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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ανάγκη των επιχειρήσεων για αδιάκοπη καινοτομία, η συνεχής αλλαγή του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η ανάπτυξη «ευέλικτων» μεθόδων Διοίκησης 

Έργου ως απάντηση σ’ αυτό το πλαίσιο αποτελούν το ουσιαστικό ερέθισμα για τη 

συγκεκριμένη εργασία. Σκοπός της είναι η καταγραφή και παρουσίαση της κατάστασης 

που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού. 

Είναι κυρίως προσανατολισμένη στην παρουσίαση των ποσοστών χρήσης των 

ευέλικτων μεθόδων, στα οφέλη καθώς και στα προβλήματα και αδυναμίες που 

προκύπτουν από τη χρήση τους. Επίσης, γίνεται προσπάθεια σύγκρισης παραδοσιακών 

μεθόδων με ευέλικτες και των ευέλικτων μεθόδων μεταξύ τους.  

Η εργασία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι  

ευέλικτες μεθοδολογίες, οι βασικές αρχές τους, καθώς και διεθνείς και εγχώριες 

έρευνες σχετικά με τα ποσοστά χρήσης τους, τα οφέλη και τα προβλήματα που έχουν 

παρατηρηθεί. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται αναλυτικότερα η πιο δημοφιλής 

μέθοδος ευέλικτης ανάπτυξης, Scrum, η οποία επιλέγεται από τη συντριπτική 

πλειοψηφία των οργανισμών που ακολουθούν την ευέλικτη ανάπτυξη. Τέλος, 

παρατίθενται συμπεράσματα και προτάσεις. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον εξακολουθεί να μεταβάλλεται με ένα δραματικά 

αυξανόμενο ρυθμό. Για να ευδοκιμήσουν οι επιχειρήσεις σε αυτό το ταραχώδες 

περιβάλλον έρχονται αντιμέτωπες με την ανάγκη για συνεχή καινοτομία (Highsmith & 

Cockburn, 2001). Η ανάγκη για καινοτομία είναι ακόμη πιο εμφανής στον ραγδαία 

αναπτυσσόμενο κλάδο των νέων τεχνολογιών καθιστώντας, έτσι, την ανάπτυξη 

λογισμικού και τη διοίκηση έργων πληροφορικής να έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από 

νέες μεθόδους και τεχνικές, οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν και να 

προσαρμοστούν σε αυτό το ταραχώδες και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Τόσο η τεχνολογία όσο και το επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλονται κατά τη 

διάρκεια ανάπτυξης ενός έργου, και πολλές φορές οι απαιτήσεις και τα σχέδια του 

έργου ακυρώνονται ή μεταβάλλονται ακόμη και σε σχετικά μικρά έργα (Williams & 

Cockburn, 2003). Επομένως, οι πελάτες όλο και πιο δύσκολα μπορούν να δηλώσουν τις 

ανάγκες τους εξαρχής. Έγινε εμφανές από πολύ νωρίς ότι δεν μπορούμε να 

απορρίψουμε τις ραγδαίες αλλαγές αλλά πρέπει να βρεθεί τρόπος έγκαιρης και 

αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. 

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις θεωρούν ότι με αρκετή προσπάθεια μπορεί να 

προβλεφθεί το πλήρες σύνολο των απαιτήσεων από νωρίς στη διάρκεια ανάπτυξης του 

έργου εξαλείφοντας την αλλαγή κι έτσι να μειωθεί το κόστος. Σήμερα, η προσπάθεια 

για εξάλειψη της αλλαγής σημαίνει έλλειψη ανταπόκρισης στις επιχειρηματικές 

συνθήκες, δηλ. επιχειρηματική αποτυχία (Highsmith & Cockburn, 2001).  

Η εξάλειψη της αλλαγής δεν αποτελεί λύση, αλλά η μόνη βιώσιμη στρατηγική είναι 

μείωση του κόστους που προκαλούν στο έργο. Στον κλάδο των νέων τεχνολογιών οι 

«Ευέλικτες Μέθοδοι» και κατ’ επέκταση η «Ευέλικτη Διοίκηση Έργου» απαντούν σε 

αυτήν την προσδοκία (Highsmith & Cockburn, 2001). Η Ευέλικτη Ανάπτυξη – όπως 

συνηθίζεται για οτιδήποτε νέο – έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις στην κοινότητα των 

επαγγελματιών του κλάδου και ενώ άλλοι μάχονται έντονα υπέρ των νέων μεθόδων, 

άλλοι τις αποδοκιμάζουν και άλλοι προσπαθούν να αναμείξουν τις ευέλικτες μεθόδους 

με στοιχεία των παραδοσιακών. Πολλοί περισσότεροι είναι αυτοί που αναρωτιούνται τι 

ακριβώς είναι η ευελιξία (Williams & Cockburn, 2003). 

Η ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού τονίζει την ποιότητα στο σχεδιασμό. Αυτές οι 

μέθοδοι μερικές φορές συγχέονται με τον αυθορμητισμό, την έλλειψη οργάνωσης και 

πειθαρχίας, επειδή ο σχεδιασμός γίνεται σε συνεχή βάση, σε μικρότερα κομμάτια, εν 
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αντιθέσει με τις παραδοσιακές όπου ο σχεδιασμός προηγείται της υλοποίησης. Η 

οριοθέτηση του πλαισίου και η δήλωση των αρχών που διέπουν τις ευέλικτες 

μεθοδολογίες σηματοδότησαν την έναρξη νέας εποχής στον κλάδο. Οι συγκεκριμένες 

μεθοδολογίες άρχισαν να κερδίζουν έδαφος. Με τον καιρό όλο και περισσότερες 

εταιρείες τις υιοθετούν και προσαρμόζουν τις δομές τους στη νέα φιλοσοφία που 

εφαρμόζουν. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και το γεγονός ότι η ευέλικτη ανάπτυξη γίνεται 

όλο και πιο δημοφιλής (VersionOne, 2011), έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αναζήτηση 

ερευνών σχετικά με τη χρήση των ευέλικτων μεθόδων και την υιοθέτησή τους από τον 

επιχειρηματικό κόσμο. Στα πλαίσια της εργασίας γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των 

αρχών λειτουργίας των ευέλικτων μεθοδολογιών και εξερεύνησης του ποσοστού 

χρήσης τους. Ακόμη, είναι ενδιαφέρον να αναζητήσει κανείς ποιες είναι οι πιο 

διαδεδομένες μέθοδοι καθώς και τα οφέλη και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από 

την πρακτική τους εφαρμογή. Παρουσιάζονται στοιχεία από το διεθνή χώρο και την 

Ελλάδα, αν και οι πηγές για την εγχώρια κατάσταση είναι πολύ περιορισμένες. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει στηριχτεί σε βιβλιογραφική έρευνα κυρίως 

από το διεθνή – αλλά και τον εγχώριο – επιστημονικό χώρο. Αναζητήθηκε 

βιβλιογραφία σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών, δημοσιεύσεις, πρακτικά συνεδρίων, 

ηλεκτρονικές πηγές και διαδικτυακές στατιστικές έρευνες εταιρειών. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από μελέτες περίπτωσης, έρευνες από διπλωματικές 

εργασίες και διδακτορικές διατριβές. 

Αρχικά, έγινε προσπάθεια καταγραφής των αιτιών που οδήγησαν στην εμφάνιση και 

εξέλιξη της ευέλικτης ανάπτυξης καθώς και του πλαισίου μέσα στο οποίο 

διαμορφώθηκε. Στην πορεία, αναφέρονται οι γενικές αρχές που διέπουν την ευέλικτη 

ανάπτυξη λογισμικού και παρουσιάζονται οι βασικότερες μέθοδοι.  

Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται σε έρευνες που έχουν εκπονηθεί για το 

συγκεκριμένο θέμα. Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης 

παγκόσμιας έρευνας του Standish Group «Chaos Reports» που ερευνά τα ποσοστά 

αποτυχίας των έργων πληροφορικής και πως επηρεάζει η ευέλικτη ανάπτυξη αυτά τα 

ποσοστά. Ακολουθούν έρευνες που εξετάζουν τη χρήση των μεθόδων, των 

προβλημάτων και αδυναμιών τους. Όλες οι έρευνες απευθύνονταν σε επαγγελματίες 

του χώρου και διενεργήθηκαν παγκοσμίως. Όσον αφορά την Ελλάδα, στην εγχώρια 

βιβλιογραφία συναντούμε τρεις έρευνες που διενεργήθηκαν τα έτη 2004, 2007 και 2009 

στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής. 

Τέλος, από τα αποτελέσματα προέκυψε η αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της μεθόδου 

Scrum και θεωρήθηκε ότι είναι καλό να γίνει μια λεπτομερέστερη παρουσίασή της στο 

τελευταίο μέρος της εργασίας.  
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3. AGILE ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 

3.1. Εισαγωγικά στοιχεία 

 

Όταν εξετάζουμε τις παραδοσιακές προσεγγίσεις στη Διοίκηση Έργων και ιδιαίτερα 

στην ανάπτυξη λογισμικού πολλά μειονεκτήματα είναι άμεσα εμφανή. Το κυριότερο 

μειονέκτημα (Cervone, 2011) είναι η τεράστια προσπάθεια που απαιτείται κατά τη 

φάση του σχεδιασμού ενός έργου και συχνά περιλαμβάνει τους μισούς (ή 

περισσότερους) από τους πόρους που δαπανούνται για το έργο πριν καν ξεκινήσει 

οποιαδήποτε διαδικασία ανάπτυξης. Επιπλέον, ο ορισμός των απαιτήσεων είναι τόσο 

χρονοβόρα διαδικασία που οι απαιτήσεις για το έργο συχνά έχουν αλλάξει πριν 

ξεκινήσει η διαδικασία της ανάπτυξης. 

Από αυτό το περιβάλλον αναδύθηκε η ανάγκη για «ευέλικτη» διαχείριση έργων. 

Σύμφωνα με τους Qumer και Henderson-Sellers (2008) η «Ευελιξία» αποτελεί: «μόνιμη 

συμπεριφορά ή ικανότητα μιας ευαίσθητης οντότητας που προσαρμόζεται γρήγορα 

ώστε να καλύψει αναμενόμενες ή απρόσμενες αλλαγές, ακολουθώντας το συντομότερο 

τρόπο, χρησιμοποιώντας οικονομικά, απλά, αλλά ποιοτικά μέσα σε ένα δυναμικό 

περιβάλλον και χρησιμοποιεί επικαιροποιημένη πρότερη γνώση και εμπειρία για να 

μάθει από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον». 

 Η «Ευέλικτη Διοίκηση Έργου» είναι το αποτέλεσμα του κινήματος για ευέλικτη 

ανάπτυξη λογισμικού. Αν και η προέλευση της Ευέλικτης Διοίκησης Έργου μπορεί να 

αναχθεί στα μέσα της δεκαετίας του ’80 βασιζόμενη σε ιδέες από άρθρο των Takeuchi 

και Nonaka (1986) στο Harvard Business Review, μόλις το 1995 (Schwaber,1995) 

παρουσιάστηκε η πρώτη ευέλικτη μέθοδος για την ανάπτυξη λογισμικού σε συνέδριο 

και η ιδέα αυτή κέρδισε το ενδιαφέρον. Αναλύοντας τις κοινές διαδικασίες ανάπτυξης 

λογισμικού οι ερευνητές (Cervone, 2011) διαπίστωσαν ότι οι παραδοσιακές 

προσεγγίσεις ανάπτυξης δεν ήταν κατάλληλες για εμπειρικές, απρόβλεπτες και μη-

επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. 

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες στον τρόπο ανάπτυξης λογισμικού τα 

τελευταία χρόνια ήταν η παρουσίαση των αρχών για ευέλικτη ανάπτυξη με τη μορφή 

μανιφέστου. Από τη δημιουργία του «Μανιφέστου για την Ευέλικτη Ανάπτυξη 

Λογισμικού» το 2001, συμπεριλαμβανομένων των ετών που προηγήθηκαν της 

δημιουργίας του, αρκετές ευέλικτες μέθοδοι έχουν παρουσιαστεί και εφαρμοστεί 

(Vlaanderen et al, 2011). Παραδείγματα τέτοιων μεθοδολογιών αποτελούν ο Ακραίος 

Προγραμματισμός (XP), η SCRUM, η Ανάπτυξη Βάσει Χαρακτηριστικών (Feature 
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Driven Development) και η Μέθοδος Ανάπτυξης Δυναμικών Συστημάτων (Dynamic 

Systems Development Method).  

Η «Ευέλικτη Μέθοδος Ανάπτυξης Λογισμικού» ορίζεται (Qumer & Henderson-

Sellers, 2008) ως: «Μια μέθοδος ανάπτυξης λογισμικού η οποία εστιάζει στον 

ανθρώπινο παράγοντα, επικεντρώνονται στην επικοινωνία, είναι ελαστική και 

ευπροσάρμοστη στις αναμενόμενες ή μη αναμενόμενες αλλαγές ανά πάσα στιγμή, είναι 

γρήγορη ενθαρρύνοντας την ταχεία και επαναληπτική ανάπτυξη του προϊόντος ανά 

εκδόσεις, είναι λιτή, αφού επικεντρώνεται στη συντόμευση του χρονοδιαγράμματος και 

συρρίκνωση του κόστους και στη βελτίωση της ποιότητας, ανταποκρίνεται κατάλληλα 

σε προβλεπόμενες και απρόβλεπτες αλλαγές και στηρίζεται στη μάθηση, αφού στοχεύει 

στη βελτίωση τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ανάπτυξη του προϊόντος». 

Όπως με κάθε εκκολαπτόμενη επιστημονική μέθοδο, τα πρώτα χρόνια της ευέλικτης 

ανάπτυξης χαρακτηρίστηκαν από τον ενθουσιασμό των λίγων και το σκεπτικισμό των 

πολλών (Dingsøyr et al, 2012). Στη σύγχρονη ανάπτυξη λογισμικού, όμως, οι ευέλικτες 

μέθοδοι, και ιδίως η Scrum, έχουν γίνει η κυρίαρχη τάση τόσο στους μικρούς όσο και 

στους μεγάλους οργανισμούς (VersionOne, 2011).  

Με βάση την επαναληπτική και αυξητική ανάπτυξη λογισμικού, οι ευέλικτες 

μέθοδοι είχαν αρχικά δημιουργηθεί για να υποστηρίζουν μικρές ομάδες από έμπειρους 

προγραμματιστές που εργάζονταν σαν ομάδα σε ένα ενιαίο χώρο. Ως εκ τούτου, 

βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην άμεση και προσωπική επικοινωνία, περιορίζοντας το 

μέγιστο αποδοτικό μέγεθος της ομάδας ανάπτυξης (Paasivaara & Lassenius, 2014). Αν 

και οι ευέλικτες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για μικρά, μη κρίσιμα συστήματα 

με εξαιρετικά ευμετάβλητες απαιτήσεις και υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, πλέον η 

ευέλικτη ανάπτυξη (Lindvall et al, 2004) υιοθετείται όλο και περισσότερο από 

μεγάλους οργανισμούς που διαχειρίζονται μεγάλα έργα ανάπτυξης λογισμικού και 

χρησιμοποιούν πολλαπλές ομάδες κατανεμημένες σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 

Βέβαια, η χρήση των ευέλικτων μεθόδων με τα νέα δεδομένα, εισάγει νέες προκλήσεις 

που σχετίζονται με το συντονισμό μεταξύ της ομάδας, την αποτελεσματική ανταλλαγή 

γνώσεων μεταξύ των ομάδων καθώς και όλες τις προκλήσεις των κατανεμημένων 

έργων. 
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3.2. Μανιφέστο για την ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού 

 

Ο επίσημος ορισμός για την Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού (Sverrisdottir et al., 

2014) συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά σε μορφή μανιφέστου το Φεβρουάριο του 2001 

από μια ομάδα 17 διακεκριμένων ερευνητών για τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, 

οι οποίοι συμμετείχαν σε κορυφαίο συνέδριο για να παρουσιάσουν έναν καλύτερο 

τρόπο στην ανάπτυξη λογισμικού. Στη συνέχεια δημιούργησαν την «Ευέλικτη 

Συμμαχία». Το «Μανιφέστο για την Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού» αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα της «Ευέλικτης Συμμαχίας»  (http://www.agilemanifesto.org).   

Αν και κάθε ευέλικτη μέθοδος έχει τη δική της ξεχωριστή προσέγγιση, όλες 

μοιράζονται το ίδιο όραμα και βασικές αρχές, όπως παρουσιάζονται στο Μανιφέστο για 

την Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού (Sverrisdottir et al., 2014). Σε αυτό τονίζεται η 

σπουδαιότητα της ομαλής και στενής συνεργασίας μεταξύ της ομάδας υλοποίησης του 

έργου και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (Judy & Krumins-Beens, 2008). 

Σύμφωνα με τους συντάκτες του μανιφέστου, λόγω της ομολογουμένως άμεσης 

ανταπόκρισης των μεθόδων στις αλλαγές, οι ευέλικτες μέθοδοι θα γίνουν ακόμη πιο 

σημαντικές. Επίσης, υποστηρίζουν ότι η ευέλικτη σκέψη είναι ζωτικής σημασίας για 

την επιτυχία σε επιχειρηματικό επίπεδο στον 21ο αιώνα (Bowles, 2012). Η ευέλικτη 

προσέγγιση είναι χρήσιμη για όλους τους τύπους των έργων και όχι μόνο για έργα 

ανάπτυξης λογισμικού, καθώς δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με το λογισμικό, αλλά έχει να 

κάνει με την αναγνώριση της σπουδαιότητας της άμεσης ανατροφοδότησης (feedback). 

Η ευέλικτη προσέγγιση είναι ολιστική και ισχύει παντού – από τον επιχειρηματικό 

κόσμο μέχρι την καθημερινή ζωή. Οι συγγραφείς του μανιφέστου υποστηρίζουν ότι 

είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται ευέλικτες πρακτικές σε κάθε έργο που 

εμπεριέχει αβεβαιότητα (Stare, 2014). 

Το μανιφέστο το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της «Ευέλικτης Συμμαχίας» 

είναι το ακόλουθο: 

 Ανακαλύπτουμε καλύτερους τρόπους ανάπτυξης λογισμικού στην πράξη και 

βοηθάμε τους άλλους να κάνουν το ίδιο. 

 Αυτή η δραστηριότητα μας έχει οδηγήσει στο να αξιολογούμε: 

o Τα άτομα και τις αλληλεπιδράσεις πάνω από τις διαδικασίες και τα εργαλεία 

o Το λογισμικό που λειτουργεί πάνω από την εκτενή τεκμηρίωση 

o Τη συνεργασία με τον πελάτη πάνω από τις συμβατικές διαπραγματεύσεις 

o Την ανταπόκριση στην αλλαγή πάνω από την τήρηση ενός 

προδιαγεγραμμένου σχεδίου 

http://www.agilemanifesto.org/
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 Με άλλα λόγια, παρόλο που είναι αξιόλογες οι δηλώσεις στα δεξιά προσδίδουμε 

μεγαλύτερη αξία στις δηλώσεις στα αριστερά. 

 

Οι αρχές που διέπουν το ευέλικτο μανιφέστο, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της «Ευέλικτης Συμμαχίας» είναι οι ακόλουθες: 

 Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω της έγκαιρης και 

συνεχούς παράδοσης χρήσιμου λογισμικού. 

 Οι αλλαγές στις απαιτήσεις είναι ευπρόσδεκτες, ακόμα και σε προχωρημένα στάδια 

της ανάπτυξης.  

 Οι ευέλικτες διαδικασίες δαμάζουν τις αλλαγές με στόχο την ενίσχυση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του πελάτη. 

 Παραδίδουμε συχνά λογισμικό που λειτουργεί, σε διαστήματα μερικών εβδομάδων 

ή μηνών, με προτίμηση στη συντομότερη χρονική κλίμακα. 

 Οι προγραμματιστές και οι ειδικοί της αγοράς πρέπει να συνεργάζονται καθημερινά 

καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. 

 Θεμελιώνουμε τα έργα γύρω από άτομα με πάθος και ενδιαφέρον. 

 Διαμορφώνουμε το κατάλληλο περιβάλλον, τους παρέχουμε την αναγκαία 

υποστήριξη και εμπιστευόμαστε την ικανότητά τους να φέρουν σε πέρας την 

αποστολή τους. 

 Η πιο αποδοτική και αποτελεσματική μέθοδος για τη μετάδοση πληροφορίας προς 

και εντός της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού είναι η συνομιλία πρόσωπο με 

πρόσωπο. 

 Το λογισμικό που λειτουργεί είναι το κύριο μέτρο προόδου. 

 Οι ευέλικτες διαδικασίες προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη. 

 Οι χορηγοί, η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού και οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε 

θέση να διατηρούν ένα σταθερό ρυθμό επ' αόριστον. 

 Η διαρκής έμφαση στην τεχνική αρτιότητα και στην εύρυθμη σχεδίαση ενισχύουν 

την ευελιξία. 

 Η απλότητα –  η τέχνη της μεγιστοποίησης του όγκου της δουλειάς που δεν 

χρειάζεται να γίνει – είναι ουσιώδης. 

 Οι καλύτερες αρχιτεκτονικές, απαιτήσεις και σχέδια προκύπτουν από ομάδες πού 

οργανώνονται μόνες τους. 
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 Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η ομάδα συλλογίζεται για το πώς θα γίνει πιο 

αποτελεσματική, ρυθμίζοντας και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά της 

αναλόγως». 

 

Γενικά, όλες οι ευέλικτες μέθοδοι αναπτύχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ανταποκρίνονται στις βασικές αρχές του μανιφέστου. Αρχικά, τα πρώτα χρόνια, υπήρξε 

μια διακριτή στροφή (Dingsøyr et al 2012) προς τη συνεργατική ανάπτυξη με την 

ταυτόχρονη αναγνώριση «προνομίων» στους ανθρώπους έναντι των διαδικασιών που 

τους περιόριζαν στο παρελθόν. Δεύτερον, κατά το πέρασμα των ετών, υποστηρίχθηκε 

μια «λιτή» νοοτροπία με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιττών εργασιών, ιδίως όσον 

αφορά τη δημιουργία χρονοβόρας τεκμηρίωσης. Ενώ αυτό παρερμηνεύεται από 

πολλούς ως «καμία τεκμηρίωση», στην πραγματικότητα σημαίνει την τεκμηρίωση μόνο 

για ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο και τίποτα περισσότερο. Τρίτον, οι πελάτες άρχισαν 

να έχουν ενεργό δράση στη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος λογισμικού ή 

υπηρεσίας. Τέταρτον, υπήρξε αποδοχή του γεγονότος ότι η αβεβαιότητα ήταν ένα 

αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης λογισμικού και ότι ο έλεγχος και η πρόβλεψη για 

αλλαγές, μέσω στατιστικών και άλλων μέσων, ήταν μάταιη.  

Πράγματι, ο Highsmith (2004) αναφέρει σαφώς ότι οι αρχές της ευέλικτης 

διαχείρισης περιστρέφονται γύρω από τη δημιουργία προσαρμόσιμων προϊόντων, που 

είναι εύκολο και λιγότερο δαπανηρό να αλλάξουν, και ευπροσάρμοστων ομάδων έργου 

που μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Αυτό 

συνεπάγεται (Leybourne, 2009) την παράκαμψη ορισμένων στοιχείων του 

παραδοσιακού μοντέλου διαχείρισης έργου υπέρ του πειραματισμού, και μια 

απομάκρυνση των διαχειριστών του έργου από δεσμευτικές προγραμματισμένες 

ρουτίνες, οι οποίες περιγράφονται στα εγχειρίδια. Η ευέλικτη διαχείριση έργου, ως εκ 

τούτου, απαιτεί ευέλικτους υπαλλήλους, που λειτουργούν μέσα σε ευέλικτους 

οργανισμούς που είναι οι ίδιοι σε θέση να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες και απαιτήσεις.  
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3.3. Παρουσίαση σημαντικότερων ευέλικτων μεθόδων 

 

Έχουν παρουσιαστεί πολλές ευέλικτες μέθοδοι και υβρίδια αυτών, αλλά λίγες είναι 

αυτές που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

παρουσίαση των σημαντικότερων από αυτές. 

 

3.3.1. Ακραίος Προγραμματισμός (XP) 

Η ανάπτυξη του ακραίου προγραμματισμού έχει προκύψει από την προσπάθεια 

καταπολέμησης των προβλημάτων που προκαλούνται από τους μεγάλους κύκλους 

ανάπτυξης των παραδοσιακών μεθόδων ανάπτυξης (Awad, 2005). Τα μέλη της ομάδας 

XP (Beck, 1999) ξοδεύουν λίγα λεπτά στον προγραμματισμό, λίγα λεπτά στη 

διαχείριση του έργου, λίγα λεπτά στο σχεδιασμό, λίγα λεπτά για feedback και λίγα 

λεπτά στην οικοδόμηση της ομάδας πολλές φορές μέσα στην ημέρα κάθε μέρα. Ο όρος 

«ακραίος» προέρχεται από την εφαρμογή των εν λόγω βασικών αρχών και πρακτικών 

σε ακραία επίπεδα (Awad, 2005). Ο λόγος που αυτές οι δραστηριότητες διαρκούν λίγο 

και επαναλαμβάνονται «κάθε λίγα λεπτά» έχουν στόχο την άμεση λήψη 

ανατροφοδότησης σε αποφάσεις που έχουν ληφθεί (Williams, 2003). 

Η XP εστιάζει (Qumer & Henderson-Sellers, 2008) στην επαναληπτική και ταχεία 

ανάπτυξη. Αποτελείται από έξι φάσεις: Έρευνα, Σχεδιασμό, Επαναλήψεις μέχρι την 

πρώτη έκδοση, Productionizing, Συντήρηση και Θάνατο. Αποτελείται από δώδεκα 

πρακτικές (Dyba & Dingsøyr, 2008): το παιχνίδι του σχεδιασμού, μικρές εκδόσεις, 

αλληγορία, απλό σχεδιασμό, δοκιμές, refactoring, προγραμματισμό σε ζευγάρια, 

συλλογική ιδιοκτησία, συνεχή ενσωμάτωση, 40 ώρες την εβδομάδα, πελάτες στο χώρο 

εργασίας (on-site costumers), καθώς και πρότυπα κωδικοποίησης.  

 

3.3.2. Scrum 

Η Scrum είναι μια επαναληπτική, αυξητική διαδικασία για την ανάπτυξη 

οποιουδήποτε προϊόντος ή τη διαχείριση οποιουδήποτε έργου (Awad, 2005). Πρόκειται 

για μια εμπειρική προσέγγιση που βασίζεται στην ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και 

την παραγωγικότητα. Η Scrum δίνει το δικαίωμα στους προγραμματιστές να επιλέξουν 

τις κατάλληλες τεχνικές, μεθόδους και πρακτικές ανάπτυξης λογισμικού κατά την 

υλοποίηση. Περιλαμβάνει συχνές διοικητικές δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στο 

συνεχή εντοπισμό τυχόν ελλείψεων ή εμποδίων κατά τη διαδικασία ανάπτυξης και στις 

πρακτικές που χρησιμοποιούνται (Abrahamsson et al, 2003). 
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Το λογισμικό αναπτύσσεται από μια αυτοδιοικούμενη ομάδα σε βήματα, τα οποία 

ονομάζονται σπριντ (sprints). Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να υλοποιηθούν στο 

σύστημα είναι καταγεγραμμένα σε ένα πίνακα εκκρεμοτήτων (backlog). Στη συνέχεια, 

αποφασίζεται ποια από τα χαρακτηριστικά του πίνακα πρέπει να υλοποιηθούν στο 

επόμενο σπριντ (Dyba & Dingsøyr, 2008). Στο τέλος κάθε επανάληψης παράγεται ένα 

«ενδιάμεσο» προϊόν που παρέχει κάποια εν δυνάμει λειτουργικότητα (Awad, 2005).  

Η Scrum δεν απαιτεί ούτε παρέχει συγκεκριμένες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού ή 

πρακτικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αντίθετα, απαιτεί συγκεκριμένες πρακτικές 

και εργαλεία διαχείρισης σε διάφορες φάσεις της Scrum για να αποφευχθεί το χάος από 

το απρόβλεπτο και την πολυπλοκότητα (Awad, 2005). 

 

3.3.3. Adaptive Software Development (ASD) 

Η ASD είναι μια αντικειμενοστραφής προσέγγιση, η οποία διευκολύνει την 

επαναλαμβανόμενη και γρήγορη παράδοση μεγάλων και πολύπλοκων συστημάτων. Οι 

ομάδες έργου, για τις οποίες δεν υπάρχει όριο ως προς το μέγεθος, μπορεί να 

συστεγάζονται ή να είναι κατανεμημένες σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 

(Qumer & Henderson-Sellers, 2008). 

Η ASD παρουσιάζεται (Abrahamsson et al, 2003) να παρέχει ένα πλαίσιο με επαρκή 

καθοδήγηση ώστε να αποτρέψει ένα έργο από το χάος, αλλά όχι υπερβολική ώστε να 

περιορίσει τη δημιουργικότητα. Αυτό το μοντέλο χαρακτηρίζεται από τρεις φάσεις: Το 

στάδιο των εικασιών (Speculate), της συνεργασίας (Collaborate) και της μάθησης 

(Learn). Η ASD ασχολείται με θέματα, όπως οι κοινωνικές, πολιτιστικές και ομαδικές 

δεξιότητες που ευθυγραμμίζονται με την κατανεμημένη ανάπτυξη λογισμικού, αλλά δεν 

αναφέρει ρητά τίποτα σχετικό με το στυλ κώδικα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, το 

περιβάλλον τεχνολογίας ή την επιθυμητή επιχειρηματική κουλτούρα (Qumer & 

Henderson-Sellers, 2008). 

 

3.3.4. Crystal family methodologies (Crystal) 

Δεν υπάρχει μόνο μία μεθοδολογία Crystal. Η οικογένεια των μεθοδολογιών Crystal 

περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές μεθοδολογίες για διαφορετικούς τύπους έργων. 

Κάθε έργο ή οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει το «γενετικό κώδικα» για να 

δημιουργήσει νέα μέλη στην οικογένεια των μεθοδολογιών Crystal (Cockburn, 2004). 

Δίνεται έμφαση στην προσαρμοστικότητα του έργου, σε νοοτροπία προσανατολισμένη 

στην αλληλεπίδραση και την ανθρώπινη δύναμη. Έχει δύο αρχές: κάθε στάδιο να 
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διαρκεί έναν έως τρεις μήνες και να οργανώνονται συναντήσεις, όπου οι επιτυχίες και 

οι αποτυχίες να συζητιούνται πριν και μετά από κάθε στάδιο (Tarhan & Yilmaz, 2014). 

Η ονομασία «Crystal – Κρύσταλλο» προέρχεται από τον χαρακτηρισμό των έργων 

ως προς δυο διαστάσεις (το μέγεθος και την κρισιμότητα) αντιστοιχίζοντας τη με εκείνη 

των ορυκτών, το χρώμα και τη σκληρότητα. Τα μεγαλύτερα έργα, που απαιτούν 

περισσότερο συντονισμό και επικοινωνία, καταγράφονται με πιο σκούρα χρώματα. 

Όσον αφορά τα έργα για συστήματα που μπορούν να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά, 

πρέπει προστεθεί «σκληρότητα» στη μεθοδολογία, πιο πολλοί κανόνες επικύρωσης και 

επαλήθευσης. Παραδείγματα μεθοδολογιών ξεκινώντας από αυτές που 

χρησιμοποιούνται στα πιο μικρά έργα ως προς τα πιο μεγάλα και κρίσιμα: Crystal Clear 

(η πιο γνωστή και ευέλικτη μέθοδος της οικογένειας), Crystal Yellow, Crystal Orange, 

Crystal Red, Crystal Violet, Crystal Sapphire, Crystal Diamond (Cockburn, 2004). 

Αυτές οι μεθοδολογίες δεν υποστηρίζουν την κατανεμημένη ανάπτυξη και επομένως 

οι ομάδες ανάπτυξης θα πρέπει να συστεγάζονται. Η Crystal δε διευκρινίζει το στυλ 

κώδικα, την επιχειρηματική κουλτούρα και το επιθυμητό περιβάλλον τεχνολογίας 

(Qumer & Henderson-Sellers, 2008). Τέλος, δεν υπάρχει δέσμευση ως προς τις 

πρακτικές ανάπτυξης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται επιτρέποντας έτσι την 

ενσωμάτωση πρακτικών άλλων μεθόδων, π.χ. της XP ή Scrum (Abrahamsson et al, 

2003). 

 

3.3.5. Feature-driven development (FDD) 

Η FDD είναι (Pang & Blair, 2004) μια ελαφριά διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού 

καθοδηγούμενη από μοντέλα, προσανατολισμένη στην παράδοση συχνών, απτών και 

λειτουργικών αποτελεσμάτων. Τα ελαφριά χαρακτηριστικά της μεθόδου κάνουν τις 

διαδικασίες της εύκολες στην παρακολούθηση και ευκίνητες. Η FDD επικεντρώνεται 

στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, γεγονός που τη διαφοροποιεί από άλλες 

προσεγγίσεις ανάπτυξης (Qumer & Henderson-Sellers, 2008). Συνδυάζει την ευέλικτη 

ανάπτυξη και την ανάπτυξη με βάση τα μοντέλα δίνοντας έμφαση στο αρχικό μοντέλο, 

τον καταμερισμό του έργου σε χαρακτηριστικά, και τον σχεδιασμό κάθε 

χαρακτηριστικού σε επαναλήψεις. Η μέθοδος παρουσιάζεται ως κατάλληλη για την 

ανάπτυξη κρίσιμων συστημάτων. Μια επανάληψη ενός χαρακτηριστικού αποτελείται 

από δύο φάσεις: το σχεδιασμό και την ανάπτυξη (Dyba & Dingsøyr, 2008). 

Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της FDD είναι ότι δίνει μια μικρή παραλλαγή 

στον ορισμό του «χαρακτηριστικού», με το χαρακτηριστικό να σημαίνει «μια 

λειτουργικότητα που έχει αξία για τον πελάτη και μπορεί να υλοποιηθεί σε δύο 
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εβδομάδες ή λιγότερο». Η παραπάνω παραδοχή περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα, η 

οποία πιστεύεται ότι συνδυάζει διακριτικά τους τεχνικούς παράγοντες (π.χ. ευελιξία) 

και κοινωνικό – ψυχολογικούς παράγοντες (π.χ. ενθάρρυνση των μελών της ομάδας) 

στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Τα χαρακτηριστικά, ως ενότητες επανάληψης, 

σχεδιάζονται και αναπτύσσονται ένα – ένα παρέχοντας απτά και σταθερά 

αποτελέσματα. Αυτό καθιστά τον έλεγχο ποιότητας πιο εύκολο. Το χαρακτηριστικό 

επιλέγεται προσεχτικά ώστε να υλοποιείται σε σχετικά άνετο χρόνο, δίνοντας αίσθημα 

εμπιστοσύνης, ενθάρρυνσης και κίνητρα στους προγραμματιστές. Γενικά, η 

μεθοδολογία που βασίζεται στα χαρακτηριστικά έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στα 

σύγχρονα συστήματα λογισμικού (Pang & Blair, 2004). 

 

3.3.6. Dynamic software development method (DSDM) 

Η μέθοδος DSDM είναι μια μέθοδος που αναπτύχθηκε από μια ειδική κοινοπραξία 

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρώτη έκδοση της μεθόδου δημοσιεύτηκε το 1994. Η 

βασική ιδέα πίσω από τη DSDM βρίσκεται στο γεγονός ότι αντί να καθοριστεί η 

επιθυμητή λειτουργικότητα σε ένα προϊόν, και στη συνέχεια να ρυθμιστούν ανάλογα ο 

χρόνος και οι πόροι για την υλοποίηση, είναι προτιμότερο να καθοριστούν ο χρόνος και 

οι πόροι, και στη συνέχεια να καθοριστεί ανάλογα η επιθυμητή λειτουργικότητα. Η 

DSDM μπορεί να θεωρηθεί ως η πρώτη πραγματικά ευέλικτη μέθοδος ανάπτυξης 

λογισμικού (Abrahamsson et al, 2003). 

Χωρίζει τα έργα σε τρεις φάσεις: πριν από το έργο, κύκλο ζωής του έργου, και μετά 

το έργο. Εννέα αρχές διέπουν τη DSDM: συμμετοχή των χρηστών, ενδυνάμωση της 

ομάδας έργου, η συχνή παράδοση, η αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών της 

επιχείρησης, επαναληπτική και σταδιακή ανάπτυξη, η δυνατότητα για ανατρεπτικές 

αλλαγές, καθορισμός του πλαισίου πριν από την έναρξη του έργου, έλεγχος καθ 'όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου και η αποτελεσματική και αποδοτική επικοινωνία 

(Dyba & Dingsøyr, 2008). 
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3.4. Σύγκριση ευέλικτων μεθόδων με παραδοσιακές 

 

Παρά τη δημοτικότητα της ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού, οι οργανισμοί 

δυσκολεύονται να υιοθετήσουν τις ευέλικτες πρακτικές. Όταν οι οργανισμοί επιλέγουν 

να υιοθετήσουν ευέλικτες πρακτικές, αλλά αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη διαδικασία 

υιοθέτησης, η γενική τάση είναι να εγκαταλείπουν την προσπάθεια (Yu & Petter, 2014). 

Για τη μετάβαση στην ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού και την απόρριψη των 

παραδοσιακών μεθόδων είναι σημαντική η βαθιά γνώση των μεθόδων, των 

πλεονεκτημάτων και αδυναμιών τους και της φύσης και δομής του οργανισμού, ώστε 

να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού. 

Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός συγκριτικός πίνακας με βασικά στοιχεία 

που χαρακτηρίζουν τις παραδοσιακές και ευέλικτες μεθόδους στο σύνολό τους, όπως 

προέκυψε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Nerur, Mahapatra, & Mangalaraj, 2005), 

(Moniruzzaman & Hossain, 2013), (Patel, et al., 2012), (Awad, 2005), (Dyba & 

Dingsøyr, 2008) :   

 

Πίνακας 1: Σύγκριση παραδοσιακών μεθόδων με ευέλικτες 

Κριτήρια Παραδοσιακές Agile 

Θεμελιώδεις υποθέσεις 

Τα συστήματα είναι πλήρως 

προσδιορίσιμα, προβλέψιμα, 

και μπορούν να αναπτυχθούν 

με σχολαστικό και εκτενή 

προγραμματισμό 

 Προσαρμόσιμο λογισμικό 

υψηλής ποιότητας 

αναπτύσσεται από μικρές 

ομάδες, χρησιμοποιώντας τις 

αρχές της συνεχούς βελτίωσης 

του σχεδιασμού και συχνών 

δοκιμών και βασίζεται στην 

ταχεία ανατροφοδότηση και 

την αλλαγή. 

Στόχος 

Προβλεψιμότητα και 

βελτιστοποίηση - Υψηλή 

διασφάλιση 

Εξερεύνηση ή προσαρμογή - 

γρήγορη απόδοση αξίας 

Απαιτήσεις 

Γνωστές από την αρχή, σε 

μεγάλο βαθμό σταθερές: 

Σαφώς καθορισμένες και 

τεκμηριωμένες 

Επείγουσες με συχνές 

εναλλαγές, άγνωστες - 

ανακαλύπτονται κατά τη 

διάρκεια του έργου 

Στυλ Διοίκησης 
Αυταρχικό - Εντολές και 

έλεγχος 

Αποκεντρωμένο - Ηγεσία και 

συνεργασία 

Διοίκηση Γνώσης Ρητή Σιωπηρή 
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Κριτήρια Παραδοσιακές Agile 

Επιθυμητή δομή οργανισμού 
Γραφειοκρατική με υψηλή 

τυποποίηση 

Ευέλικτη και Συμμετοχική 

ενθαρρύνοντας τη 

συνεργατική κοινωνική δράση 

Αλλαγή 
Τάση αποστροφής στην 

αλλαγή 
Αποδοχή της αλλαγής 

Εστίαση Στις διαδικασίες Στους ανθρώπους 

Μέγεθος έργου Μεγάλο Μικρό 

Μέγεθος Ομάδας Μεγάλο Μικρό 

Οργάνωση ομάδας Δομημένες ομάδες Αυτοδιοικούμενες ομάδες 

Μέλη ομάδας 

Κατανεμημένες ομάδες από 

ειδικούς - Προσανατολισμένοι 

στο σχεδιασμό, με επαρκείς 

δεξιότητες και πρόσβαση σε 

εξωτερική γνώση  

Ευέλικτοι, καταρτισμένοι, 

συνεργατικοί - Το ανώτερο 

τεχνικό προσωπικό βρίσκεται 

εγκατεστημένο στον ίδιο χώρο 

Ανάθεση Ρόλων 
Ατομική - ευνοεί την 

εξειδίκευση 

Αυτό-διοικούμενες ομάδες - 

ευνοείται η εναλλαγή ρόλων 

Επικοινωνία Επίσημη Ανεπίσημη 

Πελάτες 
Χαμηλή συμμετοχή - 

παθητικός ρόλος 

Ο πελάτης θεωρείται ως ένα 

μέλος της ομάδας: Ενεργός 

ρόλος 

Σχεδιασμός έργου 
Καθοδηγούμενος από 

καθήκοντα και διαδικασίες 

Καθοδηγούμενος από τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος 

Αρχικός σχεδιασμός Πλήρης Ελάχιστος 

Διαδικασία ανάπτυξης 

λογισμικού 

Καθολική προσέγγιση και 

λύση για να παρέχει 

προβλεψιμότητα και υψηλή 

διασφάλιση 

Ευέλικτη προσέγγιση, 

προσαρμοσμένη με 

κατανόηση των συνολικών 

συμφραζόμενων αναγκών για 

να παρέχει ταχύτερη ανάπτυξη 

Μοντέλο Ανάπτυξης 
Μοντέλο του "καταρράκτη", 

spiral, ή παραλλαγή τους 

Μοντέλο εξελικτικής 

παράδοσης 

Κύκλοι έργου Περιορισμένοι Πολυάριθμοι 

Χρησιμοποιούμενη 

τεχνολογία 
Χωρίς περιορισμούς 

Ευνοεί την αντικειμενοστραφή 

τεχνολογία 

Τεκμηρίωση 
Βαριά / Εκτενής ρητή 

καταγραφή 

Ελαφριά (αντικαταστάθηκε 

από την επικοινωνία πρόσωπο 

με πρόσωπο) 

Επανασχεδιασμός Ακριβός Μικρές δαπάνες 

Μέτρηση Επιτυχίας Συμμόρφωση με το σχεδιασμό Επιχειρηματική αξία 

Απόδοση της επένδυσης 

(ROI) 
Στο τέλος του έργου Σε αρχικά στάδια του έργου 

Κίνδυνοι 
Κατανοητοί κίνδυνοι - Μικρές 

επιπτώσεις 

Άγνωστοι κίνδυνοι - 

Σημαντικές επιπτώσεις 
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Οι παραδοσιακές μέθοδοι που εκπροσωπούνται κυρίως από τις μεθόδους του 

καταρράκτη και το σπειροειδές μοντέλο έχουν και τα πλεονεκτήματά τους και 

ανταποκρίνονται καλά κάτω από ορισμένες απαιτήσεις, όπως και οι ευέλικτες μέθοδοι 

έχουν μειονεκτήματα και αδυναμίες, γι’ αυτό η επιλογή της μεθόδου που θα 

χρησιμοποιηθεί πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή. 

Στα θετικά της μεθόδου του καταρράκτη (Balaji & Murugaiyan, 2012) 

συγκαταλέγεται το γεγονός ότι οι απαιτήσεις είναι σαφείς και προκαθορισμένες πριν τη 

φάση της ανάπτυξης. Η κάθε φάση ολοκληρώνεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

και κατόπιν περνάει στην επόμενη φάση. Επίσης, πρόκειται για γραμμικό μοντέλο και 

λόγω της απλότητάς του είναι εύκολο να εφαρμοστεί και απαιτεί ελάχιστους πόρους για 

την εφαρμογή του. Από την άλλη πλευρά, εάν ο πελάτης θέλει να αλλάξει τις 

απαιτήσεις η διαδικασία είναι χρονοβόρα, δύσκολη και ακριβή. Επίσης, τα προβλήματα 

μιας φάσης δεν λύνονται πλήρως κατά τη διάρκειά της και ανακύπτουν πιο έντονα στις 

επόμενες φάσεις έχοντας ως αποτέλεσμα ένα κακώς δομημένο σύστημα. Παρά τα 

μειονεκτήματα, τα πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου εξασφαλίζουν ότι παραμένει 

ένα δημοφιλές μοντέλο στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού. 

Όσον αφορά τις ευέλικτες μεθόδους, οι περισσότερες μελέτες (Dyba & Dingsøyr, 

2008) έδειξαν ότι οι ευέλικτες πρακτικές είναι εύκολο να υιοθετηθούν και λειτουργούν 

καλά. Οφέλη αναφέρθηκαν στους ακόλουθους τομείς: στη συνεργασία με τους πελάτες, 

στις διαδικασίες για τη διαχείριση των σφαλμάτων, στην εκπαίδευση στον συμμετοχικό 

προγραμματισμό, στον έγκαιρο προγραμματισμό για τη Διοίκηση, στην εστίαση στην 

τρέχουσα εργασία για τους μηχανικούς και στις προβλέψεις. Το πιο σημαντικό από τα 

πλεονεκτήματα (Balaji & Murugaiyan, 2012) είναι η ικανότητα να ανταποκρίνεται στις 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του έργου και επίσης δεν υπάρχει καμία εικασία μεταξύ 

της ομάδας ανάπτυξης και του πελάτη, καθώς υπάρχει επικοινωνία πρόσωπο με 

πρόσωπο και συνεχής ροή πληροφοριών από τον πελάτη. 

Συμπερασματικά, εξαρτάται από τον οργανισμό και το στόχο που θέλει να πετύχει, 

για το ποιο μοντέλο ανάπτυξης να διαλέξει. Γενικά, (Balaji & Murugaiyan, 2012) εάν οι 

απαιτήσεις αλλάζουν συχνά, έχουμε μικρότερα έργα και θέλουμε παράδοση του 

προϊόντος από εξειδικευμένους υπαλλήλους σε συντομότερο χρόνο, τότε μπορούμε να 

επιλέξουμε την ευέλικτη ανάπτυξη.   
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3.5. Αδυναμίες / Περιορισμοί ευέλικτων μεθόδων 

 

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα των ευέλικτων μεθόδων, ορισμένοι 

επαγγελματίες του κλάδου και ακαδημαϊκοί τις επικρίνουν για διάφορους λόγους. 

Ορισμένοι λόγοι είναι οι εξής (Dyba & Dingsøyr, 2008):  

 Η έλλειψη επικέντρωσης στην αρχιτεκτονική είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει μη-

βέλτιστες αποφάσεις σχεδιασμού. 

 Δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία για πολλούς από τους ισχυρισμούς 

των υποστηρικτών των ευέλικτων μεθοδολογιών. 

 Πρακτικές διάφορων μεθόδων (π.χ. στην XP) εφαρμόζονται σπάνια, και πιο 

σπάνια σύμφωνα με τις οδηγίες της μεθόδου. 

 Οι ευέλικτες μέθοδοι ανάπτυξης είναι κατάλληλες για μικρές ομάδες, αλλά για 

τα μεγάλα έργα άλλες διαδικασίες είναι πιο κατάλληλες. 

Οι περιορισμοί των μεθόδων, όσον αφορά την υιοθέτησή τους από τους 

οργανισμούς, αφορούν κυρίως τους εξής τομείς (Nerur, Mahapatra, & Mangalaraj, 

2005): 1) Διοίκηση και Οργάνωση οργανισμού, 2) Ανθρώπινο Δυναμικό, 3) 

Διαδικασίες, 4) Τεχνολογία. 

1) Οι ευέλικτες μεθοδολογίες απαιτούν στροφή της Διοίκησης ελέγχου και εντολών 

σε Διοίκηση ηγεσίας με συνεργασία. Ο παραδοσιακός ρόλος του project manager 

από υπεύθυνο σχεδιασμού και ελέγχου πρέπει να μετατραπεί σε ρόλο 

μεσολαβητή, ο οποίος διευθύνει και συντονίζει τις προσπάθειες συνεργασίας των 

εμπλεκομένων μερών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι δημιουργικές ιδέες από όλους 

τους συμμετέχοντες αντικατοπτρίζονται στην τελική απόφαση. Η μεγαλύτερη 

πρόκληση βρίσκεται στην παραίτηση του Project manager από την εξουσία που 

απολάμβανε στο παρελθόν. 

2) Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, είναι δύσκολη η εξεύρεση προσωπικού με 

γνώσεις ευέλικτων μεθοδολογιών για τη στελέχωση των ομάδων ανάπτυξης. Σε 

ένα ευέλικτο περιβάλλον, η ομάδα ανάπτυξης και ο πελάτης παίρνουν τις 

περισσότερες αποφάσεις. Η λήψη αποφάσεων σε αυτό το περιβάλλον είναι πιο 

δύσκολο σε σύγκριση με την παραδοσιακή προσέγγιση, όπου ο διαχειριστής του 

έργου είναι υπεύθυνος για τις περισσότερες αποφάσεις. Μπορεί να χρειαστεί 

τεράστια προσπάθεια, χρόνο και υπομονή για την οικοδόμηση κουλτούρας 

εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ των εργαζομένων για τη διευκόλυνση της 

συλλογικής λήψης αποφάσεων. 
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3) Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη μετάβαση στην ευέλικτη ανάπτυξη είναι η 

αλλαγή από ένα παραδοσιακό μοντέλο σε ένα μοντέλο που υποστηρίζει την 

ανάπτυξη με βάση τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας εξελικτική και 

επαναληπτική ανάπτυξη. Μια τέτοια στροφή συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές 

σε διαδικασίες, εργαλεία και τεχνικές, κανάλια επικοινωνίας, στρατηγικές 

επίλυσης προβλημάτων και ρόλους των ανθρώπων. Επίσης,  ελλείψει ενιαίας 

ευέλικτης προσέγγισης, ο οργανισμός πρέπει να αποφασίσει ποια είναι η πιο 

συμβατή μέθοδος με τις υφιστάμενες πρακτικές του. 

4) Οι οργανισμοί που σχεδιάζουν να υιοθετήσουν ευέλικτες μεθοδολογίες πρέπει να 

επενδύσουν σε εργαλεία που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη γρήγορη 

επαναληπτική ανάπτυξη, τη διαχείριση εκδόσεων και άλλες ευέλικτες τεχνικές. 

Φυσικά, τα εργαλεία από μόνα τους δεν εξασφαλίζουν επιτυχημένη ανάπτυξη 

λογισμικού. Οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδευτούν στη χρήση τους. 

Στοιχεία σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις ευέλικτες 

μεθόδους, όσον αφορά τη χρήση και τεχνικές τους, μπορούμε να αντλήσουμε από μια 

διαδικτυακή έρευνα (Vijayasarathy & Turk, 2008) που απευθυνόταν σε επαγγελματίες 

του κλάδου πληροφορικής με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού. Τα 

αποτελέσματα εμφανίζονται παρακάτω (Διάγραμμα 1). Η βαθμολόγηση γίνεται σε μια 

κλίμακα 1-4 με το άνω άκρο να γίνεται αντιληπτό ως εμπόδιο και σημαντικός 

περιορισμός των μεθόδων. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 98 επαγγελματίες λογισμικού, οι οποίοι είχαν 

κατά μέσο όρο 15.5 έτη εμπειρίας στην ανάπτυξη λογισμικού και 3.9 έτη στην ευέλικτη 

ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, το δείγμα των ερωτηθέντων αντιπροσωπεύει τους 

προγραμματιστές που έχουν υιοθετήσει την ευέλικτη ανάπτυξη και όχι όλους τους 

προγραμματιστές. Οι οργανισμοί των ερωτηθέντων καλύπτουν όλους τους μεγάλους 

τομείς της βιομηχανίας, αλλά οι περισσότεροι είναι από τον κλάδο των νέων 

τεχνολογιών (31%).  

Άλλα μειονεκτήματα που έχουν αναφερθεί (Balaji & Murugaiyan, 2012) είναι η 

δυσκολία μέτρησης της αποδοτικότητας των ευέλικτων μεθοδολογιών σε μεγαλύτερα 

έργα, διότι τότε είναι δύσκολο να μετρηθούν ο χρόνος και οι προσπάθειες που 

απαιτούνται για το έργο. Ακόμη μια δυσκολία είναι ότι μόνο οι έμπειροι 

προγραμματιστές είναι σε θέση να λαμβάνουν τις αναγκαίες αποφάσεις για την 

ανάπτυξη ευέλικτου τύπου, η οποία δεν αφήνει χώρο για αρχάριους προγραμματιστές. 

 



18 

 

 

Διάγραμμα 1: Αδυναμίες των ευέλικτων μεθόδων. Πηγή: Vijayasarathy & Turk, 2008 
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Μεγαλύτερος χρόνος ολοκλήρωσης

Η αστάθεια των απαιτήσεων

Περιορισμένη υποστήριξη για την κατασκευή επαναχρησιμοποιούμενων τμημάτων

Ανεπαρκείς Δοκιμές

Ανεπαρκείς απαιτήσεις του έργου

Έλλειψη προτύπων

Περιορισμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη μεγάλου περίπλοκου Λογισμικού

Κακή τεκμηρίωση έργου

Περιορισμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη με Συστήματα παλαιού τύπου

Περιορισμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη Λογισμικού Ασφαλείας

Περιορισμένη υποστήριξη για Υπεργολαβία

Δυσκολία μάθησης

Περιορισμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη με μεγάλες ομάδες

Περισσότερα σφάλματα

Έκταση Προβλήματος
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3.6. Σύγκριση ευέλικτων μεθόδων 

 

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των διαθέσιμων ευέλικτων μεθοδολογιών και 

πρακτικών ανάπτυξης λογισμικού, είναι σύνηθες για τους οργανισμούς να υιοθετήσουν 

μερικές ευέλικτες πρακτικές αντί να εφαρμόσουν εξ ολοκλήρου μια ευέλικτη 

μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού (Yu & Petter, 2014). Η κατανόηση των 

πλεονεκτημάτων και αδυναμιών της κάθε ευέλικτης μεθόδου είναι απαραίτητο βήμα 

για την επιτυχημένη εφαρμογή της. Παρακάτω, παρατίθεται μια συγκριτική 

παρουσίαση των πιο γνωστών ευέλικτων μεθόδων, όπως προκύπτει από βιβλιογραφική 

ανασκόπηση (Patel et al., 2012),  (Šimičić, 2013),  (Qumer & Henderson-Sellers, 2008), 

(Awad, 2005). 

 

Πίνακας 2: Σύγκριση των ευέλικτων μεθόδων 

Κριτήρια ΧΡ  Scrum ASD FDD DSDM Crystal 

Μέγεθος 
έργου 

Μικρό, Μεσαίο 
Μικρό, Μεσαίο 
και επεκτάσιμο 
για μεγάλα 

Μεγάλα και 
σύνθετα έργα 

Μικρό, μεσαίο 
και μεγάλο 
(επιχειρησιακά 
έργα 
εφαρμογές) 

Μικρά και 
μεγάλα έργα 
(Επαγγελματικές 
Εφαρμογές) 

Μικρό, Μεσαίο 

Κρισιμότητα 
έργου 

Προσαρμόσιμο Προσαρμόσιμο Δεν αναφέρεται Προσαρμόσιμο Δεν αναφέρεται Όλοι οι τύποι 

Υποστήριξη 
κατανεμη-
μένου 
περιβάλλο-
ντος 

Όχι Προσαρμόσιμο Δεν αναφέρεται Προσαρμόσιμο Δεν αναφέρεται Ναι 

Διάρκεια 
επανάληψης 

2 εβδομάδες 4 εβδομάδες Δεν αναφέρεται <2 εβδομάδες Δεν αναφέρεται <4 μήνες 

Μέγεθος 
Ομάδας 
Ανάπτυξης 

< 10 
< 10 και 
πολλαπλές 
ομάδες 

Δεν αναφέρεται 

Χωρίς 
περιορισμό - 
Κλιμακούμενο 
από μικρές 
μέχρι μεγάλες 
ομάδες 

Ελάχιστο 2 - 
Μέγιστο 6 
(Πολλαπλές 
ομάδες) 

Crystal Clear - 
Μια ομάδα με 
μέγιστο 6 άτομα. 
Πολλαπλές 
ομάδες με 
μέγιστο τα 40 
άτομα (ORANGE) 
και τα 80 (RED) 

Τρόπος 
Ανάπτυξης 

Επαναληπτικός, 
γρήγορος 

Επαναληπτικός, 
γρήγορος 

Επαναληπτική 
και ταχεία 
ανάπτυξη - 
κατανεμημένη 
ανάπτυξη 

Επαναληπτικός 
σχεδιασμός και 
ανάπτυξη 

Επαναληπτικός, 
γρήγορος και 
συνεργασία 

Επαναληπτικός, 
γρήγορος 

Γραφή κώδικα 
Καθαρός και 
απλός κώδικας 

Δεν 
προσδιορίζεται 

Δεν αναφέρεται 
Δεν 
προσδιορίζεται 

Δεν αναφέρεται Δεν αναφέρεται 
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Κριτήρια ΧΡ  Scrum ASD FDD DSDM Crystal 

Επικοινωνία 
Ομάδας 

Ανεπίσημη - 
καθημερινές 
συναντήσεις 
(stand-up 
meetings) 

Ανεπίσημη - 
καθημερινές 
συναντήσεις 
(stand-up 
meetings) 

Ανεπίσημη - 
πρόσωπο με 
πρόσωπο 

Βασισμένη στην 
τεκμηρίωση 

Βασισμένη στην 
τεκμηρίωση 

Ανεπίσημη - 
πρόσωπο με 
πρόσωπο 

Συμμετοχή 
πελατών 

Ενεργή 
Συμμετοχή 
πελατών 

Ενεργή 
Συμμετοχή 
πελατών 

Κατά την 
παρουσίαση 
εκδόσεων 

Μέσω 
εκθέσεων - 
αναφορών 

Κατά τις συχνές 
εκδόσεις 

Κατά την 
παρουσίαση 
σταδιακών 
εκδόσεων 

Τεκμηρίωση 
Μόνο βασική 
τεκμηρίωση 

Μόνο βασική 
τεκμηρίωση 

Μόνο βασική 
τεκμηρίωση 

Τεκμηρίωση 
σημαντική 

Υπάρχει 
τεκμηρίωση 

Μόνο βασική 
τεκμηρίωση 

Πλεονεκτή-
ματα 

Πελάτης μέλος 
της ομάδας, 
καλά 
προσδιορισμένες 
"Καλές 
Πρακτικές", 
feedback 

Υψηλό επίπεδο 
επικοινωνίας και 
συνεργασίας 

Ανάπτυξη 
πρώτα των 
υποσυστημά-
των υψηλού 
κινδύνου, η 
σπουδαιότητα 
του κύκλου 
μάθησης 

Οι αναφορές 
και η 
τεκμηρίωση 
επιτρέπουν την 
παράλληλη 
εκτέλεση 
εργασιών 

Λαμβάνεται 
υπόψη η 
προτεραιότητα 
των 
απαιτήσεων, 
αποδοτική 
Διοίκηση έργου 

Μεθοδολογίες 
που 
προσαρμόζονται 
στον τύπο του 
έργου και στο 
μέγεθος 

Μειονεκτή-
ματα / 
Αδυναμίες 

Ελάχιστη 
τεκμηρίωση,  
έλλειψη 
πειθαρχίας, η 
παρουσία του 
πελάτη είναι 
υποχρεωτική 

Ελάχιστη 
τεκμηρίωση 
όσον αφορά τις 
δοκιμές ελέγχου 
και 
ενσωμάτωσης 
τμημάτων του 
έργου 

Ελλιπής 
τεκμηρίωση της 
μεθόδου, 
σχετίζεται 
περισσότερο με 
έννοιες και την 
κουλτούρα 
παρά με 
πρακτικές 
ανάπτυξης 
λογισμικού 

Επικεντρώνεται 
μόνο στο 
σχεδιασμό και 
την υλοποίηση. 
Χρειάζεται 
άλλες 
υποστηρικτικές 
προσεγγίσεις 

Σύνθετη 
τεκμηρίωση 

Μη 
αποτελεσματικός 
συντονισμός 
μεγαλύτερων 
ομάδων 

Ιδιαίτερα 
χαρακτηριστι-
κά 

Refactoring - ο 
διαρκής 
ανασχεδιασμός 
του συστήματος 
για βελτίωση της 
απόδοσης και 
της απόκρισής 
του στην αλλαγή 

Επιβάλει μια 
στροφή από το 
"καθορισμένο 
και 
επαναλαμβανό-
μενο" προς την 
"οπτική 
ανάπτυξης νέου 
προϊόντος της 
Scrum" 

Οι Οργανισμοί 
θεωρούνται ως 
προσαρμοζόμε-
να συστήματα. 

Η απλότητα της 
μεθόδου, 
σχεδιασμός και 
υλοποίηση του 
συστήματος με 
βάση τα 
χαρακτηριστικά, 
μοντελοποίηση 
με βάση τα 
αντικείμενα 

Η πρώτη 
πραγματικά 
ευέλικτη 
μέθοδος 
ανάπτυξης 
λογισμικού, 
χρήση 
πρωτοτύπων 

Πολλαπλές 
μέθοδοι 
ανάλογα με το 
μέγεθος και την 
κρισιμότητα του 
έργου 
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4. ΕΡΕΥΝΕΣ 

4.1. Ποσοστό Αποτυχίας Έργων 

 

Το CHAOS MANIFESTO 2013 παρουσιάζει τα αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας 

που διενεργήθηκε το προηγούμενο έτος από το The Standish Group International (2013) 

και μελετάει το ποσοστό αποτυχίας των έργων πληροφορικής. Η συγκεκριμένη έρευνα 

αφορά μικρά έργα και παρέχει μια παγκόσμια εικόνα με μεγαλύτερη επικέντρωση στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, 60% των έργων 

αφορούν τις Η.Π.Α., 25% την Ευρώπη και το 15% τον υπόλοιπο κόσμο. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας (Διάγραμμα 2) δείχνουν μια αύξηση του ποσοστού 

επιτυχίας των έργων: το 39% του συνόλου των έργων ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 

(παράδοση στον καθορισμένο χρόνο, εντός προϋπολογισμού, με τα απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά και λειτουργίες), το 43% αντιμετώπισαν προκλήσεις (καθυστερημένη 

παράδοση, εκτός προϋπολογισμού, ή / και με λιγότερα από τα απαιτούμενα 

χαρακτηριστικά και λειτουργίες) και 18% απέτυχαν (ακυρώθηκαν πριν από την 

ολοκλήρωση ή παραδόθηκαν και δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ). Αυτά τα ποσοστά 

δείχνουν άνοδο στα ποσοστά επιτυχίας από την προηγούμενη έρευνα, καθώς και μια 

μείωση στον αριθμό των αποτυχιών. Το χαμηλότερο σημείο των τελευταίων πέντε 

περιόδων έρευνας ήταν το 2004, όπου μόνο το 29% των έργων ήταν επιτυχημένα 

(Πίνακας 3). 

 

 

Διάγραμμα 2: Ποσοστά επιτυχίας έργων - CHAOS MANIFESTO 2013. Πηγή : The Standish 

Group  
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Η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας των έργων είναι αποτέλεσμα πολλών 

παραγόντων: για παράδειγμα, η λήψη αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο 

περιβάλλον του έργου –  και των διαδικασιών που το πλαισιώνουν – τις μεθόδους, τις 

δεξιότητες, τα έξοδα, τα εργαλεία, τη βελτιστοποίηση, τις εσωτερικές και εξωτερικές 

επιρροές και τη χημεία της ομάδας. Η πρόοδος στην κατανόηση των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για ένα καλό διοικητικό στέλεχος έχουν αποδειχθεί ότι είναι πολύτιμη 

γνώση για την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας. Η αύξηση του αριθμού των 

καταρτισμένων επαγγελματιών στη διαχείριση έργου μπορεί να συνδέεται άμεσα με την 

αύξηση των ποσοστών επιτυχίας. Επιπλέον, σημειώθηκε αύξηση στον αριθμό 

μικρότερων έργων και έργων που διεκπεραιώνονται με ευέλικτες μεθόδους. Ακόμη, 

σημειώνεται μια μείωση σε έργα που αναπτύσσονται με τη μέθοδο του καταρράκτη. 

Ωστόσο, η επιτυχία αυτή καταγράφεται με παράλληλη αύξηση των γενικών εξόδων των 

έργων και μείωση της καινοτομίας. 

 

Πίνακας 3: Ποσοστά επιτυχίας έργων - Έρευνα 2012 

 

 

Σύμφωνα με το CHAOS MANIFESTO 2013 ένας από τους 10 παράγοντες που 

ευθύνεται για την άνοδο του ποσοστού επιτυχίας των μικρών έργων είναι η ευέλικτη 

διαδικασία ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα είναι ο έκτος παράγοντας σύμφωνα με 

βαθμολογική κλίμακα της μελέτης. 

Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, το 45% των «ευέλικτων» έργων σημείωσαν λιγότερο 

από 1 εκ. δολάρια σε εργατικά κόστη. Αντίθετα, μόνο το 14% των έργων που 

αναπτύχθηκαν με τη μεθοδολογία του καταρράκτη κατέγραψαν λιγότερο από 1 εκ. 

δολάρια σε εργατικά έξοδα. Η ευέλικτη διαδικασία πλέον θεωρείται ως η παγκόσμια 

θεραπεία για την αποτυχία των έργων ανάπτυξης λογισμικού. Ένας από τους 

σημαντικότερους λόγους είναι ότι διευκολύνει την ολοκλήρωση μικρών έργων. 

Καθιστά, επίσης, ευκολότερη τη διαίρεση μεγαλύτερων έργων σε μια σειρά μικρότερων 

έργων. Το μυστικό είναι η εμπειρική μέθοδος και η επαναληπτική διαδικασία. Το 

λογισμικό δημιουργείται σε μικρά επαναλαμβανόμενα βήματα από μικρές εστιασμένες 

ομάδες. 
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Γενικά, εάν οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου 

είναι άκαμπτες και δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα, διατρέχουν το μεγαλύτερο 

κίνδυνο να επιφέρουν την αποτυχία. Αυτός είναι ο λόγος που η μέθοδος του 

καταρράκτη δημιουργεί δυσκολίες. Μια καλή μεθοδολογία διοίκησης έργου βασίζεται 

στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας, καθώς και στην επικοινωνία με 

τους χρήστες – και μια ευέλικτη διαδικασία βελτιώνει την αλληλεπίδραση αυτή. Η 

ταχύτητα είναι πολύ σημαντική και αυτό προϋποθέτει ανατροφοδότηση. Ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα της ευέλικτης διαδικασίας είναι η επικοινωνία με όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

Στοιχεία για τα έργα που ολοκληρώθηκαν με ευέλικτες μεθοδολογίες παίρνουμε από 

έρευνα εταιρείας παροχής εργαλείων υποστήριξης στη χρήση ευέλικτων μεθοδολογιών 

της VersionOne (2011). Η έρευνα διενεργήθηκε το 2011 σε 6.042 συμμετέχοντες από 

τον κλάδο των Νέων Τεχνολογιών. Οι ερωτηθέντες προέρχονται κυρίως από μεσαίες 

και μεγάλες επιχειρήσεις: Το μέσο μέγεθος των οργανισμών των ερωτηθέντων 

απαρτίζεται από 100 εργαζόμενους, ενώ το 25% των ερωτηθέντων προέρχονται από 

οργανισμούς με περισσότερους από 500 υπαλλήλους. 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι ερωτηθέντες (16%) δήλωσαν ότι όλα τα 

«ευέλικτα» έργα τους μπορούν να θεωρηθούν επιτυχημένα (Διάγραμμα 3). Από αυτούς 

που είχαν αποτυχημένα έργα, οι περισσότεροι θεώρησαν ως αιτία είτε την έλλειψη 

εμπειρίας σε μεθόδους ευέλικτης οργάνωσης (11%) είτε ότι δεν αντιλήφθηκαν την 

ευρύτερη αλλαγή που χρειαζόταν στον οργανισμό (11%). 

 

Διάγραμμα 3: Αιτίες αποτυχίας ευέλικτων έργων. Πηγή: VersionOne, 2011 
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Επίσης, στην έρευνα έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν τα πιθανά εμπόδια για την 

ευρύτερη υιοθέτηση των ευέλικτων μεθοδολογιών. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τα 

προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την ανάπτυξη των έργων με χρήση ευέλικτων 

μεθοδολογιών (Διάγραμμα 4). Πάνω από τους μισούς (52%) απάντησε ότι η αδυναμία 

τους να αλλάξουν την εταιρική νοοτροπία αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρόβλημα. 

Μεγάλο πρόβλημα (40%) αποτελεί και η εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού με τις 

απαραίτητες ικανότητες. Από την άλλη πλευρά, δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικοί 

οικονομικοί περιορισμοί – μόνο 14% – για την περαιτέρω υιοθέτηση των ευέλικτων 

μεθόδων.   

 

 

Διάγραμμα 4: Περιορισμοί - Προβλήματα στην υιοθέτηση ευέλικτων μεθόδων. Πηγή: 

VersionOne, 2011 
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4.2. Στατιστικά Στοιχεία Χρήσης 

 

Η PricewaterhouseCoopers (PwC) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών στα λογιστικά και φορολογικά, τήρησης βιβλίων, υπηρεσιών 

ελέγχου και παροχής συμβουλών για επιχειρήσεις. Το 2004 κάλεσε ανώτερα στελέχη 

και επαγγελματίες να συμμετέχουν στην πρώτη παγκόσμια έρευνά της σχετικά με τη 

Διοίκηση Έργου. Η έρευνα επαναλήφθηκε το 2007 και το 2012 και είχε σκοπό να 

εξερευνήσει την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα της Διοίκησης Έργου, τα 

χαρακτηριστικά των έργων με μεγάλες επιδόσεις, καθώς και τις τρέχουσες τάσεις και 

βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούνται. 

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του 2012 (PwC, 2012), περίπου το 76% των 

ερωτηθέντων ανέφεραν ότι τους παρέχονται ευκαιρίες κατάρτισης σε θέματα Διοίκησης 

έργου εντός του οργανισμού τους, και όλο και περισσότεροι επαγγελματίες παίρνουν 

πιστοποιήσεις στη Διοίκηση έργου με αυξημένη ζήτηση για πιστοποίηση σε Ευέλικτες 

μεθοδολογίες. Ως βασική διαπίστωση της έρευνας αναφέρεται ότι οι οργανισμοί του 

ιδιωτικού τομέα με πιστοποιημένους επαγγελματίες σε ευέλικτες μεθόδους ηγούνται 

στην υιοθέτηση και χρήση αυτών των μεθόδων διοίκησης έργου. Ωστόσο, δεν έχουν 

ακόμη επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο ωριμότητας στην εφαρμογή των ευέλικτων αρχών. 

Βρέθηκε ότι 34% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν μια ευέλικτη μεθοδολογία 

διοίκησης έργου στον οργανισμό τους. Η πλειοψηφία αυτών είναι στον κλάδο 

τεχνολογίας και πληροφορικής (71%) και έχουν πιστοποιημένους επαγγελματίες σε 

ευέλικτες μεθόδους (62%). Οι περισσότεροι οργανισμοί που χρησιμοποιούν ευέλικτες 

μεθοδολογίες συνδέουν τη χρήση της μεθόδου με την επιτυχία του έργου (59% των 

ερωτηθέντων), την αποτελεσματικότητα του έργου (59%), και την υλοποίηση των 

στόχων επίδοσης της επιχείρησης (49%). 

Μια δεύτερη βασική διαπίστωση είναι ότι η μέθοδος Scrum είναι η κυρίαρχη 

ευέλικτη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται. Οι περισσότεροι οργανισμοί 

χρησιμοποιούν τη Scrum, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5, και η δεύτερη πιο κοινή 

είναι η Lean and Test-driven Development (TDD). 
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Διάγραμμα 5: Ποσοστά χρήσης ευέλικτων μεθόδων. Πηγή: PwC, 2012 

 

Παρόμοια έρευνα στην ευέλικτη Διοίκηση Έργου εκπονήθηκε από την εταιρεία 

Forrester Research, η οποία είναι μια παγκόσμια ερευνητική και συμβουλευτική 

εταιρεία. Η εταιρεία (Forrester Research Inc., 2014) καθοδηγεί τους πελάτες της στη 

διαχείριση της τεχνολογίας, στο μάρκετινγκ και τη στρατηγική. Διενεργεί και παρέχει 

ιδιόκτητη πρωτογενή έρευνα, καταναλωτικά και επιχειρησιακά δεδομένα, 

προσαρμοσμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκδηλώσεις και διαδικτυακές κοινότητες, 

καθώς και προγράμματα στελεχών. 

Στα ευρήματα της έρευνας με τίτλο Forrester/Dr. Dobbs Global Developer 

Technographics® Survey, Q3 2009 αναφέρεται ότι οι ευέλικτες μέθοδοι ανάπτυξης 

έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς. Πιο συγκεκριμένα (Forrester Research, Inc., 2010), το 

35% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η διαδικασία ανάπτυξής τους συνδέεται πιο στενά 

με την ευέλικτη ανάπτυξη (Διάγραμμα 6). Τόσο η μέθοδος του καταρράκτη όσο και οι 

επαναληπτικές προσεγγίσεις υποχωρούν έναντι ελαφρύτερων μεθόδων βασισμένες στις 

αρχές που περιγράφει το Ευέλικτο Μανιφέστο. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι 

παλαιότερες μέθοδοι εξαφανίζονται: το 34% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα 

συνεχίσουν να χρησιμοποιούν είτε μια επαναληπτική διαδικασία είτε τη μέθοδο του 

καταρράκτη ως κύρια μέθοδο για την ανάπτυξη λογισμικού. 
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Διάγραμμα 6 Ποσοστά χρήσης ευέλικτων μεθόδων. Πηγή Forrester Research Inc, 2010 

 

Η παραπάνω έρευνα, επίσης, αποδεικνύει ότι η Scum είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος 

ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού με μεγάλη διαφορά (Διάγραμμα 6). 

Στο παραπάνω συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα της VersionOne (2011), η οποία 

διενεργήθηκε σε 6.042 συμμετέχοντες από τον κλάδο της ανάπτυξης λογισμικού 

(Διάγραμμα 7). 

 

Διάγραμμα 7: Ποσοστά χρήσης ευέλικτων μεθόδων. Πηγή: VersionOne, 2011 
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Μάλιστα, η θέση της Scrum φαίνεται να ενισχύεται όσο περνούν τα χρόνια. Αυτό 

φανερώνουν οι αντίστοιχες ετήσιες έρευνες της VersionOne για το 2012 και 2013, οι 

οποίες παρουσιάζουν  αυξημένα ποσοστά για τη Scrum – 54% για το 2012 και 55% για 

το 2013. 

Οι συμμετέχοντες της παραπάνω έρευνας του 2011 ανέφεραν ως οφέλη που 

αποκόμισαν (Διάγραμμα 8) κυρίως την ικανότητα διαχείρισης μεταβαλλόμενων 

προτεραιοτήτων (84%) καθώς και την ορατότητα της πορείας του έργου (77%). Ενώ 

πριν από την υιοθέτηση ευέλικτων μεθόδων, η παραγωγικότητα και ο γρήγορος χρόνος 

διάθεσης στην αγορά θεωρήθηκαν οι κυριότεροι λόγοι για τη μετάβαση. Βέβαια, ένα 

μεγάλο ποσοστό δεν γνωρίζει τα οφέλη από τις νέες μεθόδους ή δεν έχει αντιληφθεί 

ουσιαστικά οφέλη, ιδιαίτερα στον τρόπο διαχείρισης κατανεμημένων ομάδων και στη 

μείωση του κόστους. 

 

Διάγραμμα 8: Οφέλη από τη χρήση ευέλικτων μεθόδων. Πηγή: VersionOne, 2011 

 

Όσον αφορά τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν (Διάγραμμα 9), τα πιο κοινά είναι 

οι εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, όπως το Excel (61%). Ακολουθούν 

εξειδικευμένα εργαλεία για τη διαχείριση ευέλικτων μεθόδων: VersionOne (37%), 

Microsoft Project (36%) και JIRA (34%). 
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Διάγραμμα 9: Εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις ευέλικτες μεθόδους. Πηγή: VersionOne, 

2011 

 

Επίσης, άνοδο καταγράφει τα τρία τελευταία χρόνια και το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που απάντησαν ότι ο οργανισμός στον οποίο εργάζονται χρησιμοποιεί 

τεχνικές ευέλικτης ανάπτυξης από 80% το 2011 σε 84% το 2012 και 88% το 2013. 

Στη θεωρία της ευέλικτης ανάπτυξης γίνεται εκτενής αναφορά στην ανάγκη 

δημιουργίας μικρών ομάδων οι οποίες συστεγάζονται, ενώ σε κάποιες μεθοδολογίες 

αναφέρεται ότι δεν υποστηρίζουν κατανεμημένες ομάδες. Παρ’ όλα αυτά, στην 7η 

ετήσια έρευνα της VersionOne (2012) προκύπτει ότι το 35% των ερωτηθέντων 

εργάζονται σε εταιρεία που χρησιμοποιεί κατανεμημένες ομάδες ανάπτυξης λογισμικού 

με χρήση ευέλικτων μεθόδων. Μάλιστα, από αυτούς που απάντησαν θετικά ο 

οργανισμός τους έχει κατά μέσο όρο εννιά κατανεμημένες ομάδες. Θεαματικά είναι τα 

αποτελέσματα της έρευνας του 2013, όπου φαίνεται ότι ο αριθμός των ερωτηθέντων 

που απάντησαν θετικά έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο, αφού το 76% 
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εργάζεται σε οργανισμό που χρησιμοποιεί κατανεμημένες ομάδες για την ευέλικτη 

ανάπτυξη λογισμικού . 

 

 

Διάγραμμα 10: Αριθμός κατανεμημένων ομάδων που χρησιμοποιούν ευέλικτη ανάπτυξη. Πηγή: 

VersionOne, 2012 

 

Από ακαδημαϊκής πλευράς, η Ευέλικτη Ανάπτυξη δεν άφησε ασυγκίνητη την 

επιστημονική κοινότητα, η οποία μελέτησε επισταμένως το θέμα και δημοσίευσε 

πληθώρα επιστημονικών άρθρων. Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 11) φαίνεται ο 

αριθμός πρακτικών συνεδρίων και άρθρων που αφορούν την Ευέλικτη Ανάπτυξη, όπως 

δημοσιεύτηκε το 2012 (Dingsøyr et al,  2012).  H αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε 

μέσω του ISI Web of Science, η οποία αποτελεί μια παγκόσμια βάση επιστημονικών 

αναφορών, και εντοπίστηκαν 1551 ερευνητικές εργασίες για την Ευέλικτη Ανάπτυξη 

Λογισμικού που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2001 και 2010. Μια πιθανή εξήγηση για τη 

μείωση του αριθμού των δημοσιεύσεων συνεδρίων το 2010 είναι ότι τότε το Agile 

Conference δε συμπεριλήφθηκε στη βάση δεδομένων της ISI Web of Science. 

Η αύξηση σε άρθρα περιοδικών δείχνει ότι το ερευνητικό πεδίο ωριμάζει (Dingsøyr 

et al,  2012). Ο συνολικός αριθμός των δημοσιεύσεων δείχνει ότι η Ευέλικτη Ανάπτυξη 

έχει λάβει μεγάλο ενδιαφέρον από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο 

μέρος της έρευνας είναι εμπνευσμένο από τις αναδυόμενες πρακτικές στη βιομηχανία 
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Διάγραμμα 11: Διαχρονική πορεία αριθμού δημοσιεύσεων σε θέματα agile. Πηγή: Dingsøyr et 

al,  2012 

 

Στην ίδια έρευνα έγινε καταγραφή των  δημοσιεύσεων ανά χώρα. Οι Ηνωμένες 

πρωτοπορούν με ποσοστό 21.7%. Ωστόσο, αν και η πλειονότητα των άρθρων 

προέρχονται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Δυτική Ευρώπη, η ευέλικτη ανάπτυξη 

λογισμικού αποτελεί θέμα έρευνας σε όλες τις ηπείρους, σε σύνολο 63 χωρών. Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνονται οι 16 πρώτες χώρες σε δημοσιεύσεις άρθρων. 

 

Πίνακας 4: Πρώτες χώρες σε δημοσιεύσεις άρθρων. 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΑ Αρ. Δημοσιεύσεων Ποσοστό 

1 USA 338 21.7 

2 CANADA 110 7.1 

3 GERMANY 96 6.2 

4 FINLAND 94 6.0 

5 UK 94 5.3 

6 ITALY 56 3.6 

7 CHINA 52 3.3 

8 IRELAND 51 3.3 

9 AUSTRALIA 48 3.1 

10 SWEDEN 43 2.8 

11 SPAIN 41 2.6 

12 NORWAY 33 2.1 

13 BRAZIL 29 1.9 

14 AUSTRIA 25 1.6 

15 ISRAEL 23 1.5 

16 NEW ZEALAND 23 1.5 
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4.3. Έρευνες για τη χρήση των ευέλικτων μεθόδων στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα συναντούμε τρεις έρευνες σχετικές με την Ευέλικτη Διοίκηση Έργου, 

οι οποίες διεκπεραιώθηκαν στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής (Μονοχρήστου, 2010). 

Οι δύο από αυτές διερευνούν το βαθμό διάδοσης των ευέλικτων μεθοδολογιών στον 

Έλληνα επιστήμονα πληροφορικής όλων των επιπέδων (φοιτητές, ερευνητές, 

καθηγητές, ακαδημαϊκοί και στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων), οι οποίες διενεργήθηκαν 

το 2004 και 2009. Η Τρίτη διενεργήθηκε το 2007 και διερευνούσε την υπάρχουσα 

κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση έργων πληροφορικής που υλοποιούν οι ελληνικές 

εταιρίες πληροφορικής. 

Στην πιο πρόσφατη έρευνα (2009), το ποσοστό γνώσης των ευέλικτων 

μεθοδολογιών από τους Έλληνες επιστήμονες πληροφορικής εμφανίζεται αρκετά μικρό 

(Διάγραμμα 12), καθώς κατά μέσο όρο οι μισοί από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι 

δεν γνωρίζουν / δεν έχουν ακούσει τις συγκεκριμένες μεθόδους (51,2%). Η πιο γνωστή 

μέθοδος στην Ελλάδα φαίνεται να είναι η Extreme Programming (XP). Ιδιαίτερη 

περίπτωση αποτελεί η SCRUM, της οποίας το ποσοστό γνώσης πολλαπλασιάστηκε, 

κατατάσσοντάς την στη δεύτερη θέση από την τελευταία που βρισκόταν το 2004. Αυτό 

φανερώνει ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει στροφή προς την επικρατούσα τάση του 

εξωτερικού, όπου η Scrum είναι η πιο διαδεδομένη ευέλικτη μέθοδος με μεγάλη 

διαφορά (VersionOne, 2011). 

 

Διάγραμμα 12: Ποσοστό γνώσης των ευέλικτων μεθόδων. Πηγή: Μονοχρήστου, 2010 



33 

 

Στην ερώτηση εάν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ κάποια ευέλικτη μέθοδο ανάπτυξης 

λογισμικού η μεγαλύτερη πλειοψηφία απάντησε αρνητικά (62,7%). Τα ποσοστά στην 

ερώτηση: «Χρησιμοποιήσατε ποτέ κάποια από τις προαναφερόμενες μεθοδολογίες;» 

φαίνονται παρακάτω (Διάγραμμα 13). 

 

 

Διάγραμμα 13: Ποσοστό χρήσης ευέλικτων μεθόδων. Πηγή: Μονοχρήστου, 2010 

 

Από όσους απάντησαν θετικά στην παραπάνω ερώτηση ζητήθηκε να αναφέρουν 

ποια ευέλικτη μέθοδο χρησιμοποίησαν. Σε αυτήν την ερώτηση οι συμμετέχοντες 

μπορούσαν να επιλέξουν πάνω από μία απαντήσεις. Η πλειοψηφία επέλεξε την XP και 

Scrum, ενώ κανείς δεν επέλεξε την Crystal Clear. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

παρακάτω (Διάγραμμα 14). 

 

 

 

Διάγραμμα 14: Ποσοστά χρήσης των ευέλικτων μεθόδων. Πηγή: Μονοχρήστου, 2010 
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Επίσης, ζητήθηκε η άποψη των ερωτηθέντων για το πώς βλέπουν την πορεία και 

εξέλιξη των ευέλικτων μεθοδολογιών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά 

ενθαρρυντικά (Διάγραμμα 15), διότι περίπου το 39% εκφράζει με σιγουριά ότι οι 

Έλληνες θα υιοθετήσουν στο μέλλον την ευέλικτη ανάπτυξη. Το 52% το θεωρεί 

πιθανό, ενώ μόλις το 9,3% πιστεύει ότι η ευέλικτες μεθοδολογίες δε θα 

«ευδοκιμήσουν» στην Ελλάδα. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν μεγαλύτερη αισιοδοξία σε σχέση με αυτά του 

2004, όπου μόνο το 30% πίστευε στην υιοθέτηση των ευέλικτων μεθόδων έναντι του 

νέου 39%. Ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε το ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι  είναι 

απίθανη η χρήση των ευέλικτων μεθόδων από 13,5%  το 2004 σε 9,3% το 2009. 

Παράλληλα, η πλειοψηφία που επιλέγει να μην εκφραστεί θετικά ή αρνητικά 

επιλέγοντας την απάντηση «Πιθανόν», μεταφράζεται από τον ερευνητή ως αποτέλεσμα 

της «μικρής σχετικής πρακτικής εμπειρίας χρήσης των εν λόγω μεθοδολογιών που 

συνεχίζει να υπάρχει στη χώρα μας» κι επομένως οι ερωτηθέντες δεν ξέρουν και δεν 

μπορούν να εκφράσουν άποψη για το πως θα εξελιχτεί η κατάσταση στον τομέα 

ανάπτυξης λογισμικού. 

 

 

 

Διάγραμμα 15: Απαντήσεις στην ερώτηση "Υπάρχουν πιθανότητες υιοθέτησης των Agile 

μεθοδολογιών στο προσεχές μέλλον, στην ελληνική πραγματικότητα;” Πηγή: Μονοχρήστου, 

2010 

 

Τέλος, όσον αφορά τη χρήση των ευέλικτων μεθόδων στις ελληνικές εταιρείες 

πληροφορικής (2007) αναφέρεται ότι το 11% απάντησε ότι έχει χρησιμοποιήσει κάποια 

ευέλικτη μέθοδο σε έργο ανάπτυξης λογισμικού. Αυτό το ποσοστό (11%) αφορά 

κυρίως μικρές σε μέγεθος εταιρίες που αναλαμβάνουν μικρά έργα. Ο όρος «μικρή» 
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περιλαμβάνει εταιρίες με συνολικό στελεχιακό δυναμικό μικρότερο των 20 ατόμων και 

τα έργα που υλοποιούν έχουν συνήθως συνολική διάρκεια μικρότερη των 12 

ανθρωπομηνών. Η ομάδα ανάπτυξης τις περισσότερες φορές δεν ξεπερνά τα 8 μέλη.   

Η πλειοψηφία των εταιρειών της έρευνας χρησιμοποιεί κάποια in-house 

μεθοδολογία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της, ενώ η αμέσως πιο διαδεδομένη 

μέθοδος είναι η σειριακή μέθοδος του καταρράκτη . Τα αποτελέσματα φαίνονται 

παρακάτω  (Διάγραμμα 16). 

 

 

 

 

Διάγραμμα 16: Χρήση μεθόδων ανάπτυξης λογισμικού. Πηγή: Μονοχρήστου, 2010 
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5. SCRUM 

 

Η Scrum αξίζει να παρουσιαστεί αναλυτικότερα, διότι αποτελεί την κυρίαρχη 

ευέλικτη μέθοδο που χρησιμοποιείται κατά το πλείστον σε όλο τον κόσμο. 

5.1. Θεωρία 

Η Scrum ορίζεται (Schwaber & Sutherland, 2013) ως ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι 

άνθρωποι μπορούν να αντιμετωπίσουν πολύπλοκα προβλήματα, ενώ προσφέρουν με 

παραγωγικό και δημιουργικό τρόπο προϊόντα μέγιστης δυνατής αξίας. Δεν είναι μια 

διαδικασία ή μια τεχνική για τη δημιουργία προϊόντων. Αντίθετα, είναι ένα πλαίσιο 

μέσα στο οποίο μπορούν να υιοθετηθούν διάφορες μέθοδοι και τεχνικές. 

Η Scrum προτάθηκε το 1995 από τον Ken Schwaber (1995), σε μια εποχή που είχε 

ήδη γίνει σαφές στους περισσότερους επαγγελματίες ότι η ανάπτυξη λογισμικού δεν 

ήταν κάτι που θα μπορούσε να προβλεφθεί, να σχεδιαστεί και να ολοκληρωθεί με 

επιτυχία με τη χρήση των κοινών δύσκαμπτων μεθόδων (Vlaanderen et al. 2011). 

Μπορεί η έννοια της ευελιξίας στην εκτέλεση και οργάνωση έργων ανάπτυξης 

λογισμικού να εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1990, αλλά βασίστηκε σε ιδέες που είχαν 

διατυπωθεί λίγα χρόνια νωρίτερα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων (Stettina & Hörz, 

2014).  

Πιο συγκεκριμένα, οι Takeuchi και Nonaka (1986) εισάγουν μια ολιστική μέθοδο 

για την ευέλικτη ανάπτυξη νέων προϊόντων. Εμπνέονται από το ράγκμπι και από τον 

τρόπο που περνάει η μπάλα από το ένα μέλος της ομάδας στο άλλο καθώς όλα τα μέλη 

της κινούνται σαν μονάδα σε όλο το γήπεδο (scrum) κατά την επανέναρξη του αγώνα 

μετά από μια παράβαση μικρής σημασίας. Αυτή η ολιστική προσέγγιση – ή προσέγγιση 

ράγκμπι – όπου η ομάδα κινείται σαν μια οντότητα προσπαθώντας να φτάσει στο 

στόχο, εξυπηρετεί καλύτερα τις σύγχρονες ανάγκες που δημιουργεί ο ανταγωνισμός. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση του ράγκμπι, η διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος 

προκύπτει από τη συνεχή αλληλεπίδραση της επίλεκτης, διεπιστημονικής ομάδας, της 

οποίας τα μέλη εργάζονται από κοινού από την αρχή μέχρι το τέλος. Η διαδικασία αντί 

να περνάει από συγκεκριμένα, αυστηρά δομημένα στάδια, γεννιέται από την 

αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας. 

Το πλαίσιο της μεθόδου Scrum αποτελείται από τις ομάδες και τους αντίστοιχους 

ρόλους των μελών, τα γεγονότα, τα αντικείμενα, και τους κανόνες (Schwaber & 

Sutherland, 2013). Κάθε συνιστώσα στο πλαίσιο εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό 

και είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη χρήση της Scrum. Οι κανόνες ενώνουν τα 
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γεγονότα, τους ρόλους και τα αντικείμενα και διέπουν τις σχέσεις και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

H Scrum βασίζεται στον εμπειρισμό. Ο εμπειρισμός υποστηρίζει ότι η γνώση 

προέρχεται από την εμπειρία και ότι η λήψη αποφάσεων βασίζεται σε αυτό που είναι 

γνωστό. Αυτές οι βασικές ιδέες θεωρούνται (Sverrisdottir et al, 2014) κατάλληλες για 

πολύπλοκα έργα λογισμικού, διότι συχνά είναι αδύνατο να προβλεφθεί το αποτέλεσμα 

και η πολυπλοκότητα των έργων αυτών στη φάση εκκίνησής τους. Η Scrum διαφέρει 

από πολλές απόψεις από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις στη διαχείριση έργων, στις 

οποίες γίνεται προσπάθεια για όσο το δυνατόν περισσότερη τεκμηρίωση στην αρχή και 

στη συνέχεια διατήρηση του ποσοστού αλλαγών στο σχεδιασμό στο ελάχιστο. Η Scrum 

χρησιμοποιεί μια επαναληπτική, σταδιακή προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση των 

προβλέψεων και τον έλεγχο του κινδύνου. 

 

5.2. Ρόλοι 

Η ομάδα σύμφωνα με την Scrum (Schwaber & Sutherland, 2013) αποτελείται από 

τον Ιδιοκτήτη του Προϊόντος (Product Owner), την Ομάδα Ανάπτυξης (Development 

Team) και τον Scrum Master. Οι ομάδες είναι αυτοδιοικούμενες και διαλειτουργικές. 

Αυτοδιοικούμενες ομάδες σημαίνει ότι επιλέγουν τον καλύτερο τρόπο για να 

ολοκληρώσουν το έργο τους και δεν κατευθύνονται από άλλους εκτός ομάδας. 

Διαλειτουργικές ομάδες σημαίνει ότι έχουν όλες τις ικανότητες που απαιτούνται για την 

εκτέλεση του έργου χωρίς να εξαρτώνται από άτομα που δεν αποτελούν μέρος της 

ομάδας. Αυτό το μοντέλο ομάδας στην Scrum έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει 

την ευελιξία, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα. 

Οι ομάδες στην Scrum προσφέρουν το προϊόν με επαναληπτικό και σταδιακό τρόπο 

μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες για ανατροφοδότηση. Οι τμηματικές παραδόσεις του 

προϊόντος, στο βαθμό που αυτό έχει υλοποιηθεί, εξασφαλίζουν ότι είναι πάντα 

διαθέσιμη μια δυνητικά χρήσιμη έκδοση του προϊόντος. 

5.2.1. Product Owner (PO) 

Ο ρόλος του ΡΟ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους στη Scrum και συχνά ο 

πιο δύσκολος (Sverrisdottir et al, 2014). Ο PO είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση 

του έργου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του καθώς και για την αποτύπωση των 

απαιτήσεων και των στόχων. Είναι, επίσης, υπεύθυνος για τη μεγιστοποίηση της αξίας 

του προϊόντος και του έργου που παράγει η ομάδα ανάπτυξης – το πώς γίνεται αυτό 
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μπορεί να ποικίλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ οργανισμών, ομάδων Scrum και ατόμων 

(Schwaber & Sutherland, 2013). 

Ο PO είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη διαχείριση του πίνακα εκκρεμοτήτων 

προϊόντος (Product Backlog). Η διαχείριση των εκκρεμοτήτων του έργου περιλαμβάνει:  

 Τη σαφή αποτύπωση των δεδομένων στον πίνακα εκκρεμοτήτων  

 Τη σωστή ταξινόμηση των εκκρεμοτήτων στον πίνακα, ώστε να επιτυγχάνονται 

καλύτερα οι στόχοι 

 Τη βελτιστοποίηση της αξίας του έργου που παράγει η Ομάδα Ανάπτυξης 

 Τη διασφάλιση ότι ο Πίνακας Εκκρεμοτήτων του προϊόντος είναι ορατός και σαφής 

σε όλους  και δείχνει ποιες είναι τα επόμενες υποχρεώσεις όλης της Ομάδας Scrum 

 Τη διασφάλιση ότι η Ομάδα Ανάπτυξης αντιλαμβάνεται τα δεδομένα στον πίνακα 

εκκρεμοτήτων του προϊόντος στο επίπεδο που απαιτείται. 

Ο PO μπορεί να κάνει το παραπάνω έργο ή να το αναθέσει στην Ομάδα. Ωστόσο, ο 

ίδιος παραμένει υπεύθυνος. Επίσης, ο PO είναι ένα άτομο, όχι μια επιτροπή. Όμως, 

μπορεί να αντιπροσωπεύσει τις επιθυμίες μιας επιτροπής στον Πίνακα Εκκρεμοτήτων, 

αλλά και οποιοσδήποτε θέλει να αλλάξει την προτεραιότητα ενός στοιχείου στον 

Πίνακα πρέπει να απευθυνθεί σε αυτόν. Είναι ουσιαστικά ο αντιπρόσωπος όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών του έργου. Για να πετύχει, ολόκληρος ο οργανισμός πρέπει να 

σέβεται τις αποφάσεις του. Οι αποφάσεις του είναι ορατές από το περιεχόμενο και την 

ταξινόμηση κατά προτεραιότητα των δεδομένων στον Πίνακα. Κανείς δεν έχει το 

δικαίωμα να πει την Ομάδα Ανάπτυξης να εργαστεί πάνω σε διαφορετικό σύνολο 

απαιτήσεων, καθώς και η Ομάδα Ανάπτυξης δεν επιτρέπεται να ενεργεί σύμφωνα με το 

τι λέει οποιοσδήποτε άλλος (Schwaber & Sutherland, 2013). 

Ο Πίνακας εκκρεμοτήτων πρέπει να είναι υπό συνεχή φροντίδα και έλεγχο και 

αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων του ΡΟ στη συνεργασία του με τον 

Scrum Master, την ομάδα ανάπτυξης και του πελάτες. Όλοι μαζί καθορίζουν τη 

λειτουργία του προϊόντος (Pichler, 2010). Έρευνες έχουν δείξει τη σπουδαιότητα της 

δέσμευσης των πελατών να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη του προϊόντος. Με τη 

στενή συνεργασία μπορούν να αποφευχθούν μια σειρά από προβλήματα μέσω της 

συλλογής πληροφοριών και τη διατήρηση μιας σαφούς και ταξινομημένης-κατά-

προτεραιότητα λίστας των απαιτήσεων στον πίνακα εκκρεμοτήτων (Hoda, Noble, & 

Marshall, 2011) 

Είναι δελεαστικό να συγκρίνουμε το ρόλο του PO με τους παραδοσιακούς ρόλους 

του product manager και project manager. Ωστόσο, ο ρόλος του PO σύμφωνα με τη 

Scrum είναι νέος. Αντικατοπτρίζει τη δύναμη και την ευθύνη πολλών διαφορετικών 
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ρόλων, συμπεριλαμβανομένων του ρόλου των πελατών και των ενδιαφερόμενων 

μερών, του product manager και project manager (Pichler, 2010). 

 

5.2.2. Development Team 

Η Ομάδα Ανάπτυξης αποτελείται από επαγγελματίες που παρέχουν επαυξημένες 

εκδόσεις του τελικού προϊόντος στο τέλος του κάθε sprint. Τα sprints είναι 

επαναληπτικοί κύκλοι ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια των οποίων υλοποιούνται οι 

λειτουργικότητες του συστήματος. Μόνο μέλη της ομάδας ανάπτυξης δημιουργούν τις 

βελτιώσεις.  

Οι Ομάδες Ανάπτυξης δομούνται και εξουσιοδοτούνται από τον οργανισμό ώστε να 

οργανώσουν και να διαχειριστούν τη δική τους εργασία μόνοι τους. Η προκύπτουσα 

συνέργεια βελτιστοποιεί τη συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της 

Ομάδας Ανάπτυξης. 

Η Ομάδα Ανάπτυξης έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Είναι αυτοδιοικούμενη. Κανείς (ούτε καν ο Scrum Master) δε δίνει εντολές στην 

Ομάδα Ανάπτυξης για πώς θα μετατρέψει τον Πίνακα Εκκρεμοτήτων σε 

τμηματικές εκδόσεις του τελικού προϊόντος. 

 Είναι διαλειτουργική με όλες τις δεξιότητες ως ομάδα, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για τη δημιουργία μια έκδοσης του προϊόντος  

 Η Scrum δεν αναγνωρίζει άλλο τίτλο για τα μέλη της Ομάδας Ανάπτυξης, εκτός 

από τον τίτλο του προγραμματιστή ανεξάρτητα από την εργασία που εκτελεί 

κάθε πρόσωπο. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. 

 Η Scrum δεν αναγνωρίζει υπο-ομάδες στην Ομάδα Ανάπτυξης άσχετα με το εάν 

κάποιοι συγκεκριμένοι τομείς πρέπει να αναφέρονται χωριστά, όπως οι δοκιμές 

(testing) και η επιχειρηματική ανάλυση (business analysis). Δεν υπάρχουν 

εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα.  

 Μεμονωμένα μέλη της Ομάδας Ανάπτυξης μπορεί να έχουν εξειδικευμένες 

δεξιότητες και τομείς εξειδίκευσης, αλλά η ευθύνη ανήκει στην Ομάδα 

Ανάπτυξης συνολικά. 

Το μέγεθος της Ομάδας Ανάπτυξης πρέπει ιδανικά να είναι αρκετά μικρό ώστε να 

παραμένει ευκίνητη και αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει σημαντικό 

έργο μέσα σε ένα Sprint. Λιγότερα από τρία μέλη στην Ομάδας Ανάπτυξης μειώνουν το 

σύνολο της αλληλεπίδρασης της ομάδας και συντελεί σε μικρότερο κέρδος 

παραγωγικότητας. Οι μικρές ομάδες ανάπτυξης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
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περιορισμούς δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του Sprint με αποτέλεσμα η Ομάδα 

Ανάπτυξης να μην είναι σε θέση να παραδώσει μια βελτιωμένη έκδοση του προϊόντος. 

Από την άλλη πλευρά, ομάδες με περισσότερα από εννιά μέλη απαιτούν πολύ 

συντονισμό. Οι μεγάλες ομάδες ανάπτυξης προκαλούν υπερβολικά μεγάλη 

πολυπλοκότητα στη διαχείριση μιας εμπειρικής διαδικασίας, όπως είναι η ανάπτυξη 

προϊόντος με τη Scrum. Ο ιδιοκτήτης του προϊόντος και ο Scrum Master δεν 

περιλαμβάνονται σε αυτόν τον αριθμό, εκτός εάν συμμετέχουν στην εκτέλεση των 

εργασιών του sprint. 

5.2.3. Scrum Master 

Ο Scrum Master είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η μέθοδος Scrum γίνεται 

κατανοητή και εφαρμόζεται από όλους. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση ότι η 

ομάδα ακολουθεί τη θεωρία της Scrum, τις πρακτικές και τους κανόνες (Schwaber & 

Sutherland, 2013). Προΐσταται της επικοινωνίας μέσα στην ομάδα και διασφαλίζει ότι 

απομακρύνεται κάθε εμπόδιο ώστε η ομάδα να επιτύχει τους στόχους του Sprint ή του 

έργου στο σύνολό του. Επιπλέον, λύνει διαφωνίες στο πλαίσιο της ομάδας ή μεταξύ της 

ομάδας και του Ιδιοκτήτη του Προϊόντος. Ο Scrum Master προετοιμάζει το έδαφος για 

το έργο εντός του οργανισμού, εξασφαλίζοντας ότι ακολουθούνται οι 260 κανόνες και 

η στρατηγική της μεθόδου. Εξασφαλίζει, επίσης, ότι οποιαδήποτε πολιτική εντός του 

οργανισμού δεν θα μειώσει την παραγωγικότητα της ομάδας και βοηθά την ομάδα να 

επικεντρωθεί στους στόχους του έργου (Schwaber & Beedle, 2001). 

Ο Scrum Master είναι ένας αρχηγός - υπηρέτης της ομάδας Scrum. Βοηθά όσους 

βρίσκονται εκτός της ομάδας Scrum να καταλάβουν ποιες από τις αλληλεπιδράσεις 

τους με την ομάδα είναι χρήσιμες και ποιες όχι και στη συνέχεια βοηθά τον καθένα να 

αλλάξει αυτές τις αλληλεπιδράσεις ώστε να μεγιστοποιείται η αξία που δημιουργείται 

από το έργο της Ομάδας Scrum (Schwaber & Sutherland, 2013). Οι ρόλοι του PO και 

του Scrum Master συμπληρώνουν απόλυτα ο ένας τον άλλο: Ο PO είναι υπεύθυνος για 

το «τι» πρέπει να γίνει και ο Scrum Master για το «πως» θα γίνει (Sverrisdottir et al., 

2014). Παρ’ όλα αυτά, ο ρόλος του PO έχει αλλάξει από κάποιον που θα μπορούσε να 

κατηγορήσει τη διαδικασία ανάπτυξης για πιθανή αποτυχία του έργου σε κάποιον που 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιτυχία ή αποτυχία του έργου (Judy & Krumins-

Beens, 2008) 

Ο Scrum Master εξυπηρετεί τον PO με διάφορους τρόπους συμπεριλαμβανομένων 

των ακόλουθων: 

 Ανακαλύπτει τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείριση του Πίνακα 

εκκρεμοτήτων 
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 Βοηθάει την ομάδα Scrum να κατανοήσει την ανάγκη για σαφή και περιεκτικά 

στοιχεία στον Πίνακα Εκκρεμοτήτων 

 Καταλαβαίνει πως λειτουργεί ο σχεδιασμός του προϊόντος σε ένα εμπειρικό 

περιβάλλον 

 Διασφαλίζει ότι ο PO ξέρει πώς να οργανώσει τον Πίνακα Εκκρεμοτήτων ώστε 

να μεγιστοποιήσει την αξία 

 Κατανοεί και δουλεύει με ευελιξία και,  

 Υποστηρίζει την υλοποίηση των γεγονότων της Scrum, όπως ζητήθηκαν ή 

πρέπει να υλοποιηθούν. 

Ο Scrum Master εξυπηρετεί την Ομάδα Ανάπτυξης με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Καθοδηγεί και προπονεί την Ομάδα Ανάπτυξης να αυτό-οργανώνεται και να 

βασίζεται στη διαλειτουργικότητα 

 Βοηθάει την Ομάδα Ανάπτυξης να δημιουργήσει προϊόντα υψηλής αξίας 

 Είναι υπεύθυνος για την άρση των εμποδίων στην πρόοδο της ομάδας 

Ανάπτυξης 

 Διευκολύνει τις διαδικασίες της Scrum, όπως ζητήθηκε ή χρειάζεται να γίνουν 

 Προπονεί την Ομάδα Ανάπτυξης στο πως πρέπει να εργάζεται σε περιβάλλοντα 

οργανισμών στα οποία η Scrum δεν έχει γίνει ακόμη πλήρως κατανοητή. 

Ο Scrum Master εξυπηρετεί τον οργανισμό με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Ηγείται και καθοδηγεί τον οργανισμό στην υιοθέτηση της Scrum  

 Σχεδιάζει εφαρμογές της Scrum μέσα στον οργανισμό 

 Βοηθάει τους εργαζόμενους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη να καταλάβουν και 

να εφαρμόσουν τη Scrum ως εμπειρική μέθοδο ανάπτυξη προϊόντος 

 Προκαλεί αλλαγές που αυξάνουν την παραγωγικότητα της Ομάδας Scrum  

 Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους Scrum Masters στον οργανισμό για να αυξήσει 

την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης της Scrum στον οργανισμό. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην εποχή μας η ανάγκη για καινοτομία και γρήγορη ανάπτυξη νέων προϊόντων 

είναι παραπάνω από επιτακτική και η αποτυχία δεν έχει χώρο σε αυτό το περιβάλλον. 

Έρευνες έδειξαν ότι τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά επιτυχίας των έργων 

πληροφορικής έχουν αυξηθεί και ένας παράγοντας της αύξησης αποτελεί η όλο και 

συχνότερη χρήση πρακτικών ευέλικτης ανάπτυξης. 

Βέβαια, δεν ολοκληρώνονται όλα τα έργα με ευέλικτες μεθόδους επιτυχώς. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις η αιτία είναι συνήθως η έλλειψη εμπειρίας σε μεθόδους ευέλικτης 

οργάνωσης ή το γεγονός ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές που χρειαζόταν στον 

οργανισμό. Η ευέλικτη ανάπτυξη φέρνει μια νέα φιλοσοφία και διαφορετικό τρόπο 

αντιμετώπισης των διαδικασιών. Οι οργανισμοί που θέλουν να εντάξουν τις ευέλικτες 

μεθόδους θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως και να αφήσουν στο παρελθόν 

διαδικασίες και συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές της ευέλικτης ανάπτυξης. 

Η αδυναμία αλλαγής της εταιρικής κουλτούρας, άλλωστε, αποτελεί το μεγαλύτερο 

πρόβλημα για τους οργανισμούς. Επίσης, μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η εξεύρεση του 

κατάλληλου προσωπικού με τις απαραίτητες ικανότητες. Ακόμη, η έλλειψη γνώσεων 

ευέλικτης ανάπτυξης φέρνει με τη σειρά της την αδυναμία επιλογής της κατάλληλης 

ευέλικτης μεθόδου για τον οργανισμό. 

Παρ’ όλα αυτά, άνοδος καταγράφεται τα τρία τελευταία χρόνια στον αριθμό των 

οργανισμών που χρησιμοποιούν τεχνικές ευέλικτης ανάπτυξης. Ερωτηθέντες σε έρευνα 

απάντησαν ότι εργάζονται σε οργανισμό που έχει υιοθετήσει ευέλικτες πρακτικές κατά 

88% το 2013 από 84% το 2012 και 80% το 2011. Το γεγονός αυτό μπορεί να βασίζεται 

στο ότι γίνονται έρευνες για τα αποτελέσματα των μεθόδων και παρουσιάζονται τα 

οφέλη για τους οργανισμούς. 

Όσον αφορά τη χρήση των μεθόδων, η συντριπτική πλειοψηφία χρησιμοποιεί τη 

μέθοδο Scrum και τα ποσοστά της όλο και αυξάνονται. Πρόκειται για μια απλή και 

πρακτική μέθοδο που επικεντρώνεται περισσότερο στη συνεργασία των μελών της 

ομάδας παρά στα επιμέρους έργα που πρέπει να εκτελέσουν. Βάση της μεθόδου 

αποτελούν οι καθημερινές σύντομες συναντήσεις ώστε να αναφέρει η ομάδα την 

πρόοδο και να πάρει αποφάσεις. Η δημοτικότητα της μεθόδου αποτελεί επιπλέον ένα 

λόγο έλξης, διότι αποτελεί «ασφαλέστερη επιλογή» από τη στιγμή που εφαρμόζεται 

στην πράξη από άλλους οργανισμούς και  είναι ορατά τα αποτελέσματά της. 

Έκπληξη αποτελούν τα αποτελέσματα των ερευνών που δείχνουν ότι οι οργανισμοί 

επιλέγουν κατανεμημένες ομάδες ανάπτυξης λογισμικού με χρήση ευέλικτων μεθόδων. 
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Μάλιστα, ο αριθμός έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο με κατά μέσο όρο εννιά 

κατανεμημένες ομάδες ανά οργανισμό. Αυτό αποτελεί μια απόκλιση από τη θεωρία των 

μεθόδων όπου γίνεται εκτενής αναφορά για την ανάγκη μικρών ομάδων οι οποίες 

συστεγάζονται ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. 

Στην Ελλάδα τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται από αυτά των διεθνών ερευνών. 

Στην πιο πρόσφατη έρευνα (2009) η Extreme Programming (XP) παρουσιάζεται ως η 

πιο γνωστή μέθοδος στην Ελλάδα. Βέβαια, τα ευρήματα των ερευνών τείνουν να 

συγκλίνουν με αυτά των διεθνών ερευνών λόγω της θεαματικής ανόδου που 

παρουσιάζει η SCRUM, της οποίας το ποσοστό γνώσης πολλαπλασιάστηκε, 

κατατάσσοντάς την στη δεύτερη θέση από την τελευταία που βρίσκονταν το 2004. 

Γενικά, ο Έλληνες επιστήμονες της πληροφορικής δεν φαίνονται να γνωρίζουν τις 

ευέλικτες μεθόδους, αφού πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες της έρευνας δήλωσαν 

ότι δεν γνωρίζουν / δεν έχουν ακούσει τις συγκεκριμένες μεθόδους. Όσον αφορά τη 

χρήση ευέλικτων μεθόδων, τα ποσοστά είναι ακόμη πιο μικρά. Κάτι που αποτελεί 

προφανές επακόλουθο από τη στιγμή που δεν υπάρχει γνώση των μεθόδων. Βέβαια, 

όσοι έχουν υιοθετήσει ευέλικτες μεθόδους, χρησιμοποιούν την XP ή τη Scrum (κατά 

πλειοψηφία). Βέβαια, αναμένεται να αυξηθούν οι οργανισμοί που θα υιοθετήσουν την 

ευέλικτη ανάπτυξη, διότι ήδη υπάρχουν τα πρώτα θετικά δείγματα στο Ελληνικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Και επιπλέον, επειδή η Ελλάδα έπεται στις εξελίξεις, 

ακολουθεί, όμως, τις τάσεις του εξωτερικού, κυρίως σε ότι αφορά τη νέα τεχνολογία, 

υπάρχει πολύ χώρος για αύξηση των ποσοστών χρήσης των ευέλικτων μεθόδων. 
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7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Οι μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού εξελίσσονται συνεχώς λόγω των 

μεταβαλλόμενων τεχνολογιών και απαιτήσεων των χρηστών. Οι οργανισμοί αυτοί 

χρειάζονται πληροφοριακά συστήματα που συνεχώς εξελίσσονται. Η ευέλικτη 

ανάπτυξη ήρθε ως απάντηση σε αυτή την ανάγκη, αλλά έρχεται παράλληλα σε ρήξη με 

το κατεστημένο και την εγκατεστημένη νοοτροπία. 

Αυτή ακριβώς η ανάγκη για αλλαγή της νοοτροπίας των οργανισμών προκύπτει από 

την παραπάνω βιβλιογραφική έρευνα. Η ευέλικτη ανάπτυξη διαμοιράζει την εξουσία 

λήψης αποφάσεων, δίνοντας στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να πάρουν οι ίδιοι 

τους αποφάσεις σε θέματα τεχνικής φύσεως και χρονοδιαγραμμάτων. Οπότε είναι 

υπεύθυνοι για τις επιλογές τους. Πρέπει να καλλιεργηθεί κλίμα συμμετοχικής λήψης 

αποφάσεων, όπου οι προϊστάμενοι να μη φοβούνται να μοιράσουν την «εξουσία»  τους 

παρέχοντας τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων στους υφισταμένους, όπου κρίνεται 

συνετό. Χρειάζεται, λοιπόν, τόσο οι διευθύνοντες όσο και όλοι οι εργαζόμενοι των 

επιχειρήσεων να λάβουν καλύτερη και πληρέστερη εκπαίδευση στη νέα φιλοσοφία. 

Επίσης, όπως έγινε φανερό από τη βιβλιογραφική έρευνα υπάρχει έλλειψη καλής 

γνώση των ευέλικτων μεθόδων και οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ορθή 

επιλογή της κατάλληλης μεθόδου που ταιριάζει στον οργανισμό. Γι’ αυτό το λόγο 

προτείνεται η εκπαίδευση του προσωπικού και η εξοικείωση με τις ευέλικτες μεθόδους 

μέσω πιστοποίησης ή σεμιναρίων σε ιδρύματα όπως το PMI (Project Management 

Institut)   

Τέλος, θεωρείται απαραίτητη η ποσοτική μέτρηση των πλεονεκτημάτων των 

ευέλικτων μεθόδων και των κερδών που αποκομίζει ο οργανισμός από τη χρήση τους.  

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία απτών ποσοτικών στοιχείων για τα οφέλη 

της υιοθέτησης των νέων μεθοδολογιών. Αυτές οι μετρήσεις μπορούν να καθορίσουν 

και το μέλλον της ευέλικτης ανάπτυξης. 
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