κατηγοριοποιήσουν, περιγράψουν και να διαχειριστούν τις διαδικασίες δημιουργίας ενός έργου.  

Η διαχείριση έργου προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν στα γιατί, τι, 

πώς, ποιος, πόσο κοστίζει, και πότε ενός έργου (κατασκευαστικού, πληροφορικής, ανάπτυξης 

νέου προϊόντος κλπ) από την εποχή σύλληψης της αναγκαιότητάς του μέχρι την καταστροφή, 

εγκατάλειψη ή αντικατάστασή του. Έτσι λοιπόν γίνεται αντιληπτό πως η διοίκηση-διαχείριση 

έργων παραμένει ένας από τους κρισιμότερους συντελεστές στην επιτυχή διεκπεραίωση των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Συνεπώς, η κατανόηση και η υιοθέτηση μεθοδολογιών 

διοίκησης έργων είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτραπεί στις επιχειρήσεις να 

μεγιστοποιήσουν την αξία των έργων που έχουν αναλάβει. 

Στην Ελλάδα, στον επαγγελματικό τομέα η κατάσταση με την πάροδο των χρόνων και την 

υλοποίηση μεγάλων έργων με κοινοτική χρηματοδότηση άλλαξε άρδην. Από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1980, η υποβολή χρονοδιαγραμμάτων αποτελεί συμβατική απαίτηση όλων των 

έργων. Επιπλέον, η διόγκωση του κατασκευαστικού τομέα, που ξεπερνά το 20% του Α.Ε.Π., 

οδήγησε πολλούς νέους μηχανικούς στην αναζήτηση επαγγελματικών λύσεων στη διαχείριση 

έργων. Η κύρια ασχολία τους είναι η σύνταξη και επικαιροποίηση χρονοδιαγραμμάτων, η 

παρακολούθηση του κόστους, των μέσων παραγωγής κλπ. Πολλοί είναι αυτοί, οι οποίοι 

πιστεύουν ότι τα χρονοδιαγράμματα αποτελούν μέρος των απαιτούμενων μηνιαίων αναφορών 

που υποβάλλουν, αλλά η πραγματική διαχείριση του έργου γίνεται με άλλους τρόπους και μέσα. 

Το χρονοδιάγραμμα υπάρχει γιατί το ζητάει ο κύριος του έργου, ο φορέας παρακολούθησης ή 

οποιοσδήποτε άλλος έχει την εξουσία να το κάνει. Συνήθως, είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, 

δεν περιέχουν μέσα παραγωγής και οι διάφορες κοστολογικές αναφορές γίνονται σε λογιστικά 

φύλλα τύπου Excel. 

Η ανάδειξη του επιστημονικού πεδίου της διαχείρισης έργων στην Ελλάδα σηματοδοτήθηκε 

από τη συγκυρία των τελευταίων ετών, όπου ένα πλήθος μεγάλων και σημαντικών για την 

ανάπτυξή της έργων, όπως τα Ολυμπιακά Έργα, τα μεγάλης κλίμακας τεχνικά έργα 

(αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, κλπ.) και πληθώρα άλλων, που χρηματοδοτούνται από τα 

κοινοτικά πλαίσια στήριξης, είτε υλοποιήθηκαν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ανάγκη της 

ορθολογικής διαχείρισής τους, απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων και των 

ωφελειών που θα προκύψουν στην οικονομία και την κοινωνία γενικότερα, συντέλεσε στην 
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ανάπτυξη και την υιοθέτηση επιστημονικών μεθοδολογιών διαχείρισης έργων και οδήγησε στη 

συσσώρευση σημαντικής και χρήσιμης για το μέλλον εμπειρίας. 

Αντιθέτως στο εξωτερικό, και κυρίως οι Η.Π.Α., η δυτική Ευρώπη (με κύριους εκπροσώπους 

την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία), η Αυστραλία, η Νότιος Αφρική και οι χώρες της Άπω 

Ανατολής (Σιγκαπούρη, Κορέα, Χονγκ Κονγκ και Ιαπωνία) αποτελούν χώρες στις οποίες 

γίνονται συστηματικές προσπάθειες στον τομέα της διοίκησης-διαχείρισης έργων, όπου εκτός 

από τον πανεπιστημιακό χώρο, μια σειρά επαγγελματικών συλλόγων και ενώσεων ασχολούνται 

με το αντικείμενο (Παντουβάκης, 2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΡΓΟ 
 

1.1 Εισαγωγή 

 

Η ιστορική εξέλιξη του πολιτισμού και της ανθρώπινης κοινωνίας είναι συνυφασμένη με την 

υλοποίηση έργων, δηλαδή εγχειρημάτων κατά τα οποία ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι 

οργανώνονται ώστε να παραχθεί συγκεκριμένο μετρήσιμο επωφελές αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα 

από το είδος του έργου η μεθοδική οργάνωση της υλοποίησής του και ο συντονισμός της 

διαχείρισής του είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος. Η ικανότητα 

να μπορεί να διευθύνει και να καθοδηγεί κανείς τους υπόλοιπους είναι μια από τις βασικότερες 

δεξιότητες που έχει να επιδείξει το ανθρώπινο είδος. 

Στη σημερινή εποχή η ραγδαίως μεταβαλλόμενη τεχνολογία, ο σκληρός ανταγωνισμός στη 

διεθνή αγορά, η στενότητα των διαθέσιμων πόρων και η αστάθεια των οικονομικών συνθηκών 

έχουν υποχρεώσει τις επιχειρήσεις να αλλάξουν τα συστήματα διοίκησης που ήδη 

χρησιμοποιούσαν. Στον αγώνα για επιβίωση που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη αγορά, η 

επιστημονική διαχείριση έργων φαίνεται να προσφέρει πραγματικές λύσεις στα προβλήματα που 

δημιουργούνται. 

Ένα νέο επιστημονικό πεδίο εμφανίζεται δυναμικά, η διοίκηση και διαχείριση έργων, το 

αντικείμενο του οποίου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων, 

εργαλείων και μεθοδολογιών. Η επιστημονική διαχείριση έργων αντλεί γνώσεις και τεχνικές από 

πολλά επιστημονικά πεδία. Προϋποθέτει χρονικό προγραμματισμό με βάση την θεωρία δικτύων, 

μαθηματικό προγραμματισμό, επεξεργασία δεδομένων, θεωρία προτύπων και συστημάτων, 

ανάλυση κόστους-οφέλους, μεθόδους επιλογής εναλλακτικών λύσεων, θεωρία αποφάσεων και 

παιγνίων, τεχνικές ελέγχου, διαχείριση κινδύνου και εξειδικευμένες γνώσεις ανάλογα με τη 

φύση του έργου. Παρ’ όλα αυτά δεν αποτελεί απλά ένα άθροισμα όλων των παραπάνω, αλλά 

απαιτεί επιπλέον διαδικασίες σύνθεσης και ολοκλήρωσης όλων όσων πρέπει να γίνουν ώστε να 

υλοποιηθούν οι στόχοι του έργου. 

 Πολλές από τις κοινές πρακτικές και τα εργαλεία της διοίκησης έργων είναι κατάλληλα για 

μεγάλα έργα με καλά προσδιορισμένες προδιαγραφές και με σχετικά αργούς ρυθμούς εξέλιξης. 
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Ωστόσο, οι ίδιες τεχνικές διοίκησης έχουν διεισδύσει και σε πολλές μεσαίες και μικρές 

επιχειρήσεις και χρησιμοποιούνται σε όλες τις κατηγορίες έργων. Καθώς οι επιχειρήσεις 

συνειδητοποίησαν τη συνεισφορά της διοίκησης έργου, τη μετέτρεψαν σε εστιακό σημείο των 

προσπαθειών βελτίωσής τους, ώστε να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο σύγχρονο 

και εξαιρετικά ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Η επιστήμη της διοίκησης των έργων έχει περάσει από πολλά στάδια. Γνωστή εδώ και 

αιώνες, μόλις τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε στον επιχειρηματικό κόσμο και ενώ αρχικά 

χρησιμοποιούνταν με σκοπό απλά και μόνο να ολοκληρωθούν οι εργασίες μετατρέπεται σε 

μηχανισμό εξοικονόμησης. Με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκε σε κύρια συνιστώσα για τη 

διατήρηση της πλεονεκτικής-ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης, για να αποτελέσει σήμερα 

αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας κάθε επιχείρησης και να καταστεί συνώνυμο της 

επιβίωσής της. 

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές διαχείρισης έργων σχεδιάζονται για να βοηθήσουν τους 

υπεύθυνους στην αντιμετώπιση των σχετικών με το έργο προκλήσεων, μέσω της παροχής 

οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των τεχνικών διαχείρισης σε ένα πλαίσιο που αναγνωρίζει τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του έργου και του εκάστοτε οργανωτικού περιβάλλοντος. 

Η μεθοδολογία διαχείρισης έργων αποτελεί μια απαραίτητη, πειθαρχημένη και δομημένη 

προσέγγιση. Επιπλέον, εμπλέκεται σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του έργου, από τη σύλληψη 

έως την ολοκλήρωση. Οι μεθοδολογίες διαχείρισης έργων ενσωματώνουν το σκοπό, την 

ποιότητα, το χρόνο, τις δαπάνες, τον κίνδυνο, το ανθρώπινο δυναμικό και τη διαχείριση της 

επικοινωνίας. 

Η συνεισφορά της διοίκησης των έργων στις επιχειρήσεις έγκειται στη βελτιωμένη 

επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στο έργο, την αυξημένη κατανόηση του έργου και του 

σκοπού του, τη δυνατότητα ορισμού και ελέγχου του εύρους του έργου, τη δυνατότητα 

προσδιορισμού, εποπτείας και ελέγχου των οροσήμων, την ακριβή πρόβλεψη των απαιτήσεων 

σε πόρους καθώς και τον προσδιορισμό των προβληματικών περιοχών (Kerzner, 2009). 

 

1.2 Βασικές έννοιες 
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Η κατανόηση της διαχείρισης έργου αρχίζει με την κατανόηση του περιβάλλοντος του έργου. 

Το περιβάλλον αυτό διαφέρει από το παραδοσιακό περιβάλλον ενός οργανισμού. Όλα τα έργα 

έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά (Verzuh, 2002): 

• Κάθε έργο έχει αρχή και τέλος. Η ημερομηνία έναρξης μπορεί να είναι κάπως συγκεχυμένη, 

καθώς μια ιδέα μετεξελίσσεται σε έργο. Ωστόσο, το τέλος πρέπει οπωσδήποτε να είναι 

σαφώς καθορισμένο έτσι ώστε όλοι όσοι συμμετέχουν να έχουν συμφωνήσει τι σημαίνει η 

ολοκλήρωση του έργου. 

• Κάθε έργο παράγει ένα μοναδικό προϊόν. Το αποτέλεσμα του έργου μπορεί να είναι απτό, 

μπορεί να είναι και άυλο. Το πρόσφατο ενδιαφέρον στη διαχείριση έργου πηγάζει σε ένα 

βαθμό από τη συνειδητοποίηση ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες έχουν να 

ασχοληθούν με πολλά έργα και μπορούν να τα διαχειριστούν με τα ίδια εργαλεία που έχουν 

δοκιμαστεί με επιτυχία από επιχειρήσεις που παράγουν απτά προϊόντα. 

Συνεπώς, έργο είναι ένα προσωρινό εγχείρημα που στοχεύει στη δημιουργία ενός μοναδικού 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (PMBOK, 1996). 

• Προσωρινό σημαίνει ότι κάθε έργο έχει καθορισμένο τέλος. 

• Μοναδικό σημαίνει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία διαφέρει κατά διακριτό τρόπο από όλα τα 

παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Οι ιδιότητες αυτές των έργων, να είναι δηλαδή προσωρινά αλλά και μοναδικά εγχειρήματα, 

έρχονται σε αντίθεση με τη δομή που έχουν οι περισσότερες επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει 

διαδικασιών που έχουν σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα. Η διαχείριση αυτών των ιδιοτήτων είναι 

συχνά δύσκολη, μια και απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες από διαφορετικά γνωστικά πεδία. 

Έτσι το βασικό ζητούμενο στη διαχείριση έργων είναι η εξασφάλιση ότι το έργο εκτελείται 

και παραδίδεται λαμβάνοντας υπόψη καθορισμένους περιορισμούς. Περιορισμοί που μπορεί να 

είναι ο ανεπαρκής διαθέσιμος χρόνος, ο περιορισμένος προϋπολογισμός κλπ. Επιπλέον, 

πρόκληση αποτελεί η βελτιστοποίηση που απαιτείται να γίνει σε όλους τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την εκτέλεση ενός έργου. Επομένως, ένα έργο είναι ένα προσεκτικά επιλεγμένο 

σύνολο δραστηριοτήτων που επιλέγονται για τη βέλτιστη χρήση πόρων (χρόνος, χρήματα, 

άνθρωποι, υλικά, μηχανήματα, ενέργεια, χώρος κλπ) με απώτερο σκοπό την επίτευξη των 

προκαθορισμένων στόχων του έργου. 

Έτσι, σύμφωνα με τον Turner (1993) έργο είναι το εγχείρημα κατά το οποίο ανθρώπινοι 

πόροι (ή μηχανές), οικονομικοί πόροι και πρώτες ύλες οργανώνονται κατά καινοφανή τρόπο, με 
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στόχο την ανάληψη συγκεκριμένου αντικειμένου εργασιών που έχουν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές και υπόκεινται σε δεδομένους κοστολογικούς και χρονικούς περιορισμούς, ώστε 

να παραχθεί μια επωφελής μεταβολή, η οποία ορίζεται μέσω ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. 

Έτσι λοιπόν, όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά ενός έργου: 

• Αποτελείται από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, οι οποίες στη γενική περίπτωση 

μπορούν να περιγραφούν από τον κύκλο ζωής του έργου. 

• Έχει τεκμηριωμένο σκοπό-σημασία. 

• Απαιτείται σχεδιασμός ώστε να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα. 

• Υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των φάσεων και των ομάδων. 

• Το τελικό αποτέλεσμα είναι μοναδικό. 

• Η εκτέλεσή του απαιτεί την ύπαρξη ομάδας. 

• Έχει έναρξη και λήξη. 

• Υπόκειται σε περιορισμούς (χρόνου, κόστους, ποιότητας κλπ). 

• Οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι και απαιτούν συντονισμό. 

• Είναι μεγάλα και πολύπλοκα. 

Οι  αντικειμενικοί στόχοι ενός έργου, για οποιοδήποτε έργο είναι τρεις (σχήμα 1): 

• Η απόδοση (προδιαγραφές) 

• Ο χρόνος 

• Το κόστος 

 

 
σχήμα 1: αντικειμενικοί στόχοι ενός έργου (πηγή: Meredith, Mantel, 2006) 
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Οι τρεις αυτοί παράμετροι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε 

υπέρβαση μιας εξ’ αυτών να μπορεί να καλυφθεί από προσαρμογή μιας εκ των υπολοίπων, με 

σκοπό πάντα την επιτυχή παράδοση του έργου. Για παράδειγμα στην περίπτωση που ένα έργο 

χρειαστεί να ολοκληρωθεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα απ’ ότι αρχικά είχε προβλεφθεί, τότε 

είναι βέβαιο πως θα απαιτήσει μεγαλύτερο κόστος με ενδεχόμενη κατώτερη απόδοση δηλαδή 

ποιότητα. 

Σύμφωνα με κάποιους διαχειριστές έργων (project managers), κυρίως μεγάλων τεχνικών 

έργων, σε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά (χρόνος, κόστος, απόδοση) θα πρέπει να προστίθεται 

σαν τέταρτο χαρακτηριστικό και το αντικείμενο (scope) του έργου. Αυτό υποχρεώνει τους 

παράγοντες του έργου να καθορίζουν από την αρχή του έργου μια γενική στρατηγική επιλογή 

που αφορά αυτούς τους δείκτες. Σε γενικές γραμμές εμφανίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις 

(Δημητριάδης, 2004): 

• Καθορίζεται από την αρχή του έργου η ιεραρχική προτεραιότητα κάθε ενός από τους τρεις 

παράγοντες, ανάλογα με το αντικείμενο του έργου (π.χ. κυρίαρχος παράγοντας το κόστος, 

στη συνέχεια η απόδοση και τέλος ο χρόνος). Έτσι ο δεύτερος και τρίτος σε σημασία 

παράγοντας θα πρέπει να προσαρμόζεται ιεραρχικά στις απαιτήσεις του πρώτου σε σημασία 

παράγοντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

• Επιδιώκεται η εύρεση της χρυσής τομής της αλληλεπίδρασης των τριών αυτών 

παραγόντων. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι γενικότερες περιστάσεις καθορίζουν ποια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ αυτών των παραγόντων κρίνεται κάθε φορά ως η καλύτερη. Με άλλα 

λόγια επιδιώκεται η εκτέλεση του έργου πλησιέστερα στις προθεσμίες, πλησιέστερα στον 

προϋπολογισμό και πλησιέστερα στις ποιοτικές προδιαγραφές. 

 

1.3 Ορισμός επιτυχίας ενός έργου 

 

Στον ορισμό επιτυχίας ενός έργου συγκαταλέγονται τα συστατικά στοιχεία ενός επιτυχημένου 

έργου, όπως (Verzuh, 2002): 

• Η έγκαιρη παράδοση, κατά την οποία το προϊόν παραδίδεται σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα. Ορισμένα έργα είναι ουσιαστικά άχρηστα αν δεν παραδοθούν εγκαίρως. 
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• Η τήρηση του προϋπολογισμού, κατά την οποία το έργο ικανοποιεί τις εκτιμήσεις κόστους 

που είχαν προβλεφθεί. Τα έργα είναι επενδύσεις, και όσα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό 

μπορεί να κοστίσουν στην επιχείρηση περισσότερα από αυτά που της προσφέρουν. 

• Η υψηλή ποιότητα, κατά την οποία το προϊόν πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας. Η 

ποιότητα συχνά είναι δύσκολο να ορισθεί και αναφέρεται στο αποτέλεσμα του έργου. Το 

αποτέλεσμα αυτό έχει δύο συνιστώσες, τη λειτουργικότητα, αυτό δηλαδή που υποτίθεται 

ότι κάνει το προϊόν και τις επιδόσεις, πόσο καλά δηλαδή αποδίδει η λειτουργικότητα. Τόσο 

η λειτουργικότητα όσο και οι επιδόσεις μπορεί και πρέπει να προσδιορίζονται στα πρώτα 

στάδια του έργου. Το πώς προσδιορίζονται εξαρτάται από το τι προϊόν κατασκευάζεται ή 

ποια υπηρεσία παρέχεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

2.1 Εισαγωγή – ιστορική αναδρομή 

 

Η σύγχρονη ιστορία της διαχείρισης έργου αρχίζει με την ανάπτυξη του γραμμικού 

διαγράμματος από τον Henry Gantt (στις αρχές της δεκαετίας του 1900) και την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων τεχνικών στα πλαίσια των στρατιωτικών και αεροδιαστημικών έργων που 

υλοποιήθηκαν στις Η.Π.Α. και στη Μ. Βρετανία. Παρότι ο Henry Gantt θεωρείται πατέρας των 

τεχνικών σχεδιασμού και ελέγχου, είναι κοινά αποδεκτό ότι οι απαρχές της σύγχρονης 

διαχείρισης έργου εντοπίζονται στη δεκαετία του 1950. Οι περισσότερες από τις ειδικές τεχνικές 

και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση έργων, συμπεριλαμβάνονται στον κορμό 

γνώσεων για τη διαχείριση έργων (PMBOK) και αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη συναφών 

προγραμμάτων λογισμικού. 

Η τεχνική της κατασκευής γραμμικών διαγραμμάτων εγκαινιάστηκε κατά τον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο Αμερικανός Henry Gantt επινόησε το γραμμικό διάγραμμα ως 

εποπτικό εργαλείο προγραμματισμού και ελέγχου των ναυπηγικών έργων με τα οποία 

ασχολούνταν. Η συμβολή του στη διαχείριση έργων έχει αναγνωριστεί διεθνώς και τα γραμμικά 

διαγράμματα προγραμματισμού ονομάζονται συνήθως διαγράμματα Gantt (σχήμα 2). 

 

 
σχήμα 2: διάγραμμα Gantt (πηγή: Burke, 2002) 

 

Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται η μορφή του διαγράμματος Gantt, η κορυφή και η βάση 

του διαγράμματος είναι μια χρονική κλίμακα σε ημέρες (1), ενώ οι δραστηριότητες στις οποίες 
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αναλύεται το έργο αναγράφονται στην αριστερή στήλη (2). Ο προγραμματισμός κάθε 

δραστηριότητας αντιστοιχεί στη χάραξη μιας οριζόντιας γραμμής (3) από την ημερομηνία 

έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της δραστηριότητας. Το μήκος της γραμμής αυτής 

υποδεικνύει πόσο θα διαρκέσει η αντίστοιχη δραστηριότητα. 

Ο Gantt όμως διεύρυνε τη χρήση του διαγράμματος ώστε να απεικονίσει και την πρόοδο των 

εργασιών. Χάραξε λοιπόν μία δεύτερη γραμμή (γραμμή προόδου) κατά μήκος της γραμμής που 

απεικόνιζε την προγραμματισμένη δραστηριότητα (γραμμή προγραμματισμού), η οποία 

απεικονίζει την εργασία που έχει ήδη εκτελεστεί (4). Η θέση της γραμμής προόδου σε σχέση με 

τη γραμμή προγραμματισμού υποδεικνύει το ποσοστό ολοκλήρωσης της δραστηριότητας και 

την υπολειπόμενη διάρκεια μέχρι την αποπεράτωσή της. Η θέση της γραμμής προόδου σε σχέση 

με την ένδειξη χρονική στιγμή ελέγχου (5) υποδηλώνει την πρόοδο του έργου που 

πραγματοποιήθηκε σε σχέση με την προγραμματισμένη πρόοδο. Το διάγραμμα Gantt άντεξε στη 

δοκιμασία του χρόνου και σήμερα πλέον θεωρείται ως η δημοφιλέστερη μέθοδος μεταβίβασης 

πληροφοριών σχετικών με τον προγραμματισμό. 

Σχεδόν όλες οι τεχνικές διαχείρισης έργων που χρησιμοποιούνται σήμερα αναπτύχθηκαν 

κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1950 και 1960 από την αμυντική και αεροδιαστημική 

βιομηχανία των Η.Π.Α., και συγκεκριμένα η τεχνική εκτίμησης και αναθεώρησης του 

προγράμματος PERT (Program Evaluation and Review Technique), η μέθοδος πιστοποιημένης 

αξίας (Earned Value Method), η διαχείριση στοιχειοθέτησης (Configuration Management), ο 

σχεδιασμός αξιών (Value Engineering), και η δομική ανάλυση έργου WBS (Work Breakdown 

Structure). Η μέθοδος κρίσιμης διαδρομής CPM (Critical Path Method) και η μέθοδος 

διαγράμματος διαδοχής PDM (Precedence Diagram Method) αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του 

κατασκευαστικού κλάδου, γεγονός που ενθάρρυνε την υιοθέτηση διαγραμμάτων δικτύου 

(network diagrams) και εξομάλυνσης πόρων (resource smoothing). 

Ένα χρονοδιάγραμμα για να είναι αποτελεσματικό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όχι 

μόνο τη διάρκεια της κάθε δραστηριότητας, αλλά και τις λογικές σχέσεις που συνδέουν τις 

δραστηριότητες μεταξύ τους. Έτσι κρίνεται αναγκαίο να προσδιοριστούν αυτές οι λογικές 

σχέσεις για να μπορεί να προβλεφθεί η επίδραση που θα έχει στην εξέλιξη του έργου 

οποιαδήποτε αλλαγή του χρονοδιαγράμματος. Καθώς το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των 

έργων αυξήθηκαν με την πάροδο του χρόνου, το διάγραμμα Gantt φάνηκε ότι υστερεί ως 
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εργαλείο προγραμματισμού και ελέγχου, επειδή δεν ήταν σε θέση να απεικονίσει αυτές τις 

σχέσεις που συνδέουν τις δραστηριότητες μεταξύ τους. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 παρατηρήθηκαν συχνότατες υπερβάσεις κόστους 

και χρόνου των έργων. Οι υπερβάσεις αυτές ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι διαθέσιμες 

τεχνικές προγραμματισμού και ελέγχου για τη διαχείριση των έργων ήταν ανεπαρκείς. Το 

γεγονός αυτό ενθάρρυνε την ανάπτυξη μεθόδων χρονικού προγραμματισμού που μπορούσαν να 

ενσωματώσουν ως παραμέτρους τις προμήθειες-αγορές, τους πόρους (ανθρώπινους, 

χρηματικούς) και το κόστος. 

Η διαχείριση έργων συνέχισε να αναπτύσσεται και εξελίχθηκε σε επάγγελμα, το οποίο ενώ 

αντλεί γνώσεις από πολλές διαφορετικές γνωστικές περιοχές, διαθέτει τις δικές του διακριτές 

τεχνικές και εργαλεία. Και ενώ τα εργαλεία και οι τεχνικές διαχείρισης έργων που 

αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1960, εκλεπτύνθηκαν τη δεκαετία του 1970 και τη δεκαετία του 

1980 ολοκληρώθηκαν και σχημάτισαν τις αποδεκτές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα. 

Το χαρακτηριστικότερο στοιχείο της δεκαετίας του 1980 ήταν η ραγδαία αύξηση που 

παρατηρήθηκε στο χώρο του λογισμικού, με τη δημιουργία όχι μόνο γενικών εφαρμογών για 

επιχειρήσεις αλλά και εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης έργων. Οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές έγιναν πλέον απαραίτητα εργαλεία για τους διαχειριστές έργων, οι οποίοι 

υποχρεώθηκαν να εξοικειωθούν με τη χρήση τους. 

Από την παραπάνω χρονολόγηση των γεγονότων φαίνεται καθαρά ότι προηγήθηκε η 

ανάπτυξη των τεχνικών διαχείρισης έργων και ακολούθησε η ανάπτυξη του λογισμικού και των 

κατάλληλων μηχανημάτων. Τα τελευταία χρόνια όμως, η κατάσταση αυτή έχει αντιστραφεί, 

καθώς η εξέλιξη των δυνατοτήτων των υπολογιστών είναι αυτή που οδηγεί τις εξελίξεις ως προς 

την ανάπτυξη των διοικητικών τεχνικών. Ο μόνος παράγοντας που λειτουργεί περιοριστικά έχει 

να κάνει με την εκπαίδευση και την κατάρτιση που απαιτεί το επάγγελμα της διαχείρισης έργων 

(Burke, 2002). 

 

2.2 Βασικές έννοιες 

 

Η πορεία ενός έργου, από την αρχή του μέχρι το τέλος του χαρακτηρίζεται από 

επικινδυνότητα, αβεβαιότητα και διαρκή εξισορρόπηση αντιμαχόμενων προβλημάτων. Κοινός 

στόχος λοιπόν όλων των παραγόντων ενός έργου είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των 
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προσδοκιών τους. Η προσέγγιση αυτού του στόχου αποτελεί και το αντικείμενο της διοίκησης-

διαχείρισης έργου. 

Επομένως διοίκηση-διαχείριση έργου (project management) είναι η εφαρμογή γνώσεων, 

ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών στις δραστηριότητες ενός έργου προκειμένου να 

επιτευχθούν οι απαιτήσεις του έργου. Η διοίκηση έργων επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης και της 

ολοκλήρωσης των διεργασιών διοίκησης έργου για την έναρξη, προγραμματισμό, εκτέλεση, 

παρακολούθηση, έλεγχο και ολοκλήρωση του έργου. Ο διαχειριστής του έργου είναι ο 

υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων του έργου. Η διοίκηση ενός έργου περιλαμβάνει 

(PMBOK, 2004): 

• Τον προσδιορισμό των απαιτήσεων. 

• Τον καθορισμό σαφών και επιτεύξιμων στόχων. 

• Την εξισορρόπηση των ανταγωνιστικών αιτημάτων για ποιότητα, φυσικό αντικείμενο, 

χρόνο και κόστος. 

• Την προσαρμογή των προδιαγραφών, σχεδίων και προσεγγίσεων στις διαφορετικές ανάγκες 

και προσδοκίες των διαφόρων συμμετεχόντων. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί για την έννοια της διοίκησης-διαχείρισης έργων, 

ανεξάρτητα από τη διατύπωσή τους, όλοι στηρίζονται σε μια κοινή βάση, που είναι ο τρόπος 

διαχείρισης των διεργασιών για την επιτυχή ανάληψη ενός έργου ως προς το αντικείμενο, το 

χρόνο και τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινους, χρηματικούς και υλικούς). Επίσης, είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλές από τις διεργασίες στη διοίκηση έργων είναι επαναληπτικές 

εξαιτίας της ύπαρξης και της ανάγκης για προοδευτική ανάπτυξη σε ένα έργο σε όλη την έκταση 

του κύκλου ζωής του. Με άλλα λόγια, καθώς η ομάδα του έργου μαθαίνει περισσότερα για το 

έργο τόσο λεπτομερέστερα και καλύτερα μπορεί να το διοικήσει. 

Η διοίκηση-διαχείριση έργου αποτελεί μια αποτελεσματική απάντηση στην ολοένα 

αυξανόμενη απαίτηση για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που είναι περισσότερο σύνθετα 

και επιτηδευμένα, και στη ραγδαία ανάπτυξη της ανθρώπινης γνώσης. 

 

2.3 Διοίκηση-διαχείριση έργων 

 

2.3.1 Εισαγωγή – ενώσεις διαχείρισης έργου 
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Αρκετές ενώσεις και ιδρύματα διαχείρισης έργου έχουν ιδρύσει παραρτήματα σε πολλά μέρη 

του κόσμου για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της διαχείρισης έργου ως επάγγελμα. Τα 

παραρτήματα αυτά οργανώνουν τακτές συναντήσεις και εκδίδουν έντυπα και μεθοδολογίες για 

να ενημερώνουν τα μέλη τους για τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση έργου. Τρία 

είναι τα βασικά πεδία ενδιαφέροντος των οργανώσεων αυτών (Burke, 2002): 

• Ο κορμός γνώσεων για τη διαχείριση έργου. 

• Η πιστοποίηση επάρκειας για τους διαχειριστές έργων. 

• Η δημιουργία ενός διεθνούς βήματος διαλόγου. 

Όσον αφορά τον κορμό γνώσεων για τη διαχείριση έργου, τα τελευταία πενήντα χρόνια 

συσσωρεύτηκαν σημαντικές γνώσεις γύρω από τα εργαλεία, τις δεξιότητες και τις τεχνικές της 

διαχείρισης έργου. Αυτή η βάση δεδομένων εξελίχθηκε και αποτελεί σήμερα τον κορμό 

γνώσεων για τη διαχείριση έργου (Project Management Body Of Knowledge-PMBOK). 

Τυποποιημένες μορφές του κορμού γνώσεων είναι ο κορμός γνώσεων της ένωσης διευθυντών 

έργου του Ηνωμένου Βασιλείου (Association for Project Management-APM), ο κορμός 

γνώσεων του ινστιτούτου διαχείρισης έργου των Η.Π.Α. (Project Management Institute-PMI) 

και ο κορμός γνώσεων της διεθνούς ένωσης διευθυντών έργου (International Project 

Management Association-IPMA). 

Στόχος του κορμού γνώσεων είναι να προσδιορίσει και να περιγράψει τις βέλτιστες 

πρακτικές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν τις περισσότερες φορές στα περισσότερα έργα, 

και των οποίων η αξία και η χρησιμότητα είναι ευρέως αποδεκτές. Επίσης έχει ως στόχο την 

ενιαιοποίηση του λεξιλογίου και της ορολογίας που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες της 

διαχείρισης έργου. 

Όσον αφορά την πιστοποίηση επάρκειας των διαχειριστών έργων, η διαδικασία πιστοποίησης 

είναι μέσο για να αποκτήσουν οι διαχειριστές έργων επίσημο πιστοποιητικό των προσόντων 

τους στη διαχείριση έργου. Η τρέχουσα τάση είναι να διεξάγονται τέτοιες εξετάσεις που δεν 

αξιολογούν τις θεωρητικές γνώσεις, αλλά το σύνολο των ικανοτήτων που επιδεικνύουν κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Τέλος, η δημιουργία διεθνούς βήματος διαλόγου για τη διαχείριση έργου, όπου παρότι η 

διαχείριση έργου θεωρείται διεθνώς εδώ και πολλά χρόνια επάγγελμα, μόνο πρόσφατα 

συζητήθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. 
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2.3.2 Οι λειτουργίες της διαχείρισης έργου 

 

Ο καθορισμός ρεαλιστικών προσδοκιών, η επίτευξη της συμφωνίας όλων των μερών και η 

παράδοση του προϊόντος είναι εγχειρήματα συχνά απαιτητικά και απαιτούν πάντοτε ένα ευρύ 

φάσμα τεχνικών. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν στις τρεις λειτουργίες της 

διαχείρισης έργου (σχήμα 3) (Verzuh, 2002). 

 

 
σχήμα 3: λειτουργίες της διαχείρισης έργου (πηγή: Verzuh, 2002) 

 

• Ο ορισμός του έργου δημιουργεί το θεμέλιο για το έργο. Δύο δραστηριότητες συνδέονται 

με αυτήν την προπαρασκευαστική εργασία: 

 Ο διαχειριστής του έργου πρέπει να καθορίσει τον σκοπό, τους στόχους και τους 

περιορισμούς του έργου. 

 Ο διαχειριστής του έργου πρέπει να θεσπίσει τις βασικές παραμέτρους ελέγχου της 

διαχείρισης του έργου. Πρέπει να επιτύχει συμφωνία ως προς τους ανθρώπους και τους 

οργανισμούς που εμπλέκονται στο έργο και τους ρόλους του καθενός. Πρέπει επίσης να 

διευκρινίσει την αλυσίδα της ιεραρχίας, τη στρατηγική επικοινωνίας και τη διαδικασία 

ελέγχου των αλλαγών. 

• Ο προγραμματισμός του έργου συγκεντρώνει τις λεπτομέρειες της επίτευξης των στόχων, 

λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς. Με συνήθεις τεχνικές εκτίμησης και χρονικού 

προγραμματισμού προκύπτει πόση εργασία συνεπάγεται το έργο, ποιος θα εκτελέσει την 

εργασία, πότε θα εκτελεστεί και πόσο θα κοστίσει. Παράλληλα οι δραστηριότητες 

διαχείρισης κινδύνου εντοπίζουν τους τομείς της μεγαλύτερης αβεβαιότητας και 

καταλήγουν σε στρατηγικές για τη διαχείρισή τους. Η λεπτομερής στρατηγική που 

εκτίθεται στο πρόγραμμα έργου γίνεται εργαλείο ελέγχου σε πραγματικές συνθήκες της 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

16 

ισορροπίας κόστους-χρονοδιαγράμματος-ποιότητας που αναπτύχθηκε κατά τον ορισμό του 

έργου. 

• Ο έλεγχος του έργου περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που βοηθούν το έργο να 

συνεχίσει να κινείται προς το στόχο. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν: 

 Μέτρηση προόδου. Η μέτρηση της προόδου συχνά εντοπίζει έγκαιρα τα οποιαδήποτε 

προβλήματα κάνοντας ευκολότερη την επίλυσή τους. Η μέτρηση προόδου αποτελεί 

επίσης ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης, που επικυρώνει τις εκτιμήσεις του σχεδίου του 

έργου και της ισορροπίας κόστους-χρονοδιαγράμματος-ποιότητας. 

 Επικοινωνία, η οποία είναι καίρια για τον έλεγχο ενός έργου, επειδή κρατάει όλους 

όσους συμμετέχουν συντονισμένους και ενήμερους για την πρόοδο του έργου και τις 

τυχόν αλλαγές. 

 Διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες συνίστανται στις καθημερινές αποκρίσεις σε όλα τα 

εμπόδια και προβλήματα που ενδέχεται να συναντήσει το έργο. 

Οι λειτουργίες αυτές συνοψίζουν τις ευθύνες του διαχειριστή του έργου. Οι λειτουργίες 

γίνονται με την παραπάνω σειρά, αφού το έργο πρέπει να αρχίσει από τον ορισμό, μετά να 

προχωρήσει στον προγραμματισμό και τέλος στον έλεγχο. Οι λειτουργίες αναγκαστικά 

επαναλαμβάνονται συνεχώς, επειδή ο προγραμματισμός αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε 

τροποποιήσεις του ορισμού, ενώ οι ενέργειες ελέγχου θα απαιτούν διαρκώς αλλαγές στο 

πρόγραμμα και περιστασιακά αλλαγές στον ορισμό. 

 

2.3.3 Γνωστικές περιοχές της διοίκησης-διαχείρισης έργου 

 

Το σύνολο των διεργασιών (processes) που απαιτούνται για τη διοίκηση-διαχείριση έργου 

ταξινομούνται μεθοδολογικά σε γνωστικές περιοχές (knowledge areas), που επιτρέπουν τη 

θεώρηση της διοίκησης-διαχείρισης έργου από μια ιδιαίτερη οπτική γωνία, την οπτική γωνία της 

ιδιαιτερότητας του έργου σα μοναδική και μη επαναλαμβανόμενη προσπάθεια. Τέτοιες 

γνωστικές περιοχές είναι οι ακόλουθες (Burke, 2002): 

• Η διαχείριση ενοποίησης του έργου (project integration management). Περιλαμβάνει τη 

διαδικασία που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι τα διάφορα στοιχεία ενός έργου 

συντονίζονται ορθά. Αναφέρεται στην ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης έργου, στη διαχείριση 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

17 

εκτέλεσης του έργου, στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών και τέλος στο 

κλείσιμο του έργου. 

• Η διαχείριση αντικειμένου του έργου (project scope management). Περιλαμβάνει τη 

διαδικασία που διασφαλίζει ότι στο έργο θα συμπεριληφθούν όλες οι αναγκαίες εργασίες 

που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Έχει ως βασικό μέλημα τον 

προσδιορισμό και τον έλεγχο όλων εκείνων των στοιχείων που θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν στο έργο ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι του έργου. Αναφέρεται στην 

ανάθεση αρμοδιοτήτων, στο σχεδιασμό και καθορισμό αντικειμένου των εργασιών, στη 

διαχείριση αλλαγών του αντικειμένου των εργασιών και στην επαλήθευση του αντικειμένου 

των εργασιών. 

• Η διαχείριση χρόνου του έργου (project time management). Περιλαμβάνει τη διαδικασία 

που διασφαλίζει ότι το έργο θα εκτελεστεί έγκαιρα. Αναφέρεται στον ορισμό 

δραστηριοτήτων, στον καθορισμό της αλληλουχίας των δραστηριοτήτων, στην εκτίμηση 

της διάρκειας, στην οριστικοποίηση των εργάσιμων ημερών και στην ανάπτυξη 

χρονοδιαγράμματος και ελέγχου του χρόνου. 

• Η διαχείριση κόστους του έργου (project cost management). Περιλαμβάνει τη διαδικασία 

που διασφαλίζει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Αναφέρεται 

στον προγραμματισμό πόρων, στην εκτίμηση κόστους, στον προϋπολογισμό κόστους και 

στον έλεγχο χρηματικών ροών και κόστους. 

• Η διαχείριση ποιότητας του έργου (project quality management). Περιλαμβάνει τη 

διαδικασία που διασφαλίζει ότι το έργο θα ικανοποιήσει τις ανάγκες τις οποίες ανέλαβε να 

ικανοποιήσει. Αναφέρεται στον προσδιορισμό των απαιτούμενων συνθηκών, στο 

σχεδιασμό ποιότητας και στη διασφάλιση και τον έλεγχο ποιότητας. 

• Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων του έργου (project human resource management). 

Περιλαμβάνει τη διαδικασία που διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία των ατόμων που 

εμπλέκονται στο έργο. Αναφέρεται στο σχεδιασμό της οργανωτικής δομής, στην πρόσληψη 

προσωπικού και στη στελέχωση των ομάδων του έργου. 

• Η διαχείριση επικοινωνιών του έργου (project communications management). 

Περιλαμβάνει τη διαδικασία που διασφαλίζει τη συλλογή και διάχυση των αναγκαίων 

πληροφοριών σχετικά με το έργο. Αναφέρεται στο σχεδιασμό της επικοινωνίας, στην 
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κατανομή των πληροφοριών, στις συναντήσεις, στη σύνταξη εκθέσεων προόδου και στην 

έκθεση ολοκλήρωσης. 

• Η διαχείριση κινδύνων του έργου (project risk management). Περιλαμβάνει τη διαδικασία 

κατά την οποία προσδιορίζεται και αναλύεται ο κίνδυνος που ενέχει το έργο καθώς και ο 

τρόπος ανταπόκρισης σε αυτόν. Αναφέρεται στον προσδιορισμό του κινδύνου, στην 

ποσοτικοποίηση του κινδύνου και των επιπτώσεών του και στην ανάπτυξη τρόπων 

ανταπόκρισης και ελέγχου του κινδύνου. 

• Η διαχείριση προμηθειών του έργου (project procurement management). Περιλαμβάνει τη 

διαδικασία με την οποία εξασφαλίζεται η προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από πηγές που 

βρίσκονται εκτός της ομάδας εκτέλεσης του έργου ή και εκτός της ίδιας της επιχείρησης. 

Αναφέρεται στον προγραμματισμό προμηθειών-αγορών, στο σχεδιασμό της διαδικασίας 

συλλογής και παραλαβής προσφορών, στην επιλογή των προμηθευτών και στη διαχείριση 

των συμβάσεων. 

 

2.3.4 Πλεονεκτήματα της διαχείρισης έργου 

 

Όταν γίνεται λόγος για τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη διαχείριση έργων, 

εννοούνται στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

αναγκών των έργων. Ο διαχειριστής του έργου είναι ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη ενός πλάνου 

που με τη βοήθειά του το έργο παρακολουθείται και ελέγχεται, ώστε να διασφαλιστεί ότι 

πετυχαίνει τους αντικειμενικούς στόχους του. Για να γίνει αυτό αποτελεσματικά, ο διαχειριστής 

του έργου χρειάζεται ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση. Οι απαραίτητες πληροφορίες 

παρέχονται από το σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στο 

αντικείμενο εργασιών και συγκρίνει την πραγματική απόδοση με τις απαιτήσεις του αρχικού 

πλάνου. 

Παρότι τα συστήματα προγραμματισμού και ελέγχου αυξάνουν το διοικητικό κόστος, θα 

πρέπει να συνειδητοποιηθεί πως η έλλειψη πληροφόρησης μπορεί να είναι ακόμα περισσότερο 

δαπανηρή, επειδή μπορεί να οδηγήσει σε άστοχες διοικητικές αποφάσεις, σφάλματα, εργασίες 

επανόρθωσης και διάφορες άλλες υπερβάσεις. Στη συνέχεια παρατίθενται μερικά από τα 

βασικότερα οφέλη που παρέχει το πλήρως ενοποιημένο σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου 

(Burke, 2002): 
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• Εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις αποτελούν τη βάση του πλάνου του έργου, τα στοιχεία απόδοσης 

του τρέχοντας έργου θα αποτελέσουν τη βάση δεδομένων πάνω στην οποία θα στηριχθούν 

οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά έργα. Αν αυτές οι πληροφορίες δεν συλλεχθούν από το 

σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου, θα χαθούν, με αποτέλεσμα στο μέλλον να 

επαναληφθούν τα ίδια σφάλματα. 

• Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Method-CPM). Με τη μέθοδο αυτή 

υπολογίζονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων και προσδιορίζονται 

ποιες είναι οι κρίσιμες δραστηριότητες που καθορίζουν τη διάρκεια του έργου και που αν 

καθυστερήσει μία κρίσιμη δραστηριότητα καθυστερεί ολόκληρο το έργο. 

• Ενοποίηση του έργου. Το σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου συντονίζει και ενοποιεί 

τη συμβολή όλων των συμμετεχόντων στο έργο. 

• Διασύνδεση των συστημάτων σύνταξης αναφορών. Η βάση δεδομένων του συστήματος 

προγραμματισμού και ελέγχου μπορεί να οργανωθεί είτε με βάση τη δομική ανάλυση του 

έργου (WBS) για αναφορές που αφορούν το ίδιο το έργο, είτε με βάση τη δομή της 

οργανωτικής κατάτμησής του (OBS) για εταιρικές αναφορές. 

• Χρόνος απόκρισης. Η έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με την απόδοση του έργου είναι 

ουσιαστικής σημασίας για τον αποτελεσματικό έλεγχό του. Το σύστημα προγραμματισμού 

και ελέγχου μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο και τη συχνότητα της ανάδρασης 

(feedback) ώστε να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες του έργου χωρίς να πρέπει να 

μεταβληθούν ταυτόχρονα τα εταιρικά συστήματα, τα οποία μπορεί να είναι λιγότερο 

ευέλικτα. 

• Εξέλιξη του έργου. Μπορεί να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του έργου αν είναι εφικτό να 

παρακολουθηθούν οι εξελίξεις που αναφέρονται στο χρόνο, το κόστος και την απόδοση. 

Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στο διαχειριστή του έργου, αν οι 

παράμετροι που προσδιορίζουν την εξέλιξη του έργου είναι διάσπαρτες και πρέπει να 

συλλεχθούν από τα διαφορετικά λειτουργικά τμήματα. 

• Συλλογή στοιχείων. Αν οι αναφορές προόδου του έργου βασίζονται σε πληροφορίες που 

παρέχονται από διαφορετικά λειτουργικά τμήματα, τότε ο διαχειριστής του έργου δεν 

μπορεί να ελέγξει την ακρίβειά τους. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα γιατί μπορεί οι αναφορές 

να είναι ανακριβείς, και αυτό να φανεί προς την ολοκλήρωση του έργου, οπότε θα είναι 

πολύ αργά για να ξαναμπεί το έργο στη σωστή πορεία και να επιτύχει τους στόχους του. 
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• Κύριος φορέας ευθύνης. Το γεγονός ότι ο διαχειριστής του έργου είναι υπεύθυνος για 

ολόκληρο το έργο, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ούτε επικαλύψεις ούτε έλλειψη κάλυψης στο 

αντικείμενο εργασιών. 

• Διαδικασίες. Το σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου δίνει τη δυνατότητα στο 

διαχειριστή του έργου να αναπτύσσει διαδικασίες και να εκδίδει οδηγίες για την εκτέλεση 

των εργασιών οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

• Πελάτης. Ο διαχειριστής του έργου είναι ο κύριος φορέας ευθύνης για το έργο και 

εκπροσωπεί την επιχείρηση έναντι του πελάτη. Κατά τις συναντήσεις του με τον πελάτη, το 

σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου του παρέχει πληροφορίες για όλες τις πτυχές του 

έργου. 

Η διαχείριση έργου μπορεί επίσης να ορισθεί ως ένας τρόπος δόμησης πολύπλοκων 

εγχειρημάτων που χαρακτηρίζονται από πολλαπλές ανεξάρτητες μεταβλητές που αναφέρονται 

στο χρόνο, το κόστος, τους πόρους και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο αποτελεσματικός 

σχεδιασμός και έλεγχος του έργου απαιτεί σφαιρική θεώρηση, λογική σκέψη, σημασία στη 

λεπτομέρεια, ικανότητες επικοινωνίας και δέσμευση για την ολοκλήρωση του έργου.   

 

2.3.5 Παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχία ενός έργου 

 

Ο διαχειριστής του έργου καλείται να χειριστεί πολλά διαφορετικά καθήκοντα ταυτόχρονα. 

Αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα σχετικά με τη χρήση των 

πόρων, τις αναπροσαρμογές στο χρονοπρογραμματισμό, την οργανωσιακή επικοινωνία, τα 

τεχνικά προβλήματα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Πρέπει να προσδιοριστούν όλα τα βασικά 

ζητήματα στρατηγικής, τακτικής, ή επιχειρησιακής φύσης και να θεσπιστεί ένα σχέδιο 

προτεραιοτήτων για να βοηθηθεί ο διαχειριστής του έργου να επικεντρωθεί στα κρίσιμα εξ’ 

αυτών. Όπως είναι επόμενο, ο καθορισμός του κρίσιμου θα διαφέρει από τη μία φάση του έργου 

στην άλλη. 

Το θέμα αυτό εξέτασαν οι Pinto και Slevin (1987) με σκοπό τον προσδιορισμό των 

παραγόντων που συμβάλλουν περισσότερο στην επιτυχία ενός έργου. Πρόσθετες πληροφορίες 

παρείχαν οι Balachandra και Friar (1997). Τελικά ορίστηκαν και καθιερώθηκαν οι παρακάτω 

δέκα παράγοντες επιτυχίας, οι οποίοι κρίνονται πρωταρχικής σημασίας (Shtub, Bard, Globerson, 

2005): 
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• Αποστολή και στόχοι του έργου. Ο καθορισμός και η σαφής κατανόηση των στόχων του 

έργου αποτελούν τη βάση του σχεδιασμού και της εκτέλεσης του έργου. Η κατανόηση των 

στόχων και των δεικτών επιδόσεων που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση είναι 

σημαντική για τον ορθό συντονισμό των προσπαθειών και την ανάπτυξη οργανωσιακής 

υποστήριξης. Επομένως, από τη φάση του εννοιολογικού σχεδιασμού του έργου, η 

συνολική αποστολή πρέπει να καθορίζεται και να επεξηγείται στα μέλη της ομάδας, τους 

αναδόχους και τους λοιπούς συμμετέχοντες. 

• Υποστήριξη της ανώτερης διοίκησης. Ο ανταγωνισμός για τους πόρους, σε συνδυασμό με 

τα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας οδηγούν συχνά σε συγκρούσεις και κρίσεις. Η συνεχής 

εμπλοκή της ανώτερης διοίκησης σε όλη τη διάρκεια του έργου αυξάνει την κατανόηση της 

αποστολής και της σημασίας του έργου. Η συνειδητοποίηση αυτή μπορεί να αποδειχθεί 

πολύτιμη για την επίλυση προβλημάτων όταν προκύπτουν κρίσεις και συγκρούσεις ή όταν 

εμφανίζεται αβεβαιότητα. Επομένως η συνεχής και σταθερή επικοινωνία μεταξύ του 

διαχειριστή του έργου και της ανώτερης διοίκησης λειτουργεί καταλυτικά στην επιτυχία του 

έργου. 

• Προγραμματισμός του έργου. Η μετουσίωση της αποστολής και των στόχων του έργου, 

καθώς και των δεικτών επιδόσεων σε ένα εφικτό πρόγραμμα αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ 

της φάσης του εννοιολογικού σχεδιασμού και της φάσης της παραγωγής. Ένα αναλυτικό 

πρόγραμμα που θα καλύπτει όλες τις πτυχές του έργου, τεχνικές, χρηματοδοτικές, 

οργανωσιακές, χρονοπρογραμματισμού, επικοινωνιών και ελέγχου, αποτελεί τη βάση της 

υλοποίησης. Ο προγραμματισμός δεν τελειώνει όταν αρχίζει η εκτέλεση, καθώς οι 

αποκλίσεις από τα αρχικά προγράμματα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ενδέχεται να 

απαιτούν ανασχεδιασμό και ενημέρωση από τη μία περίοδο στην άλλη. Έτσι, ο 

προγραμματισμός είναι μια δυναμική και συνεχής διεργασία που συνδέει τους 

μεταβαλλόμενους στόχους και τις μεταβαλλόμενες αποδόσεις με τα τελικά αποτελέσματα. 

• Διαβούλευση με τον πελάτη. Ο τελικός χρήστης του έργου είναι και ο τελικός κριτής της 

επιτυχίας του. Ένα έργο που ολοκληρώθηκε έγκαιρα σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και εντός των ορίων του προϋπολογισμού αλλά χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα 

έως καθόλου μπορεί χωρίς αμφιβολία να χαρακτηριστεί αποτυχία. Κατά τη φάση του 

εννοιολογικού σχεδιασμού του έργου, η συνεισφορά του πελάτη αποτελεί τη βάση για τον 

καθορισμό της αποστολής και των στόχων. Στις μεταγενέστερες φάσεις, η συνεχής 
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διαβούλευση με τον πελάτη μπορεί να συμβάλλει στη διόρθωση των σφαλμάτων που έγιναν 

προηγουμένως για τη μετατροπή των στόχων σε δείκτες επιδόσεων. 

• Θέματα προσωπικού. Η ικανοποιητική επίτευξη των τεχνικών στόχων τηρώντας τους 

περιορισμούς των χρονοπρογραμμάτων και του προϋπολογισμού δεν συνιστά κατ’ ανάγκη 

απόλυτη επιτυχία, ακόμη και αν ο πελάτης είναι ικανοποιημένος. Εάν οι σχέσεις μεταξύ 

των μελών της ομάδας, μεταξύ των μελών της ομάδας και του πελάτη ή μεταξύ των μελών 

της ομάδας και άλλων μελών του προσωπικού της επιχείρησης είναι κακές και υπάρχουν 

συχνά προβλήματα που επηρεάζουν το ηθικό του προσωπικού, η επιτυχία του έργου είναι 

αμφίβολη. Οι ομάδες που διαθέτουν κατάλληλα κίνητρα και επαρκές επίπεδο προσήλωσης 

στο έργο, καθώς και καλές σχέσεις με τον πελάτη, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες 

για την επιτυχία του έργου. 

• Τεχνικά θέματα. Είναι ευθύνη του διαχειριστή του έργου τόσο να κατανοήσει τις τεχνικές 

πλευρές ενός έργου όσο και να εξασφαλίσει ότι τα μέλη της ομάδας έργου διαθέτουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες. Τα ακατάλληλα τεχνολογικά μέσα ή η τεχνική ασυμβατότητα 

ενδέχεται να επηρεάσουν όλες τις πλευρές του έργου, συμπεριλαμβανομένων του κόστους, 

του χρονοπρογραμματισμού και των πραγματικών επιδόσεων. 

• Αποδοχή από τον πελάτη. Οι συνεχείς διαβουλεύσεις με τον πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έργου αυξάνει την πιθανότητα της επιτυχίας αναφορικά με την αποδοχή του από τον 

χρήστη. Στα τελικά στάδια εφαρμογής, ο πελάτης είναι αυτός που πρέπει να κρίνει το 

τελικό αποτέλεσμα και να αποφασίσει αν είναι αποδεκτό. Ένα έργο το οποίο απορρίπτεται 

σε αυτό το στάδιο πρέπει να θεωρηθεί αποτυχία. 

• Έλεγχος του έργου. Η συνεχής ροή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα πρόοδο αποτελεί 

ένα μηχανισμό ανάδρασης (feedback) που επιτρέπει στο διαχειριστή του έργου να 

αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα. Συγκρίνοντας την πραγματική πρόοδο με τα τρέχοντα 

σχέδια, ο διαχειριστής του έργου μπορεί να αναγνωρίσει τις αποκλίσεις, να προβλέψει τα 

προβλήματα και να δρομολογήσει διορθωτικές ενέργειες. Τα σχέδια αυτά μπορούν να 

ενημερωθούν ή μερικώς να διορθωθούν για να διατηρηθεί το έργο στα πλαίσια του στόχου, 

του χρονικού προγραμματισμού και του προϋπολογισμού. 

• Επικοινωνία. Ο καλός συντονισμός μεταξύ των συμμετεχόντων απαιτεί μια συνεχή 

ανταλλαγή πληροφοριών. Γενικά, η επικοινωνία μέσα στην ομάδα έργου, με άλλα τμήματα 

της επιχείρησης και μεταξύ των διαχειριστών του έργου και του πελάτη γίνεται ευκολότερα 
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όταν τα όρια της αρμοδιότητας του καθενός είναι σωστά καθορισμένα. Η οργανωτική δομή 

του έργου θα πρέπει να ορίζει τους διαύλους επικοινωνίας και τις πληροφορίες που πρέπει 

να περνούν από τον καθένα. Επιπλέον, θα πρέπει να ορίζει τη συχνότητα με την οποία αυτές 

οι πληροφορίες θα πρέπει να παράγονται και να μεταβιβάζονται. Οι γραμμές επίσημης 

επικοινωνίας και ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον που ενισχύει την άτυπη επικοινωνία 

μέσα στα πλαίσια της ομάδας του έργου συνεισφέρουν στην επιτυχία του. 

• Αποκατάσταση προβλημάτων. Το σύστημα ελέγχου είναι σχεδιασμένο να αναγνωρίζει τους 

τομείς που εμφανίζουν προβλήματα και αν είναι δυνατόν να ανιχνεύει την πηγή τους μέσα 

από την επιχείρηση. Επειδή η αβεβαιότητα αποτελεί πάντα πιθανό ένοχο, η ανάπτυξη 

σχεδίων έκτακτης ανάγκης αποτελεί ένα πολύτιμο μέτρο πρόληψης. Η διαθεσιμότητα των 

έτοιμων σχεδίων και διαδικασιών για το χειρισμό προβλημάτων μπορεί να μειώσει την 

προσπάθεια που απαιτείται για την αντιμετώπισή τους όταν αυτά παρουσιαστούν. 

Αξίζει να επισημανθεί πως οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν γενικές γραμμές και καθώς 

κάθε έργο είναι μοναδικό, οι ιδιαιτερότητές του απαιτούν διαφορετικό χειρισμό κατά 

περίπτωση. 

 

2.3.6 Αίτια αποτυχίας διαχείρισης έργων 

 

Ο έλεγχος είναι η βασική λειτουργία της διαχείρισης των έργων και διευκολύνει την 

εκπλήρωση των στόχων και σκοπών των επιχειρήσεων. Οι έρευνες δείχνουν πως τόσο οι 

μεγάλες επιχειρήσεις όσο και οι μικρομεσαίες που χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να έχουν επιτυχή αποτελέσματα όταν γίνεται διαχείριση με έργα. 

Ωστόσο τα έργα μπορεί να αποτύχουν εάν δεν έχουν κατάλληλο σχεδιασμό, έλεγχο και ορθή 

διαχείριση. Τα αίτια αποτυχίας είναι μεταξύ άλλων (Ivory, Alderman, 2005): 

• Η πολυκομβικότητα, όπου η διαχείριση έργων επικεντρώνεται μόνο σε ορισμένες κύριες 

ζημιογόνες και αποκεντρωμένες περιοχές. 

• Η έλλειψη οργανωτικότητας, όπου η έλλειψη πόρων σε συγκεκριμένους τομείς επηρεάζει 

τη λειτουργικότητα του έργου. 

• Η έλλειψη παρεμβάσεων από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. 

• Η ανεπάρκεια προμηθειών από την ομάδα του έργου. 

• Οι μη ξεκαθαρισμένοι στόχοι του έργου. 
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• Όταν οι ρόλοι και αρμοδιότητες δεν είναι καλώς ορισμένοι. 

• Οι αλλαγές στην ομάδα του έργου και ανεπάρκεια διαχείρισης των αλλαγών αυτών. 

• Η φτωχή εταιρική κουλτούρα. 

• Η έλλειψη σχεδίου διαχείρισης κινδύνων. 

 

2.4 Κύκλος ζωής έργου 

 

2.4.1 Φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου 

 

Λόγω του βαθμού διαφοράς των έργων μεταξύ τους όσον αφορά τα κύρια χαρακτηριστικά 

τους, όπως η διάρκεια, το κόστος, η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και οι πηγές αβεβαιότητας 

είναι δύσκολο να γίνει γενίκευση των λειτουργικών και τεχνικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν 

το καθένα. Ωστόσο, είναι δυνατό να εξεταστούν ορισμένα θέματα στρατηγικής και τακτικής τα 

οποία αφορούν πολλούς τύπους έργων, όπως ο κύκλος ζωής των έργων. Τα χαρακτηριστικά 

όλων των έργων είναι ότι έχουν αρχή, διάρκεια και τέλος. Ως αρχή μπορεί να θεωρηθεί η 

χρονική στιγμή σύλληψης της ιδέας για την κατασκευή του, ενώ ως τέλος η παράδοση στο 

χρήστη έτοιμου προς λειτουργία. Το χρονικό διάστημα από την αρχή μέχρι το τέλος ενός έργου 

αναφέρεται ως κύκλος ζωής του έργου. 

Κατά γενική ομολογία, για τα περισσότερα έργα, ο κύκλος ζωής αποτελείται από τέσσερις 

φάσεις (σχήμα 4) (Burke, 2002): 
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σχήμα 4: φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου (πηγή: Burke, 2002) 

 

• Φάση αρχικής σύλληψης και εκκίνησης. Στην πρώτη φάση, ξεκινά το έργο διαπιστώνοντας 

κάποια ανάγκη ή ευκαιρία είτε για προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, είτε για την 

κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Κατά τη φάση αυτή μελετάται η σκοπιμότητα του έργου 

και εφόσον γίνει αποδεκτή, το έργο προχωρά στην επόμενη φάση. Η επιλογή των έργων 

στη φάση αυτή είναι απόφαση στρατηγικής, η οποία βασίζεται στους στόχους που έχει 

θέσει η επιχείρηση, στις ανάγκες, στα τρέχοντα έργα και σε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

και σκοπούς. Επιπλέον, η ανώτερη διοίκηση πρέπει να εξετάσει τις τεχνολογικές πτυχές 

όπως τη διαθεσιμότητα και την ωριμότητα της απαιτούμενης τεχνολογίας, καθώς και τις 

επιδόσεις της και την αναμενόμενη χρήση της σε επόμενα έργα. Η επιλογή των έργων 

βασίζεται σε διάφορους στόχους και δείκτες επιδόσεων συμπεριλαμβανομένων του 

αναμενόμενου κόστους, της κερδοφορίας και των πιθανών κινδύνων.  

• Φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης. Κατά τη δεύτερη φάση, τα αποτελέσματα της μελέτης 

σκοπιμότητας χρησιμοποιούνται ως οδηγός για το σχεδιασμό του προϊόντος και την 

ανάπτυξη λεπτομερών προγραμμάτων και σχεδίων, με βάση τα οποία θα υλοποιηθεί το 

έργο. Η ανάπτυξη των σχεδίων αυτών περιλαμβάνει το σχεδιασμό προϊόντων και 

διεργασιών, τις τελικές απαιτήσεις επιδόσεων, την αναλυτική κατάτμηση σε πακέτα 
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εργασίας, πληροφορίες για το χρονοπρογραμματισμό, πρότυπα σχέδια για τη διαχείριση του 

κόστους και των πόρων, αναλυτικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για τις δραστηριότητες 

υψηλού κινδύνου, προϋπολογισμούς και προσδοκώμενες χρηματορροές. Επιπλέον, 

αναπτύσσονται διαδικασίες και εργαλεία για την εκτέλεση, τον έλεγχο και τη διόρθωση του 

έργου. Όταν ολοκληρωθεί η φάση αυτή, τότε μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου, 

καθώς τα διάφορα σχέδια καλύπτουν όλες τις πτυχές του έργου με επαρκείς λεπτομέρειες 

ώστε να υποστηρίζουν την εξουσιοδότηση και την εκτέλεση των εργασιών. 

• Φάση υλοποίησης (εκτέλεσης) ή κατασκευής. Κατά την τρίτη φάση, το έργο υλοποιείται με 

βάση το βασικό πλάνο που αναπτύχθηκε κατά τη προηγούμενη φάση. Το κρίσιμο θέμα 

στρατηγικής στη φάση αυτή αφορά τη διατήρηση της υποστήριξης της ανώτερης διοίκησης, 

ενώ το κρίσιμο θέμα τακτικής επικεντρώνεται στη ροή πληροφοριών μεταξύ των 

συμμετεχόντων στο έργο. Στο επίπεδο αυτό δίνεται έμφαση στις πραγματικές επιδόσεις και 

στις αλλαγές στα αρχικά σχέδια. Οι τροποποιήσεις ενδέχεται να λάβουν διάφορες μορφές, 

το πιθανότερο, ωστόσο, είναι να αναπροσαρμοσθεί το πεδίο εργασιών, ο 

χρονοπρογραμματισμός και ο προϋπολογισμός ανάλογα με την κατάσταση. Στη διάρκεια 

της φάσης αυτής καθήκον του διαχειριστή του έργου είναι να αναθέτει εργασίες στους 

συμμετέχοντες και να παρακολουθεί την πραγματική πρόοδο συγκρίνοντάς την με τα 

σχέδια αναφοράς. 

• Θέση σε λειτουργία και παράδοση. Κατά την τέταρτη φάση, επιβεβαιώνεται ότι το έργο έχει 

υλοποιηθεί σύμφωνα με το σχέδιο, και το έργο θεωρείται περατωμένο. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στην επαλήθευση ότι το σχέδιο ικανοποιεί τις ανάγκες του έργου, οι οποίες 

ορίστηκαν κατά την πρώτη φάση. Ο πελάτης αποδέχεται το έργο και αξιοποιεί τα 

παραδοτέα του. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά το διαχειριστή του έργου, η φάση αυτή 

είναι η πιο κρίσιμη, καθώς σε αυτήν κρίνεται κατά πόσο το έργο πέτυχε τους τεχνικούς και 

λειτουργικούς στόχους του. Οι ανθρώπινοι πόροι του έργου σταδιακά αποδεσμεύονται και 

το έργο τελικά τερματίζει τη λειτουργία του. 

 

2.4.2 Χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής και των φάσεων ενός έργου 

 

Η μετάβαση από μία φάση σε μία άλλη εντός του κύκλου ζωής ενός έργου εν γένει 

περιλαμβάνει, και συνήθως καθορίζεται από, κάποια μορφή μεταφοράς ή μεταβίβασης 
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τεχνολογίας. Τα παραδοτέα από μία φάση συνήθως ελέγχονται ως προς την πληρότητα και 

ακρίβειά τους και εγκρίνονται πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της επόμενης φάσης. Ωστόσο, δεν 

είναι ασυνήθιστο μία φάση να ξεκινήσει πριν την έγκριση των παραδοτέων της προηγούμενης 

φάσης, όταν οι κίνδυνοι θεωρηθούν αποδεκτοί. Αυτή η πρακτική επικαλυπτόμενων φάσεων, που 

φυσιολογικά θα εκτελούνταν σειριακά, είναι ένα παράδειγμα εφαρμογής μιας τεχνικής 

συμπίεσης χρονοδιαγράμματος που καλείται ταχεία εκτέλεση (fast tracking). 

 

 
σχήμα 5: fast tracking (πηγή: Burke, 2002) 

 

Δεν υπάρχει ένας μονοσήμαντος, βέλτιστος τρόπος καθορισμού του ιδανικού κύκλου ζωής 

των έργων. Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν καθιερώσει πολιτικές που προτυποποιούν όλα τα έργα 

με ένα μόνο κύκλο ζωής, ενώ άλλες επιτρέπουν στην ομάδα διαχείρισης του έργου να καθορίσει 

τον πλέον κατάλληλο κύκλο ζωής για το έργο. Ο κύκλος ζωής ενός έργου καθορίζει (PMBOK, 

2004): 

• Ποια τεχνική εργασία πρέπει να γίνει σε κάθε φάση. 

• Πότε πρέπει να δημιουργηθούν τα παραδοτέα σε κάθε φάση και πως κάθε παραδοτέο 

ελέγχεται, επαληθεύεται και επικυρώνεται. 

• Ποιος εμπλέκεται σε κάθε φάση.  

• Πως ελέγχεται και εγκρίνεται κάθε φάση. 
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Οι περισσότεροι κύκλοι ζωής έργων παρουσιάζουν ένα πλήθος κοινών χαρακτηριστικών 

(PMBOK, 2004): 

• Οι φάσεις είναι εν γένει σε ακολουθία και συνήθως ορίζονται από κάποιο είδος 

μεταβίβασης τεχνικής πληροφορίας ή διάθεσης τεχνικών στοιχείων. 

• Μετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης γίνεται απολογισμός τόσο των παραδοτέων αγαθών 

όσο και των επιδόσεων, ώστε να εκτιμηθεί αν το έργο μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη 

φάση. 

• Η κάθε φάση μπορεί να σχεδιαστεί και να ελεγχθεί σα να ήταν από μόνη της ένα μικρό 

αυτόνομο έργο. 

• Αν κατά τη μετάβαση του έργου από τη μία φάση στην άλλη, αλλάξουν οι αντικειμενικοί 

στόχοι, τότε πρέπει να υποστεί αλλαγές και η διαδικασία διαχείρισης του έργου. 

• Τα επίπεδα κόστους και στελέχωσης είναι χαμηλά στην αρχή, κορυφώνονται στις 

ενδιάμεσες φάσεις και μειώνονται ταχύτατα καθώς το έργο ολοκληρώνεται (σχήμα 6). 

 
σχήμα 6: επίπεδα κόστους και στελέχωσης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου (πηγή: 

Πολύζος, 2004) 

 

• Το επίπεδο αβεβαιότητας είναι υψηλότερο, και επομένως και ο κίνδυνος αποτυχίας της 

επίτευξης των στόχων είναι μεγαλύτερος στην εκκίνηση του έργου. Η βεβαιότητα 

ολοκλήρωσης καθίσταται προοδευτικά υψηλότερη καθώς το έργο εξελίσσεται. 
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• Η ικανότητα των συμμετεχόντων στο έργο να επηρεάσουν τα τελικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος του έργου καθώς και το τελικό του κόστος, είναι μεγαλύτερη κατά την έναρξη 

και μειώνεται προοδευτικά καθώς το έργο εξελίσσεται. Η βασική συνεισφορά στο 

φαινόμενο αυτό, είναι ότι το κόστος των αλλαγών και της διόρθωσης σφαλμάτων αυξάνει 

καθώς το έργο εξελίσσεται. Υπάρχει και η περίπτωση μετά από ένα σημείο να είναι 

αδύνατες κάποιες μεταβολές στο έργο, ή όταν γίνουν, το κόστος να είναι υπερβολικά 

μεγάλο (σχήμα 7). 

 

 
σχήμα 7: επιρροή των συμμετεχόντων – κόστος αλλαγών (πηγή: Burke, 2002) 

 

Σε οποιοδήποτε έργο, λόγω μεγέθους, πολυπλοκότητας, επιπέδου κινδύνων και περιορισμών 

στις χρηματικές ροές, οι φάσεις μπορούν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω σε υποφάσεις. Κάθε 

υποφάση αντιστοιχείται με ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα παραδοτέα για παρακολούθηση και 

έλεγχο. Μία φάση έργου γενικά ολοκληρώνεται με μια ανασκόπηση της εργασίας που 

εκτελέστηκε και των παραδοτέων της, έτσι ώστε να προσδιοριστεί εάν υπάρχει αποδοχή, εάν 

απαιτείται επιπλέον εργασία, ή εάν πρέπει να θεωρείται ότι η φάση έχει κλείσει. Μια διοικητική 

επισκόπηση λαμβάνει συνήθως χώρα προκειμένου να ληφθεί απόφαση να ξεκινήσουν οι 

δραστηριότητες της επόμενης φάσης χωρίς να κλείσει η τρέχουσα φάση. Με όμοιο τρόπο, μία 

φάση μπορεί να κλείσει χωρίς να αποφασιστεί η εκκίνηση άλλων φάσεων. Αυτό μπορεί να 

συμβεί, όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί ή όταν ο κίνδυνος εκτιμάται ως πολύ υψηλός ώστε να 

επιτραπεί η συνέχιση του έργου. 
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2.5 Σχεδιασμός έργου 

 

Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες για την αποτελεσματική διαχείριση των έργων 

είναι ο σωστός σχεδιασμός τους. Σχεδόν όλα τα έργα, λόγω της μικρής χρονικής διάρκειάς τους 

και των περιορισμών τους σε κόστος και πόρους απαιτούν λεπτομερή σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός 

ενός έργου αναφέρεται στον προσδιορισμό της πορείας των δραστηριοτήτων, στον καθορισμό 

των κρίσιμων σημείων για τον έλεγχο της πορείας του έργου, στον καθορισμό των πόρων που 

απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες και στην κατανομή και τον έλεγχο του κόστους. 

Ο σχεδιασμός του έργου πρέπει να είναι συστηματικός, ευέλικτος και τυποποιημένος. 

Οι βασικοί λόγοι που καθιστούν το σχεδιασμό έργων αναγκαίο είναι γιατί έτσι επιτυγχάνεται 

η μείωση της αβεβαιότητας κατά την υλοποίηση του έργου, η βελτίωση της αποδοτικότητας, η 

καλύτερη κατανομή των στόχων του έργου από τους συμμετέχοντες και η ανάγκη ενός πλαισίου 

για τον έλεγχο της προόδου των εργασιών. 

Ο σχεδιασμός ενός έργου είναι μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που δεν σταματά με την 

έναρξη του έργου αλλά συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. Καλείται να βρει τη 

χρυσή τομή ανάμεσα στις απαιτήσεις και προσδοκίες του πελάτη του έργου και στις 

δυνατότητες, ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις και πείρα της ομάδας του έργου. Επίσης, οφείλει 

να αναφέρεται στα εξής στοιχεία: 

• Στόχοι του έργου. 

• Στρατηγική επίτευξης των στόχων αυτών. 

• Χρονοπρογραμματισμός δραστηριοτήτων. 

• Προϋπολογισμός. 

• Οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού. 

• Διαδικασίες και μέθοδοι εκπόνησης του έργου. 

• Πρότυπα ποιότητας και μέθοδοι εξασφάλισής τους. 

• Διαδικασίες πρόβλεψης και αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων. 

Τέλος, ο επιτυχής σχεδιασμός του έργου απαιτεί να είναι πλήρως προσδιορισμένα κατά την 

έναρξη του έργου η έκθεση εργασιών (statement of work), οι απαιτήσεις του έργου (project 

specifications), τα ορόσημα του έργου (milestones), η δομική ανάλυση εργασιών του έργου 

(work breakdown structure) και τα παραδοτέα του έργου. Η έκθεση εργασιών είναι ένα κείμενο 

περιγραφής των εργασιών που απαιτούνται για την περάτωση του έργου. Η πολυπλοκότητα της 
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έκθεσης εργασιών εξαρτάται από τις επιθυμίες της διοίκησης, τις ανάγκες του πελάτη και τις 

ομάδες συμμετεχόντων του έργου. Τα κρίσιμα σημεία του έργου αφορούν την ημερομηνία 

έναρξης, την ημερομηνία λήξης, τις ημερομηνίες παράδοσης των παραδοτέων και τις 

ημερομηνίες ελέγχου του έργου. Οι απαιτήσεις του έργου αποτελούν συνήθως μέρος της 

έκθεσης εργασιών. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να δίνονται και χωριστά, όταν αναφέρονται είτε στη 

συμμετοχή προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις, είτε στη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, 

είτε σε στοιχεία που μεταβάλλουν τη συνολική κοστολόγηση του έργου. Η δομική ανάλυση 

εργασιών απαιτεί τον καθορισμό ενός σχεδίου, στο οποίο κατανέμονται οι ευθύνες, 

προγραμματίζονται οι δραστηριότητες και προκαθορίζεται ο προϋπολογισμός του έργου. Η δομή 

των εργασιών αποτελεί τη βάση για τον πίνακα ευθυνών, το δίκτυο προγραμματισμού, την 

κοστολόγηση του έργου, την ανάλυση κινδύνων, την οργανωτική δομή, το συντονισμό των 

στόχων του έργου και τον έλεγχο της υλοποίησης των εν λόγω στόχων. Όσον αφορά τα 

παραδοτέα, ορίζονται κάθε μοναδικό και επιβεβαιωμένο προϊόν, το οποίο συντελεί στην 

ολοκλήρωση μιας διαδικασίας ή μιας φάσης του έργου. Υπάρχουν δύο ειδών παραδοτέα, τα 

τελικά και τα προσωρινά. Τα τελικά παραδοτέα παραδίδονται στον πελάτη, ενώ τα προσωρινά 

παράγονται σα μέρος της διαδικασίας για τη δημιουργία των τελικών παραδοτέων. 

 

2.6 Κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου 

 

2.6.1 Βήματα προγραμματισμού έργου 

 

Ο κύκλος προγραμματισμού και ελέγχου αποτελεί τον πυρήνα συνοχής του έργου. Ο 

διαχειριστής του έργου καθίσταται υπεύθυνος για τον συντονισμό της συμβολής όλων όσων 

συμμετέχουν στην ολοκλήρωση του έργου ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες 

των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με το PMBOK η διαχείριση συνοχής του έργου ορίζεται ως η 

απαιτούμενη διαδικασία μέσω της οποίας εξασφαλίζεται ο κατάλληλος συντονισμός των 

διαφόρων στοιχείων του έργου (PMBOK, 1996). 

Παρ’ ότι τα βήματα προγραμματισμού στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ως διαδοχικές 

ανεξάρτητες μεταξύ τους λειτουργίες, στην πράξη η διαδοχή αυτή επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν αρκετές επαναλήψεις, συμβιβασμοί και 
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αντισταθμίσματα πριν την οριστικοποίηση του βέλτιστου πλάνου. Ο λεπτομερής 

προγραμματισμός ενός έργου περιλαμβάνει (Burke, 2002): 

• Καταστατικό του έργου. Είναι έγγραφο που μορφοποιεί το έργο και στο οποίο πρέπει να 

αναφέρεται ο σκοπός του έργου, οι επωφελείς αλλαγές και οι βασικοί αντικειμενικοί στόχοι 

καθώς και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξή τους. 

• Μελέτη σκοπιμότητας. Αναπτύσσει το καταστατικό και τη συνοπτική περιγραφή του έργου 

σε πλήρη πρόταση έργου και στη συνέχεια σε μέθοδο υλοποίησης. Προσφέρει μια 

δομημένη προσέγγιση του προσδιορισμού των συμμετεχόντων και της αποτίμησης των 

αναγκών τους. 

• Διαχείριση του αντικειμένου εργασιών. Προσδιορίζει τι περιλαμβάνεται και τι δεν 

περιλαμβάνεται στο έργο, ώστε να καλυφθούν οι αντικειμενικοί στόχοι του. Για παράδειγμα 

σε ένα τεχνικό έργο, το αντικείμενο εργασιών θα αναφέρεται στα διάφορα σχέδια, υλικά και 

προδιαγραφές, απαραίτητα για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου. 

• Δομική ανάλυση έργου (Work Breakdown Structure-WBS). Αποτελεί ένα από τα βασικά 

εργαλεία διαχείρισης του αντικειμένου των εργασιών. Χρησιμοποιείται για να υποδιαιρεθεί 

το αντικείμενο εργασιών σε μικρότερα εύχρηστα πακέτα εργασιών, τα οποία είναι εύκολο 

να κοστολογηθούν, να προγραμματιστούν και να ελεγχθούν. 

• Δομή της οργανωτικής κατάτμησης (Organization Breakdown Structure-OBS). Συνδέει το 

κάθε πακέτο της WBS με την επιχείρηση ή το τμήμα της επιχείρησης ή και το 

συγκεκριμένο άτομο που ευθύνεται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών. Η OBS 

μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε να συμπεριλάβει στοιχεία σχετικά με τη μεταβίβαση 

εξουσίας, τα επίπεδα δικαιοδοσίας και τις γραμμές επικοινωνίας. 

• Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Method-CPM). Χρησιμοποιεί ένα διάγραμμα 

δικτύου για να αναπαραστήσει τη λογική αλληλουχία που συνδέει τα πακέτα εργασιών και 

τις δραστηριότητες. Με βάση τη χρονική ανάλυση της CPM καθορίζονται οι ημερομηνίες 

νωρίτερης έναρξης, νωρίτερης λήξης, αργότερης έναρξης και αργότερης λήξης, το χρονικό 

περιθώριο καθώς και η κρίσιμη διαδρομή. 

• Γραμμικό χρονοδιάγραμμα. Ένα από τα καλύτερα και περισσότερο διαδεδομένα μέσα 

κοινοποίησης πληροφοριών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Δίνει στους συμμετέχοντες στο 

έργο τη δυνατότητα να διατρέξουν εύκολα την αλληλουχία των εργασιών του έργου. 
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• Χρονοδιάγραμμα προμηθειών. Η επιλογή ανάμεσα σε κατασκευή ή αγορά θα καθορίσει το 

αν η αναλυτική κατάσταση υλικών αναφέρεται σε προμήθειες-αγορές ή σε υπάρχοντες 

πόρους. Ο στόχος της διαδικασίας προμηθειών είναι να συγκεντρώσει έγκαιρα όλα τα 

αγοραζόμενα στοιχεία που απαιτούνται, ώστε να μην εξοκείλει το χρονοδιάγραμμα του 

έργου. 

• Ιστόγραμμα πόρων. Πρέπει να προβλεφθεί τι πόροι απαιτούνται προκειμένου να 

ολοκληρωθούν οι εργασίες όπως ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα, και να συγκριθούν με τη 

διαθεσιμότητα των υπαρχόντων πόρων. Η υπερφόρτωση ή η υποαξιοποίηση των πόρων θα 

πρέπει να συνάδει με τις ανάγκες τόσο του έργου όσο και της επιχείρησης. Πριν λάβει χωρά 

η αναθεώρηση του γραμμικού χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να γίνει εξομάλυνση των 

φορτίων των πόρων, διαδικασία κατά την οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο οι 

ανάγκες σε πόρους των υπόλοιπων έργων που έχει αναλάβει η επιχείρηση αλλά και τυχόν 

περιορισμοί από εξωτερικούς παράγοντες. 

• Προϋπολογισμοί και χρηματική ροή του έργου. Οι διαδικασίες που αφορούν τη λογιστική 

του έργου όχι μόνο καθορίζουν και κατανέμουν τον προϋπολογισμό στα πακέτα εργασιών, 

αλλά προσδιορίζουν επίσης και τη χρηματική ροή του έργου. Τα στοιχεία κόστους μπορούν 

να συσχετιστούν με την παράμετρο του χρόνου ώστε να δημιουργηθεί η χρονική κατανομή 

του προϋπολογιζόμενου κόστους σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών. 

• Πρόγραμμα επικοινωνίας. Αναφέρεται στις διαδικασίες συλλογής και διάχυσης των 

πληροφοριών που αφορούν το έργο. Περιλαμβάνει τον προγραμματισμό της επικοινωνίας, 

τη διανομή πληροφοριών, το πρόγραμμα των συναντήσεων και τη σύνταξη αναφορών 

προόδου. 

• Πλάνο που αφορά την ποιότητα του έργου. Σχηματοποιεί ένα σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας, μελετημένο να καθοδηγεί και να κάνει εφικτή την κάλυψη των απαιτούμενων 

απαιτήσεων του έργου. Στο πλάνο αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται η προεπιλογή του 

προσωπικού που θα ασχοληθεί με το έργο, η προεπιλογή προμηθευτών και οι επιθεωρήσεις 

ποιότητας. 

• Πλάνο που αφορά τη διαχείριση κινδύνου. Περιλαμβάνει διαδικασίες προσδιορισμού και 

ανάλυσης του κινδύνου που ενέχει το έργο καθώς και διαδικασίες αντιμετώπισής του. Ένα 

τέτοιο πλάνο αναφέρεται στον προσδιορισμό των κινδύνων, στην ποσοτική εκτίμηση και τις 
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επιπτώσεις τους και στην ανάπτυξη διαδικασιών απόκρισης και ελέγχου των κινδύνων 

αυτών. 

• Βασικό πλάνο. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα χαρτοφυλάκιο εγγράφων τα οποία περιγράφουν 

το πλαίσιο των ενεργειών για να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι του έργου. Το πόσο 

λεπτομερές είναι το πλάνο και η ακρίβειά του εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα της κάθε 

φάσης του έργου.  

 

2.6.2 Χρονικός προγραμματισμός έργου 

 

Ο στόχος του χρονικού προγραμματισμού ενός έργου είναι ο προσεγγιστικός προσδιορισμός 

της χρονικής διάρκειας και της έναρξης και της λήξης των δραστηριοτήτων, των φάσεων και 

ολόκληρου του έργου. Η διαχείριση χρόνου είναι μία από τις γνωστικές περιοχές της διαχείρισης 

των έργων και μια πολύ σημαντική διαδικασία μέσα σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξάρτητα από 

το μέγεθος ή την δραστηριότητά της. Αν οι επιχειρήσεις δε δώσουν εξ’ αρχής τη δέουσα 

προσοχή στον προσδιορισμό και τη διαχείριση του χρόνου, στους στόχους τους, στους πόρους 

είτε πρόκειται για υλικούς είτε για ανθρώπινους και αν δεν υπάρχει η κατάλληλη αλληλουχία 

μεταξύ των δραστηριοτήτων της κρίσιμης διαδρομής, το αποτέλεσμα θα είναι να χαθούν βασικά 

πλεονεκτήματα. Επομένως, οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν διαδικασίες διαχείρισης χρόνου 

έχουν ως σκοπό αφενός να προσδιορίσουν τις περαιτέρω ευκαιρίες και αφετέρου να αποφύγουν 

ή να μετριάσουν τις ενδεχόμενες απειλές. 

Ο ανεπαρκής χρονικός προγραμματισμός αποτελεί έννοια κλισέ για τη διαχείριση έργων και 

αυτό λόγω του ότι πολλοί διαχειριστές έργων δε δίνουν την απαραίτητη σημασία στο χρονικό 

προγραμματισμό, παρ’ όλο που έχει αποδειχθεί πως ο προσεκτικός χρονικός προγραμματισμός 

είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επιτυχία του έργου. Από την άλλη πλευρά, η υπερβολική 

ανάλυση μπορεί να καταστρέψει ένα πρόγραμμα έργου, καθιστώντας το δύσχρηστο τόσο κατά 

την ενημέρωση όσο και κατά την εξαγωγή των πληροφοριών. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον 

προγραμματισμό των έργων. Ο πρωταρχικός στόχος του χρονοπρογραμματισμού είναι να δώσει 

ξεκάθαρες και με ικανοποιητική λεπτομέρεια οδηγίες στο διαχειριστή και στην ομάδα του 

έργου, για το τι έχει να κάνει, πότε πρέπει να το κάνει και τι πόρους θα χρησιμοποιήσει ώστε να 

ολοκληρωθεί το έργο με επιτυχία. Επίσης περιλαμβάνει το χρόνο και το κόστος που απαιτείται 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

35 

αφενός για την ολοκλήρωση του έργου και αφετέρου για την ικανοποίηση του πελάτη από το 

τελικό αποτέλεσμα. Βέβαια, λόγω του ότι ο χρονοπρογραμματισμός είναι μια εκτίμηση του τι 

πρέπει και πότε να γίνει, εμπεριέχει πάντα κάποια αβεβαιότητα. Εντούτοις, σε κάθε 

χρονοδιάγραμμα πρέπει να γίνονται προβλέψεις για τους πιθανούς κινδύνους που ενδεχομένως 

εμφανιστούν, ώστε να είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο. Τέλος, πρέπει να περιλαμβάνει 

μεθόδους ώστε να εξασφαλίζει την ακεραιότητά του, που σημαίνει να περιλαμβάνει μεθόδους 

ελέγχου των εργασιών που έγιναν ή επρόκειτο να γίνουν (Meredith, Mantel, 2006). 

Ο χρονικός προγραμματισμός είναι ένα μέσο για την οργάνωση των εργασιών σε ένα έργο 

ώστε (Harrison, 1985): 

• Να αποφασιστεί ποιος κάνει τι, πότε, πως και για πόσο. 

• Να οριστούν οι απαιτούμενοι πόροι. 

• Να κατανεμηθούν οι πόροι αυτοί στη βάση του χρόνου. 

• Να οριστούν οι υπεύθυνοι σε κάθε τομέα του έργου. 

• Να οριστεί ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων σε ένα έργο. 

• Να συντονιστούν όλες οι δραστηριότητες και οι ανθρώπινοι πόροι που εμπλέκονται σε 

αυτές. 

• Να γίνεται έλεγχος προόδου του έργου. 

• Να εκτιμάται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου. 

• Να επιτυγχάνεται ο κατάλληλος χειρισμός των μη αναμενόμενων γεγονότων και αλλαγών. 

Για να είναι αποτελεσματικό το χρονοδιάγραμμα ενός έργου, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

του όχι μόνο τη διάρκεια της κάθε δραστηριότητας αλλά και τις λογικές σχέσεις που συνδέουν 

τις δραστηριότητες μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστούν οι σχέσεις αυτές, για 

να μπορεί έτσι να προβλεφθεί η επίδραση που θα χει στην εξέλιξη του έργου οποιαδήποτε 

αλλαγή του χρονοδιαγράμματος. 

Επιπλέον, ο διαχειριστής του έργου για να εκτιμήσει την προβλεπόμενη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων, καλείται να εντοπίσει ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ των χαρακτηριστικών 

των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, της επικινδυνότητας του έργου, της σχέσης 

άμεσου και έμμεσου κόστους του έργου και των δυνατοτήτων πληρωμής των πόρων και των 

χρονικών απαιτήσεων του έργου. 

Οι πόροι του έργου (ανθρώπινοι, χρηματικοί, υλικοί) αποτελούν τη βάση του έργου. Ο 

διαχειριστής του έργου καλείται να εξακριβώσει αν διαθέτει τους κατάλληλους πόρους για να 
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πετύχει τη ζητούμενη ποιότητα του προϊόντος του έργου, αν έχει επάρκεια των κατάλληλων για 

το έργο πόρων, αν το κόστος των πόρων που διαθέτει συμβαδίζει με τους οικονομικούς 

περιορισμούς του έργου και ποια είναι η απόδοση των πόρων που διαθέτει, ώστε να μπορεί να 

εκτιμήσει την προβλεπόμενη διάρκεια των δραστηριοτήτων του έργου. 

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα εμπεριέχει κάποιο ποσοστό αβεβαιότητας. Στην περίπτωση 

ενός έργου αυτό μπορεί να δημιουργήσει από ενοχλητικά προβλήματα έως καταστροφικές 

καταστάσεις. Επομένως βασικό συστατικό του χρονικού προγραμματισμού είναι η κατά το 

δυνατό πρόβλεψη πιθανών κινδύνων που απειλούν το έργο και η δημιουργία εναλλακτικών 

σεναρίων, είτε για την αντιμετώπισή τους είτε για την αντιμετώπιση των συνεπειών που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν την ομαλή εξέλιξη του έργου. Ο διαχειριστής του έργου οφείλει να 

μελετήσει ποιες είναι οι πηγές της αβεβαιότητας και των κινδύνων κάθε δραστηριότητας, μέχρι 

ποιού σημείου μπορεί να ελέγξει την κατάσταση με τα μέσα που διαθέτει και μέσα στο 

περιβάλλον που λειτουργεί, ποιες εναλλακτικές λύσεις διαθέτει σε περίπτωση καθυστερήσεων 

και ποιο χρονικό περιθώριο ασφαλείας για λόγους αβεβαιότητας και επικινδυνότητας θα πρέπει 

να προσθέσει στην προβλεπόμενη διάρκεια κάθε δραστηριότητας. 

Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ του άμεσου και έμμεσου κόστους εργασίας διαδραματίζει 

εξίσου σημαντικό ρόλο στη ζητούμενη διάρκεια του έργου. Όταν το ημερήσιο άμεσο κόστος 

εργασίας είναι σημαντικά ανώτερο από το ημερήσιο έμμεσο κόστος, η επιδίωξη του διαχειριστή 

του έργου είναι η αύξηση της διάρκειας του έργου καθώς έτσι θα απαιτούνται λιγότεροι πόροι 

ημερησίως άρα μικρότερο θα είναι το ημερήσιο άμεσο κόστος. Στην αντίθετη περίπτωση 

επιζητείται η μείωση της διάρκειας του έργου, καθώς συντόμευση της διάρκειας του έργου 

σημαίνει μείωση του συνολικού έμμεσου κόστους.  Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις 

χρηματικές ροές του έργου. Σε γενικές γραμμές αν οι χρηματικές εισροές προβλέπεται να 

γίνονται με ποσοτική και χρονική ομοιογένεια κατά τη διάρκεια του έργου, τότε συμφέρει η 

υλοποίηση του έργου με τους νωρίτερους χρόνους έναρξης των δραστηριοτήτων. Αν όμως η 

κύρια μάζα των χρηματικών εισροών προβλέπεται να μετακινείται από τη μέση του έργου και 

μετά, τότε οικονομικά συμφέρει η υλοποίηση του έργου με τους βραδύτερους χρόνους έναρξης 

των δραστηριοτήτων. 

Η καλύτερη, αλλά δυστυχώς σπανιότερη, περίπτωση χρονικού προγραμματισμού είναι όταν 

δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί. Ουσιαστικά ο διαχειριστής του έργου καλείται να προτείνει 

πότε πρέπει να αρχίσει το έργο και ποια θα είναι η χρονική του διάρκεια. Σε αυτήν την 
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περίπτωση τα πράγματα είναι σχετικά απλά, καθώς το δίκτυο του έργου είναι αποτέλεσμα 

εκτιμήσεων κοντά στην πραγματικότητα. Στην περίπτωση όμως του χρονικού προγραμματισμού 

κάτω από χρονικούς περιορισμούς, που δυστυχώς είναι και η συχνότερα εμφανιζόμενη 

περίπτωση, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα, καθώς οι χρονικοί περιορισμοί μπορεί να 

αφορούν την έναρξη του έργου το συντομότερο δυνατό (start as soon as possible) ή την έναρξη 

του έργου όχι νωρίτερα από κάποια ημερομηνία (start no earlier than) ή την έναρξη του έργου 

όχι αργότερα από κάποια ημερομηνία (start no later than) ή την έναρξη του έργου σε τακτή 

ημερομηνία (must start on) ή το τέλος του έργου το αργότερο δυνατό (finish as late as possible) 

ή το τέλος του έργου όχι νωρίτερα από κάποια ημερομηνία (finish no earlier than) ή το τέλος του 

έργου όχι αργότερα από κάποια ημερομηνία (finish no later than) ή το τέλος του έργου σε τακτή 

ημερομηνία (must finish on). 

Αυτές οι δεσμεύσεις απαιτούν από το διαχειριστή του έργου να μελετήσει τα προβλήματα 

των πόρων, των κινδύνων και των οικονομικών του έργου ταυτόχρονα, προσπαθώντας να 

καθορίσει κάποια ισορροπημένη λύση ανάμεσα σε ιδιαίτερα αντιμαχόμενους παράγοντες 

(Δημητριάδης, 2004). 

 

2.6.3 Κύκλος ελέγχου του έργου 

 

Ο κύκλος ελέγχου του έργου αποτελείται από μια σειρά βημάτων μέσω των οποίων το έργο 

καταλήγει να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Το βασικό πλάνο αποτελεί σημείο εκκίνησης της 

διαδικασίας ελέγχου του έργου, διότι καθορίζει ένα σχεδιασμό διαχείρισης του έργου. Ο κύκλος 

ελέγχου του έργου αποτυπώνει την απόδοση του έργου και τη συγκρίνει με το βασικό πλάνο. Η 

συχνότητα λειτουργίας του κύκλου ελέγχου εξαρτάται από τις απαιτήσεις του έργου. Μεγάλη 

συχνότητα παρατηρείται όταν εμφανίζεται μεγάλος αριθμός μεταβολών και αβεβαιότητα για την 

πορεία του έργου. Οι φάσεις του κύκλου ελέγχου του έργου είναι (σχήμα 8) (Δημητριάδης, 

1996, Burke, 2002): 
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σχήμα 8: κύκλος ελέγχου του έργου (πηγή: Burke, 2002) 

 

• Βασικό πλάνο. Όπως έχει προαναφερθεί, αποτελεί ένα σύνολο στοιχείων (σχέδια, 

ημερολόγια, προδιαγραφές, προϋπολογισμοί κλπ), τα οποία προέρχονται από το σχεδιασμό 

και προγραμματισμό του έργου και τα οποία καθορίζουν πως θα υλοποιηθεί το έργο και 

πως θα επιτευχθούν με τον καλύτερο τρόπο οι στόχοι του. Αποτελεί το σημείο εκκίνησης 

του κύκλου ελέγχου του έργου και το σημείο αναφοράς για τις αποκλίσεις που εμφανίζονται 

κατά τη διάρκεια του έργου. 

• Ανάθεση-έγκριση εργασιών. Ο διαχειριστής του έργου είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό 

και την εξουσιοδότηση ατόμων αρμόδιων για τις προβλεπόμενες εργασίες. Οι διαδικασίες 

ανάθεσης αρμοδιότητας διαφόρων εργασιών, σύνταξης αναφορών και άσκησης ελέγχου θα 

πρέπει να συζητηθούν και να συμφωνηθούν εξαρχής. Με τον τρόπο αυτό, όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη θα γνωρίζουν πως πρόκειται να διοικηθεί το έργο. 

• Υλοποίηση. Περιλαμβάνει βήμα προς βήμα την παρακολούθηση των εργασιών και 

εξασφαλίζει ότι οι εντολές έχουν παραλειφθεί, έχουν γίνει οι προμήθειες υλικών, έχουν 

ξεκινήσει οι εργασίες σύμφωνα με το πρόγραμμα και το έργο θα ολοκληρωθεί εντός της 

προθεσμίας. Οποιαδήποτε απόκλιση θα πρέπει να αναφερθεί μέσω του συστήματος 

συλλογής στοιχείων ενημέρωσης. 

• Παρακολούθηση προόδου εργασιών. Το σύστημα συλλογής στοιχείων ενημέρωσης 

καταγράφει την πρόοδο και την τρέχουσα κατάσταση όλων των εργασιών και των 

δραστηριοτήτων. Η ακρίβεια των συλλεγόμενων στοιχείων έχει μεγάλη επίδραση στην 
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ακρίβεια όλων των επακόλουθων αναφορών. Η παρακολούθηση της προόδου βασίζεται στη 

συλλογή πληροφοριών της πορείας του έργου και στη σύγκριση των πληροφοριών αυτών 

με τον προϋπολογισμό, με ημερολόγια, με διαγράμματα Gantt και δικτύου, με πρότυπα 

κόστους, ποιότητας κλπ. 

• Έλεγχος αλλαγών. Διαδικασία που εξασφαλίζει ότι όλες οι αλλαγές που έγιναν στο 

αντικείμενο εργασιών έγιναν αντιληπτές και εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους πριν την 

ενσωμάτωσή τους στο βασικό πλάνο. Στον έλεγχο αλλαγών περιλαμβάνεται επίσης και ο 

χειρισμός-αντιμετώπιση εκείνων των παραγόντων που μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στο 

έργο, ώστε να διασφαλιστεί έτσι ότι οποιεσδήποτε αλλαγές θα είναι προς όφελος του έργου. 

• Αξιολόγηση και προβλέψεις. Στη φάση αυτή αναλύονται οι αποκλίσεις και οι 

προτεινόμενες μεταβολές και μελετώνται οι πιθανές επιδράσεις τους στην εξέλιξη του 

έργου. Ιεραρχούνται οι προτεραιότητες επίλυσης των εμφανισθέντων προβλημάτων, 

αναλύεται η φύση τους και το μέγεθος των επιπτώσεών τους στο έργο και προβλέπονται 

πιθανά σενάρια για τη συνέχιση του έργου. 

• Λήψη αποφάσεων. Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αντιπαραβάλλονται πληροφορίες 

και παίρνονται αποφάσεις για το ποια είναι η κατάλληλη κάθε φορά διορθωτική ενέργεια. Η 

λήψη αποφάσεων είναι μία από τις καίριες διοικητικές λειτουργίες και περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα βήματα: 

 Καθορισμός των αντικειμενικών στόχων του έργου. 

 Προσδιορισμός του προβλήματος. 

 Συλλογή πληροφοριών. 

 Καθορισμός και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων. 

 Εκτίμηση της κατάστασης και επιλογή τρόπου δράσης. 

 Υλοποίηση της απόφασης. 

• Αναθεώρηση του βασικού πλάνου. Αν υπάρξουν αλλαγές στο έργο, τα βασικό πλάνο πρέπει 

να αναθεωρηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει σε κάθε δεδομένη στιγμή το τρέχον αντικείμενο 

εργασιών και να έχει ενσωματώσει όλες τις διορθωτικές αλλαγές. 

 

2.7 Εξισορρόπηση έργου 
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Καλύτερος δείκτης πρόγνωσης της επιτυχίας ενός έργου παραμένουν οι ρεαλιστικές 

προσδοκίες των συμμετεχόντων. Ο διαχειριστής του έργου οφείλει να χαλιναγωγήσει 

οποιεσδήποτε παράλογες απαιτήσεις και προσδοκίες, καθώς αν αυτές μετατραπούν σε κινητήρια 

δύναμη του έργου, το αποτέλεσμα σχεδόν σίγουρα θα είναι υπέρβαση του προϋπολογισμού και 

του χρονοδιαγράμματος. Αντί για αυτό, ο διαχειριστής του έργου πρέπει να συμβάλλει ώστε να 

δημιουργηθούν ρεαλιστικές προσδοκίες, μέσω της ορθολογικής ανάλυσης των απαραίτητων 

στοιχείων. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές ορισμού και προγραμματισμού για την 

επίτευξη εξισορρόπησης του αντικειμένου του έργου ως προς τους τρεις πιο συνηθισμένους 

περιορισμούς, τον χρόνο, το κόστος και τους πόρους. Αν παρουσιαστούν ένας εκ των παραπάνω 

περιορισμών, τότε το έργο θα πρέπει να εξισορροπηθεί, δηλαδή θα πρέπει να επανεξεταστεί η 

ισορροπία ανάμεσα στους τρεις αντικειμενικούς στόχους του έργου, το κόστος, το χρόνο και την 

απόδοση (ποιότητα). 

Η εξισορρόπηση ενός έργου μπορεί να γίνει σε τρία διαφορετικά επίπεδα εξουσίας σε μια 

επιχείρηση, σε επίπεδο έργου, σε επίπεδο επιχειρηματικής σκοπιμότητας και σε επίπεδο 

επιχείρησης, ανάλογα με το είδος της αλλαγής που απαιτείται. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι 

εξισορρόπησης του έργου σε επίπεδο έργου (Verzuh, 2002): 

• Επανεκτίμηση του έργου. Περιλαμβάνει τον επανέλεγχο των αρχικών παραδοχών στη 

δήλωση εργασιών και στις εκτιμήσεις των αυτοτελών εργασιών. Ίσως πλέον, αφού υπάρχει 

περισσότερη γνώση για το έργο να μπορούν να μετριαστούν οι αρχικές απαισιόδοξες 

εκτιμήσεις. 

• Αλλαγή της ανάθεσης εργασιών ώστε να αξιοποιηθεί το περιθώριο του χρονοδιαγράμματος. 

Περιλαμβάνει τη μετακίνηση ανθρώπων από εργασίες που δε βρίσκονται στην κρίσιμη 

διαδρομή, σε εργασίες της κρίσιμης διαδρομής, ώστε να μειωθεί η διάρκεια της κρίσιμης 

διαδρομής και συνεπώς και ολόκληρου του έργου. Οι μη κρίσιμες εργασίες, αυτές που 

έχουν ευελιξία στο χρονοδιάγραμμα, θα γίνουν αργότερα. 

• Προσθήκη προσωπικού στο έργο. Πρόκειται για προφανή τρόπο εξισορρόπησης ενός έργου 

επειδή μειώνεται έτσι το χρονοδιάγραμμα. Η προσθήκη ανθρώπων στην ομάδα έργου 

μπορεί είτε να αυξήσει των αριθμό των εργασιών που μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα είτε 

να αυξήσει τον αριθμό των ανθρώπων που απασχολούνται σε κάθε εργασία. 

• Αύξηση της παραγωγικότητας με χρήση ειδικών μέσα από την επιχείρηση. Είναι γεγονός 

ότι ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί από άλλους. Σε κάθε κλάδο υπάρχουν 
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άνθρωποι πιο ικανοί από τους υπολοίπους. Αυτοί οι υπεραποδοτικοί εργαζόμενοι διαθέτουν 

τεχνικές, γνώσεις, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και θετική συμπεριφορά. Αφού 

επανεκτιμήσουν το έργο, κατά πάσα πιθανότητα θα συμβάλλουν στην επίτευξη των 

αρχικών εκτιμήσεων ως προς το κόστος και το χρονοδιάγραμμα. 

• Αύξηση της παραγωγικότητας με χρήση ειδικών εκτός της επιχείρησης. Ισχύει η ίδια λογική 

με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή προσελκύονται εργαζόμενοι που δεν ανήκουν στην 

ίδια επιχείρηση. Είτε προσλαμβάνονται μεμονωμένα άτομα είτε ολόκληρη επιχείρηση για 

να συμβάλλουν στην εκτέλεση του έργου. 

• Εξωτερική ανάθεση όλου του έργου ή σημαντικού τμήματός του. Αυτή η μέθοδος 

εξισορρόπησης περιλαμβάνει το διαχωρισμό ενός τμήματος του έργου και την ανάθεση 

αυτού του τμήματος σε μια εξωτερική επιχείρηση, η οποία θα το διαχειριστεί και θα το 

ολοκληρώσει. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα ελκυστική αν το τμήμα αυτό του έργου 

απαιτεί ειδικά προσόντα που δεν τα διαθέτουν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης. 

• Συμπίεση του χρονοδιαγράμματος. Όταν συντομεύονται οι εργασίες της κρίσιμης 

διαδρομής, ολόκληρη η διάρκεια του έργου συντομεύεται. Όμως, η συντόμευση της 

διάρκειας ορισμένων εργασιών μπορεί να αποβεί δαπανηρή για την επιχείρηση. 

• Μετατόπιση εργασιών του έργου στον ιδιοκτήτη ή στον πελάτη. Αν το έργο έχει έλλειψη 

ανθρώπινων πόρων ή υπέρβαση κόστους, συχνά είναι πρόσφορο να εντοπιστούν εργασίες 

οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν από τους ίδιους τους πελάτες (οι ιδιοκτήτες οικιών 

συχνά χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή για να μειώσουν το κόστος σε έργα ανακαίνισης της 

οικίας τους). 

• Υπερωριακή εργασία. Ο ευκολότερος τρόπος για την αύξηση των εργατοωρών σε ένα έργο 

είναι όχι να προσληφθούν επιπλέον εργαζόμενοι στο έργο αυτό, αλλά να αυξηθεί το 

ημερήσιο ωράριο των εργαζομένων που ήδη συμμετέχουν στο έργο. 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ  

42 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

 

3.1 Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα 

 

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως εποχή της πληροφορίας. Όμως, η εποχή αυτή θεωρείται 

από πολλούς ότι δεν είναι προϊόν μιας ομαλής μετάβασης από τη βιομηχανική εποχή στην εποχή 

της πληροφορίας, αλλά ότι αποτελεί μια επαναστατική εξέλιξή της. Πράγματι, μια από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις της σημερινής εποχής, αν όχι η μεγαλύτερη, είναι η διαδικασία 

μετάβασης από τη βιομηχανική εποχή στην εποχή της πληροφορίας. Η επανάσταση όμως αυτή, 

που βασίζεται στην πληροφορία, δεν αφήνει ανεπηρέαστη τη ζωή και τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

Στη σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα καμία επιχείρηση δεν μπορεί να 

αγνοήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες και ιδιαίτερα τις πληροφορικές και τηλεπικοινωνιακές 

τεχνολογίες, γιατί σημαίνει ότι αγνοεί μια δύναμη, η οποία μπορεί να βελτιώσει την 

παραγωγικότητά της, να διευρύνει τις αγορές της, να αυξήσει τα κέρδη της, να επιτρέψει τη 

δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών και να θέσει σε κίνδυνο μακροπρόθεσμα την 

επιβίωσή της. Τα πληροφοριακά συστήματα μπορεί να έχουν επίκεντρο τις εσωτερικές 

λειτουργίες της επιχείρησης ή τις σχέσεις της με τους επιχειρηματικούς της εταίρους, μπορεί να 

αποβλέπουν στην απλή αυτοματοποίηση των συναλλαγών αλλά και στην ίδια ακόμη την 

αναδιοργάνωση των λειτουργιών της επιχείρησης. Οποιαδήποτε και αν είναι η επικέντρωση, θα 

πρέπει η διεύθυνση να κατανοήσει τις επιπτώσεις των πληροφοριακών συστημάτων και να 

συνδέσει τις δυνατότητές τους με τους στόχους της επιχείρησης.  

Ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα βασίζεται συνήθως στη νέα τεχνολογία, η οποία 

περιλαμβάνει υπολογιστικά συστήματα, λογισμικό, επικοινωνίες υπολογιστικών συστημάτων, 

τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων, πληροφοριακές ανάγκες, χρήστες και 

πληροφόρηση. Ένα πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει (Παπαθανασίου, 2008): 

• Τα πληροφοριακά δεδομένα. 

• Την πληροφόρηση των χρηστών. 
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• Το περιβάλλον του. 

• Τα εμπλεκόμενα άτομα. 

• Το λογισμικό. 

• Τις διαδικασίες επεξεργασιών. 

• Τον κύκλο ζωής των πληροφοριακών συστημάτων. 

Το πληροφοριακό σύστημα είναι σχεδιασμένο να συλλέγει τα πληροφοριακά δεδομένα, να τα 

επεξεργάζεται και να τα μετασχηματίζει σε νέα πληροφοριακά δεδομένα, έτσι ώστε να είναι 

κατανοητά από όλες τις διαφορετικές ομάδες χρηστών που πρόκειται στη συνέχεια να τα 

επεξεργαστούν. Το πληροφοριακό σύστημα, αφού επεξεργαστεί τα πληροφοριακά δεδομένα δεν 

πρόκειται να δημιουργήσει πληροφορίες, αλλά μετά την επεξεργασία θα καταλήξει και πάλι σε 

πληροφοριακά δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται και μεταδίδονται. Τα νέα αυτά πληροφοριακά 

δεδομένα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του γνωστικού υποβάθρου της ομάδας 

των χρηστών που θα τα χρησιμοποιήσει. Η πληροφόρηση που χρειάζεται ο χρήστης 

προσδιορίζει άμεσα και το πληροφοριακό σύστημα. Οι στρατηγικοί στόχοι, οι αντικειμενικοί 

στόχοι, τα συγκεκριμένα στοιχεία και οι ιδιαιτερότητες πρέπει σε κάθε περίπτωση να βγαίνουν 

στην επιφάνεια και να προσδιορίζονται και να καθορίζουν τα αντίστοιχα πληροφοριακά 

δεδομένα. Απαιτείται γνώση των παραπάνω στοιχείων και τα εμπλεκόμενα άτομα στη 

διαδικασία προσδιορισμού των σχετικών με τις ανάγκες πληροφοριακών δεδομένων έχουν 

εξαιρετικά δύσκολο και λεπτό έργο, καθώς θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσουν τις ανάγκες και 

στη συνέχεια τα πληροφοριακά δεδομένα. 

Οι πληροφορίες που αντιστοιχούν στις ανάγκες των χρηστών ενός πληροφοριακού 

συστήματος συνδέονται άμεσα με το είδος των πληροφοριακών δεδομένων του συστήματος 

αυτού. Χρήστες μπορεί να είναι πολλοί και διάφοροι με διαφορετικά ενδιαφέροντα και 

διαφορετικές πληροφοριακές ανάγκες. Στην περίπτωση που οι στρατηγικοί και αντικειμενικοί 

στόχοι του χρήστη είναι σαφώς ορισμένοι τότε τα αντίστοιχα πληροφοριακά δεδομένα είναι πιο 

εύκολο να προσδιοριστούν. Σε κάθε περίπτωση τα πληροφοριακά δεδομένα πρέπει να 

απορρέουν από τις πληροφοριακές ανάγκες με σαφή τρόπο. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά χρήσιμο 

σε κάθε πληροφοριακό σύστημα να είναι γνωστές οι καθιερωμένες διαδικασίες και επεξεργασίες 

των πληροφοριακών δεδομένων, καθώς και οι διαδικασίες μετάδοσης, αποθήκευσης και 

επανάκτησής τους. 
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Κάθε πληροφοριακό σύστημα σχεδιάζεται και αναπτύσσεται για εξυπηρέτηση 

συγκεκριμένων πληροφοριακών αναγκών των χρηστών του. Με βάση το σκοπό αυτό εκτελεί 

επεξεργασίες αντίστοιχες με σχετικές ανθρώπινες δραστηριότητες. Ως σύστημα όμως έχει 

καθορισμένα όρια και περιβάλλον με το οποίο αντιδρά. Έτσι, όταν σχεδιάζεται ένα 

πληροφοριακό σύστημα όλα τα στοιχεία και οι συσχετίσεις που δεν επηρεάζουν το σύστημα 

τίθενται εκτός των ορίων του. Αντίστοιχα, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν 

ουσιαστικά το σύστημα θα πρέπει να συμπεριληφθούν εντός των ορίων του συστήματος. 

Στοιχεία τα οποία επηρεάζουν το σύστημα αλλά δεν επηρεάζονται και ούτε μπορούν να 

ελεγχθούν από το σύστημα είναι προτιμότερο να τίθενται εκτός των ορίων του περιβάλλοντός 

του. 

Κάθε πληροφοριακό σύστημα έχει γύρω του ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε σχέση 

με το σύστημα με διάφορους τρόπους. Ειδικότερα, ανθρώπους που πληροφορεί, ανθρώπους οι 

οποίοι εργάζονται για τη λειτουργία του, άλλους που φροντίζουν για τη συντήρησή του, καθώς 

και άλλους οι οποίοι έχουν εμπλακεί με διάφορους τρόπους στη σχεδίαση και την ανάπτυξή του. 

Υπάρχει περίπτωση για ορισμένους από τους παραπάνω ανθρώπους να εμπλέκονται σε 

περισσότερες από μία εκ των παραπάνω δραστηριοτήτων. 

Όσον αφορά το λογισμικό, αυτό αναφέρεται στις αποθηκευμένες και προγραμματισμένες 

οδηγίες, οι οποίες εκτελούνται από το υλικό των υπολογιστικών συστημάτων, με σκοπό τον 

μετασχηματισμό των πληροφοριακών δεδομένων σε άλλες μορφές κατάλληλες για την 

πληροφόρηση των χρηστών. Ειδικότερα όμως, το λογισμικό έχει την ευθύνη και άλλων πολλών 

ακόμη έργων. Συγκεκριμένα, είναι προγραμματισμένο να διαχειρίζεται τους υπολογιστικούς 

πόρους του υπολογιστικού συστήματος, να υποστηρίζει το περιβάλλον των χρηστών με 

κατάλληλη διασύνδεση και διάθεση εργαλείων και να διαχειρίζεται τα πληροφοριακά δεδομένα 

του υπολογιστικού συστήματος. 

Η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος έχει σκοπό τη μεταφορά μέρους της ευθύνης 

λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, ή μιας δραστηριότητας οποιασδήποτε φύσης 

και σκοπού στο πληροφοριακό σύστημα. Η πληροφόρηση που υποστηρίζεται από ένα 

πληροφοριακό σύστημα βασισμένο σε υπολογιστές είναι τυπική. Χαρακτηρίζεται ως τυπική 

επειδή βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα (άρα τυπικά), τα οποία προέρχονται από εισροές 

πληροφοριακών δεδομένων, από συγκεντρωτικές πράξεις και από συνδυασμό με άλλα τυπικά 

δεδομένα που υπάρχουν αποθηκευμένα στο σύστημα. Οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται 
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στα δεδομένα είναι όλες επίσης τυπικές. Συνεπώς, τα αποτελέσματα, δηλαδή οι εκροές, είναι και 

αυτά πληροφοριακά δεδομένα που προκύπτουν από την εκτέλεση τυπικών διαδικασιών. 

Τέλος, ο κύκλος ζωής ενός πληροφοριακού συστήματος αναφέρεται στην εξέλιξή του από τη 

στιγμή της σύλληψης της ιδέας δημιουργίας του, μέχρι την απαξίωσή του. Κάθε πληροφοριακό 

σύστημα που βασίζεται σε υπολογιστικά συστήματα, κατά τη διάρκεια της ζωής του διέπεται 

από έναν αριθμό διαφορετικών φάσεων. Υπάρχουν πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες που 

διαφοροποιούνται τόσο στο πλήθος των φάσεων όσο και στις συγκεκριμένες φάσεις. Κατά 

γενική ομολογία, και σύμφωνα με τον Bidgoli (1997) οι τέσσερις φάσεις του κύκλου ζωής των 

πληροφοριακών συστημάτων είναι: 

• Η εισαγωγή. 

• Η ανάπτυξη. 

• Η ωριμότητα. 

• Η πτώση (παρακμή). 

Η πρώτη φάση είναι αυτή της εισαγωγής και αναφέρεται στην αρχική παρουσία του 

πληροφοριακού συστήματος σε μια επιχείρηση. Η φάση αυτή είναι κρίσιμη για την αποδοχή του 

συστήματος από τους χρήστες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αποδοχή δε συνδέεται κατ’ ανάγκη 

και με την επιτυχία του. Η χρονική περίοδος της εισαγωγής ενδέχεται να επιμηκυνθεί εξαιτίας 

καθυστερήσεων, οι οποίες οφείλονται σε επεκτάσεις του συστήματος που πρέπει να γίνουν, σε 

διάφορα τεχνικά προβλήματα, στον τρόπο διεπαφής του συστήματος με τους χρήστες και στην 

απροθυμία των χρηστών να δεχθούν το νέο σύστημα. Για να ξεκινήσει η επόμενη φάση θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί θετικά η φάση της εισαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι αιτίες των 

καθυστερήσεων θα πρέπει να ξεπεραστούν. 

Στη φάση της ανάπτυξης ένα σύστημα έχει πολλές πιθανότητες να γίνει αποδεκτό από τους 

χρήστες. Θεωρείται ότι στη φάση αυτή το σύστημα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του 

έργου, να δώσει ευκαιρίες αναζήτησης νέων πεδίων δραστηριότητας και νέων ή βελτιωμένων 

τρόπων εξυπηρέτησης των χρηστών. Επίσης μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του κόστους σε 

σχέση με την παροχή πληροφόρησης. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ωρίμανσης, η χρήση του πληροφοριακού συστήματος θα 

πρέπει να αυξηθεί και η εντύπωση των χρηστών για το σύστημα να βελτιωθεί. Προϋπόθεση 

είναι οι χρήστες να πειστούν για την αξιοπιστία του και να είναι ικανοποιημένοι από την 

εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 
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Η τελική φάση είναι η περίοδος πτώσης ή παρακμής του πληροφοριακού συστήματος. Η 

φάση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης. Αν δεν υπάρχει ένας 

σχεδιασμός επιθεώρησης και αναβάθμισης του συστήματος ή ακόμη αξιολόγησης και 

αναθεώρησής του, τότε η επιχείρηση κινδυνεύει να επιβαρυνθεί με ένα σύστημα που 

χρησιμοποιεί ένα δυσανάλογο μέρος των πόρων της επιχείρησης σε σχέση με τη συνεισφορά 

του. Μια περιοδική αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει στην επισκευή του πληροφοριακού 

συστήματος ή στην εγκατάλειψή του και στην απόκτηση ενός νέου.   

Τα πληροφοριακά συστήματα δημιουργούνται από ανθρώπους, για να χρησιμοποιηθούν από 

ανθρώπους. Επομένως η συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα στην ανάπτυξή τους είναι 

καθοριστική για την τεχνική τους αρτιότητα, τη λειτουργική τους πληρότητα καθώς και την 

ποιότητα της εργασιακής ζωής των χρηστών τους. Πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις 

που θα επιτρέπουν στο σύστημα να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, 

επεκτασιμότητα, ευχρηστία και συνέπεια με το μικρότερο δυνατό κόστος. Πιο συγκεκριμένα ένα 

πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά (Πολλάλης, 2004): 

Ως προς την χρηστικότητα και λειτουργικότητα: 

• Να εξυπηρετεί και να διευκολύνει τους χρήστες. Η ικανοποίηση αυτής της απαίτησης 

προϋποθέτει καλό σχεδιασμό της εισόδου και εξόδου των δεδομένων, δηλαδή την 

ορθολογική αντιμετώπιση του όγκου και των χρονικών περιορισμών της προετοιμασίας 

τους. 

• Να καλύπτει τις επιχειρησιακές, λειτουργικές και θεσμικές απαιτήσεις. 

• Να προάγει την ενδολειτουργικότητα λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η αυτονομία 

και ο διαχωρισμός των υποσυστημάτων, η ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός. 

• Να διευκολύνει τη χαρτογράφηση των ποικίλων συστατικών μερών σύμφωνα με την 

οργανωτική-διοικητική συνάφεια. 

• Να είναι καλά τεκμηριωμένο, ώστε να υπάρχει ευκολία στη συντήρησή του και πιθανή 

επέκτασή του. 

Ως προς την τεχνολογική αρτιότητα: 

• Να έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογίες στο χώρο της πληροφορικής. 

• Να προσαρμόζεται σχετικά εύκολα στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και στις επιμέρους 

πρακτικές εργασίας. 
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• Να είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, να είναι σχετικά εύκολο στην 

εκμάθηση και στη χρήση του, να μπορεί να εγκατασταθεί σταδιακά και να μπορεί να 

επεκταθεί για την ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών. 

• Να είναι σχεδιασμένο κατά υποσυστήματα κατά το δυνατόν μικρά και με την ελάχιστη 

κατά το δυνατόν αλληλεπίδραση του ενός πάνω στο άλλο. 

• Να είναι κατά το δυνατόν ανεξάρτητο από το υλικό μέρος και το υπόλοιπο λογισμικό. 

• Να τροποποιείται εύκολα και να είναι παραμετρικό. 

Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος εξαρτάται όχι μόνο από την 

τεχνική και ποιοτική του υπεροχή, αλλά και από έναν αριθμό οργανωσιακών και άλλων 

παραγόντων και διαδικασιών. Έτσι, ένα άριστα σχεδιασμένο πληροφοριακό σύστημα δε 

σημαίνει απαραίτητα ότι θα επιτύχει κατά την υλοποίησή του, εάν δε ληφθούν υπόψη όλοι οι 

παράγοντες. Επίσης είναι δυνατόν ένα σύστημα να επιτύχει σε μία επιχείρηση αλλά να αποτύχει 

σε μία άλλη, ή να απαιτήσει σημαντικές προσπάθειες και ενέργειες και να υλοποιηθεί μετά από 

πολλές καθυστερήσεις. 

Ο σχεδιασμός των πληροφοριακών συστημάτων θα πρέπει επιπρόσθετα να λαμβάνει υπόψη 

αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου και ασφάλειας, πιθανές μελλοντικές ανάγκες των χρηστών, 

καθώς επίσης και αναγκαίες τροποποιήσεις από τη λειτουργία του συστήματος για την 

ικανοποίηση νέων πληροφοριακών απαιτήσεων. Παράλληλα, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην 

κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων, ώστε να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τα 

πληροφοριακά συστήματα. Όταν το σύστημα λειτουργεί, απαιτείται η συνεχής συντήρησή του, 

ώστε να επιβεβαιώνεται ότι συνεχίζει να καλύπτει τις νέες πληροφοριακές απαιτήσεις των 

χρηστών, που οφείλονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Βέβαια, τα παραπάνω προϋποθέτουν όχι μόνο ανθρώπους διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και 

σημαντικές επενδύσεις για την απόκτηση και λειτουργία του συστήματος. Για το λόγο αυτό, τα 

πληροφοριακά συστήματα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζουν τα 

προβλήματα υλοποίησης στο ελάχιστο δυνατό βαθμό. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη των 

πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, η οποία απαιτεί τον καλύτερο 

δυνατό καθορισμό των αναγκών των χρηστών και την αποτελεσματικότερη σχεδίαση του 

συστήματος. 

Στη σημερινή εποχή, όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των οικονομικών μονάδων είναι πολύ πιο 

έντονος, η επιχείρηση εκείνη που έχει καλύτερη πληροφόρηση από τους ανταγωνιστές της, έχει 
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τη δυνατότητα να παίρνει πιο σωστές αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω επιχείρηση 

μπορεί να αποκτήσει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ένα πληροφοριακό σύστημα 

πρέπει να αποσκοπεί στην ικανοποίηση όχι μόνο των πληροφοριακών αναγκών για τις 

αποφάσεις ρουτίνας και τις λειτουργικές αποφάσεις, αλλά και των πληροφοριακών αναγκών για 

τις στρατηγικές αποφάσεις. Έτσι, οι σπουδαιότεροι σκοποί των πληροφοριακών συστημάτων 

είναι (Οικονόμου, Γεωργόπουλος, 2004): 

• Η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων, τα οποία με κατάλληλη επεξεργασία να 

μετασχηματίζονται σε χρήσιμη πληροφόρηση. 

• Η παροχή λειτουργικής πληροφόρησης στους εργαζομένους για να επιτελούν κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τις δραστηριότητες της επιχείρησης και το βραχυπρόθεσμο 

προγραμματισμό και έλεγχο. 

• Η παροχή στρατηγικής πληροφόρησης σε κατάλληλη μορφή στα διευθυντικά στελέχη για 

να παίρνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις, που σχετίζονται με την μελλοντική πορεία 

της επιχείρησης. 

• Η επέκταση της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι 

αναγκαίο το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης να συνδέεται με εξωτερικά 

πληροφοριακά συστήματα και ιδιαίτερα με εκείνα των προμηθευτών, των ενδιάμεσων και 

των αγοραστών, προκειμένου να δημιουργηθούν οφέλη από την απόκτηση επιπρόσθετης 

πληροφόρησης.  

 

3.2 Βασικές έννοιες 

 

Κάθε πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων. 

Σχεδιάζεται και δημιουργείται από τον άνθρωπο για να τον βοηθήσει στις διαδικασίες της 

πληροφόρησής του. Τα πληροφοριακά συστήματα, έχουν τις ιδιότητες των συστημάτων, δηλαδή 

έχουν αντικειμενικό σκοπό που είναι η πληροφόρηση των χρηστών τους, έχουν μέρη που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και είσοδο και έξοδο. Παρ’ όλη όμως τη μεγάλη διάδοση και χρήση 

των πληροφοριακών συστημάτων σε πολλά διαφορετικά πεδία εφαρμογής, ο ορισμός του όρου 

πληροφοριακό σύστημα δεν είναι εύκολος. Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων με 

διαφορετικές μορφές και διαφορετικούς τρόπους καθιστά ένα μοναδικό ορισμό ιδιαίτερα 

δύσκολο. Διαισθητικά, πολλοί μπορεί να ισχυριστούν ότι αντιλαμβάνονται την έννοια ενός 
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πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με το επίπεδο ενασχόλησής τους και την όποια σχετική 

εμπειρία διαθέτουν. 

Κατά καιρούς πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι αποπειράθηκαν να δώσουν τον κατάλληλο ορισμό 

στην έννοια του πληροφοριακού συστήματος. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά μερικοί από 

αυτούς. Από μια δομική και διαρθρωτική διάσταση, σύμφωνα με του Davis και Olson (1985), 

πληροφοριακό σύστημα είναι μια συλλογή ανθρώπων, επεξεργασιών, δεδομένων, μοντέλων, 

τεχνολογίας και μερικώς τυποποιημένης γλώσσας που συνθέτει μια ενιαία δομή, η οποία 

εξυπηρετεί έναν οργανωσιακό σκοπό ή μια λειτουργία. Από μια λειτουργική διάσταση, 

σύμφωνα με τους Goldkuhl και Lyytinen (1982), πληροφοριακό σύστημα είναι ένα τεχνολογικά 

υλοποιημένο μέσο, με σκοπό την καταγραφή, αποθήκευση και διάδοση γλωσσικών εκφράσεων, 

καθώς επίσης και την υποστήριξη εξαγωγής συμπερασμάτων. Εκτελώντας αυτές τις 

στοιχειώδεις λειτουργίες, το πληροφοριακό σύστημα διευκολύνει τη δημιουργία και ανταλλαγή 

εννοιών, οι οποίες εξυπηρετούν κοινωνικά προσδιορισμένους σκοπούς, όπως ο έλεγχος, οι 

λογικοί ειρμοί και η ανάπτυξη επιχειρημάτων. Παρατηρείται λοιπόν, πως από νωρίς ο 

ανθρώπινος παράγων βρίσκεται εντός των ορίων των πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό 

σημαίνει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από ένα πληροφοριακό σύστημα εξαρτώνται μερικώς 

και από τη συνεισφορά και τις δυνατότητες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό. 

Ένας ορισμός που δίνεται από τον Beynon-Davies (2002), ένα πληροφοριακό σύστημα είναι 

ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων. Τα πληροφοριακά συστήματα είναι συστήματα 

που εμπλέκονται στη συλλογή, επεξεργασία, διανομή και χρήση των πληροφοριών. Τέλος, 

σύμφωνα με τους Laudon, Laudon (2009), ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να οριστεί ως ένα 

σύνολο αλληλοσυσχετισμένων συνιστωσών που συλλέγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και 

διανέμουν πληροφορίες για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, του συντονισμού και του 

ελέγχου σε ένα οργανισμό. 

Από τους παραπάνω ορισμούς είναι ξεκάθαρο ότι ένα πληροφοριακό σύστημα αποτελεί μια 

ειδική κατηγορία συστήματος, του οποίου τα στοιχεία είναι άνθρωποι, διαδικασίες και 

μηχανήματα, τα οποία αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για να επεξεργαστούν δεδομένα και να 

παρέχουν πληροφορίες στο χρήστη, ώστε να ληφθούν γρήγορα σωστές και έγκυρες αποφάσεις. 

 

3.3 Πληροφοριακό σύστημα έργου 
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Βασικός συντελεστής για την ποιότητα της διοίκησης-διαχείρισης του έργου αποτελεί η 

ποιότητα του συστήματος πληροφόρησης και του μηχανισμού λήψης αποφάσεων. Βάση και των 

δύο αποτελεί η ποιότητα και η ποσότητα των πληροφοριών και των επεξεργασιών στις οποίες 

αυτές υπόκεινται. Η ροή των πληροφοριών εκτείνεται από το περιβάλλον της επιχείρησης και 

του έργου μέχρι το εσωτερικό της επιχείρησης και του έργου. 

 

 
σχήμα 9: πληροφοριακό σύστημα έργου (πηγή: Δημητριάδης, 1996) 

 

Οι πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να μεταφέρονται προφορικά ή σε έντυπη μορφή, ρέουν 

προς όλες τις κατευθύνσεις οριζόντια και κάθετα σε σχέση με την οργανωτική ιεραρχία. Οι 

κατερχόμενες πληροφορίες κατευθύνονται προς τους υφιστάμενους και περιέχουν είτε εντολές 

προς εκτέλεση, είτε απλή ενημέρωση, είτε πρότυπα μεθόδων ελέγχου. Οι ανερχόμενες 

πληροφορίες κατευθύνονται προς τους προϊσταμένους και περιέχουν στοιχεία της πορείας του 

έργου προκειμένου οι υπεύθυνοι να ελέγχουν την εξέλιξή του και να παίρνουν αποφάσεις για 

την μελλοντική του πορεία. Οι οριζόντιες πληροφορίες αποτελούν πρώτη ύλη για 

διαπραγματεύσεις, συμφωνίες ή ενημέρωση για τη βελτίωση του συντονισμού των 

εμπλεκομένων στο έργο υπευθύνων. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι 

ελεγμένες, σαφείς και εκφρασμένες στη γλώσσα του αποδέκτη τους ώστε να μπορούν να 

αξιοποιηθούν κατάλληλα. 

Οι βασικότεροι συμβατικοί φορείς πληροφοριών που εμφανίζονται στην ανάπτυξη ενός έργου 

είναι (Δημητριάδης, 1996): 

• Έντυπα συλλογής πληροφοριών. Πρόκειται για τυποποιημένα έντυπα των οποίων ο 

σχεδιασμός και η διακίνηση ακολουθούν τη γενική φιλοσοφία της επιχείρησης στο θέμα 

του ελέγχου. Αποτελούν φορείς κυρίως ανερχόμενων πληροφοριών. 
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• Σχέδια και ιστογράμματα. Αποτελούν μορφές συμπυκνωμένης και παραστατικής 

πληροφόρησης. Πρόκειται για φορείς κυρίως κατερχόμενων πληροφοριών. 

• Ημερολόγια. Αποτυπώνουν το χρονικό προγραμματισμό των εργασιών και βασίζονται στη 

φιλοσοφία των διαγραμμάτων Gantt ή αποτελούν παραλλαγές του. 

• Κατάλογοι και πίνακες στοιχείων του δικτύου. Αποτελούν μέσα συλλογής, ιεράρχησης και 

διάταξης των πληροφοριών, οι οποίες τροφοδοτούν το σχεδιασμό. Με τη βοήθεια 

καταλόγων και πινάκων επιτυγχάνεται ο καθορισμός των φάσεων του έργου, των 

δραστηριοτήτων του έργου, των χρονικών στοιχείων του δικτύου, της κατανομής των 

πόρων ανά φάση και δραστηριότητα και της προόδου του έργου.   

 

3.4 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 

3.4.1 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διαχείριση έργου 

 

Η διαχείριση έργου απαιτεί τον επισταμένο χειρισμό οργανωσιακών διαδικασιών, 

οικονομικών παραγόντων και τεχνολογικών πτυχών καθώς και την εφαρμογή μεθόδων 

προγραμματισμού, χρονοπρογραμματισμού και ελέγχου. Κατά την επιλογή ενός διαχειριστή 

έργου είναι σημαντικό να εξετάζονται μεταξύ άλλων οι ηγετικές του ικανότητες, οι δεξιότητές 

του στην προφορική επικοινωνία και το επίπεδο υποκίνησής του. Οι σημερινοί υπολογιστές δεν 

μπορούν να υποκαταστήσουν έναν ικανό διαχειριστή έργου, επειδή οι υπολογιστές δε διαθέτουν 

τα χαρακτηριστικά αυτά. Ωστόσο, μπορούν να υποστηρίξουν ένα διαχειριστή έργου σε 

ορισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εάν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι καλά 

προσδιορισμένα και επιδεκτικά ποσοτικής ή συμβολικής επεξεργασίας. Ακόμη και αν αυτό 

συμβεί μόνο μερικώς, η ικανότητα του υπολογιστή να αποθηκεύει, να ανακτά και να 

επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες δεδομένων, καθώς και οι μεγάλες δυνατότητες επικοινωνίας 

που παρέχει, μπορούν να συμβάλλουν στην επεξεργασία των πληροφοριών από τον υπεύθυνο 

για τη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται για τους 

εξής σκοπούς (Shtub, Bard, Globerson, 2005): 

• Την παροχή αναγκαίων πληροφοριών από τη βάση δεδομένων. 

• Την υποστήριξη αποφάσεων με κατάλληλα μοντέλα και δεδομένα. 

• Την υποστήριξη της παρακολούθησης και του ελέγχου του έργου. 
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• Την υποστήριξη της παρακολούθησης και του ελέγχου πολλαπλών έργων. 

• Την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ ενδιαφερομένων φορέων. 

• Την υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης έργου με μοντέλα ροής εργασίας. 

• Την υποστήριξη της ενοποίησης έργων και επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων που 

μοιράζονται κοινούς πόρους. 

Η απότομη αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή παρουσιάζεται γραφικά στο σχήμα 

10, από το οποίο παρατηρείται η δραστική αύξηση κυρίως μετά το 1980. Επιπλέον οι μελετητές 

κατάφεραν να προσδιορίσουν μαθηματικά την εξίσωση που συμβολίζει την αύξηση αυτή και η 

οποία είναι: 

 

y = 1 / (1 + 3260000000*e-0.25x)  

 

 
σχήμα 10: χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διαχείριση έργων 

(πηγή: Liberatore, Pollack-Johnson, 2003)    

  

3.4.2 Σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και δυνατότητες 

 

Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιών, δίνει μια νέα 

διάσταση στο σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος του έργου, αφού δημιουργεί νέες 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ  

53 

δυνατότητες αλλά και νέα προβλήματα. Το σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα έχει σαν βάση τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και σαν υπομόχλιο τις σύγχρονες επικοινωνιακές δυνατότητες. Οι 

πληροφοριακές και επικοινωνιακές δυνατότητες που παρέχονται στη σημερινή εποχή, είναι 

μεγάλες και δυναμικές. Έτσι, δίνουν τη δυνατότητα (Δημητριάδης, 2004): 

• Συλλογής μεγάλου όγκου δεδομένων με απλό, ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό 

επιτρέπει να εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα του έργου ένας μεγάλος όγκος 

πληροφοριών σε κάθε μορφή. 

• Ταχείας και πολύπλευρης επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων. Παρέχεται έτσι η 

δυνατότητα απόκτησης πολυσύνθετης πληροφόρησης σε μικρό χρονικό διάστημα. 

• Παρουσίασης των πληροφοριών σε μεγάλη ποικιλία όσον αφορά την μορφή τους, 

χρησιμοποιώντας ισχυρά οπτικοακουστικά μέσα. 

• Αποθήκευσης μεγάλης ποσότητας δεδομένων και ταχείας ανάκλησής τους, γεγονός που 

στηρίζει τη δημιουργία πολύ μεγάλων βάσεων δεδομένων. 

• Χρήσης τοπικών δικτύων, δικτύων ευρείας ζώνης και αποτελεσματικών γραμμών 

μετάδοσης, γεγονός που εκμηδενίζει τις γεωγραφικές αποστάσεις και επιτρέπει την ομαδική 

εργασία ακόμη και αν τα μέλη της ομάδας είναι γεωγραφικά διάσπαρτα. Αυτές οι 

δυνατότητες επιτρέπουν ακόμη την άμεση, ταχεία και αμφίδρομη επικοινωνία των 

υπευθύνων του έργου με τους υπόλοιπους παράγοντες του έργου. 

• Χρήσης φορητών υπολογιστών που σε συνδυασμό με την κινητή τηλεφωνία επιτρέπουν την 

επέκταση του πληροφοριακού συστήματος ακόμη και σε απρόσιτες επικοινωνιακά 

περιοχές. 

• Δημιουργίας υποθετικών σεναρίων με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας. 

• Χρήσης λογισμικού που διευκολύνει τεχνικές απαιτήσεις, όπως σχέδια, γραφικά, 

επεξεργασία εικόνας και παρουσιάσεις. 

• Χρήσης λογισμικού που επιτρέπει, σε περιβάλλον γραφείου ένας μόνο άνθρωπος να 

συλλέγει, να παράγει, να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται πληροφοριακά και επικοινωνιακά 

μεγάλο όγκο δεδομένων. 

• Χρήσης λογισμικού που διευκολύνει την ολοκληρωμένη άσκηση της διοίκησης-διαχείρισης 

έργου. 

Όλες αυτές οι δυνατότητες μπορούν να συνδυάζονται πολύπλευρα μεταξύ τους και να 

παράγουν ιδιαίτερα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε απαιτήσεις πληροφοριακά συστήματα. 
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3.4.3 Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργου 

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα από τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων είναι ότι (Δουκίδης, 

2003): 

• Πραγματοποιούν υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας και μεγάλης ποσότητας αριθμητικούς 

υπολογισμούς. 

• Παρέχουν γρήγορη και χαμηλού κόστους επικοινωνία μεταξύ των ομάδων του έργου. 

• Αποθηκεύουν μεγάλο όγκο πληροφοριών σε ένα εύκολα προσβάσιμο και σχετικά μικρό 

χώρο, γεγονός που βοηθά στην τυποποίηση των μεθόδων και προάγει πειθαρχημένες 

προσεγγίσεις. 

• Επιτρέπουν τη γρήγορη και άνευ κόστους πρόσβαση σε μεγάλο πλήθος πληροφοριών. 

• Παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από το 

μέγεθος του έργου. 

• Επιταχύνουν τις διαδικασίες εκτύπωσης διαφόρων καταστάσεων, διαγραμμάτων, 

αναφορών, εκθέσεων, σχεδίων κλπ. 

• Επιτρέπουν την προσομοίωση μοντέλων έργων και τη μελέτη εναλλακτικών λύσεων. 

• Αυτοματοποιούν τόσο τις ημιαυτοματοποιημένες όσο και τις χειρωνακτικές διαδικασίες. 

• Αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της ομαδικής εργασίας τόσο σε 

ένα μέρος όσο και σε περισσότερες τοποθεσίες. 

• Παρουσιάζουν με οργανωμένο τρόπο και στην επιθυμητή από το χρήστη φόρμα τις 

πληροφορίες ώστε να δημιουργούν γνώση. 

• Παρέχουν ευκολία στο να κρατά κανείς εφεδρικά αντίγραφα και αντίγραφα ασφαλείας των 

δεδομένων του έργου. 

• Ευνοούν την ασύρματη επικοινωνία και υποστηρίζουν πρωτοποριακές εφαρμογές. 

• Υλοποιούν όλα τα παραπάνω με πολύ χαμηλότερο κόστος από την ανθρώπινη χειρονακτική 

παρέμβαση. 

Πέραν των βασικών όμως πλεονεκτημάτων υπάρχουν και άλλα πιο εξειδικευμένα. Η μεγάλη 

ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε συνδυασμό με τις 

εξεζητημένες δυνατότητες των διάφορων λογισμικών πακέτων παρέχουν στο διαχειριστή του 

έργου γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες του έργου. 

Μάλιστα η εξέλιξη της τεχνολογίας (internet, κινητά τηλέφωνα κλπ) προσφέρει ακόμη 
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περισσότερες δυνατότητες. Παραδοσιακά ο έλεγχος κόστους και ο χρονικός προγραμματισμός 

του έργου γινόταν από διαφορετικά πακέτα λογισμικού και συνήθως και από διαφορετικά 

άτομα. Τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης έργου επιτρέπουν οικονομικά στοιχεία να 

συνδεθούν με δραστηριότητες βοηθώντας έτσι την ανάλυση χρόνου-κόστους και προσφέροντας 

ευκολότερη εποπτεία του έργου στο διαχειριστή του έργου. 

Ακόμη με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή επιτρέπεται η δημιουργία πολλαπλών 

αυτοματοποιημένων σχεδίων τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετικές υποθέσεις. Ο διαχειριστής 

του έργου μπορεί έτσι να προσομοιώσει διάφορες επιδιορθωτικές ενέργειες, να αναλύσει τα 

αποτελέσματα και να επιλέξει την πιο συμφέρουσα λύση. Ορισμένα πακέτα λογισμικών, 

επιτρέπουν την απεικόνιση στο διάγραμμα Gantt των σχέσεων αλληλεξάρτησης και διαδοχής 

μεταξύ των δραστηριοτήτων, κάτι που καθιστά το διάγραμμα πιο εποπτικό, καθώς γίνονται 

ευκολότερα κατανοητές οι μεταβολές που μπορεί να επιφέρει κάποια αλλαγή στο σχεδιασμό. 

Για να είναι αποτελεσματικό ένα σχέδιο, πρέπει να υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης και 

ελέγχου. Η σύγκριση του προχωρημένου, ενημερωμένου σχεδίου με το βασικό πλάνο βοηθά τον 

διαχειριστή του έργου να εντοπίσει τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν στο αρχικό τους 

στάδιο. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι η αρχική πληροφορία ενημερώνεται με τα πραγματικά 

δεδομένα σε τακτά χρονικά διαστήματα (Weber, 2005). 

Δυστυχώς, πέρα από τα πολλά και σημαντικά τους πλεονεκτήματα, τα πληροφοριακά 

συστήματα διαχείρισης έργων παρουσιάζουν και ορισμένα μειονεκτήματα, όπως (Δημητριάδης, 

1996): 

• Η αύξηση των εξόδων από την αγορά υλικού και λογισμικού αλλά και η εκπαίδευση και 

κατάρτιση των χρηστών που συνεπάγεται με τη μείωση της παραγωγικότητας κατά τη 

διάρκεια της εγκατάστασης του νέου συστήματος. 

• Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων λόγω των αναλώσιμων και της συντήρησης του 

εξοπλισμού. 

• Η αναπροσαρμογή του ρόλου συμβατικών και αυτοματοποιημένων εργασιών. 

• Η αναδόμηση της οργάνωσης του έργου και πιθανόν ολόκληρης της επιχείρησης. 

• Η βραδεία αναπροσαρμογή των εργασιών στη νέα μορφή οργάνωσης και η προσωρινή 

μείωση της παραγωγικότητας μέχρι την αφομοίωση του νέου τρόπου εργασίας. 

• Η απαίτηση συστημάτων ασφαλείας των πληροφοριών για την προστασία τους από κακό 

χειρισμό, πειρατεία, φυσικές καταστροφές κλπ. 
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Παρ’ όλα τα μειονεκτήματα, τα οφέλη των πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση ενός 

έργου υπερτερούν κατά πολύ και η χρήση τους τη σημερινή εποχή είναι επιβεβλημένη για μια 

επιχείρηση. 

 

3.4.4 Εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης έργου με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων 

 

Η διαχείριση ενός έργου είναι πολύπλοκη και η χρησιμοποίηση ενός εργαλείου διαχείρισης 

έργου μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην οργάνωση, το συγχρονισμό και την 

παρακολούθηση της προόδου ενός έργου. Είναι πολλά τα πακέτα λογισμικού, που 

χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση έργων, και τα οποία υποστηρίζουν τις ακόλουθες βασικές 

λειτουργίες (Shtub, Bard, Globerson, 2005): 

• Δομική ανάλυση εργασιών (WBS). Το πρώτο βήμα κατά τη χρήση των περισσότερων 

λογισμικών διαχείρισης έργου αφορά τον καθορισμό του περιεχομένου του έργου και τη 

μορφή μιας έκθεσης εργασιών ή του αντικειμένου των εργασιών και τη μετατροπή τους σε 

μια WBS. Η κατάρτιση μιας WBS διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό από τα πακέτα 

λογισμικού στα οποία η μορφή των δεδομένων εισροής και της παρουσίασης 

αντικατοπτρίζουν την αντίστοιχη ιεραρχική δομή του έργου, κατά τα οποία μπορούν να 

αποδώσουν κατάλληλους κωδικούς σε στοιχεία της WBS σε κάθε επίπεδο και να ελέγξουν 

τυχόν αντιστοιχίες, όπως μη συνδεδεμένα στοιχεία ή στοιχεία κατώτερου επιπέδου της 

WBS που συνδέονται με περισσότερα από ένα στοιχεία ανώτερου επιπέδου. Η υποδιαίρεση 

του έργου στα βασικά δομικά στοιχεία του είναι ευκολότερη, εάν χρησιμοποιηθεί μια 

υπομονάδα που αποδίδει αυτομάτως κωδικούς WBS και ελέγχει για τυχόν αναντιστοιχίες 

στο πλαίσιο της διαδικασίας εισροής δεδομένων. 

• Δομή υποδιαίρεσης οργάνωσης (OBS). Η δομή αυτή απεικονίζει τις γραμμές επικοινωνίας 

για την υποβολή αναφορών, την εξουσιοδότηση εργασιών κλπ. Μια υπομονάδα παρόμοια 

με εκείνη που υποστηρίζει την WBS υποστηρίζει τη δημιουργία μιας καλά καθορισμένης 

οργανωσιακής δομής. Η ενοποίηση της υπομονάδας της WBS με την υπομονάδα της OBS 

δημιουργεί έναν πίνακα, ο οποίος αποδίδει σε κάθε στοιχείο κατώτερου επιπέδου της WBS 

ένα στοιχείο κατώτερου επιπέδου της OBS. Οι ιεραρχίες της OBS και της WBS καθιστούν 

δυνατή την επεξεργασία πληροφοριών μέσω ενός μηχανισμού αναγωγής πληροφοριών. Ο 

μηχανισμός αυτός μεταδίδει πληροφορίες από τα στοιχεία κατώτερου επιπέδου στα 
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στοιχεία ανώτερου επιπέδου μέσω των συνδέσμων που καθορίζονται στον πίνακα OBS-

WBS. Οι σχέσεις που δημιουργούνται συμβάλλουν στην παραγωγή αναφορών σε διάφορα 

επίπεδα διαχείρισης. Σημαντική βοήθεια για τον διαχειριστή του έργου είναι το πακέτο 

λογισμικού, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη, συντήρηση και ενοποίηση των WBS και 

OBS. Η διαδικασία υποδιαιρεί τις εργασίες του έργου και τις αναθέτει στους 

συμμετέχοντες. Αυτή η ικανότητα υποδιαίρεσης είναι επίσης σημαντική για την ενοποίηση 

των επιμέρους προσπαθειών και την ενημέρωση όλων των ομάδων του έργου σχετικά με το 

μερίδιό τους στη συνολική προσπάθεια υλοποίησης του έργου. Οι υπομονάδες WBS και 

OBS δεν παράγουν μόνο αναφορές σε διάφορα επίπεδα διαχείρισης, αλλά εξασφαλίζουν 

επίσης τη συνάφεια και το συγχρονισμό των αναφορών αυτών. 

• Χρονικός προγραμματισμός. Ο καθορισμός του χρονικού πλαισίου ή του ημερολογίου του 

έργου είναι το πρώτο βήμα του χρονικού προγραμματισμού. Στη φάση του καθορισμού του 

ημερολογίου, ο διαχειριστής του έργου μπορεί να επιλέξει ένα υπάρχον οργανωσιακό 

ημερολόγιο ή να καταρτίσει ένα ειδικά για το συγκεκριμένο έργο. Το ημερολόγιο καθορίζει 

τις εργάσιμες ημέρες ανά εβδομάδα, τις εργάσιμες ώρες ανά ημέρα, τις προγραμματισμένες 

αργίες και άδειες κ.ο.κ. Με βάση το ημερολόγιο και τις εκτιμώμενες διάρκειες των 

δραστηριοτήτων, μπορεί να ξεκινήσει ο χρονικός προγραμματισμός. Στα περισσότερα 

πακέτα λογισμικού αυτό γίνεται καθορίζοντας τις σχέσεις προτεραιότητας μεταξύ των 

δραστηριοτήτων. Το πρώτο βήμα είναι συνήθως η απαρίθμηση σχέσεων προτεραιότητας 

λήξης-έναρξης, δηλαδή πότε μπορεί να ξεκινήσει μία δραστηριότητα ως συνάρτηση των 

αμέσως προηγούμενων δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η λογική της CPM και 

υπολογίζονται για κάθε δραστηριότητα οι ημερομηνίες νωρίτερης έναρξης, νωρίτερης 

λήξης, βραδύτερης έναρξης και βραδύτερης λήξης. Οι ημερομηνίες αυτές βασίζονται στο 

ημερολόγιο που επιλέχθηκε από το διαχειριστή του έργου. Η προκύπτουσα διαδικασία 

μπορεί να είναι ένας πίνακας δραστηριοτήτων με τις αντίστοιχες ημερομηνίες και τα 

χρονικά περιθώρια, ένα διάγραμμα Gantt, ή ένα μοντέλο δικτύου. Ορισμένα πακέτα 

λογισμικού περιλαμβάνουν και τα τρία πρότυπα, άλλα περιλαμβάνουν μόνο μια συνοπτική 

έκθεση ή ένα διάγραμμα Gantt. Το επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή των χρονικών 

περιορισμών που επιβάλλονται στις δραστηριότητες ή τα γεγονότα (ορόσημα του έργου). 

Οι χρονικοί περιορισμοί είναι δυνατόν να απαιτούν την έναρξη ή την λήξη μιας 

δραστηριότητας σε μια ορισμένη ημερομηνία και μπορεί να παράγουν έναν ανέφικτο 
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χρονικό προγραμματισμό λόγω συγκρούσεων μεταξύ της διάρκειας της κρίσιμης διαδρομής 

και των επιβεβλημένων οροσήμων. Σε ορισμένα έργα οι διαχειριστές μπορούν να επιλύσουν 

τις συγκρούσεις εισάγοντας άλλες μορφές σχέσεις προτεραιότητας. Ορισμένα πακέτα 

λογισμικού υποστηρίζουν όλους τους τύπους σχέσεων προτεραιότητας. Η κατανόηση και ο 

έλεγχος των σχέσεων προτεραιότητας είναι καθοριστικής σημασίας κατά τη διαδικασία 

χρονικού προγραμματισμού και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πιο ρεαλιστικού 

μοντέλου. 

• Ενοποιημένες δραστηριότητες και υποδίκτυα. Η διαδικασία χρονικού προγραμματισμού 

λαμβάνει χώρα σε επίπεδο δραστηριοτήτων, αλλά είναι επιθυμητό να παράγει αναφορές σε 

οποιοδήποτε από τα διάφορα επίπεδα της OBS ή της WBS. Πολλά πακέτα λογισμικού που 

υποστηρίζουν την OBS και την WBS έχουν την ικανότητα αυτή. Επιπλέον, πολλά πακέτα 

διαθέτουν μηχανισμούς αναγωγής πληροφοριών, όπως ενοποιημένες δραστηριότητες και 

υποδίκτυα. Μια ενοποιημένη δραστηριότητα υποκαθιστά μια ομάδα δραστηριοτήτων. Αυτό 

το είδος συγκέντρωσης είναι κατάλληλο για αναφορές υψηλού επιπέδου που δεν απαιτούν 

ανάλυση σε επίπεδο μεμονωμένων δραστηριοτήτων. Η διευκόλυνση υποδικτύου είναι 

παρόμοια με την έννοια της ενοποίησης, αλλά αντιπροσωπεύει ομάδες δραστηριοτήτων από 

δύο ή περισσότερες ενοποιημένες δραστηριότητες. 

• Σχεδιασμός πόρων. Εκτός από τους χρονικούς περιορισμούς, ένα έργο μπορεί να 

περιορίζεται και από τη διαθεσιμότητα πόρων. Έτσι, το επόμενο βήμα στη διαδικασία 

σχεδιασμού ενός έργου είναι η προσθήκη της διάστασης των πόρων. Η απλούστερη 

προσέγγιση συνίσταται στην απόδοση πόρων σε κάθε δραστηριότητα, υποθέτοντας ότι καθ’ 

όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας χρησιμοποιείται το ίδιο επίπεδο πόρων. Η προσέγγιση 

αυτή επιτρέπει τον προσδιορισμό χρονικών περιόδων κατά τις οποίες οι απαιτήσεις σε 

πόρους υπερβαίνουν τη διαθεσιμότητα των πόρων. Ο διαχειριστής του έργου μπορεί να 

αναπρογραμματίσει τις δραστηριότητες για να αποφευχθεί ο υπερβολικός φόρτος των 

πόρων ή εφόσον κρίνεται απαραίτητο να αποκτηθούν περισσότεροι πόροι. Ορισμένα 

εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού επιτρέπουν την ανισομερή κατανομή της κατανάλωσης 

πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. Όταν χρησιμοποιείται ένα τέτοιο πακέτο, 

ο διαχειριστής του έργου πρέπει να προσδιορίζει το απαιτούμενο επίπεδο πόρων για κάθε 

δραστηριότητα στη διάρκεια κάθε περιόδου εκτέλεσης της δραστηριότητας. Τα πακέτα 

λογισμικού που υποστηρίζουν τον χρονοπρογραμματισμό υπό συνθήκες περιορισμένης 
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διαθεσιμότητας πόρων προσφέρουν μεγάλη ποικιλία εφαρμογών υποστήριξης της λήψης 

αποφάσεων. Μια εφαρμογή είναι η κατανομή πόρων, η οποία προσδιορίζει το επίπεδο 

διαθεσιμότητας κάθε τύπου πόρων για κάθε περίοδο του χρονοδιαγράμματος. Εάν οι 

απαιτήσεις σε πόρους υπερβαίνουν τη διαθεσιμότητα πόρων για έναν ή περισσότερους 

τύπους πόρων σε μια ορισμένη χρονική περίοδο, η διαδικασία της κατανομής πόρων 

αναπρογραμματίζει τις δραστηριότητες. Ο αναπρογραμματισμός μπορεί να περιορίζεται στο 

χρονικό περιθώριο κάθε δραστηριότητας ή να υπόκειται σε περιορισμό που επιβάλλεται 

από μια ορισμένη ημερομηνία τερματισμού του έργου. Ορισμένα πακέτα μπορούν να 

λάβουν υπόψη διάφορους τύπους δυνατοτήτων σε πόρους, όπως υπερωρίες, διπλές βάρδιες 

κλπ. Οι διαφορετικοί τύποι δραστηριοτήτων επιτρέπουν τον καλύτερο έλεγχο του κόστους 

και της χρήσης των πόρων. Επιπλέον, ορισμένα πακέτα λογισμικού παρέχουν τη 

δυνατότητα προτίμησης μιας δραστηριότητας. Όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οι 

δραστηριότητες χαμηλής προτεραιότητας που έχουν ήδη ξεκινήσει είναι δυνατό να 

διακοπούν, εάν υπάρχουν δραστηριότητες υψηλότερης προτεραιότητας που διεκδικούν τον 

ίδιο πόρο. Όταν λήξει μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες υψηλότερης 

δραστηριότητας, επαναλαμβάνονται οι δραστηριότητες που είχαν διακοπεί. Μια άλλη 

εφαρμογή διαθέσιμη στη διαχείριση έργων είναι η εξομάλυνση των πόρων. Τα πακέτα 

λογισμικού που παρέχουν τη δυνατότητα αυτή μπορούν να αναπρογραμματίσουν τις 

δραστηριότητες για την επίτευξη μιας σταθερής χρήσης ενός ή περισσοτέρων πόρων. 

• Διαχείριση πόρων. Οι υπομονάδες διαχείρισης πόρων των πακέτων λογισμικού 

χρησιμοποιούν διάφορες προσεγγίσεις για τη μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ 

διαθεσιμότητας πόρων και χρονικού προγραμματισμού ενός έργου. Ορισμένα πακέτα 

υποθέτουν ότι όλοι οι πόροι είναι ανανεώσιμοι, δηλαδή ότι το ίδιο επίπεδο δυνατότητας 

πόρων είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου. Η υπόθεση αυτή μπορεί να είναι 

ορθή όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά όχι όσον αφορά τα υλικά τα οποία είναι 

αναλώσιμα. Ορισμένα πακέτα υποθέτουν ότι η διάρκεια μιας δραστηριότητας είναι 

συνάρτηση των διαθέσιμων πόρων για την εκτέλεση της δραστηριότητας. Επομένως, όταν 

επιλεγεί ένα πακέτο λογισμικού για ένα συγκεκριμένο έργο, ο διαχειριστής πρέπει να 

εξετάσει προσεκτικά το είδος των πόρων που μπορεί να χειριστεί το πακέτο, καθώς και την 

ποιότητα των διαδικασιών εξομάλυνσης πόρων και κατανομής πόρων. Τα πακέτα 

λογισμικού που υποστηρίζουν τη διαχείριση των πόρων είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στη φάση 
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του σχεδιασμού του έργου. Επίσης είναι εξίσου σημαντικά κατά τη φάση υλοποίησης, 

καθώς η αβεβαιότητα μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στον αρχικό προγραμματισμό, με 

αποτέλεσμα αλλαγές στις προτεραιότητες. Ωστόσο, η διαχείριση των πόρων είναι και για 

άλλους λόγους σημαντική, όπως για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και τη διαχείριση 

του κόστους. 

• Κατάρτιση προϋπολογισμού. Η WBS, η OBS και ο χρονικός προγραμματισμός αποτελούν 

τη βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έργου και την εκτίμηση του κόστους. 

Το άμεσο κόστος της εργασίας και το άμεσο κόστος των υλικών καταρτίζονται σε επίπεδο 

δραστηριότητας. Το έμμεσο κόστος μπορεί να προστεθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο της OBS. 

Το άμεσο κόστος κάθε δραστηριότητας πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος των πόρων που 

της αποδίδονται. Επομένως, ο διαχειριστής του έργου πρέπει να επιλέξει ένα πακέτο 

λογισμικού που να μπορεί να αποδώσει ορθά τα διάφορα αυτά συστατικά στοιχεία. 

Ορισμένοι πόροι, όπως τα υλικά, έχουν μοναδιαίο κόστος, για το οποίο μονάδα μέτρησης 

μπορεί να είναι το κιλό ή το κυβικό μέτρο. Ορισμένοι άλλοι μπορεί να έχουν περισσότερες 

τιμές, όπως το κόστος της υπερωριακής εργασίας, το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό από 

το κόστος της εργασίας στον κανονικό χρόνο. Με άλλα λόγια, η ικανότητα ενός πακέτου 

λογισμικού να επικοινωνεί με βάσεις δεδομένων που αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με 

τιμές και πραγματικά έξοδα είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή ενός λογισμικού. 

Εκτός από την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ο διαχειριστής του έργου θα πρέπει να 

προβλέψει και να διαχειριστεί τις χρηματορροές. Η σύνδεση οροσήμων και 

δραστηριοτήτων καθιστά δυνατό το χρονικό προγραμματισμό του έργου για την επίτευξη 

της επιθυμητής χρηματορροής ή τον ταυτόχρονο χρονοπρογραμματισμό περισσότερων 

έργων υπό διάφορους περιορισμούς χρηματορροής. Ο χρονικός προγραμματισμός 

επηρεάζει τον προϋπολογισμό ενός έργου και σε πολλά έργα υπόκειται σε μια σειρά 

χρηματικών περιορισμών. Η σχέση μεταξύ κόστους και χρονικού προγραμματισμού μπορεί 

να αναλυθεί από μοντέλα χρόνου-κόστους, στα οποία η διάρκεια κάθε δραστηριότητας 

θεωρείται ότι είναι συνάρτηση του κόστους της δραστηριότητας. 

• Διαχείριση διαμόρφωσης. Σε τεχνικά κυρίως έργα, οι τεχνολογικές πτυχές πρέπει να 

συντονίζονται με το σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης έργου. Η αναγκαιότητα επιλογής 

μιας γραμμής αναφοράς αξιολόγησης των προτεινόμενων τεχνικών αλλαγών καθώς και του 

αντίκτυπού τους όσον αφορά τις επιδόσεις, το κόστος και το χρονικό προγραμματισμό, 
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σημαίνει τον χειρισμό και τον έλεγχο μεγάλων δεδομένων και συναλλαγών. Μολονότι 

διατίθενται στην αγορά πακέτα λογισμικού για τη διαχείριση της διαμόρφωσης, τα 

περισσότερα από αυτά δεν υποστηρίζουν τις άλλες πτυχές της διαχείρισης έργου. Έτσι, 

κατά την επιλογή ενός πακέτου λογισμικού, ο διαχειριστής οφείλει να εξετάσει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ του συγκεκριμένου πακέτου και του συστήματος διαχείρισης 

διαμόρφωσης. 

• Ανάλυση ευαισθησίας και παρακολούθηση έργου. Αφού καταρτιστεί ένα σχέδιο, ο 

διαχειριστής του έργου πρέπει να ελέγξει την ευαισθησία του στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες. Η αβεβαιότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα περισσότερα έργα. 

Παραδείγματα πηγών αβεβαιότητας είναι οι εκτιμήσεις της διάρκειας των δραστηριοτήτων, 

η διαθεσιμότητα και το κόστος των πόρων και ο χρόνος παράδοσης των υλικών. Τα βασικά 

μοντέλα σχεδιασμού δε λαμβάνουν υπόψη αυτές τις πτυχές της αβεβαιότητας, επομένως 

συνίσταται η διενέργεια ανάλυσης ευαισθησίας. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα στην ομάδα 

να εξετάσει το πρόγραμμα του έργου κάτω από διάφορες συνθήκες. Τα αποτελέσματα 

μπορεί να υποδείξουν την αναγκαιότητα κατάρτισης ενός προγράμματος διαχείρισης 

κινδύνων και ενός προγράμματος έκτακτης ανάγκης. Επομένως, η ικανότητα ενός πακέτου 

λογισμικού να διενεργεί ανάλυση ευαισθησίας και να αποθηκεύει περισσότερα σχέδια για 

το έργο είναι θεμελιώδους σημασίας όταν υπάρχουν σημαντικά επίπεδα αβεβαιότητας. Για 

την παρακολούθηση της προόδου, είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται όλοι οι χρόνοι 

έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις το πακέτο λογισμικού 

παρέχει εκτιμήσεις του ποσοστού της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί για τις τρέχουσες 

δραστηριότητες. Τις πληροφορίες αυτές συνοδεύουν συσσωρευμένα δεδομένα σχετικά με 

τη χρήση των πόρων και τις δαπάνες. Η ανάλυση αυτή μπορεί να πάρει πολλές 

διαφορετικές μορφές, με δημοφιλέστερη αυτή του διαγράμματος Gantt. Συνηθισμένες είναι 

επίσης και οι συνοπτικές εκθέσεις που υποδεικνύουν, από την έναρξη του έργου, την 

πραγματική πρόοδο σε σχέση με την προγραμματισμένη πρόοδο για κάθε εργασία ή 

δραστηριότητα. Οι πληροφορίες σχετικά με την πραγματική χρήση των πόρων μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για εκτιμήσεις σχετικές με τις επιδόσεις ή την ποιότητα της 

διαχείρισης, ενώ οι πληροφορίες σχετικά με το πραγματικό κόστος αποτελούν τη βάση για 

την επαναξιολόγηση των επιδόσεων κόστους του έργου. Μολονότι η ικανότητα 

αποθήκευσης πληροφοριών σχετικά με την πραγματική χρήση των πόρων και τα έξοδα του 
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έργου είναι σημαντική, δεν μπορούν όλα τα πακέτα λογισμικού να παρακολουθήσουν 

ταυτόχρονα και τα δύο σύνολα δεδομένων. Ορισμένα πακέτα μπορούν να 

παρακολουθήσουν την πραγματική χρήση των πόρων, άλλα πακέτα μπορούν να 

παρακολουθήσουν τα πραγματικά έξοδα. 

• Έλεγχος έργου. Η παρακολούθηση της προόδου, του πραγματικού κόστους και της χρήσης 

των πόρων αποτελεί τη βάση του συστήματος ελέγχου του έργου. Ο έλεγχος του έργου 

εντοπίζει τις αποκλίσεις μεταξύ προγραμματισμένων και πραγματικών επιδόσεων και 

αναλύσει τις τάσεις. Οι αποκλίσεις εξετάζονται για να προσδιοριστεί η πηγή ενός 

προβλήματος και να προβλεφθούν οι μελλοντικές τάσεις. Βάσει των αποτελεσμάτων 

εφαρμόζονται διορθωτικά μέτρα. Το σύστημα ελέγχου συγκρίνει την προγραμματισμένη 

και την πραγματική πρόοδο σε περισσότερες διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων του 

αντικειμένου του έργου, του χρονικού προγραμματισμού, των δαπανών, της χρήσης των 

πόρων και των τεχνολογικών επιδόσεων. Όταν διαπιστωθεί απόκλιση, διερευνάται η πηγή 

της ώστε να προσδιοριστεί η επίδρασή της στα στοιχεία της WBS και της OBS. Ένα 

σημαντικό πρόβλημα ενός συστήματος ελέγχου που βασίζεται σε απλή σύγκριση μεταξύ 

προγραμματισμένων και πραγματικών τιμών είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

διαφορετικών διαστάσεων του έργου. Για παράδειγμα, η αλληλεπίδραση μεταξύ του 

κόστους και του χρονικού προγραμματισμού επιτρέπει τη συντόμευση της διάρκειας μιας 

δραστηριότητας αυξάνοντας το άμεσο κόστος της. Ομοίως, οι τεχνολογικές αλλαγές είναι 

δυνατό να επηρεάσουν το κόστος, το χρονικό προγραμματισμό και τις απαιτήσεις σε 

πόρους ενός έργου. Η ικανότητα του συστήματος ελέγχου να εντοπίζει τις αποκλίσεις, να 

προσδιορίζει την πηγή τους και να προβλέπει τις μελλοντικές επιδόσεις βάσει παλαιότερων 

επιτευγμάτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιλογή ενός συστήματος 

διαχείρισης έργου. 

• Λογισμικό υποστήριξης της διαχείρισης πολλαπλών έργων. Η κατανομή των πόρων μεταξύ 

ανταγωνιστικών έργων στην ίδια επιχείρηση, η διαχείριση των χρηματορροών πολλαπλών 

έργων, και η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ διαφορετικών έργων που 

εκτελούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Η ευρεία διάδοση 

της χρήσης του διαδικτύου το καθιστά έναν ελκυστικό σύνδεσμο επικοινωνίας για τους 

συμμετέχοντες στο έργο που έχουν ειδικές απαιτήσεις πληροφόρησης. Ειδικά μοντέλα, 

όπως η κρίσιμη αλυσίδα, μπορούν να υποστηρίξουν τη διαχείριση περισσότερων έργων, 
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ενώ η διαχείριση απομονωτών είναι ένα σημαντικό στοιχείο της παρακολούθησης και του 

ελέγχου. 

• Παραγωγή αναφορών. Η ικανότητα παραγωγής αναφορών είναι άλλη μια σημαντική πτυχή 

που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ορισμένα πακέτα περιλαμβάνουν μόνο ένα 

τυποποιημένο σύνολο συνοπτικών αναφορών που καταγράφουν περιληπτικά τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης CPM, την κατανομή πόρων, την εξομάλυνση πόρων και τα 

δεδομένα του προϋπολογισμού. Τα πακέτα που διαθέτουν γεννήτρια αναφορών είναι πολύ 

πιο ευέλικτα και μπορούν να παράγουν αναφορές για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, για 

ένα συγκεκριμένο στοιχείο της WBS ή της OBS και για ένα συγκεκριμένο επίπεδο της 

WBS ή της OBS. Ορισμένες γεννήτριες αναφορών παράγουν αναφορές που ενσωματώνουν 

πληροφορίες από το σύστημα διαχείρισης έργου με πληροφορίες από λογιστικά φύλλα και 

επεξεργαστές κειμένου. Ο διαχειριστής πρέπει επίσης να εξετάσει την ικανότητα του 

πακέτου να σχεδιάζει και να παράγει γραφικές αναφορές. Διάφοροι τύποι διαγραμμάτων 

μπορούν να συνοψίσουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τάσεων και 

συσχετίσεων μεταξύ διαφορετικών πτυχών ενός έργου, σε ένα μόνο γράφημα. Ορισμένα 

πακέτα περιλαμβάνουν ένα τυποποιημένο σύνολο γραφικών αναφορών, ενώ τα πιο 

προηγμένα πακέτα επιτρέπουν στο χρήστη να τα παράγει από οποιοδήποτε σύνολο 

δεδομένων του συστήματος διαχείρισης έργου. 

 

3.4.5 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής λογισμικού 

 

Η τρέχουσα τάση στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικών πακέτων προσανατολίζεται σε 

διαδραστικά, πλήρως ολοκληρωμένα συστήματα που μπορούν να χειρίζονται πολλαπλά έργα 

και να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την επικοινωνία. Πολλά από τα συστήματα αυτά 

μπορούν να χειριστούν όλες τις διαφορετικές πτυχές της διαχείρισης έργου καθ’ όλη τη διάρκεια 

του κύκλου ζωής του, και ειδικότερα τη διαχείριση διαμόρφωσης, τον χρονικό προγραμματισμό, 

την κατάρτιση του προϋπολογισμού, την ανάλυση του κόστους, τη διοίκηση των πόρων, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας του έργου. 

Οι δυνητικοί χρήστες αντιμετωπίζουν δύο ζητήματα, πώς να επιλέξουν το καταλληλότερο 

πακέτο λογισμικού για τις ανάγκες τους και πώς να εισάγουν με επιτυχία στην επιχείρηση το 

πακέτο που θα επιλέξουν. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αγοράζουν λογισμικό διαχείρισης έργου 
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ως ένα πρόσθετο στοιχείο στα υπάρχοντα συστήματα πληροφοριών. Μια επιχείρηση που 

αγοράζει ένα αυτόνομο λογισμικό διαχείρισης έργου είναι σχεδόν απίθανο να βρει πακέτα που 

να παρέχουν το 100% της υποστήριξης που χρειάζεται για τη διαχείριση των έργων της. Ακόμη 

και αν βρεθεί ένα τέτοιο πακέτο, το κόστος του μπορεί να είναι απαγορευτικό. Επομένως ο 

διαχειριστής του έργου πρέπει να αξιολογήσει συστηματικά και να επιλέξει το καταλληλότερο 

πακέτο. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τρία σύνολα κριτηρίων (Shtub, Bard, 

Globerson, 2005, Δημητριάδης, 1998): 

• Λειτουργικά κριτήρια που συνδέονται με τις ικανότητες και τις επιδόσεις του λογισμικού. 

• Κριτήρια αξιολόγησης των συστημάτων πληροφοριών που ισχύουν για κάθε είδος πακέτου 

λογισμικού. 

• Κριτήρια που σχετίζονται με το κόστος του κύκλου ζωής (LCC) του λογισμικού. 

Το πρώτο σύνολο κριτηρίων βασίζεται στην επιδιωκόμενη χρήση του πακέτου και 

περιλαμβάνει τα λειτουργικά κριτήρια, όπως η δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού, η 

δομική ανάλυση του έργου, η κατάρτιση προϋπολογισμού, η εκτίμηση κόστους και 

χρηματορροών, η δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών έργων, η λογική διαχείριση εργασιών, η 

διαχείριση πόρων, η διαχείριση διαμόρφωσης, ο έλεγχος του έργου και οι αναφορές. 

Το δεύτερο σύνολο κριτηρίων είναι σημαντικό για την επιλογή οποιουδήποτε συστήματος 

διαχείρισης πληροφοριών και περιλαμβάνει κριτήρια σχετικά με την ικανότητα του λογισμικού 

να λειτουργεί καλά υπό διαφορετικές οργανωσιακές και επιχειρησιακές συνθήκες, όπως η 

φιλικότητα προς το χρήστη, η ασφάλεια, η ακεραιότητα βάσεις δεδομένων, η επικοινωνία με 

άλλα συστήματα πληροφοριών και οι απαιτήσεις υλικού. Τέλος, το τρίτο σύνολο κριτηρίων 

σχετίζεται με το κόστος της αγοράς, της εγκατάστασης, της συντήρησης, της χρήσης ενός 

πακέτου λογισμικού καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, της εκτιμώμενης διάρκειας 

λειτουργίας του, του κόστους ενημέρωσης και νέων εκδόσεων και της εκτιμώμενης αξίας κατά 

το χρόνο κατάργησής του. 

Το επίπεδο εξειδίκευσης των διαφόρων πακέτων ποικίλει σε μεγάλο βαθμό. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης και επιλογής πρέπει να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της αναγκαίας υποστήριξης. 

Το σύνολο των διαθέσιμων λειτουργιών καθορίζει το εύρος του πακέτου. Οι χρήστες που δεν 

χρειάζονται εξειδικευμένες λειτουργίες θα αναζητήσουν κυρίως πακέτα του κατώτερου 

επιπέδου, τα οποία υποστηρίζουν κυρίως τη φάση του προγραμματισμού που περιλαμβάνει το 

χρονικό προγραμματισμό και την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έργου. Τα περισσότερα 
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πακέτα του επιπέδου αυτού είναι σε θέση να χειριστούν σε κάποιο βαθμό πόρους. Επιπλέον, 

είναι συχνά σε θέση να παράγουν ένα προκαθορισμένο σύνολο αναφορών. 

Τα πακέτα λογισμικού του επόμενου επιπέδου υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες που 

εκτελούνται από τα πακέτα του κατώτερου επιπέδου, καθώς και εξομάλυνση πόρων, κατανομή 

πόρων και έλεγχο του έργου. Οι αντίστοιχες υπομονάδες εντοπίζουν τις αποκλίσεις στο κόστος 

και στο χρονικό προγραμματισμό και προβλέπουν το ύψος του προϋπολογισμού έως την 

ολοκλήρωση του έργου. Στο επίπεδο αυτό παρέχονται επίσης ευέλικτες γεννήτριες αναφορών, οι 

οποίες διευκολύνουν την παρουσίαση των δεδομένων επιτρέποντας στο χρήστη να επιλέξει την 

καταλληλότερη μορφή για τις εκροές. 

Τα πακέτα του ανώτερου επιπέδου υποστηρίζουν τη διαχείριση εργασιών μέσω της λογικής 

της ροής των εργασιών, καθώς και της WBS και OBS. Είναι σε θέση να χειριστούν περισσότερα 

έργα που διεκδικούν τους ίδιους πόρους και μπορούν να αποδώσουν πόρους σε έργα βάσει 

προκαθορισμένων κανόνων προτεραιότητας. Στο επίπεδο αυτό, τα πακέτα λογισμικού 

επιτρέπουν στους χρήστες να κατασκευάσουν τις δικές τους εφαρμογές χρησιμοποιώντας μια 

γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Έτσι, τα πακέτα είναι δυνατό να περιλαμβάνουν 

εφαρμογές, όπως διαχείριση διαμόρφωσης και διαχείριση αποθεμάτων και υλικών. Ορισμένα 

από τα πακέτα αυτά διαθέτουν γεννήτρια γραφικών αναφορών και μια σχεσιακή βάση 

δεδομένων, ώστε να μπορούν να ανακτούν οποιοδήποτε σύνολο δεδομένων στο οποίο έχει 

πρόσβαση το λογισμικό και να τα εκτυπώνουν χρησιμοποιώντας τη γεννήτρια αναφορών. Έτσι ο 

διαχειριστής μπορεί να καταρτίσει ειδικές αναφορές σύμφωνα με τις ανάγκες του. 

Η αποτελεσματική διαχείριση έργου είναι άμεση συνάρτηση των εργαλείων που είναι 

διαθέσιμα για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε όλα τα επιμέρους επίπεδα. Το 

κατάλληλο πακέτο λογισμικού διευκολύνει το έργο του διαχειριστή ενοποιώντας διαφορετικές 

πτυχές του έργου και απλοποιώντας τις συνήθεις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων. 

Επομένως οι υπεύθυνοι για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί. Η διαδικασία επιλογής ξεκινά προσδιορίζοντας τις ανάγκες επεξεργασίας 

δεδομένων. Για το σκοπό θα πρέπει καταρχήν να απαντηθούν πόσα έργα θα τελούν υπό 

ταυτόχρονη διαχείριση, ποιο είναι το αναμενόμενο μέγεθος κάθε έργου, ποιοι διαφορετικοί 

πόροι απαιτούνται και πόσες επιχειρήσεις θα συμμετέχουν σε κάθε έργο. 

Το δεύτερο βήμα είναι η ανάλυση του είδους των διαχειριστικών αποφάσεων που 

υποστηρίζει το λογισμικό. Πρέπει το πακέτο να υποστηρίζει την ενοποιημένη διαχείριση πόρων 
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και χρημάτων μεταξύ πολλών έργων. Πρέπει επίσης να υποστηρίζει τη διαχείριση διαμόρφωσης, 

την κατάρτιση προϋπολογισμού και τις εκτιμήσεις κόστους. 

Τρίτο βήμα αποτελεί η κατάρτιση ενός καταλόγου κριτηρίων, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για 

την επιλογή και τον προσδιορισμό του καταλληλότερου πακέτου. Στην πραγματικότητα το βήμα 

αυτό αποτελεί την καταλληλότερη στιγμή για την κατασκευή ενός ή περισσοτέρων 

δοκιμαστικών έργων με χαρακτηριστικά που να αντικατοπτρίζουν τις παρούσες συνθήκες. Τα 

δοκιμαστικά αυτά έργα μπορούν να προσομοιωθούν με τη βοήθεια των υπό εξέταση 

λογισμικών. Προστίθενται πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές επιδόσεις και παράγονται 

αναφορές για την υποστήριξη του ελέγχου του έργου. Καθώς η προσομοίωση μπορεί να 

διενεργηθεί γρήγορα, ένα δεκαετές έργο είναι δυνατό να μελετηθεί σε μία ή δύο ημέρες και τα 

αποτελέσματα μπορούν να αναλυθούν αμέσως. Η συμμετοχή των μελλοντικών χρηστών του 

συστήματος στην προσομοίωση τους επιτρέπει να κατανοήσουν καλύτερα το πακέτο 

λογισμικού, καθώς και να προσδιορίσουν και να διορθώσουν τις διάφορες αδυναμίες του. Σε  

γενικές γραμμές, συνίσταται η δοκιμή του πακέτου για ένα μικρό χρονικό διάστημα, 

προκειμένου να εξακριβωθεί η καταλληλότητά του για τα επικείμενα έργα. Στη συνέχεια οι 

υπεύθυνοι για την επιλογή μπορούν να αποφασίσουν κατά πόσον θα κρατήσουν το πακέτο ή θα 

αναζητήσουν ένα άλλο βάσει των εμπειριών τους από τη δοκιμαστική περίοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ (PMIS) 
 

4.1 Εισαγωγή – πακέτα λογισμικού 

 

Διαχείριση έργου είναι η διαδικασία επίτευξης πολυδιάστατων στόχων που συνδέονται με την 

έγκαιρη παράδοση, την τήρηση των απαιτήσεων και την ελαχιστοποίηση του κόστους σε ένα 

μοναδικό περιβάλλον, το οποίο υπόκειται στους περιορισμούς της διαθεσιμότητας πόρων, των 

χρηματορροών και των τεχνολογικών επιδόσεων, και όλα αυτά υπό συνθήκες αβεβαιότητας. 

Όπως προαναφέρθηκε διάφορα εργαλεία και τεχνικές αναπτύχθηκαν με σκοπό να διευκολύνουν 

το έργο των διαχειριστών. Κάθε εργαλείο είναι σχεδιασμένο για το χειρισμό μιας συγκεκριμένης 

πτυχής της διαδικασίας διαχείρισης έργου. Ωστόσο, ο διαχειριστής του έργου χρειάζεται συχνά 

ένα συνολικό μηχανισμό για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση περισσότερων πτυχών ενός έργου. Η 

ανάγκη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πακέτων λογισμικού, που επιτρέπουν σε 

διαφορετικές επιχειρήσεις να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά μεταξύ τους μέσω της 

τυποποίησης των διαδικασιών, των εκθέσεων και των αρχείων δεδομένων. 

Η νέα γενιά πακέτων λογισμικού ενοποιεί τη διαχείριση έργου με άλλες δραστηριότητες της 

επιχείρησης. Αν και αρχικά τα πακέτα λογισμικού επικεντρώνονταν συνήθως σε ένα 

περιορισμένο σύνολο εργαλείων και τεχνικών για το χρονικό προγραμματισμό και τη διαχείριση 

του κόστους, σήμερα κυκλοφορούν πλήρως ολοκληρωμένα συστήματα που έχουν τη 

δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών έργων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Τα 

πακέτα αυτά έρχονται με μια ποικιλία δυνατοτήτων και τιμών. Κάποια από αυτά κοστίζουν 

λιγότερο από $50 και κάποια περισσότερο από $100.000. Ωστόσο, το κόστος της πλειοψηφίας 

των πακέτων λογισμικού κυμαίνεται από $500 έως $5.000. Τα περισσότερα από αυτά τα πακέτα 

παρουσιάζουν ομοιότητες όσον αφορά τις δυνατότητές τους, με τα εκάστοτε δυνατά και 

αδύνατα σημεία. 

Τα λογισμικά αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την τιμή τους και τις 

αντίστοιχες δυνατότητες. Υπάρχουν τρία επίπεδα τιμών. Το χαμηλότερο επίπεδο, το οποίο 

κυμαίνεται έως και τα $500, προσφέρει βασικές υπηρεσίες για μικρούς διαχειριστές και για 
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αυτούς που δεν έχουν ανάγκη για μεγάλο εύρος πληροφόρησης. Ορισμένα λογισμικά αυτού του 

επιπέδου προσφέρουν άμεση προβολή των αλλαγών που προκύπτουν στο συνολικό σχεδιασμό 

του έργου, καθώς προστίθενται νέες δραστηριότητες και συνδέονται είτε με προηγούμενες είτε 

με επόμενες. Το επόμενο επίπεδο τιμών κυμαίνεται γύρω στα $1.000. Και σε αυτήν την 

περίπτωση προσφέρεται άμεση προβολή των αλλαγών, που επηρεάζουν το συνολικό σχεδιασμό 

του έργου. Το χρονοδιάγραμμα ενημερώνεται αυτόματα με τις νέες πληροφορίες. Τέτοια 

λογισμικά έχουν γενικότερα την ικανότητα να αδρανοποιούν αυτήν την λειτουργία, έτσι ώστε 

όταν το πρόγραμμα αυξάνει σε μέγεθος και όγκο, να μην υπάρχει καθυστέρηση, όταν 

προστίθεται μια νέα δραστηριότητα. Το Microsoft Project είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

λογισμικού αυτής της κατηγορίας. Το τελευταίο επίπεδο τιμών κυμαίνεται στις $5.000. Τα 

λογισμικά αυτού του επιπέδου είναι συνήθως αρκετά εξελιγμένα και διαθέτουν εντυπωσιακό 

γραφικό περιβάλλον. Απευθύνονται κυρίως σε εταιρίες και επιτρέπουν την ταυτόχρονη 

εισαγωγή δεδομένων από περισσότερους του ενός χρήστες, πολλαπλά προγράμματα και 

πρόσβαση μέσω διαδικτύου ή φορητών υπολογιστών. Η ευελιξία στη διαχείριση των πόρων και 

στις αναφορές είναι το κλειδί σε αυτά τα προϊόντα. Όλα αυτά τα λογισμικά χρησιμοποιούν πολύ 

εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα λογισμικού αυτής της 

κατηγορίας είναι το Primavera P6 (Weber, 2005). 

Το γεγονός ότι τα πακέτα χαμηλού κόστους παρουσιάζουν αδυναμίες και δεν ικανοποιούν 

πλήρως έναν έμπειρο διαχειριστή, οδήγησε στην ταχεία ανάπτυξη διαφορετικών τύπων 

λογισμικού, τα επονομαζόμενα πρόσθετα (add-on). Μέχρι προσφάτως τα περισσότερα πακέτα 

λογισμικού διαχείρισης έργων δεν είχαν τη δυνατότητα να διαχειριστούν ταυτόχρονη τριπλή 

είσοδο δεδομένων, ακόμα και σήμερα η ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης προβλημάτων 

κόστους, χρονικού προγραμματισμού και αβεβαιοτήτων είναι αρκετά περιορισμένη. 

Αποτέλεσμα της μη-δυνατότητας αυτής ήταν η εισαγωγή νέων πρόσθετων λογισμικών που 

ενσωματώνονται στα ήδη υπάρχοντα. Τα πρόσθετα αυτά λογισμικά είναι σε θέση να 

διαχειριστούν με ευκολία αρκετά εξελιγμένα στοχαστικά προβλήματα. Με την ικανότητά τους 

να εκτελούν προσομοιώσεις σχετικά με το χρονικό προγραμματισμό και τη διαχείριση πόρων 

ενός έργου, ο διαχειριστής του έργου έχει στη διάθεσή του τα αποτελέσματα όλων των πιθανών 

σεναρίων και αβεβαιοτήτων που αφορούν τη διαθεσιμότητα των πόρων και το χρονικό 

προγραμματισμό. 
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Η επικράτηση των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν πολλαπλά ταυτόχρονα έργα αλλά και ο 

αυξανόμενος αριθμός των επιχειρήσεων εκείνων με καθαρή οργάνωση έργου (project-oriented) 

συνέβαλαν στην αύξηση της ζήτησης λογισμικών που αποθηκεύουν τα δεδομένα διαφορετικών 

έργων σε μία βάση δεδομένων. Σκοπός είναι να επιτρέπουν στο διαχειριστή του έργου την 

εύκολη και γρήγορη συγκέντρωση των αναγκαίων πόρων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη 

χρήση των πόρων, το χειρισμό σε αλλαγές στο ωρομίσθιο των συμμετεχόντων στο έργο και τη 

σύνδεση όλων αυτών με το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης. 

Όσον αφορά τα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διοίκηση-διαχείριση 

έργων, παρουσιάζονται στο σχήμα 11 τα δέκα επικρατέστερα, καθώς βρίσκονται στις επιλογές 

του 75% των διαχειριστών έργων παγκοσμίως.       

 

Πακέτο Λογισμικού Ποσοστό Χρηστών (%) 
Microsoft Project 48.4% 
Primavera P6 13.8% 
Microsoft Excel 8.5% 
Project Workbench 8.1% 
Time Line 6.1% 
SureTrak 5.3% 
SuperProject 2.8% 
Project Scheduler 2.8% 
Artemis Prestige 2.0% 
FasTracs 2.0% 

σχήμα 11: πακέτα λογισμικού διοίκησης-διαχείρισης έργων (πηγή: Fox, Spence, 1998, Meredith, 

Mantel, 2006) 

 

Από το παραπάνω σχήμα γίνεται ξεκάθαρο πως μακράν το πλέον διαδεδομένο πακέτο 

λογισμικού είναι το Microsoft Project. Δεύτερο έρχεται το Primavera P6 της Oracle, το οποίο 

αφενός παρουσιάζει ένα υψηλό κόστος αγοράς, αφετέρου διαθέτει σημαντικά περισσότερες 

δυνατότητες από φθηνότερα εργαλεία, όπως το Microsoft Project. Αξίζει να σημειωθεί πως το 

επόμενο εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους διαχειριστές έργων θα περίμενε κανείς πως θα 

ήταν κάποιο άλλο εξειδικευμένο λογισμικό, παρ’ όλα αυτά όμως είναι το Microsoft Excel,  

καθώς σχεδόν ένας στους δέκα διαχειριστές παγκοσμίως το χρησιμοποιούν. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας του σχήματος 12, ο οποίος απεικονίζει τον τύπο 

των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τα εν λόγω πακέτα λογισμικού.        
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Τύπος 
Επιχείρησης 

Artemis 
Prestige 

(%) 

Super 
Project 

(%) 

FasTracs 
(%) 

MS 
Excel 
(%) 

MS 
Project 

(%) 

Primavera 
P6 

(%) 

Project 
Workbench 

(%) 

Project 
Scheduler 

(%) 

SureTrak 
(%) 

Time 
Line 
(%) 

Πληροφορικής 3.0 4.5 1.5 6.1 54.5 6.1 16.7 1.5 3.0 3.0 
Υλικών  5.3  10.5 57.9  15.8  5.3 5.3 
Κατασκευαστική 1.6 2.4 3.1 12.6 40.9 17.3 0.8 3.9 8.7 8.7 
Λιανικού 
εμπορίου 

   8.3 37.5 8.3 25.0  8.3 12.5 

Χονδρικού 
εμπορίου 

 7.1  7.1 57.1 7.1 14.3   7.1 

σχήμα 12: πακέτα λογισμικού σε συνδυασμό με τον τύπο της επιχείρησης που τα χρησιμοποιεί 

(πηγή: Fox, Spence, 1998, Meredith, Mantel, 2006) 

 

Το σχήμα 12 επίσης παρουσιάζει το μερίδιο αγοράς των πακέτων λογισμικού για κάθε ένα 

από τους τύπους των επιχειρήσεων. Παρατηρείται πως το Microsoft Project υπερισχύει και είναι 

αυτό που χρησιμοποιείται ευρύτατα στη διαχείριση έργων ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο 

ανήκει η επιχείρηση. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Project Workbench, το οποίο υπερισχύει 

σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων εκτός από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τεχνικά έργα 

στις οποίες γίνεται ευρεία χρήση του Primavera P6, ενώ το Project Workbench έρχεται στην 

τελευταία θέση για τους διαχειριστές τεχνικών-κατασκευαστικών έργων. Επίσης σημαντικές 

πληροφορίες παρουσιάζει και το σχήμα 13 το οποίο αντικατοπτρίζει το ποσοστό χρόνου που 

αφιερώνουν οι διαχειριστές έργων αποκλειστικά σε κάθε πακέτο λογισμικού. Έτσι, παρατηρείται 

πως οι διαχειριστές αφιερώνουν το 72,3% του χρόνου τους χρησιμοποιώντας το Project 

Workbench και το υπόλοιπο 27,7% για τα υπόλοιπα πακέτα. 

 

Πακέτο Λογισμικού Χρόνος Χρήσης (%) 
Project Workbench  72.3 
Microsoft Project 58.6 
Project Scheduler  50.1 
Microsoft Excel 47.5 
Artemis Prestige  45.0 
Primavera P6 37.4 
SureTrak 32.7 
Time Line 29.9 
SuperProject 28.7 
FasTracs 11.0 

σχήμα 13: ποσοστό χρόνου χρήσης πακέτων σε σχέση με τα υπόλοιπα (πηγή: Fox, Spence, 1998, 

Meredith, Mantel, 2006) 
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Όσον αφορά την ικανοποίηση των διαχειριστών έργων από το πακέτο λογισμικού που 

χρησιμοποιούν περαιτέρω στοιχεία δίνει το σχήμα 14, στο οποίο οι διαχειριστές βαθμολόγησαν 

από 1 έως 5 τα πακέτα που χρησιμοποιούν, με το 1 να χαρακτηρίζει τη μη ικανοποίησή τους από 

τις δυνατότητες του πακέτου και με 5 την πλήρη ικανοποίησή τους από αυτό. Χρησιμοποιήθηκε 

το πρότυπο των Doll και Torkzadeh (1988), σύμφωνα με το οποίο η βαθμολόγηση θα γίνει με 

βάση πέντε παράγοντες, την πληρότητα του περιεχομένου του εκάστοτε πακέτου, την ακρίβεια 

των υπολογισμών, τη μορφή των αποτελεσμάτων, την φιλικότητα και την ευκολία στη χρήση 

και τέλος την επικαιρότητα. Τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης παρουσιάζονται στα πλαίσια 

του πίνακα του σχήματος 14.   

 

Πακέτο 
Λογισμικού Σύνολο Περιεχόμενο Ακρίβεια Μορφή Φιλικότητα Επικαιρότητα 

Project 
Scheduler 

3.93 3.9 4.3 3.9 3.2 4.4 

Primavera 
P6 

3.91 4.1 4.3 4.0 3.2 3.9 

Project 
Workbench 

3.90 3.9 4.3 3.8 3.5 4.1 

Microsoft 
Excel 

3.88 3.8 4.3 4.0 3.8 3.6 

SureTrak 3.79 3.7 4.1 3.8 3.2 4.1 
SuperProject 3.75 3.8 4.3 3.8 3.0 3.8 
Microsoft 
Project 

3.64 3.5 3.9 3.6 3.6 3.5 

Artemis 
Prestige 

3.33 3.6 4.0 3.3 2.0 3.0 

FasTracs 3.33 3.3 3.5 3.6 3.4 3.6 
Time Line 3.24 3.0 3.5 3.2 3.2 3.8 

σχήμα 14: ικανοποίηση χρηστών πακέτων λογισμικού (πηγή: Fox, Spence, 1998, Meredith, 

Mantel, 2006) 

 

Επιπλέον, μεγάλη σημασία για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού αποτελεί ο χρόνος 

που απαιτείται για την εκμάθησή του. Έτσι στον πίνακα του σχήματος 15 απεικονίζεται ο 

χρόνος σε ώρες που απαιτείται για την εκμάθηση των επικρατέστερων πακέτων λογισμικού 

σήμερα.   
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Πακέτο Λογισμικού Χρόνος Εκμάθησης (ώρες) 
Primavera P6 31.00 
Project Workbench 28.92 
Project Scheduler 24.00 
SuperProject 16.00 
Microsoft Project 13.61 
Artemis Prestige 12.80 
Microsoft Excel 11.43 
SureTrak 9.71 
Time Line 4.00 
FasTracs 0.00 

σχήμα 15: χρόνος που απαιτείται για την εκμάθηση (πηγή: Fox, Spence, 1998, Meredith, Mantel, 

2006) 

 

Γίνεται αντιληπτό πως το πλέον απαιτητικό πακέτο λογισμικού διαχείρισης έργων είναι το 

Primavera P6. Γεγονός που αποδεικνύει πως το Primavera P6 είναι το πιο απαιτητικό, συνάμα 

όμως και το πιο πλήρες από τα υπόλοιπα πακέτα λογισμικού. Εν κατακλείδι, στην αγορά αυτή 

τη στιγμή κυκλοφορούν πάρα πολλά πακέτα λογισμικού διαχείρισης έργων, παρ’ όλα αυτά η 

πλειοψηφία των διαχειριστών χρησιμοποιούν ελάχιστα από αυτά, με δημοφιλέστερο από αυτά 

το Microsoft Project. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως πολλές φορές οι διαχειριστές έργων 

εμπιστεύονται λογισμικά, τα οποία δεν είναι εξειδικευμένα για τη διαχείριση έργων, όπως το 

Microsoft Excel. 

Παρ’ όλα αυτά, κάθε πακέτο λογισμικού διαφημίζεται και διατίθεται στην αγορά με σκοπό να 

προσφέρει δυνατότητες που άλλα δεν έχουν, παρ’ όλα αυτά όμως η χρήση των περισσοτέρων 

πακέτων λογισμικού διαχείρισης έργων παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες, μιας και όλα 

επικεντρώνονται στις βασικές εργασίες διαχείρισης έργων που είναι ο σχεδιασμός, ο χρονικός 

προγραμματισμός, η παρακολούθηση της πορείας και ο έλεγχος του έργου. 

 

4.2 Πρακτική εφαρμογή – συγκριτική μελέτη 

 

4.2.1 Σύντομη παρουσίαση δημοφιλέστερων πακέτων λογισμικού διαχείρισης έργων 

 

4.2.1.1 Microsoft Project 
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Πρόκειται για το πιο διαδεδομένο πακέτο διαχείρισης έργων. Με το Microsoft Project ο 

χρήστης μπορεί πολύ εύκολα να σχεδιάσει ένα έργο με την βοήθεια των οδηγών σχεδιασμού 

(planning wizards) οι οποίοι παρέχουν υποδείξεις και συντομεύσεις που αυξάνουν την 

παραγωγικότητα. Το Microsoft Project διευκολύνει την παραγωγική διαδικασία που συνήθως 

συνοδεύει τη δημιουργία χρονοδιαγράμματος του έργου. Λειτουργίες όπως η επεξεργασία με 

μεταφορά και απόθεση (drag and drop) κάνουν εύκολη τη μετακίνηση εργασιών και τη γρήγορη 

εισαγωγή νέων πληροφοριών. Όλα τα βασικά συστατικά σχεδίασης έργου υποστηρίζονται στο 

Microsoft Project (Gantt, PERT, resource allocation) και διακρίνονται για την απλότητα στην 

χρήση τους. 

Μια ακόμα χρήσιμη λειτουργία είναι η αυτόματη ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος του έργου 

με βάση κάθε πιθανή αλλαγή από το διαχειριστή. Το λογισμικό προειδοποιεί πότε υπάρχει 

υπεραπασχόληση κάποιων πόρων, ή πότε μια εργασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στην ώρα της. 

Επίσης, άλλες λειτουργίες αφορούν τον προϋπολογισμό του κόστους των πόρων, λαμβάνοντας 

υπόψη την πιθανότητα μεταβολής του κόστους κατά τη διάρκεια του έργου και την ικανότητα 

του συστήματος να ορίζει την καλύτερη και την χειρότερη χρονική περίοδο ολοκλήρωσης του 

έργου (best-case and worst-case scenario). Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αυτές είναι 

διαθέσιμες στο διαχειριστή του έργου υποθετικές καταστάσεις του σχεδίου, οι οποίες μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστούν πιθανά προβλήματα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

του έργου (Δημητριάδης, 2003). 

 

4.2.1.2 Primavera P6 

 

Πρόκειται για το δεύτερο πιο διαδεδομένο πακέτο διαχείρισης έργων και αναμφισβήτητα 

θεωρείται ένα από τα πλέον εξέχοντα και εξελιγμένα εργαλεία προγραμματισμού και 

διαχείρισης έργων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το λογισμικό Primavera P6 της Oracle εμφανίστηκε 

στην αγορά για να καλύψει την ανάγκη των επιχειρήσεων να διαχειρίζονται εξ’ ολοκλήρου τα 

διάφορα έργα τους. Παρέχει πολλές εφαρμογές που επαρκούν τόσο για απλά έργα όσο και για τα 

πιο σύνθετα. 

Το Primavera P6 δίνει στο διαχειριστή του έργου τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου του έργου. 

Παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες διαχείρισης έργων, όπως ακριβώς και το Microsoft 

Project. Είναι σχεδιασμένο για να χειρίζεται πολύπλοκα έργα μεγάλης κλίμακας, μέχρι και έργα 
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με 100.000 δραστηριότητες και απεριόριστους πόρους. Διαθέτει ευέλικτα εργαλεία οργάνωσης 

που προσφέρουν πολλούς τρόπους φιλτραρίσματος και ταξινόμησης των δραστηριοτήτων και 

των πόρων των έργων. Διαχειρίζεται με ευκολία θέματα χαρτοφυλακίου, αξιολόγησης κινδύνων 

και των ωφελειών που σχετίζονται με κάθε τμήμα του έργου και τη λήψη αποφάσεων όσον 

αφορά τον καθορισμό των επαρκών πόρων με τις κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου να 

ολοκληρωθεί επιτυχώς το εκάστοτε έργο. Οι βέλτιστες λύσεις που προσφέρει και οι δυνατότητες 

ελέγχου της πορείας του έργου αποτελούν στοιχεία, τα οποία συμβάλλουν στην έγκαιρη και 

εντός προϋπολογισμού παράδοση του έργου σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. 

 

4.2.2 Πρακτική εφαρμογή 

 

Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας επιδιώκεται η συγκριτική μελέτη, διερεύνηση και  

αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των δύο δημοφιλέστερων λογισμικών διαχείρισης έργων, του 

Microsoft Project και του Primavera P6, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζονται 

κατά την κατασκευή μονώροφης οικοδομής. Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο παρουσιάζεται 

σαφώς απλοποιημένο απ’ ότι στην πραγματικότητα, καθώς σκοπός της μελέτης αυτής είναι η 

παρουσίαση των δυνατοτήτων των λογισμικών και όχι η ακριβής καταγραφή των εργασιών του 

έργου. Οι εργασίες του έργου, η σειρά με την οποία θα πραγματοποιηθούν, οι επιμέρους 

διάρκειες καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα του σχήματος 16. 
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σχήμα 16: εργασίες έργου (πηγή: Microsoft Project Software) 

 

Στη συνέχεια γίνεται εισαγωγή των πόρων (χρηματικών, ανθρώπινων και υλικών) στο έργο 

και η ανάθεσή τους σε εργασίες. Το αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής παρουσιάζεται στο σχήμα 

17, από το οποίο λαμβάνονται πληροφορίες όπως το ωρομίσθιο του κάθε συμμετέχοντα στο 

έργο, καθώς και η συνολική δαπάνη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου για κάθε συμμετέχοντα. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί μια σημαντική διαφοροποίηση του Microsoft Project 

έναντι του Primavera P6 όσον αφορά την εισαγωγή των πόρων. Το μεν Microsoft Project στους 

πόρους που χαρακτηρίζονται ως υλικούς (material) μπορεί να δεχτεί συνολική δαπάνη για όλη 

τη διάρκεια της δραστηριότητας, το δε Primavera P6 για την ίδια κατηγορία πόρων δέχεται 

αυστηρά μόνο ωρομίσθιο. Αρκετά σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το Primavera P6 δίνει τη 

δυνατότητα να καταρτιστεί εκτός από το ημερολόγιο του έργου και ημερολόγιο για κάθε πόρο 

χωριστά. Επιπλέον το Primavera P6 παρουσιάζει μια πιο αυστηρή δομή καθώς πριν την 

εισαγωγή των δραστηριοτήτων του έργου απαιτείται η δομική ανάλυση του έργου (Work 

Breakdown Structure-WBS). 
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σχήμα 17: ανθρώπινοι και χρηματικοί πόροι του έργου (πηγή: Microsoft Project Software) 
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Εν συνεχεία, και μετά την επίλυση του έργου προκύπτει από το Microsoft Project ο πίνακας 

του σχήματος 18, ο οποίος απεικονίζει επιπλέον την συνολική δαπάνη κάθε δραστηριότητας και 

τους πόρους που έχουν ανατεθεί σε κάθε εργασία. Όμοια αποτελέσματα λαμβάνονται και από το 

Primavera P6, σύμφωνα με το σχήμα 19. 

 

 
σχήμα 18: αποτελέσματα μετά την επίλυση του έργου (πηγή: Microsoft Project Software) 
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σχήμα 19: αποτελέσματα μετά την επίλυση του έργου (πηγή: Primavera P6 Software) 

 

Το διάγραμμα δικτύου και το διάγραμμα Gantt των δύο λογισμικών παρουσιάζονται στα 

παρακάτω σχήματα, από τα οποία παρατηρείται πως όλες οι εργασίες του έργου είναι κρίσιμες. 

 

 

 
σχήμα 20: διάγραμμα δικτύου του έργου (πηγή: Microsoft Project Software) 
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σχήμα 21: διάγραμμα Gantt (πηγή: Primavera P6 Software) 

 

Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαχείριση έργων με τη βοήθεια 

πληροφοριακών συστημάτων είναι οι αναφορές (reports) που δίνουν τα λογισμικά, καθώς 

παρέχουν στο διαχειριστή του έργου σημαντικές πληροφορίες οι οποίες βοηθούν τόσο στον 

αποτελεσματικότερο έλεγχο της πορείας του έργου όσο και στην πρόληψη και έγκαιρη 

αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Στον τομέα αυτό, το Primavera P6 υπερτερεί έναντι του 

Microsoft Project, καθώς παρέχει πληθώρα τέτοιων αναφορών. Ενδεικτικοί είναι οι παρακάτω 

πίνακες, από τους οποίους γίνεται φανερή η υπεροχή του Primavera P6. Βέβαια το Microsoft 

Project εξαιτίας της συνεργασίας του με το Microsoft Excel προσφέρει απευθείας αναφορές σε 

μορφή διαγραμμάτων (visual reports), τα οποία βέβαια προκύπτουν και από το Primavera P6 

αφού προηγηθεί όμως από το διαχειριστή μεταφορά των δεδομένων στο Microsoft Excel.  

       

Visual Reports (Microsoft Project) 
   Baseline Cost Report 
   Baseline Work Report 
   Budget Cost Report 
   Budget Work Report 
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   Cash Flow Report 
   Earned Value Over Time Report 
   Resource Cost Summary Report 
   Resource Remaining Work Report 
   Resource Work Availability Report 
   Resource Work Summary Report 
Reports (Microsoft Project) 
Overview Reports 
   Project Summary 
   Top-Level Tasks 
   Critical Tasks 
   Milestones 
   Working Days 
Current Activity Reports 
   Unstarted Tasks 
   Tasks Starting Soon 
   Tasks in Progress 
   Completed Tasks 
   Should Have Started Tasks 
   Slipping Tasks 
Cost Reports 
   Cash Flow 
   Budget 
   Overbudget Tasks 
   Overbudget Resources 
   Earned Value 
Assignment Reports 
   Who Does What 
   Who Does What When 
   To-do List 
   Overallocated Resources 
Workload Reports 
   Task Usage 
   Resource Usage 

σχήμα 22: αναφορές (reports) στο Microsoft Project (πηγή: Microsoft Project Software) 

 

Reports (Primavera P6) 
Standard Construction Reports 
   Activity Status Report 
   Two Week Lookahead 
   Logic Report by Project 
   Notebook Topics 
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   Resource Control Report 
Schedule Reports 
   Classic Schedule Report – Sort by ES, TF 
   Schedule Report with RESP – Sort by ES, TF 
   Schedule Report by Activity Budgets 
   Schedule Report with Logs 
   Schedule Reports – Predecessors & Successors 
   Schedule Report Turnaround Document 
   Schedule Report with Resource Budgets 
   Schedule Report – Sorted by Total Float 
   Schedule Report by Total Float (60 Day Lookahead) 
   Schedule Report – Sorted by Activity ID 
   Schedule Report with Resource Usage 
Resource Reports 
   Resource: Control 
     Resource Control – Detail by Activity 
     Resource Control – Summary by Resource 
   Resource: Earned Value 
     Earned Value Units for WBS and Activities 
   Resource: Loading 
     Resource Loading Detail Activity by WBS 
Cost Reports 
   Cost: Control 
     Budgeted Costs by Cost Account 
     Cost Control – Summary by Activity 
     Actual Costs by Cost Account 
     Remaining Costs by Cost Account 
   Cost: Earned Value 
     Earned Value Costs for WBS and Activities 
   Cost: Tabular 
     Monthly Project Cash Flow 
     Monthly Project Cash Flow by WBS 
   Cost: Loading 
     Cost Loading – Summary by Cost Account 
Report Writer Reports 
   Change Order Log with Costs 
   Change Order Log with Costs with Notes 
   Project Funding Assignments 
   Schedule with Remarks 
   Resource Control – Summary by Activity 
Open Projects Reports 
   Open Projects: WBS 
     Resources on Open Projects 
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     WBS Earned Value 
     WBS Notebook Items 
     WBS Assigned Resources 
     WBS Responsibility Assignment 
     WBS Earned Value Techniques 
     WBS Costs 
   Open Projects: Cost 
     Activity Earned Value 
     Activity Labor 
     Cost, Effort Summary by Project (Labor) 
     Cost, Effort Summary by Project (Non-Labor) 
     Cost, Effort Summary by Phase (Labor) 
     Cost, Effort Summary by Phase (Non-Labor) 
     Cost, Effort Breakdown by WBS, Activity, Resource 
     Cost, Effort Breakdown by Cost Account, Resource, Activity 
     Activity Expenses 
     Expense Summary by Project 
     Expense Details by Project 
     Expense Details by WBS 
     Expense Summary by Expense Category 
   Open Projects: Schedule 
     Activity Reference Documents 
     Activity Steps 
     Schedule Report Comparison to Target 
     Schedule Report Turnaround Document 
     Schedule Report with Activity Budgets 
     Schedule Report with Activity Notes 
     Schedule Report with Feedback 
     Activity Breakdown by WBS 
     Status by WBS, Activity 
   Open Projects: Resource Usage 
     Resource Assignments, All Activities 
     Resource Assignments, Start This Week 
     Resource Assignments, Start Next Week 
     Resource Assignments, Finish This Week 
     Resource Assignments, Finish Next Week 
     Resource Cost Loading, Daily, Organized by WBS 
     Resource Units Loading, Daily, Organized by WBS 
     Resource Cost Loading, Monthly, Organized by WBS 
     Resource Units Loading, Monthly, Organized by WBS 
     Resource Cost Loading, Weekly, Organized by WBS 
     Resource Units Loading, Weekly, Organized by WBS 
     Resource Rates 
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   Open Projects: Work Products & Documents 
     Work Products & Documents by Category 
     Work Products & Documents by Project 
     Work Products & Documents assigned to WBS 
Project Office 
   Project Office: Administration & Security 
     Admin Categories 
     Project Code Values 
     Resource Code Values 
     Activity Code Values 
     Funding Sources 
     Users by Global Security Profile 
     Global Security Profile Privileges 
     OBS User Security Profiles 
     OBS Assignment by Users 
     Project Security Profile Privileges 
     Responsibility Assignment by OBS 
     Responsibility Assignment by WBS 
   Project Office: Resources 
     Resource Details 
     Resource Rates 
     Resource Role Skillsets 
     Role Responsibilities 
   Project Office: All Projects / Portfolio Analysis 
     Project Office: All Projects / Portfolio Analysis: Projects / WBS Details 
       Activity Relationships 
       EPS, Project and WBS Notebook Items 
       EPS, Project Responsibility Assignment 
       EPS, Project Details 
       WBS Dictionary 
       WBS Summary 
       WBS Linked Documents 
       WBS Details 
       WBS Earned Value Definition List 
       WBS Milestones 
     Project Office: All Projects / Portfolio Analysis: Cost & Schedule 
       Project Schedule Baseline Comparison 
       EPS, Project Earned Value 
       EPS, Project Costs 
       EPS, Project Labor 
       EPS, Project Budget, Spending and Benefit 
       EPS, Project Budget Changes 
       EPS, Project Monthly Spending and Benefit 
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   Project Office: Risks, Issues & Thresholds 
     Issues by OBS, WBS 
     Open Issues 
     Closed Issues 
     Issue Navigator 
     Open Risks 
     All Risks 
     Risks by Impacted WBS 
     Risks by Responsible OBS 
     Thresholds 

σχήμα 23: αναφορές (reports) στο Primavera P6 (πηγή: Primavera Software) 

 

Ενδεικτικά στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται κάποιες από τις σημαντικότερες 

αναφορές (reports) που προσφέρουν τα δύο λογισμικά και οι οποίες κρίνονται ιδιαιτέρως 

σημαντικές, καθώς προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες στο διαχειριστή για την πορεία του 

έργου. Ξεκινώντας, στο σχήμα 24 παρουσιάζεται μια σύνοψη του έργου (project summary) με τα 

σημαντικότερα στοιχεία του έργου που κρίνει το λογισμικό. Από το σχήμα 24 γίνονται 

αντιληπτά η συνολική διάρκεια του έργου, οι ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου, 

οι συνολικές εργατοώρες καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου.   

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (PMIS)  

85 

 
σχήμα 24: project summary report (πηγή: Microsoft Project Software) 

 

Στη συνέχεια, στα πλαίσια των σχημάτων που ακολουθούν, απεικονίζονται οι εβδομαδιαίες 

δαπάνες του έργου για κάθε εργασία. 

 

 
σχήμα 25α: weekly cash flow report (πηγή: Microsoft Project Software) 
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σχήμα 25β: weekly cash flow report (πηγή: Microsoft Project Software) 

 

 

 
σχήμα 25γ: weekly cash flow report (πηγή: Microsoft Project Software) 
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σχήμα 25δ: weekly cash flow report (πηγή: Microsoft Project Software) 

 

 

 
σχήμα 25στ: weekly cash flow report (πηγή: Microsoft Project Software) 
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σχήμα 25ε: total cash flow report (πηγή: Microsoft Project Software) 

 

Επίσης ο διαχειριστής του έργου έχει την δυνατότητα να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή σε ποιες 

εργασίες απασχολούνται οι συμμετέχοντες στο έργο. Το γεγονός αυτό υπάρχει και ως αναφορά 

και στα δύο λογισμικά. Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζονται συγκεντρωτικά οι ανθρώπινοι 

πόροι, οι ώρες που εργάζονται καθώς και το χρονικό διάστημα το οποίο απασχολούνται. 
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σχήμα 26α: who does what report (πηγή: Microsoft Project Software) 
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σχήμα 26β: who does what report (πηγή: Microsoft Project Software) 
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σχήμα 26γ: who does what report (πηγή: Microsoft Project Software) 
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σχήμα 26δ: who does what report (πηγή: Microsoft Project Software) 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί πως υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής ακόμα πιο 

αναλυτικών αναφορών. Στην περίπτωση αναφορών που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό 

υπάρχουν αναφορές, όπως η who does what when, η οποία παρουσιάζει ημερησίως πόσες ώρες, 

που και για πόσο χρονικό διάστημα απασχολούνται οι ανθρώπινοι πόροι, η task usage και η 

resource usage αναφορά οι οποίες προσφέρουν στο διαχειριστή του έργου πληροφορίες που 

σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, και συγκεκριμένα με τις εργατοώρες, με διαφορετική 

κάθε φορά βάση, με βάση την εργασία (task) και με βάση τον πόρο (resource). 

 Το Primavera P6 εκτός από τις αναφορές που παρουσιάστηκαν παραπάνω και αναφέρονται 

σε αυτές που είναι διαθέσιμες και στο Microsoft Project παρουσιάζει πληθώρα επιπρόσθετων  

αναφορών. Αυτό βέβαια γίνεται αντιληπτό και από τους πίνακες των σχημάτων 22 και 23. 

Επίσης, οι αναφορές (reports) που προσφέρει στο διαχειριστή είναι σαφώς πιο εξειδικευμένες 

και πιο λεπτομερής. Αυτός είναι και ένας λόγος, μεταξύ άλλων, για τον οποίο προτιμάται το 

Primavera P6 στην περίπτωση μεγάλων και σύνθετων έργων. 
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Το Primavera P6 δίνει ιδιαίτερη σημασία στους πόρους καθώς είναι ο καθοριστικότερος 

παράγοντας επιτυχίας ενός έργου. Για το λόγο αυτό και προσφέρει πολλές αναφορές που 

αναφέρονται στους πόρους (ανθρώπινους, χρηματικούς και υλικούς). Ενδεικτικά στο σχήμα 27 

παρουσιάζονται διαγραμματικά οι εβδομαδιαίες δαπάνες ενός εκ των ανθρώπινων πόρων που 

συμμετέχουν στο έργο, αυτές του προϊσταμένου των οικοδομικών εργασιών. 

 

 
σχήμα 27: εβδομαδιαίες δαπάνες προϊσταμένου οικοδομικών εργασιών (πηγή: Primavera P6 

Software) 

 

Επίσης, εύκολα απεικονίζονται διαγραμματικά και οι συνολικές εβδομαδιαίες δαπάνες του 

έργου για όλους του πόρους του έργου και για όλες τις δραστηριότητες, όπως ακριβώς 

απεικονίζονται στα πλαίσια του σχήματος 28. 

 

 
σχήμα 28: συνολικές εβδομαδιαίες δαπάνες έργου (πηγή: Primavera P6 Software) 
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Στη συνέχεια της παρούσας ενότητας παρουσιάζεται η αναφορά προγραμματισμού του έργου 

με βάση το συνολικό περιθώριο (total float). Στην περίπτωση του παρόντος έργου η αναφορά 

αυτή δεν δείχνει και τόσο σημαντική καθώς όλες οι εργασίες είναι κρίσιμες και παρουσιάζουν 

μηδενικό total float. Παρ’ όλα αυτά όμως στην περίπτωση ενός έργου, το οποίο αποτελείται από 

περισσότερες και πιο σύνθετες εργασίες, η εν λόγω αναφορά είναι πολύ σημαντική καθώς δίνει 

τη δυνατότητα στο διαχειριστή να γνωρίζει ποιες είναι οι κρίσιμες εργασίες του έργου (αυτές 

που παρουσιάζουν μηδενικό total float), αλλά και ποιες είναι οι υποψήφιες κρίσιμες εργασίες 

(αυτές που παρουσιάζουν το μικρότερο total float) σε μια ενδεχόμενη αλλαγή, όπως συμπίεση 

του χρονοδιαγράμματος. 
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σχήμα 29: classic schedule report – sort by ES, TF (πηγή: Primavera P6 Software) 
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Επίσης το Primavera P6 μπορεί να καταρτίσει αναφορές με τις μηνιαίες δαπάνες του έργου 

(monthly project cash flow report). Οι αναφορές αυτές μπορούν να γίνουν ακόμα πιο 

λεπτομερής βάσει της δομικής ανάλυσης του έργου (monthly project cash flow by WBS) 

σύμφωνα με τα σχήματα 30 και 31 αντίστοιχα. 

 

 
σχήμα 30: monthly project cash flow report (πηγή: Primavera P6 Software) 

 

 

 
σχήμα 31: monthly cash flow by WBS report (πηγή: Primavera P6 Software) 
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Ο διαχειριστής του έργου έχει την ευχέρεια με μεταφορά των δεδομένων στο Microsoft Excel 

να μετατρέψει τα δεδομένα των πινάκων σε μορφή διαγράμματος με σκοπό το καλύτερο οπτικό 

αποτέλεσμα (σχήμα 32).     

 

 
σχήμα 32: διαγραμματική απεικόνιση μηνιαίων δαπανών έργου 

 

4.3 Συμπεράσματα χρήσης πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργων 

 

Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τα λογισμικά διαχείρισης έργων οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στην ύπαρξη πολλών διαφορετικών αντικειμένων καθώς και στον τρόπο που 

αλληλεπιδρούν. Η αλληλεπίδραση αυτή προκαλεί αλλαγές στη συμπεριφορά τους και μεταβολές 

στην κατάστασή τους. Κάθε λογισμικό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πλήθος αντικειμένων που 

αλληλεπιδρούν, κάθε ένα με το δικό του σύνολο δεδομένων και λειτουργιών. 

Αναφορικά με την παραπάνω μελέτη, και πριν λάβει χώρα η συμπερασματική ανάλυση των 

δύο δημοφιλέστερων λογισμικών διοίκησης-διαχείρισης έργων, σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει ο 

ανθρώπινος παράγοντας. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν με μοχλό τον άνθρωπο και αποδέκτη 

τον άνθρωπο. Έτσι, όσο πιο γρήγορα οι επιχειρήσεις και το τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό 

στραφεί προς την ορθολογική αξιοποίησή τους τόσο πιο άμεσα θα βελτιστοποιηθεί η ποιότητα 

της παραγωγής με αποτέλεσμα να αποκομίζονται μεγαλύτερα οφέλη. 

Στην περίπτωση των δύο λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω, σε γενικές γραμμές 

είναι περίπου εφάμιλλα ως προς τις μικρές ανάγκες της καθημερινότητας. Παρ’ όλα αυτά όμως, 
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στην περίπτωση πιο σύνθετων έργων παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, διαφορές 

που είναι ικανές να επηρεάσουν ακόμα και την κρίση του διαχειριστή όσον αφορά την τελική 

επιλογή του λογισμικού διαχείρισης του έργου. Αναλυτικότερα: 

• Η ύπαρξη άρρηκτης σχέσης ανάμεσα σε Microsoft Project και Microsoft Excel διευκολύνει 

κατά πολύ τη μεταφορά δεδομένων από τη μία μορφή στην άλλη, γεγονός που δεν 

πραγματοποιείται με τόση ευκολία στο Primavera P6. Παρ’ όλα αυτά το Primavera P6 

μπορεί να εισαγάγει δεδομένα άλλου τύπου, ωστόσο είναι δύσκολη και χρονοβόρα η 

εξαγωγή αυτών σε άλλο λογισμικό. 

• Η ποικιλία και η υπεροχή του Primavera P6 έναντι του Microsoft Project γίνεται αντιληπτή 

και από τα διαφορετικά είδη κόστους και δαπανών που προσφέρει στο διαχειριστή. Με 

άλλα λόγια το Primavera P6 έχει στη διάθεσή του διάφορες κατηγορίες δαπανών όπως 

δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού, για τα επαγγελματικά ταξίδια, ακόμα και για 

χρηματικούς πόρους που επρόκειτο να δαπανηθούν για τα γεύματα των συμμετεχόντων στο 

έργο έχει προνοήσει το λογισμικό. 

• Επίσης, η διαδικασία της παρακολούθησης ενός έργου αρχίζει μετά την ολοκλήρωση του 

αρχικού σχεδίου ή όταν αυτό έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο αποδεκτής 

σχεδίασης. Η διαδικασία αυτή θεωρείται πολύ σημαντική γιατί συμβάλλει στον εντοπισμό 

προβλημάτων όσο το δυνατό νωρίτερα μειώνοντας έτσι την επίδρασή τους. Βασική 

προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό έλεγχο είναι η δημιουργία χρονοδιαγράμματος βάσης 

(baseline), στο οποίο αποθηκεύονται οι αρχικές ρυθμίσεις του έργου έτσι ώστε αργότερα να 

γίνουν οι συγκρίσεις με τα τρέχοντα σενάρια που δοκιμάζονται από το διαχειριστή. Πάνω 

σε αυτήν την ικανότητα έγκειται η διαφορά των δύο λογισμικών, καθώς το Microsoft 

Project μπορεί να αποθηκεύσει μόνο 11 διαφορετικά χρονοδιαγράμματα βάσης ενώ το 

Primavera P6 για κάθε έργο μπορεί να αποθηκεύσει έως και 50 baselines. Βέβαια αξίζει να 

σημειωθεί πως ένα έργο μπορεί να συγκριθεί ταυτόχρονα με τρία baselines κάθε φορά.  

• Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής λογισμικού, για έργα όπως του παραδείγματος, είναι 

ο όγκος των δραστηριοτήτων. Μέσα από τη χρήση και των δύο λογισμικών γίνεται 

ιδιαίτερα σαφές ότι ένας μεγάλος όγκος δραστηριοτήτων δυσκολεύει το Microsoft Project 

καθώς δημιουργεί σύγχυση στον χρήστη. Αντιθέτως, το Primavera P6 ανταποκρίνεται 

άριστα σε ένα μεγάλο και σύνθετο αριθμό δραστηριοτήτων, και μάλιστα όσο περισσότερες 
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είναι οι  δραστηριότητες ενός έργου τόσο πιο ομαλή και δίχως προβλήματα γίνεται η 

διαχείριση του έργου από το Primavera P6. 

• Στα ίδια πλαίσια κυμαίνεται και η υπεροχή του Primavera P6 όσον αφορά τη διαχείριση 

πολλών έργων που διαδραματίζονται την ίδια χρονική στιγμή και που διαχειρίζονται από 

πολλούς διαχειριστές ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή, λόγω του ότι το Primavera P6 

χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων είναι πολύ εύκολη και πολύ ασφαλή ακόμα και η 

συμμετοχή πολλών διαχειριστών στο ίδιο έργο την ίδια χρονική στιγμή, σε αντίθεση με το 

Microsoft Project το οποίο δεν προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. 

• Το Primavera P6 επίσης υποστηρίζει τη γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (HTML) και έχει 

τη δυνατότητα να μετατρέψει απευθείας διάφορα δεδομένα και πληροφορίες του έργου σε 

μορφή HMTL και να χρησιμοποιηθούν από διαχειριστές μέσω διαδικτύου, δυνατότητα που 

λείπει από το Microsoft Project. 

• Άμεση σχέση με το παραπάνω έχει και το γεγονός ότι στο Primavera P6 μπορεί κανείς να 

δημιουργήσει την ιστοσελίδα του έργου (project website) εισάγοντας πληροφορίες όπως 

εργασίες, πόρους, αναφορές, κινδύνους και οτιδήποτε άλλο θεωρεί σημαντικό και το οποίο 

παρέχει το λογισμικό. Έτσι οι διαχειριστές του έργου δε χρειάζεται να εισέλθουν το 

λογισμικό για να αποκομίσουν πληροφορίες για το έργο, αρκεί να εισέλθουν στην 

ιστοσελίδα του έργου και να περιηγηθούν όπως ακριβώς σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα 

του διαδικτύου. Βέβαια στην περίπτωση που κάποιος εκ των διαχειριστών επιθυμεί να 

εισαγάγει νέα δεδομένα στο έργο, τότε όπως είναι λογικό απαιτείται η είσοδος στη βάση 

δεδομένων του λογισμικού. 

• Στην περίπτωση των ανθρώπινων πόρων το Microsoft Project εν συγκρίσει με το Primavera 

P6 κρίνεται σχετικά φτωχό ως προς τις εφαρμογές και τις δυνατότητές του. Στην περίπτωση 

δε που οι πόροι είναι πολλοί και οι δραστηριότητες πολύπλοκα συνδεδεμένες το 

αποτέλεσμα κρίνεται επισφαλές. Το Primavera P6 στον τομέα αυτό κρίνεται πολύ 

αποτελεσματικό, δίνει ιδιαίτερη σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό. Για το λόγο αυτό και 

υπάρχει η δυνατότητα να καταρτιστεί ημερολόγιο όχι μόνο για κάθε έργο αλλά και για κάθε 

πόρο χωριστά, αλλά και να γίνει εισαγωγή ενός νέου όρου, του ρόλου (role), σύμφωνα με 

τον οποίο ο διαχειριστής του έργου για την καλύτερη κατηγοριοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού προσδίδει ρόλους σε κάθε έναν που συμμετέχει στο έργο. Ο ρόλος 

αντιπροσωπεύει μια θέση εργασίας ή μια ειδικότητα που ανατίθεται σε μια δραστηριότητα.  
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Επιπλέον αξιοσημείωτος είναι ο χαρακτηρισμός ενός πόρου ως οδηγός (driving resource). 

Η ιδιότητα αυτή καθορίζει αν ο προγραμματισμός δομηθεί με βάση την διαθεσιμότητα του 

πόρου ή βάσει των εργασιών. 

• Η δομική ανάλυση του έργου (WBS) αποτελεί θεμέλιο λίθο του χρονικού και οικονομικού 

προγραμματισμού και μπορεί να κρίνει την έκβαση του έργου ως προς την τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος. Στο τομέα αυτό το Primavera P6 υπερέχει έναντι του Microsoft Project 

καθώς παρουσιάζει μια πιο αυστηρή δομή και καθοδηγεί έτσι τον διαχειριστή του έργου 

ώστε να επιτευχθεί η ακριβέστερη και ορθότερη εισαγωγή του έργου στο λογισμικό. 

Απαιτείται λοιπόν ενδελεχή μελέτη πριν την εισαγωγή του έργου στο λογισμικό και κατά 

την σύνταξη του WBS καθώς με βάση αυτό θα εισαχθούν οι εργασίες και οι πόροι του 

έργου. 

• Κάτι εξίσου ενδιαφέρον και αρκετά πρωτοποριακό στην περίπτωση του Primavera P6 είναι 

ότι υπάρχει η δυνατότητα δύο εργασίες μεταξύ τους να σχετίζονται με δύο διαφορετικούς 

τρόπους. Με άλλα λόγια μεταξύ δύο διαφορετικών εργασιών μπορεί να υπάρχει σχέση 

έναρξης-έναρξης (SS) και ταυτόχρονα λήξης-λήξης (FF). Έτσι, μπορεί να συμπεράνει 

κανείς πως το Primavera P6 είναι λογισμικό που υποδέχεται περίπλοκες καταστάσεις και τις 

επιλύει χωρίς σύγχυση, καθώς οι διπλές σχέσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στα τεχνικά 

έργα και το Primavera P6 τις αναγνωρίζει και τις διαχειρίζεται με ευκολία. Σε αντίθεση με 

το Microsoft Project το οποίο δέχεται μόνο μία σχέση ανάμεσα σε δύο εργασίες. 

• Σημαντική θεωρείται και η δυνατότητα του Primavera P6 να διαχειριστεί με ευχέρεια τις 

προμήθειες και τους κινδύνους του έργου. Η διαχείριση προμηθειών (procurement 

management) και η διαχείριση κινδύνων (risk management) θεωρούνται σημαντικές 

λειτουργίες για τον πλήρη έλεγχο του έργου. Δυνατότητα που την διαθέτει το Primavera P6, 

εν αντιθέσει με το Microsoft Project, το οποίο χωλαίνει σε αυτό τον τομέα.   

• Το Primavera P6 είναι data-based λογισμικό. Αυτό σημαίνει ότι όταν δημιουργείται ένα 

έργο, το λογισμικό δημιουργεί αυτόματα ένα πακέτο αρχείων για το ίδιο το έργο. Σε μια 

πρώτη ανάγνωση το γεγονός αυτό ίσως δεν ενοχλεί τον χρήστη αλλά αν απαιτηθεί 

μετακίνηση του αρχείου σε άλλον υπολογιστή τότε απαιτείται η δημιουργία ενός φακέλου 

αποτελούμενου από περισσότερα από ένα αρχεία. Αντιθέτως, το Microsoft Project είναι 

file-based λογισμικό, γεγονός που ευνοεί την γρήγορη και εύκολη μεταφορά ενός έργου. 
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• Τέλος, κάτι που μπορεί να ξενίσει έναν άπειρο χρήστη είναι το γεγονός ότι το Primavera P6 

λειτουργεί χωρίς ο διαχειριστής να μπορεί να αποθηκεύει (save), καθώς το εν λόγω 

λογισμικό όπως προαναφέρθηκε είναι data-based και αποθηκεύει αυτόματα στη βάση 

δεδομένων του κάθε νέα πληροφορία που εισάγεται. Επιπλέον σοβαρό μειονέκτημα του 

Primavera P6 είναι ότι δεν προσφέρεται η επιλογή της αναίρεσης (undo), η οποία στη 

σημερινή εποχή κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Ο διαχειριστής σε μια τέτοια περίπτωση 

καλείται να διορθώσει χειρωνακτικά τυχόν σφάλματα σε προηγούμενα στάδια. 

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να επισημανθεί πως οπτικά το Microsoft Project λόγω του 

περιβάλλοντος Microsoft είναι πιο φιλικό προς το χρήστη, παρ’ όλα αυτά όμως από τη στιγμή 

που θα εξοικειωθεί ο διαχειριστής με το περιβάλλον του Primavera P6 θα διαπιστώσει τα 

προτερήματα και τις αρετές του. Βέβαια ο κάθε διαχειριστής ανάλογα με την πολυπλοκότητα 

του έργου που καλείται να διαχειριστεί ενδεχομένως διαπιστώσει επιπλέον διαφορές στις 

δυνατότητες του κάθε λογισμικού και είναι στην κρίση του καθενός ποιο από τα πακέτα 

λογισμικού διοίκησης-διαχείρισης έργων θα επιλέξει. Άλλωστε από την παραπάνω ανάλυση 

φαίνεται ξεκάθαρα πως το Primavera P6 υπερτερεί έναντι του Microsoft Project, παρ’ όλα αυτά 

όμως, και με βάση την ανάλυση της ενότητας 4.1, η πλειοψηφία των διαχειριστών παγκοσμίως 

προτιμούν το Microsoft Project.  
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5.1 Νέες τάσεις – εξελικτική ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης-διαχείρισης 

έργων 

 

Η διαδικασία ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος εμπερικλείει, εκτός από τις 

τεχνικές, μια σειρά από διοικητικές δραστηριότητες. Γενικά, οι διοικητικές δραστηριότητες 

αποσκοπούν στον έλεγχο του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναλαμβάνονται οι τεχνικές 

δραστηριότητες με απώτερο στόχο την αποτελεσματική ανάπτυξη και επιτυχή υλοποίηση του 

πληροφοριακού συστήματος. Διοίκηση-διαχείριση έργου είναι ένα σύνολο από διοικητικές 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός αποδοτικού πληροφοριακού συστήματος 

μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα και με την ελάχιστη δυνατή διάθεση πόρων. 

Ο προγραμματισμός του έργου αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες που 

αναλαμβάνονται κατά τη διαδικασία διοίκησής του. Χωρίς την ύπαρξη κάποιου προγράμματος 

δεν είναι δυνατός ο διοικητικός έλεγχος του έργου διότι δεν υπάρχουν τα σημεία αναφοράς για 

την άσκηση του ελέγχου αυτού. Κεντρικό σημείο αναφοράς για τη διοίκηση ενός έργου 

αποτελεί η στρατηγική της επιχείρησης στον τομέα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. 

Μια τέτοια στρατηγική παρέχει το γενικό πλαίσιο δράσης για την επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού αναφορικά με τον τρόπο δόμησης, ολοκλήρωσης και υλοποίησης των 

πληροφοριακών συστημάτων (Βασιλακόπουλος, Χρυσικόπουλος, 1990). 

Στην τρέχουσα δεκαετία έχουν γίνει ριζικές αλλαγές στη σύνθεση των πληροφοριακών 

συστημάτων, τόσο στο υλικό μέρος όσο και στη διαχείριση των πληροφοριών. Η αρχιτεκτονική 

των πληροφοριών οδηγείται από ισχυρές τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς επίσης και από 

κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις. Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης 

έργων θα πρέπει να προσφέρουν στο χρήστη τη δυνατότητα να χειριστεί την πληροφορία με 

μεγαλύτερη ευελιξία και πιο φιλικό τρόπο. Αυτό είναι συνέπεια των αλλαγών στη φιλοσοφία 

των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η πιο σημαντική όμως αλλαγή από το παρελθόν είναι ότι με τη 

νέα αυτή αρχιτεκτονική, σχεδόν όλοι μέσα σε μια επιχείρηση μπορούν να εργάζονται 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

103 

ταυτόχρονα, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρηση και χωρίς υπερφόρτωση του κεντρικού 

υπολογιστή (Πολλάλης, Γιαννακόπουλος, Παπουτσής, 2004). 

Η εξελικτική ανάπτυξη των συστημάτων αυτών αποτελεί μια σταδιακή προσέγγιση, που 

παραδίδει κατά περιόδους ένα σύστημα που γίνεται όλο και περισσότερο πλήρες με το πέρασμα 

του χρόνου. Η πρώτη υλοποίηση δε θεωρείται ως ο κύριος στόχος, αλλά αποτελεί μέρος της 

συνεχιζόμενης εξέλιξης και της βελτίωσης του συστήματος, έως ότου να επιτευχθεί μια βέλτιστη 

λύση στο αρχικό πρόβλημα ή τις απαιτήσεις του έργου. Συχνά, καθώς το σύστημα ωριμάζει, 

μόνο ελάσσονος σημασίας επαναλήψεις συμβαίνουν μέχρις ότου απαιτηθεί μια σημαντική 

αλλαγή ως αποτέλεσμα βαθμιαίας αχρήστευσης κάποιας τεχνολογίας, αλλαγής του σκοπού της 

επιχείρησης ή του έργου ή ενός ριζικού επανασχεδιασμού των απαιτούμενων διαδικασιών. Στην 

περίπτωση αυτή το υπάρχον σύστημα αχρηστεύεται πλήρως και ένα καινούριο ξεκινά. 

Όταν συμβαίνει αυτό οι εξελικτικές αλλαγές αντικαθίστανται από μεγάλες και απότομες 

αλλαγές που κλονίζουν ολόκληρη την επιχείρηση και η διαδικασία ξεκινά από την αρχή. 

Φυσικά, η άποψη ότι ένα πληροφοριακό σύστημα φθάνει κάποια στιγμή σε ένα σημείο 

ισορροπίας, όπου απαιτείται σχετικά λίγη συντήρηση και αλλαγή, συχνά δεν επαληθεύεται 

επειδή στην πράξη οι επιχειρησιακές ανάγκες και οι απαιτήσεις των χρηστών συνήθως 

εξελίσσονται και αλλάζουν απαιτώντας συνεχή εξέλιξη. 

Τα εξελικτικά συστήματα κατά συνέπεια δε βρίσκονται στην τελική τους μορφή στην πρώτη 

επανάληψη ή παράδοσή τους. Κάθε παράδοση επιτυγχάνει κάτι κρίσιμο και χρησιμοποιήσιμο 

αλλά δεν είναι απαραιτήτως πλήρης. Η διαδικασία σχεδιασμού εκτείνεται σε ολόκληρο τον 

κύκλο ανάπτυξης και ζωής του πληροφοριακού συστήματος, παρέχοντας κάθε φορά με κάθε 

επανάληψη μια καλύτερη προσέγγιση ως προς το ιδανικό απαιτούμενο σύστημα. Ο αρχικός 

σχεδιασμός, όπως και οι σχεδιασμοί των επόμενων επαναλήψεων, πρέπει να ακολουθούν την 

εξέλιξη. Επομένως, οι βελτιώσεις και ο εμπλουτισμός ενός πληροφοριακού συστήματος 

μπορούν να γίνουν αργότερα σε επόμενες επαναλήψεις, αφού πρώτα θα έχει προηγηθεί η χρήση 

του συστήματος και θα έχει συλλεχθεί πολύτιμη εμπειρία για αυτό (Avison, Fitzgerald, 2006).  

 

5.2 Συμπεράσματα – προτάσεις 

 

Η διαχείριση έργων είναι ένα γνωστικό πεδίο πολλά υποσχόμενο, που οφείλει να 

εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο με νέες τεχνικές, εργαλεία και μεθόδους. Στα μέσα της 
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δεκαετίας του 1990 ξεκίνησε μια σημαντική προσπάθεια τυποποίησης της γνώσης αυτής από 

τους διάφορους επαγγελματικούς συνεταιρισμούς με την έκδοση των οδηγών βασικών γνώσεων 

(Body Of Knowledge-BOK). Μια από τις σύγχρονες τάσεις είναι η ανάγκη ενοποίησης των 

οδηγών αυτών. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται αλλαγές στη διαχείριση των 

έργων. Αυξήθηκαν τα γραφεία διαχείρισης έργων (Project Management Offices-PMO), και η 

ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας επέτρεψε τη δημιουργία πολλαπλών ομάδων έργου, όπου η 

μεταξύ τους επικοινωνία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της τεχνολογίας και του 

διαδικτύου. Στον προγραμματισμό έργων αναδείχθηκε η μέθοδος της κρίσιμης αλυσίδας, ενώ 

στον έλεγχο έργων κερδίζει συνεχώς έδαφος η μέθοδος πιστοποιημένης αξίας (earned value 

method) και σημειώνεται αυξημένο ενδιαφέρον για τη διαχείριση κινδύνων (risk management). 

Τα τελευταία χρόνια επίσης γίνεται λόγος για την ευέλικτη διαχείριση των έργων (agile project 

management), η οποία υιοθετεί τις δώδεκα αρχές του agile manifesto και αποτελεί μια μέθοδο 

διαχείρισης εξαιρετικά πολύπλοκων έργων με υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας και με κύρια χρήση 

έως σήμερα στην ανάπτυξη λογισμικών. 

Στον κατασκευαστικό τομέα παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον για την αξιολόγηση και 

βελτίωση των έργων (project evaluation and improvement), το κόστος μονάδας αποτελεσμάτων 

(cost units outcome), τη στρατηγική ευθυγράμμιση (strategic alignment) καθώς και η διαχείριση 

πόρων (resource management). Τα εργαλεία, οι τεχνικές και οι μέθοδοι που επιλέγονται για τη 

διαχείριση των έργων και ενός χαρτοφυλακίου θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με τη 

στρατηγική της επιχείρησης και την κουλτούρα της. 

Ο τομέας των πληροφοριακών συστημάτων παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον και 

αναφέρεται στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων για την καλύτερη διαχείριση των 

αποφάσεων. Επιπλέον, η παρακολούθηση της πορείας ενός έργου με μεθόδους, όπως της 

πιστοποιημένης αξίας, που συνδυάζουν τη μέτρηση των επιδόσεων κόστους και τεχνικών 

προδιαγραφών παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον. Τέλος, στις σύγχρονες τάσεις 

συγκαταλέγονται και η επέκταση της διαχείρισης έργου σε νέες περιοχές και η συγκριτική 

αξιολόγηση έργων (benchmarking), η οποία περιλαμβάνει τη σύγκριση πραγματικών ή 

προγραμματισμένων πρακτικών του έργου σε συγκρίσιμα έργα για τον καθορισμό αφενός των 

βέλτιστων πρακτικών και αφετέρου ως μια βάση για τη μέτρηση της επίδοσης. 

Στη σημερινή εποχή πάνω από το 95% των διαχειριστών χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα 

εργαλείο διαχείρισης έργου, το 48% των διαχειριστών χρησιμοποιεί κάποια τεχνική για τη λήψη 
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αποφάσεων, ενώ μόνο το 35% των διαχειριστών χρησιμοποιεί κάποιο εργαλείο για τη διαχείριση 

κινδύνων. Στην πλειονότητά τους οι διαχειριστές έργων χρησιμοποιούν εργαλεία διαχείρισης 

έργων λόγω συνήθειας ή επειδή είναι ευρέως αποδεκτά, χωρίς απαραίτητα να συνεισφέρουν 

στην επιτυχία του έργου. Ένα έργο για να μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένο θα πρέπει να πληροί 

τα κριτήρια του χρόνου, του κόστους και της ποιότητας και να είναι ικανοποιημένος ο πελάτης 

με την ολοκλήρωσή του. 
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