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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία παραθέτει μια καταγραφή της μεθόδου ευέλικτης 

διαχείρισης έργων στην πληροφορική, καθώς και των αποτελεσμάτων που επιφέρει η 

εφαρμογή της, όπως τεκμηριώνεται από τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. Στόχος της 

παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση της ευέλικτης διαχείρισης έργων και των 

χαρακτηριστικών που την διέπουν μέσω ποικίλων ορισμών. Παρατίθενται επίσης, οι 

προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την ομαλή εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου, όπως 

επίσης και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της κατά την εφαρμογή της σε ποικίλους 

οργανισμούς και ειδικά στον κλάδο της πληροφορικής, ενώ επιχειρείται και η κριτική 

αξιολόγηση των ευέλικτων συστημάτων συγκριτικά με παραδοσιακές τεχνικές. Επιπρόσθετα,  

επιχειρείται μία ιστορική αναδρομή των σταδίων  εξέλιξης της μεθόδου ευέλικτης διαχείρισης 

έργων, εστιάζοντας στο χώρο της πληροφορικής, ενώ παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους 

θεωρείται ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους για εκτέλεση έργων πληροφορικής, 

αναδεικνύοντας συγχρόνως τα οφέλη, αλλά και τους ενδεχόμενους περιορισμούς και 

αδυναμίες που συνεπάγεται η εφαρμογή της. Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, 

πραγματεύεται δυο μελέτες περίπτωσης όπου εφαρμόζεται η ευέλικτη μέθοδος διαχείρισης 

έργων σε πραγματικά περιβάλλοντα, όπου γίνεται αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων. Τα  

ευρήματα σχετίζονται με τα βασικά στάδια του κύκλου ζωής του έργου και αναδεικνύουν τόσο 

την αναγκαιότητα εφαρμογής τέτοιων πρακτικών, όσο και την καταλληλότητα τους 

συγκριτικά με τις παραδοσιακές τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την τελική προστιθέμενη αξία 

για τον αποδέκτη του έργου και την εμπειρία της ομάδας σχεδίασης και υλοποίησης. 
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Abstract 

 

This paper presents a presentation of the method of agile project management in computing 

and the results of its implementation, as documented in the relevant scientific literature. Its aim 

is to provide a clear insight into this method and its characteristics through a variety of 

definitions, the conditions which ensure its smooth application, the presentation of the 

advantages and disadvantages of the method when it is applied to a variety of organizations, 

especially as regards information technology and the critical evaluation of agile practices as 

compared with traditional techniques. A historical review of the evolution of the agile project 

management approach, focusing on the IT sector, is also presented. It is stressed that it is now 

considered to be one of the most widespread ways for IT projects, while at the same time 

highlighting the benefits and potential limitations and weaknesses of its implementation. Two 

case studies where the agile project management method is applied in real environments are 

also included where analyzing the findings stemming from them. Findings are associated with 

key stages of the project lifecycle to highlight the necessity of implementing such practices and 

their suitability compared with traditional techniques, taking into account the final added value 

for the project recipient and the experience of the design and implementation team.  
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1. Εισαγωγή 

 

Οι προδιαγραφές σε ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού ενδέχεται να είναι ασαφείς ή να 

υπόκεινται σε συνεχείς μεταβολές. Συνεπώς, αναδεικνύεται η αξία της χρήσης μιας 

εναλλακτικής προσέγγισης κατά την υλοποίηση τέτοιων έργων γνωστή ως ευέλικτη διαχείριση 

έργων (Agile Project Management - AGP) (Alleman, 2005; Pichler, 2010). To Agile Project 

Management είναι μια ευέλικτη επαναληπτική μέθοδος, στην οποία η ομάδα υλοποίησης και 

εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη ενός έργου συνεργάζονται, ώστε να αναγνωρίσουν τις 

απαιτήσεις του και να εμβαθύνουν στο γνωστικό του αντικείμενο. Απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την ευέλικτη διαχείριση έργου αποτελούν η ενεργός συμμετοχή των χρηστών και του 

τελικού πελάτη καθόλη τη διάρκεια του έργου, όπως επίσης και η στενή συνεργασία, αν είναι 

δυνατόν και με φυσική παρουσία, των σχεδιαστών με την ομάδα υλοποίησης. Η ευέλικτη 

διαχείριση του έργου αποτελείται από επαναλαμβανόμενους κύκλους σχεδιασμού και 

ανάπτυξης, παρέχοντας έτσι στην ομάδα έργου την ευκαιρία να αξιολογήσει το προϊόν που 

βρίσκεται σε εξέλιξη και να πάρει κάποια πολύτιμη ανατροφοδότηση από τους χρήστες ή τους 

ενδιαφερόμενους (Larman, 2004; Owen & Koskela, 2006). Κάθε διαδοχικός κύκλος 

συμβάλλει όχι μόνο στην ενίσχυση του προϊόντος, αλλά και στη βελτίωση των μεθόδων 

εργασίας της ομάδας. Με βάση αυτή την προσέγγιση, μετά τον προγραμματισμό, οι 

απαιτήσεις, ο σχεδιασμός και o έλεγχος πραγματοποιούνται σε επαναλήψεις, επιτρέποντας 

έτσι τις άμεσες διορθωτικές ενέργειες του προϊόντος, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα 

με τις ανάγκες του έργου. 

 Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διαχείριση έργων, η οποία χρονολογείται από τη δεκαετία 

του 1950, η ευέλικτη διαχείριση έργων εμφανίστηκε τον εικοστό πρώτο αιώνα. Το 2001, 

διακεκριμένοι προγραμματιστές λογισμικού τόσο από τον κλάδο της τεχνολογίας 

πληροφορικής, όσο και από τον κλάδο της τεχνολογίας λογισμικού, συγκλήθηκαν 

προκειμένου να συναινέσουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη λογισμικού θα 

μπορούσε πραγματικά να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή η συνάντηση δημιούργησε 

το Agile Manifesto, το οποίο ορίζει ότι: "η υψηλότερη προτεραιότητα είναι να ικανοποιηθεί ο 

πελάτης μέσω της έγκαιρης και συνεχούς παράδοσης πολύτιμου λογισμικού". Η ανάπτυξη του 

Agile Project Management διεξάγεται με συνεργατικό τρόπο, από μια ομάδα που εργάζεται σε 

έναν κοινό χώρο. Αυτή η βασική ομάδα αποτελείται συνήθως από δύο προγραμματιστές, οι 

οποίοι εξασφαλίζουν τον ποιοτικό έλεγχο, από τον τελικό πελάτη ή τελικό χρήστη, από έναν 
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ή περισσότερους αρχιτέκτονες πληροφορικής, από έναν επιχειρηματικό αναλυτή και έναν 

υπεύθυνο έργου. Το έργο υλοποιείται μέσω μιας σειράς συνεδριών στη διάρκεια των οποίων 

η ομάδα παράγει κώδικα, και στη συνέχεια εξετάζει τις λειτουργικές μονάδες του συστήματος 

και επαναλαμβάνει τη διαδικασία. Υπάρχει ελάχιστη τεκμηρίωση, καθώς η ομάδα εξαρτάται 

σχεδόν αποκλειστικά από ανεπίσημη εσωτερική επικοινωνία, εν αντιθέσει με την 

παραδοσιακή προσέγγιση, όπου ένα σημαντικό χρονικό διάστημα επενδύεται στον 

προγραμματισμό και παράγεται μια τεράστια ποσότητα έγγραφων απαιτήσεων. 
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2. Θεωρητικό Πλαίσιο 

2.1. Ιστορική Ανασκόπηση 

 

 Η απογοήτευση για τις επιβαρυμένες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού οδήγησε, κατά 

τη δεκαετία του 90', ένα μεγάλο μέρος μηχανικών λογισμικού να προτείνουν νέες, πιο 

ευέλικτες μεθόδους. Αυτές οι μέθοδοι επέτρεπαν στην ομάδα ανάπτυξης να επικεντρώνεται 

στο λογισμικό, παρά στον σχεδιασμό του και την τεκμηρίωσή του.  

 

Κάνοντας μια ιστορική ανασκόπηση, μπορούμε να πόυμε πως η Eυέλικτη Διοίκηση Έργου 

μπορεί να αναχθεί αρχικά, στα μέσα της δεκαετίας του ’80, βασιζόμενη σε ιδέες από το άρθρο 

των Takeuchi & Nonaka (1986) στο Harvard Business Review. Το άρθρο αυτό αποτελεί 

έμπνευση για την δημιουργία της ευέλικτης μεθόδου διαχείρισης έργων πληροφορικής Scrum, 

η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμόζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (State of Agile 

Survey, 2011). Oυσιαστικά όμως, μόλις το 1995 παρουσιάστηκε σε συνέδριο η μεθοδολογία 

Scrum, ως η πρώτη ευέλικτη μέθοδος για την ανάπτυξη λογισμικού και ως ιδέα προκάλεσε 

αμέσως το ενδιαφέρον του επιστημονικού κοινού (Schwaber, 1995). 

 

Παρόλο που πολλοί μελετητές συγκλίνουν στη θεώρηση ότι οι ευέλικτες μέθοδοι διαχείρισης 

έργων αναδύθηκαν για την εξυπηρέτηση αναγκών ανάπτυξης λογισμικού, κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά των μεθόδων αυτών εντοπίζονται και σε παλαιότερες τεχνικές όπως είναι το 

eXtreme Programming (XP) και το Scrum τη δεκαετία του 1990 οι οποίες αναπτύχθηκαν όταν 

οι Ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες τις υιοθέτησαν στη διάρκεια της ανάπτυξης των 

προϊόντων τους (Larman 2004; Boehm, 2006; Cicmil et al, 2006; Fitsilis, 2008; Hoda et al, 

2008; Macheridis, 2009; Aguanno, 2004). 

 

Οι ευέλικτες μέθοδοι αρχικά έγιναν γνωστές με τον όρο light weight methods πριν  

χρησιμοποιηθεί ο όρος Agile, ο οποίος περιγράφει έργα τα οποία χαρακτηρίζονται από 

συνεχείς μεταβολές. Σύμφωνα με τους Augustine and Woodcock (2008), οι αρχές και οι 

πρακτικές της ευέλικτης διαχείρισης έργου στηρίζονται στη νέα επιστημονική θεωρία των 

σύνθετων προσαρμοστικών συστημάτων (complex adaptive systems, CAS). Αυτή η θεωρία 

πολυπλοκότητας, πηγάζει από τη θεωρία του χάους (chaos theory), η οποία προσδιορίζεται ως 

η μελέτη του τρόπου με τον οποίο η τάξη (order) με τα πρότυπα (patterns) προκύπτουν από 
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συστήματα που βρίσκονται σε αταξία (Elliot, 2008). Συγκεκριμένα, καθίσταται σαφές με ποιον 

τρόπο οι σύνθετες συμπεριφορές και οι σύνθετες δομές στηρίζονται σε απλούς κανόνες, όπως 

συμβαίνει για παράδειγμα αν παρατηρήσει κανείς μια αποικία μυρμηγκιών (Augustine et al, 

2005; Fernandez & Fernandez, 2009). 

 

Η ευέλικτη διαχείριση έργου βασίζεται σε δώδεκα αρχές που προσδιορίστηκαν στη διακήρυξη 

του Agile Manifesto το 2001 (Παράρτημα 1). Αξίζει να επισημανθεί ότι κάποιες από τις αρχές 

που διατυπώνονται στο πρωτότυπο μανιφέστο, τείνουν περισσότερο προς την ανάπτυξη 

λογισμικού, παρά προς άλλου τύπου έργα. Συνεπώς, διάφοροι συγγραφείς διατυπώνουν 

διαφορετικές αρχές ανάλογα με την περιοχή και τον κλάδο που τίθεται υπό εξέταση. Για 

παράδειγμα, οι Fitsilis (2008) και Larman (2004), διατυπώνουν μόνο τέσσερις αρχές, μεταξύ 

αυτών: υιοθέτηση αλλαγής, εστίαση προσπαθειών στην επιχειρηματική αξία, σταδιακή 

παράδοση μέρους της λειτουργικότητας και τέλος συνεχής συνεργασία. Ωστόσο ο Alleman 

(2005) διατυπώνει δέκα αρχές, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής 

χαρακτηριστικά: απλότητα, υιοθέτηση αλλαγής, παροχή δυνατότητας νέας προσπάθειας για 

την ομάδα εξασφαλίζοντας ότι αυτή ενδυναμώνεται μέσω της μάθησης, σταδιακή αλλαγή, 

μεγιστοποίηση της αξίας για τον τελικό πελάτη, γρήγορη ανατροφοδότηση, στοχευμένη 

διαχείριση και παράδοση του έργου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρόλο που αυτές οι αρχές 

φαίνονται να διαφέρουν κατά κάποιο τρόπο, είναι παρόμοιες, καθώς στηρίζονται σε κοινές 

παραδοχές όπως διατυπώθηκαν στο Agile μανιφέστο. 

 

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ορισμένες αρχές που καταγράφονται από 

συγκεκριμένους συγγραφείς, επισημαίνονται ως πρακτικές από άλλους. Για παράδειγμα, ο 

Allema (2005) καταγράφει τη διαχείριση με στόχο ή αλλιώς με όραμα του έργου ως μια βασική 

αρχή του Agile management, ενώ οι Augustine et al (2005) και Elliot (2008) ως πρακτική του. 

Αυτό που καταδεικνύεται σε κάθε περίπτωση μέσα από αυτές τις αρχές, είναι ότι η προσέγγιση 

της ευέλικτης διαχείρισης έργου είναι ανθρωποκεντρική, εστιάζει στον πελάτη, λιγότερο 

γραφειοκρατική, σχεδιασμένη να αναπτύσσεται μέσω επαναλήψεων, και στοχεύει στην 

παράδοση του έργου αναγνωρίζοντας την αλλαγή.  
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2.2. Η Προσέγγιση της ευέλικτης διαχείρισης έργου στην επίλυση 

προβλημάτων 

 

Η προσέγγιση της ευέλικτης διαχείρισης έργου αναφορικά με την επίλυση ζητημάτων 

που ανακύπτουν, εστιάζει σε μια επαναληπτική μέθοδο για την ανάπτυξη του έργου, η οποία 

πραγματοποιείται σε σύντομους κύκλους ή αλλιώς επαναλήψεις (Sauer & Reich, 2009; 

Larman, 2004) και συγχρόνως λαμβάνει υπόψη τις φάσεις της παραδοσιακής διαχείρισης 

έργου (Hewson, 2006). Αυτός ο επαναληπτικός χαρακτήρας της ευέλικτης διαχείρισης έργου, 

την καθιστά κατάλληλη για έργα που διεξάγονται υπό συνθήκες αβεβαιότητας και ταχέως 

μεταβαλλόμενων και σύνθετων περιβαλλόντων (Alleman, 2005; Hewson, 2006). 

 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, μόνο ορισμένες από τις απαιτήσεις επιλέγονται για 

ανάπτυξη σε κάθε στάδιο. Όπως και στην παραδοσιακή διαχείριση έργου, το σύνολο των 

επιλεγμένων απαιτήσεων αναλύεται, αναπτύσσεται, ελέγχεται και αξιολογείται κατά τη 

διάρκεια μιας σύντομης και προκαθορισμένης περιόδου επανάληψης. Οι συναντήσεις με τους 

φορείς του έργου και τα μέλη της ομάδας του έργου για ανατροφοδότηση κατά την 

προοδευτική αυτή ανάπτυξη, είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό στη συγκεκριμένη μέθοδο. 

Επιπλέον, τα διδάγματα και οι προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις συλλέγονται σε αυτές τις 

συναντήσεις και χρησιμοποιούνται για να αναβαθμίσουν τον επόμενο κύκλο. 

 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι τέτοια που αντί της προσπάθειας να αναπτυχθεί μονομιάς 

το σύνολο του συστήματος, το σύστημα διακρίνεται σε ένα σύνολο από επαναλήψεις που η 

καθεμιά προσθέτει κάποια λειτουργικότητα ή αλλιώς κάποια βελτιωμένη απόδοση στους 

προκατόχους του (Cadle & Yeates, 2008). Ένα βασικό χαρακτηριστικό της εν λόγω 

προσέγγισης είναι ότι υπάρχει συνεχής συνεργασία μεταξύ των συμβούλων και του πελάτη 

κατά τη διάρκεια του έργου, οι οποίες εδραιώνουν μια εις βάθος κατανόηση τόσο του τεχνικού 

σκέλους, όσο και του επιχειρηματικού, για την ανάπτυξη των διαδοχικών επαναλήψεων. Τα 

οφέλη μιας τέτοιας προσέγγισης σύμφωνα με  το Owen και τους συνεργάτες του (2006) και 

τον Macheredis (2009), είναι πως οδηγεί σε βελτιωμένες δεξιότητες της διοίκησης και του 

προσωπικού, σε ταχύτητα, ποιότητα και επίτευξη αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 

Επιπρόσθετα, παράλληλα με την επίτευξη των ανωτέρω, η επιχείρηση θα μπορούσε να 

οδηγηθεί σε ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (Total Cost of Ownership, 
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TCO), σε μειωμένους χρόνους παράδοσης του έργου και κατά συνέπεια μακροπρόθεσμα στη 

δυνατότητα να χειριστεί μεγαλύτερο εύρος πελατολογίου. 

 

Η προσέγγιση αυτή όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων περιγράφεται ως 

ανθρωποκεντρική στη φύση της (Griffiths, 2007; Augustine & Woodcock, 2008). Το 

χαρακτηριστικό αυτό την καθιστά πιο κατάλληλη για εφαρμογή σε συμβουλευτικές εταιρείες 

ως αποτέλεσμα της υψηλής κατάρτισης των εργαζομένων. Της αποδίδεται δε αυτός ο 

ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας χάρη στα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 Λαμβάνει υπόψη τις πολύτιμες δεξιότητες των εργαζομένων και τη συνεισφορά τους 

στην ομάδα του έργου. 

 Οι εργαζόμενοι θεωρούνται πολύτιμα συστατικά στοιχεία του έργου. 

 Οι αυτόνομες ομάδες θεωρούνται αναπόσπαστο στοιχείο των μεθόδων επίλυσης 

προβλημάτων.  

 Λαμβάνει υπόψη την αβεβαιότητα μειώνοντας τον αριθμό του προηγμένου 

σχεδιασμού. 

 Δίνει έμφαση στην ικανότητα του οργανισμού να προσαρμόζεται στα δυναμικώς 

μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. 

 

Αντιστοίχως με τις παραδοσιακές μεθόδους διαχείρισης έργων, η ευέλικτη διαχείριση έργου 

έχει τρωτά σημεία και γίνεται αντικείμενο κριτικής. Παραδείγματος χάριν, σύμφωνα με τον 

Fitsilis (2008), οι μεθοδολογίες ευέλικτης διαχείρισης έργων δεν είναι πλήρεις όταν 

αναλύονται από την πλευρά της παραδοσιακής διαχείρισης έργων, διότι κάποιες διαδικασίες 

είναι είτε ασαφείς, είτε απούσες. Επιπλέον, κάποια από τα τρωτά σημεία που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία, είναι η πιθανή κρίση / προβλήματα αναφορικά με την οργάνωση, τα 

προβλήματα στο budget οφειλόμενα στα στενά χρονοδιαγράμματα, οι δυσκολίες στη χάραξη 

της πορείας του έργου, καθώς τα πλάνα είναι ασαφή και οι υψηλές απαιτήσεις που προκύπτουν 

από σημαντικές παρεμβάσεις από την πλευρά του πελάτη (Highsmith, 2008). Επομένως, για 

τους λόγους αυτούς, κρίνεται απαραίτητο όταν καλείται να ληφθεί απόφαση για υιοθέτηση 

αυτής της μεθόδου να συνεκτιμώνται τόσο τα  οφέλη, όσο και τα τρωτά σημεία σε συνδυασμό 

με τον τύπο του έργου και τις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν. 
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2.3. Πρακτικές των ευέλικτων μεθόδων διαχείρισης έργων 

 

Πέραν της προσέγγισης ως προς την επίλυση προβλημάτων, είναι απαραίτητο να 

οριστούν και οι ευέλικτες πρακτικές έτσι ώστε να καταστούν σαφείς οι διαφορές μεταξύ της 

ευέλικτης μεθόδους διαχείρισης έργων από τις παραδοσιακές μεθόδους. Αυτές οι πρακτικές 

αναφέρονται με διαφορετικά ονόματα από τους συγγραφείς, για παράδειγμα κάποιοι ορίζουν 

τις πρακτικές ως στοιχεία - elements (Hass, 2007; Cadle & Yeates, 2008), άλλοι (Augustine & 

Woodcock, 2008) τα ονομάζουν πρακτικές, ενώ δεν λείπουν και οι συγγραφείς που τα 

αποκαλούν χαρακτηριστικά (Owen et al., 2006; Hewson, 2006).  

 

2.3.1. Στάση απέναντι στην αλλαγή 

Πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η μέθοδος ευέλικτης διαχείρισης έργου 

αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της αλλαγής (Griffths, 2007; Hewson, 2006). Οι Cadle και 

Yeates (2008), αναφέρουν ότι με τη μέθοδο αυτή οι αλλαγές θεωρούνται αναστρέψιμες και 

αναπόσπαστο στοιχείο της μάθησης. Η αλλαγή ενσωματώνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο στο έργο 

καθώς οι απαιτήσεις εξελίσσονται με το πέρας του χρόνου (Alleman, 2005). Παρόλο που οι 

αλλαγές αυτές θεωρούνται αναπόφευκτες (Owen et al, 2006) και κρίσιμες για την παράδοση 

της ποιότητας (Conforto & Amaral, 2008), κάποιοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η 

ανεξέλεγκτη αλλαγή καταλήγει σε υπέρβαση του ορίου του έργου, το οποίο ενδέχεται να έχει 

αρνητικές συνέπειες στο κόστος που έχει ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό του έργου (Saladis 

& Kerzner, 2009). Ωστόσο, οι υποστηρικτές της μεθόδου της ευέλικτης διαχείρισης έργου 

υποστηρίζουν ότι τα πλάνα είναι υποθετικά και αφορούν το μέλλον, συνεπώς υπάρχει συνεχής 

ανάγκη ελέγχου και αναθεώρησης όπου κρίνεται απαραίτητο έτσι ώστε να παραμείνει το έργο 

σε ορθή πορεία (Conforto & Amaral, 2008) (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5. Συνεχής έλεγχος και αναθεώρηση από τους φορείς του έργου. 

2.3.2. Στυλ Διοίκησης / Ηγεσίας 

Ο  Elliott (2008) ορίζει τον ηγέτη στις μεθόδους ευέλικτης διαχείρισης, ως το άτομο το 

οποίο αναγάγει τον διαχειριστή του έργου από ελεγκτή της λειτουργίας του έργου στον 

άνθρωπο που εμπνέει την ομάδα, που προωθεί την ομαδική εργασία και το πνεύμα 

συνεργασίας και απομακρύνει ό,τι ενδέχεται να δυσχεράνει την πρόοδο. Οι Augustine και 

Woodcock (2008) επίσης δίνουν μεγάλη έμφαση στο ρόλο του διαχειριστή του έργου όταν 

ακολουθείται η μέθοδος της ευέλικτης διαχείρισης έργου και προτείνουν το προφίλ ενός ηγέτη 

με όραμα έναντι ενός διεκπεραιωτή έργου χωρίς όραμα. Ο Hass (2007) και ο Hewson (2006) 

τονίζουν επίσης την αναγκαιότητα συνεργασίας αντί των εντολών ή των διαταγών προς τα 

μέλη της ομάδας. Επίσης, ενώ η παραδοσιακή ηγεσία απαιτεί διακυβέρνηση, η ευέλικτη 

μέθοδος ενδυναμώνει μια ομάδα που κατευθύνεται μόνη της με την ηγεσία να την υποστηρίζει. 

Σύμφωνα με τους Augustine και Woodcock (2008), οι ομάδες που ενδυναμώνονται 

παρουσιάζουν ένα αίσθημα ηγεσίας το οποίο μοιράζεται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και 

τείνουν να οδηγηθούν σε καλύτερο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την ευέλικτη μέθοδο, ο ηγέτης 

παρέχει πρόσθετη αξία δίνοντας κατευθύνσεις (Cicmil et al, 2006; Hoda et al, 2008). Αντίθετα 

με την παραδοσιακή μέθοδο διαχείρισης έργου, ο εκτεταμένος έλεγχος και η εμπλοκή του 

διαχειριστή του έργου ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις λειτουργίες εντός της ομάδας και 
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τη συνολική επιτυχία του έργου (Fernandez & Fernandez, 2009). Στον παραδοσιακό τρόπο 

διαχείρισης έργων οι υφιστάμενοι ακολουθούν τις εντολές των προϊσταμένων μέσω αυστηρής 

ιεραρχίας, ενώ αντίθετα, στην ηγεσία που προτείνεται από τη μέθοδο ευέλικτης διαχείρισης 

έργων οι ηγέτες εμπνέουν και υποστηρίζουν την ομάδα λειτουργώντας μέσα σε ένα ευέλικτο, 

φιλικό και διαδραστικό περιβάλλον, το οποίο παρέχει την επιθυμητή αξία σε μια σύντομη 

περίοδο  χρόνου. 

 

2.3.3. Η Δυναμική της ομάδας 

Η ευέλικτη διαχείριση έργου ενθαρρύνει την υιοθέτηση μικρών αυτόνομων ομάδων 

(Owen et al, 2006; Elliot, 2008; Weinstein, 2009), με αποτελεσματικό συντονισμό, όπως 

επίσης και με κοινή ευθύνη (Hewson, 2006; Hass, 2007; Augustine & Woodcock, 2008). 

 

Σύμφωνα με τον Fernandez (2009), όπως επίσης και τον Hass (2007), αυτές οι ομάδες 

προτείνεται να βρίσκονται σε ένα κοινό μέρος μαζί με εκπροσώπους του πελάτη ή μαζί με 

τελικούς χρήστες για να βελτιώσουν την αλληλεπίδραση, όπως επίσης και την αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, δίδεται έμφαση στην αναγκαιότητα για 

προσαρμοστικό έλεγχο, γεγονός το οποίο τονίζει την ανάγκη που υπάρχει για όλα τα μέλη της 

ομάδας να προσαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου μαθαίνοντας από κάθε κύκλο – 

επανάληψη. Επισημαίνεται ακόμα, πως ο κοινός τόπος δεν είναι πάντοτε εφικτός εξαιτίας του 

κόστους που συνεπάγεται, ειδικά όταν πρόκειται για πολυεθνικές εταιρείες που έχουν να 

κάνουν με πελάτες από την παγκόσμια και όχι μόνο από την τοπική αγορά. Τα μέλη είναι αυτό-

οργανούμενα, με πειθαρχία που πηγάζει από τους ίδιους (Hoda et al, 2008, Hewson, 2006), 

και σύμφωνα με τον Owen και τους συνεργάτες του (2006) είναι πιο παραγωγικά από τις 

παραδοσιακές ομάδες. 

 

Τέλος, οι Cadle και Yeates (2008) επισημαίνουν ότι η επιτυχία βασίζεται στην ενδυνάμωση 

τόσο του πελάτη, όσο και των μελών της ομάδας, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις μόνοι 

τους, χωρίς τη ρητή έγκριση από τους προϊσταμένους τους. Πάντως, μπορεί να υποστηριχθεί 

ότι οι αυτόνομες ομάδες μπορούν να λειτουργήσουν ως απειλή στον παραδοσιακό τρόπο 

διαχείρισης (Augustine & Woodcock, 2008) και επομένως να οδηγήσουν αναπόφευκτα σε 

συγκρούσεις. Ενδέχεται επίσης, οι μικρές ομάδες, παρότι αποδοτικές, να προκαλέσουν 

προβλήματα σε περίπτωση υπερβολικής εξειδίκευσης των μελών. Από την άλλη πλευρά, μια 
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οριζόντια δομή προωθεί τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, 

ελαχιστοποιώντας την γραφειοκρατία.  

 

2.3.4. Προσέγγιση στο ρίσκο 

Η ευέλικτη μέθοδος διαχείρισης έργου αναγνωρίζει την ύπαρξη αβεβαιότητας και 

ρίσκου όπως επίσης και το γεγονός ότι το ρίσκο παρουσιάζεται για κάθε φορέα του έργου 

(Owen et al, 2006). Αντίθετα με την παραδοσιακή διαχείριση έργου η οποία εκτιμά τους 

κινδύνους εκ των προτέρων, η ευέλικτη μέθοδος χειρίζεται κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να 

προκύψουν. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της ευέλικτης μεθόδου διαχείρισης έργων, 

προκύπτει το πλεονέκτημα του χειρισμού των ενδεχόμενων κινδύνων, έναντι των πραγματικών 

κινδύνων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της παραδοσιακής διαχείρισης έργου (Schuh, 

2005). Επιπλέον, σύμφωνα με τους  Saladis και Kerzner (2009), το να είναι κανείς 

προετοιμασμένος για τους κινδύνους είναι καλύτερο από το να πράττει τυφλά. Τέλος, 

σύμφωνα με τους Owen et al (2006) και Schuh (2005), η παραδοσιακή μέθοδος προσέγγισης 

του κινδύνου ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ότι το ρίσκο βρίσκεται υπό 

έλεγχο όταν η πραγματικότητα διαφέρει. 

 

2.3.5. Προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, σε αντίθεση με την παραδοσιακή διαχείριση έργων η 

οποία στηρίζεται στον προγραμματισμό και στην παράδοση θεμελιακών στοιχείων του έργου, 

η μέθοδος της ευέλικτης διαχείρισης έργου εστιάζει σε σύντομες επαναληπτικές φάσεις 

παράδοσης οι οποίες συνοδεύονται με συνεχή μάθηση (Sauer & Reich, 2009). Μια βασική 

πτυχή της μεθόδου αυτής είναι η ανάπτυξη του έργου μέσω της εστίασης σε ένα 

χαρακτηριστικό κάθε φορά προκειμένου να μειωθεί η πολυπλοκότητα του συνολικού 

παραδοτέου (Hass, 2007). Η προσαρμογή μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στη διάρκεια των κύκλων ή αλλιώς των επαναλήψεων της ανάπτυξης. Μια ακόμη πρακτική 

που περιγράφεται από τον Hass (2007) είναι η συνεργατική υλοποίηση, η οποία προϋποθέτει 

τη συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ομάδας για την παράδοση των αποτελεσμάτων, 

λαμβάνοντας συνεχή ανατροφοδότηση, μαθαίνοντας και εφαρμόζοντας τα διδάγματα από 

διαδοχικούς κύκλους - επαναλήψεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση.  
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2.3.6. Προσέγγιση με βάση την ποιότητα 

Η πρακτική της προσέγγισης με βάση την ποιότητα προϋποθέτει ότι  γίνεται συνεχής 

ανατροφοδότηση και υιοθέτηση των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων του πελάτη προκειμένου 

να υπάρχει ποιοτικό αποτέλεσμα του τελικού  παραδοτέου (Owen et al, 2006; Larman, 2004). 

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αναθεωρούνται αναφορικά με την καταλληλόλητα για την 

επιχείρηση, αντί της εμμονής σε οποιαδήποτε  προκαθορισμένη απαίτηση, καθώς ενδέχεται να 

μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου (Cadle & Yeates, 2008). Ο αντικειμενικός στόχος 

είναι η παροχή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που να ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη. Επίσης, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα, η ακρίβεια και η δυνατότητα ελέγχου των 

απαιτήσεων, απαιτείται η υλοποίηση του έργου να συνδέεται με πλάνα ελέγχων κατά την φάση 

του καθορισμού των προδιαγραφών ειδικά όταν οι πελάτες δεν είναι βέβαιοι σχετικά με τις 

επιθυμίες τους (Hass, 2007). 

 

2.3.7. Παρέμβαση του πελάτη 

Η μέθοδος της ευέλικτης διαχείρισης έργων τονίζει τη συνεχή παρέμβαση από πλευράς 

του πελάτη για την αναθεώρηση των απαιτήσεων, καθώς το έργο εξελίσσεται (Highsmith, 

2008; Schuh, 2005). Αυτό θεωρείται πως βελτιώνει το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη 

(Larman, 2004) και θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η παρέμβαση του πελάτη διαφωτίζει το έργο 

ενός οργανισμού φέροντας στο προσκήνιο ανθρώπους οι οποίοι κατανοούν το σύστημα τους. 

Επιπροσθέτως, ενδέχεται να οδηγήσει σε διάχυση της γνώσης μεταξύ των οργανισμών μέσω 

των συνεργατικών ομάδων. 

 

2.3.8. Δημιουργία αξίας για τον πελάτη 

Σύμφωνα με τους Owen et al (2006), η μέθοδος της ευέλικτης διαχείρισης έργου 

εστιάζει περισσότερο στη δημιουργία αξίας όπως αυτή καθορίζεται από τον πελάτη. Αυτό 

επιτυγχάνεται ακολουθώντας μια προσέγγιση σταδιακής παράδοσης, αξιοποιώντας την 

τεχνική της ολοκλήρωσης μέρους του έργου μέσα σε μια σύντομη χρονική περίοδο (time box) 

(Cadle & Yeates, 2008). Ο Hass (2007), ονομάζει την πρακτική αυτή ως μετακίνηση από το 

κόστος στο κέρδος, στοιχείο το οποίο δίνει έμφαση στον καθορισμό των προτεραιοτήτων των 

χαρακτηριστικών με βάση την αξία. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το γεγονός αυτό έχει μια 

τάση να βελτιώνει την ικανοποίηση του πελάτη και την ποιότητα του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας. Η ενδεχόμενη πρόκληση έγκειται στην εξισορρόπηση των απαιτήσεων του πελάτη 

με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με την ομάδα του έργου.   
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2.3.9. Αντιμετώπιση αναφορικά με την μάθηση 

 

Η μέθοδος δίνει έμφαση στην μάθηση της ομάδας κατά τη διάρκεια της προόδου του 

έργου, μέσω αναθεωρήσεων σε κάθε κύκλο (Conforto  Amaral, 2008; Sauer & Reich, 2009). 

Η διαδικασία της μάθησης διευκολύνεται μέσω ομάδων που διενεργούν συναντήσεις με το 

πέρας κάθε επανάληψης (Larman, 2004; Hass, 2007) και προωθούν την διαφάνεια αναφορικά 

με την πληροφορία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Augustine et al, 2005). 

 

Ο Schuh (2005) υποστηρίζει ότι μέσω αυτής της προσέγγισης στη διαχείριση του έργου, τα 

μέλη της ομάδας αποκτούν πληρέστερη γνώση για να εξηγήσουν τι πραγματικά συμβαίνει, σε 

αντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο. Η συγκεκριμένη πρακτική περιλαμβάνει συνεχή 

ανάπτυξη ενός προσαρμοστικού πλάνου σχεδιασμού με έναν επαναληπτικό τρόπο (Owen et 

al, 2006; Larman, 2004). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Schuh (2005), το πλάνο μπορεί είτε 

να είναι καθοδηγούμενο από τον πελάτη, είτε από το ρίσκο που περιλαμβάνει η υλοποίησή 

του, είτε και από τα δυο. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι οι επαναλήψεις 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της σταδιακής ανάπτυξης του πλάνου 

(Larman, 2004). 

 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση αυτού του πλάνου περιλαμβάνουν την πιθανή 

μείωση του ρίσκου, καθώς και ένα πλάνο σχεδιασμού στο οποίο οι ομάδες μπορούν να 

ανατρέξουν για ανατροφοδότηση με το πέρας των επαναλήψεων στο τέλος του έργου (Schuh, 

2005). Από την άλλη πλευρά, αυτός ο τύπος σχεδιασμού ενδέχεται να θεωρηθεί ασαφής 

(Fitsilis, 2008), καθώς τα πλάνα σχεδιασμού δεν τεκμηριώνονται πλήρως και στη λεπτομέρεια 

τους (Owen et al, 2006; Rodrigues & Bowers, 1996). 

 

Παρόλο που το συγκεκριμένο πλάνο παρουσιάζει σημαντικά οφέλη, σοβαρές προκλήσεις 

ενδέχεται να ανακύψουν σε κάποιο αριθμό εταιριών, καθώς τείνουν να υπολογίζουν τις 

αμοιβές τους σε πλάνα πλήρους σχεδιασμού. Συμπερασματικά, παρότι η μέθοδος ευέλικτης 

διαχείρισης έργου αξιοποιεί την ικανότητα να χειρίζεται την πολυπλοκότητα, την 

αλληλεπίδραση και τους στόχους με αποτελεσματικό τρόπο έναντι της παραδοσιακής μεθόδου 

διαχείρισης έργων, θα πρέπει να ακολουθείται από την κατάλληλη οργάνωση και 

χρησιμοποίηση πρακτικών που παρότι σε αρκετές περιπτώσεις διπλό καλύπτονται, αποτελούν 

σημαντικές προϋποθέσεις της μεθόδου και της προσθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα. 
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2.4. Γενική Επισκόπηση των προσεγγίσεων στη διαχείριση έργων 

 

 Η ανάπτυξη λογισμικού με χρήση Αgile τεχνικών αποτελεί σήμερα μια πολλά 

υποσχόμενη προοπτική στον τομέα της Μηχανικής Λογισμικού και ήδη υιοθετείται από 

πολλούς επαγγελματίες του χώρου. Οι αρχές ανάπτυξης agile λογισμικού οι οποίες 

χρησιμοποιούνται σήμερα, προέρχονται από τις παραδοσιακές αρχές ανάπτυξης λογισμικού 

εμπλουτισμένες με τις εμπειρίες από παλαιότερες επιτυχίες και αποτυχίες κατά την εκτέλεση 

έργων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτές οι μέθοδοι, οι οποίες ονομάζονται ευέλικτες, έχουν 

σχεδιαστεί να λαμβάνουν υπόψη τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις σε περιβάλλοντα λογισμικού. 

Ως παραδοσιακές μέθοδοι καλούνται οι παλαιότερες και συχνά χρησιμοποιούμενες έως 

σήμερα μέθοδοι, όπως είναι η μέθοδος του καταρράκτη (Waterfall method). Αυτές οι 

παραδοσιακές μέθοδοι έχουν συχνά επικριθεί διότι απέχουν πολύ από τον τρόπο με τον οποίο 

στην πραγματικότητα εργάζονται οι μηχανικοί κατά την ανάπτυξη του λογισμικού (Owen & 

Koskela, 2006; Boehm & Turner, 2003).  

 

Οι Agile τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού αναπτύχθηκαν τον Φεβρουάριο του 2001, όταν μια 

ομάδα συμβούλων λογισμικού δημιούργησε και υπέγραψε το Manifesto Agile Software 

Development. Οι ευέλικτες μέθοδοι βασίζονται στις προκλήσεις της απρόβλεπτης φύσης του 

πραγματικού κόσμου, με γνώμονα τη δημιουργικότητα και όχι την τήρηση της διαδικασίας. Η 

βασική ιδέα στις ευέλικτες μεθόδους είναι να προωθούν και να επιταχύνουν την εξεύρεση 

λύσεων σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πως οι απαιτήσεις που 

υπάρχουν ικανοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Το Agile μανιφέστο, εστιάζοντας 

στην ευέλικτη εξέλιξη, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα εξής: 

 

1) Στα άτομα και τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, όπως επίσης και διαδικασίες 

αλληλεπίδρασής τους. 

2) Στην πλήρη τεκμηρίωση του έργου. 

3) Στην συνεργασία με τους πελάτες κατά τη διαπραγμάτευση των συμβάσεων. 

4) Στην ανταπόκριση στην αλλαγή μετά τον καθορισμό του πλάνου. 

 

Υπάρχει μια σειρά από ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού οι οποίες αντικατοπτρίζουν 

ένα σύνολο πρακτικών ανάπτυξης λογισμικού που έχουν δημιουργηθεί από έμπειρους 

ανθρώπους. Οι πιο κοινές μέθοδοι είναι to extreme programming (XP), η Δυναμική Μέθοδος 
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Ανάπτυξης Λογισμικού (DSDM), η Scrum και η Crystal. Η βασική ιδέα αυτών των μεθόδων 

είναι η ανάπτυξη του λογισμικού και η ικανοποίηση του πελάτη μέσω των συνεχών 

παραδόσεων, οι οποίες επιτυγχάνονται με σύντομους κύκλους - επαναλήψεις κατά την 

διαδικασία ανάπτυξης (Εικόνα 1) (Highsmith, 2013; Larman, 2004). Οι επαναλήψεις αφορούν 

στην έγκαιρη παράδοση κώδικα που έχει σημαντική αξία για τον πελάτη. 

 

 

Εικόνα 1. Επαναλήψεις στην διαδικασία ανάπτυξης 

 

Οι ευέλικτες μέθοδοι ανάπτυξης λογισμικού έχουν αναλυθεί από αρκετούς επαγγελματίες και 

ακαδημαϊκούς, εστιάζοντας κυρίως σε τέσσερις βασικές πτυχές: 

 

1. Η ανάπτυξη της ευελιξίας δεν είναι κάτι νέο, παρόμοιες πρακτικές έχουν εφαρμοστεί στο 

λογισμικό ανάπτυξης από τη δεκαετία του 1960. 

2. Η έλλειψη επικέντρωσης στην αρχιτεκτονική είναι αναπόφευκτο να προκαλέσει  

εσφαλμένες αποφάσεις σχεδιασμού. 

3. Οι αυστηρές πρακτικές σπανίως εφαρμόζονται και τηρούνται κατά γράμμα. 

4. Οι μέθοδοι ευέλικτης ανάπτυξης είναι κατάλληλες για μικρές ομάδες, αλλά για μεγαλύτερα 

έργα, κάποιες άλλες διαδικασίες είναι καταλληλότερες. 
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Ως αποτέλεσμα, η βιομηχανία λογισμικού φαίνεται να υιοθετεί όλο και πιο ευέλικτες μεθόδους 

ανάπτυξης λογισμικού με τα οφέλη τους να παρουσιάζονται παρακάτω (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2. Ευέλικτες μεθοδολογίες. 

 

Οι ευέλικτες μεθοδολογίες όπως το XP, είναι σε θέση να προσαρμόζονται γρήγορα στις 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του πελάτη. Το XP φιλοξενεί συχνές αλλαγές στο προϊόν 

λογισμικού και είναι σχεδιασμένο για αυτόν τον σκοπό. Μια άλλη σημαντική πτυχή του XP 

είναι ο κρίσιμος ρόλος του κατά τον έλεγχο της διαδικασίας ενώ διατηρεί πολύ υψηλή 

ποιότητα σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού. Καθώς το λογισμικό παραδίδεται σταδιακά, οι 

αδυναμίες γίνονται γρήγορα γνωστές και είναι εύκολο να διορθωθούν. 

 

Οι εταιρείες που εφαρμόζουν το XP στα περισσότερα από τα έργα τους, προσδιορίζουν τα 

οφέλη στην καλύτερη ποιότητα του κώδικα, την ενισχυμένη επικοινωνία μεταξύ των μελών 

της ομάδας και την ετοιμότητα των μελών να ανταποκριθούν στις αλλαγές με έναν καινοτόμο 

τρόπο. Αντιθέτως, οι εταιρείες που εφαρμόζουν το Scrum στην πλειοψηφία των έργων τους 

ως μέθοδο ανάπτυξης λογισμικού, προσδιορίζουν τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένου ενός 

καλού σχεδιασμού του χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης (Larman, 2004; Pichler, 2010). 

 

Επίσης, μερικοί λόγοι που περιορίζουν την υιοθέτηση ευέλικτων μεθοδολογιών είναι: 

 

• Τα χαρακτηριστικά του οργανισμού 

• Η παραδοσιακή μέθοδος ανάπτυξης καταρράκτη 
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• Οι οργανώσεις οι οποίες στηρίζονται στο σχεδιασμό του καταρράκτη έχουν απροθυμία 

να υιοθετήσουν ευέλικτες μεθοδολογίες όπως το XP. 

 

Επιπροσθέτως, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των περιβαλλοντικών 

παραγόντων και της ευέλικτης μεθόδου που τίθεται σε χρήση, ενώ έχει παρατηρηθεί επίσης 

ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο  η ανατροφοδότηση και η ομαδική εργασία στοιχεία τα 

οποία ενισχύονται με τις ευέλικτες πρακτικές, καθώς οι εργαζόμενοι τείνουν να έχουν την 

αίσθηση της ενδυνάμωσης μέσα από τη συνεργασία. Ακόμα, η επικοινωνία πρόσωπο με 

πρόσωπο έχει ύψιστη σημασία, Κατά συνέπεια, οι εταιρείες ενθαρρύνουν ανεπίσημες 

επικοινωνίες, όπως επίσης και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι όταν αναπτύσσεται λογισμικό με τη συμβολή πολλών ομάδων, εμφανίζονται 

προβλήματα επικοινωνίας και συντονισμού.  

 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ορισμένων ευέλικτων 

μεθόδων (Εικόνα 3) (Owen & Koskela, 2006; Highsmith, 2013). 

 

- Extreme Programming (XP) Ακραίος προγραμματισμός 

Το XP δημιουργήθηκε από τον Beck (2000), ο οποίος συνέταξε μια συλλογή καλών 

πρακτικών. Το μεγαλύτερο μέρος του απευθύνεται σε έργα μικρού και μεσαίου μεγέθους και 

έχει αποκτήσει γρήγορη αποδοχή και πρακτική σε όλο τον κόσμο. 

Οι πέντε «αξίες» του XP είναι η επικοινωνία, η απλότητα, η ανατροφοδότηση, το θάρρος και 

ο σεβασμός. Οι βασικές του αρχές αφορούν τον σχεδιασμό παιχνιδιών, μικρών κυκλοφοριών, 

μεταφορών, απλού σχεδιασμού, προγραμματισμό ζευγών, δοκιμών, συλλογικής ιδιοκτησίας, 

40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, συμμετοχή του πελάτη, προτύπα κωδικοποίησης και 

συνεχούς ολοκλήρωσης. 

Οι πελάτες παρέχουν τις προδιαγραφές των απαιτούμενων λειτουργιών με τη μορφή ιστοριών 

– χρηστών (Beck, 2000). Οι προδιαγραφές γράφονται συνοπτικά σε μη τεχνικές μορφές και 

επικεντρώνονται στις ανάγκες του χρήστη αποφεύγοντας οποιεσδήποτε λεπτομέρειες 

σχεδιασμού. Βοηθούν τους προγραμματιστές να εκτιμήσουν το χρόνο υλοποίησης και να 

προχωρήσουν στον προγραμματισμό της έκδοσης. 

Κάθε σύντομη επανάληψη επιτυγχάνει ένα σύνολο εργασιών και βοηθάει στην διατήρηση 

σταθερής ταχύτητας του έργου. Ακόμα, οι προγραμματιστές εργάζονται σε ζεύγη, εκτελούν 
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δοκιμές μονάδων και συχνά ενσωματώνουν κώδικα. Ο πελάτης είναι διαθέσιμος και 

συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη μέσω ταχείας ανατροφοδότησης ενώ η εκ νέου εκτύπωση 

του κώδικα για την ανανέωση των παρωχημένων σχεδίων και η κατάργηση του πλεονασμού 

οδηγεί στην παραγωγή ενός προϊόντος υψηλότερης ποιότητας. Η δοκιμή είναι ένα σημαντικό 

μέρος και γίνεται συχνά με τη μορφή δοκιμών μονάδας και αποδοχής. Τέλος, αποφεύγεται η 

μακροχρόνια τεκμηρίωση και η βελτιστοποίηση αποτελεί στόχο μέχρι το τέλος του έργου. 

Πλεονεκτήματα 

Η κύρια δομή της διαδικασίας (κύκλος ζωής) των XP δύναται να προσαρμοστεί και σε 

πολύ μικρά έργα. Ωστόσο, όταν έχουν μόνο έναν προγραμματιστή, οι πρακτικές συνεχούς 

αναθεώρησης πρέπει να εγκαταλειφθούν. 

Μειονεκτήματα 

 Ο προγραμματισμός ανά ζεύγη (Pair programming) είναι μια σημαντική πρακτική στο 

XP. Η συνεργασία με τους πελάτες δεν είναι πολύ στενή, ενώ ο έλεγχος και η ανάπτυξη κώδικα 

εκτελείται από το ίδιο άτομο. Κατά συνέπεια, δεν είναι εφικτό να βρεθούν όλα τα πιθανά 

προβλήματα, επειδή οι προγραμματιστές τείνουν να διενεργούν τον έλεγχο από τη δική τους 

σκοπιά παραβλέποντας σημεία που ενδέχεται να έχουν σφάλματα.   

- Scrum 

Η Scrum είναι μια άλλη ευέλικτη μεθοδολογία ανάπτυξης που αναπτύχθηκε από τον 

Sutherland και επισημοποιήθηκε από τον Schwaber (Rising & Janoff, 2000). Οι ρόλοι που 

εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία είναι ο ιδιοκτήτης προϊόντων, ο κύριος Scrum και η 

ομάδα. Ο ιδιοκτήτης του προϊόντος είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της σωστής 

επιχειρηματικής προοπτικής. Ο Scrum Master συνεργάζεται με τον ιδιοκτήτη του προϊόντος 

και διευκολύνει την ομάδα, ενώ η ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει επτά περίπου μέλη. 

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό σπριντ, την αναθεώρηση σπριντ και 

τη συνάντηση του Scrum. Ένα σπριντ είναι συνήθως 2 έως 4 εβδομάδες του χρόνου ανάπτυξης, 

όπου ένα σύνολο επιλεγμένων εργασιών εκτελούνται. Η αναθεώρηση σπριντ εξετάζει το 

προηγούμενο σπριντ όσον αφορά τους στόχους που επιτεύχθηκαν και ορίζονται τα επόμενα 

στοιχεία του νέου σπριντ. Ο Scrum Master οδηγεί σε καθημερινή συνάντηση 15 λεπτών, όπου 

κάθε μέλος περιγράφει συνοπτικά τα καθήκοντά του και τις ανησυχίες του. 
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Τα αποτελέσματα των διεργασιών χωρίζονται σε Product Backlog, Sprint Backlog και 

Burndown Chart. Το Product Backlog είναι μια λίστα χαρακτηριστικών του προϊόντος που 

έχουν προτεραιότητα σύμφωνα με το πελάτη. Η Sprint Backlog αναφέρεται στις εργασίες 

ανάπτυξης που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός χαρακτηριστικού και είναι ένα υποσύνολο 

του συσσωρευμένου προϊόντος, ενώ τέλος, το Burndown Chart δείχνει το συνολικό έργο που 

απομένει σε ένα σπριντ. 

Πλεονεκτήματα 

 Το Scrum είναι μια κατάλληλη λύση και για μικρά έργα. Στη συγκεκριμένη μέθοδο 

δημιουργούνται καθορισμένες εκδόσεις εργασίας και μπορεί να δοθεί στις απαιτήσεις μια 

συγκεκριμένη προτεραιότητα με καλά δομημένο τρόπο. 

Μειονεκτήματα 

Ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμος συνεπώς η ισχυρή συνεργασία μαζί του δεν είναι εφικτή.  

- Μέθοδος ανάπτυξης δυναμικών συστημάτων Dynamic Systems Development, DSD 

Η μέθοδος ανάπτυξης δυναμικών συστημάτων (Dynamic Systems Development, DSD), είναι 

ένα μείγμα, αλλά παράλληλα και επέκταση της γρήγορης προτυποποίησης και πρακτικών 

επαναληπτικής ανάπτυξης, ενώ βασική επιδίωξη στη DSD είναι να καθορίστει ο χρόνος και οι 

πόροι, και στη συνέχεια να προσαρμόστει το ποσό της λειτουργικότητας ανάλογα, και όχι να 

καθοριστεί το ποσό της λειτουργικότητας σε ένα προϊόν, και κατόπιν να προσαρμοστεί 

ανάλογα ο χρόνος και οι πόροι για την επίτευξη αυτής της λειτουργικότητας (Jonian 

Guveli,2013). 

Πλεονεκτήματα 

Όντας βαρύτερο από το XP και το Scrum,  είναι ανεξάρτητο από την τεχνική 

διαδικασία και ευέλικτο από την άποψη της εξέλιξης των απαιτήσεων κατά τη διάρκεια 

ανάπτυξης του λογισμικού. Στα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου συγκαταλέγεται 

η αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά  τον προκαθορισμένο προϋπολογισμό και τη χρονική 

διάρκεια του έργου. 

Μειονεκτήματα 

Η μέθοδος ανάπτυξης των δυναμικών συστημάτων βασίζεται στη συμμετοχή των 

χρηστών, η οποία δεν είναι εφικτή σε κάθε έργο. 
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Εικόνα 3. Αποτύπωση των ευέλικτων μεθόδων και των κανόνων τους. 

2.5. Τα στοιχεία της ευέλικτης διαχείρισης έργου 

 

Η ευέλικτη διαχείριση  έργου λαμβάνει χώρα με τη συνεργασία μιας ολιγάριθμης 

ομάδας, η οποία εργάζεται στον ίδιο χώρο (Boehm & Turner, 2003; Pichler, 2010). Η εν λόγω 

ομάδα συνίσταται συνήθως από προγραμματιστές, τελικούς χρήστες, αναλυτές και τον 

διαχειριστή του έργου. Υπάρχει ελάχιστη τεκμηρίωση, αφού τα μέλη της ομάδας βασίζονται 

σχεδόν εξ ολοκλήρου σε άτυπη ενδοεπικοινωνία. Η ομάδα αναγνωρίζει και προσδιορίζει τα 

χαρακτηριστικά του έργου με γνώμονα την επιχειρηματική αξία. Σύμφωνα με την προσέγγιση 

αυτή,  η λύση παραδίδεται σταδιακά στον πελάτη (Εικόνα 4). Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, 

τα χαρακτηριστικά οικοδομούνται βαθμιαία και εν συνεχεία συμπεριλαμβάνονται στην κύρια 

έκδοση του συστήματος.  
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Εικόνα 4. Σταδιακή παράδοση της λύσης στον πελάτη. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια από τα βασικά στοιχεία πoυ θεμελιώνουν την ευέλικτη 

διαχείριση έργου. 

  

Οπτικός έλεγχος. Ο οπτικός έλεγχος συμβάλλει στην οργάνωση των εργασιών της ομάδας 

του έργου, ενώ θεωρείται κρίσιμος για όλα τα έργα ούτως ώστε να υπάρχει κοινή θεώρηση 

από κάθε μέλος της ομάδας του έργου. Επί παραδείγματι, μια ομάδα έργου τοποθετεί κάρτες 

με διαφορετικό χρώμα σε έναν πίνακα για να υποδείξει την φάση που βρίσκεται η εκάστοτε 

δραστηριότητα. 

 

Συστέγαση των ομάδων για την επίτευξη υψηλής απόδοσης. Όλα τα μέλη της ομάδας, 

περιλαμβανομένων των τελικών χρηστών, συστεγάζονται σε κάποιον κοινό χώρο για να 

διασφαλιστεί ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός και η επικοινωνία μεταξύ τους. Καθήκον του 

διαχειριστή του έργου είναι η εξασφάλιση της αποδοτικότητας στο συγκεκριμένο περιβάλλον. 
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Δοκιμή με γνώμονα την ανάπτυξη. Όταν υπάρχει δυσκολία στον προσδιορισμό και την 

αποσαφήνιση των απαιτήσεων από πλευράς των πελατών, γίνεται χρήση επαναλαμβανόμενων 

δοκιμών βελτίωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, απαιτούνται περισσότερες επαναλήψεις της 

ανάλυσης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της δοκιμής. Οι ομάδες στο πλαίσιο της 

ευέλικτης διαχείρισης έργου αναπτύσσουν σχέδια ελέγχου κατά τον προσδιορισμό των 

απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις έχουν πλήρως αναπτυχθεί και γίνονται κατανοητές όταν μπορούν 

να ελεγχθούν. 

 

Υιοθέτηση μιας προσέγγισης ελέγχου. Κάθε μέλος της ομάδας οφείλει να προσαρμόζεται 

συνεχώς, γεγονός το οποίο ενέχει τον κίνδυνο κάποια μέλη να μη το επιτυγχάνουν. Σε αυτό το 

σημείο αναδεικνύεται η θέση του διαχειριστή του έργου, ο οποίος οφείλει να είναι ο ηγέτης 

της ομάδας. Η  δημιουργία καλών εργασιακών σχέσεων και η θεμελίωση βασικών κανόνων 

με στόχο την προώθηση της συνεργασίας είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να 

διασφαλίσει. Η συνεχής προσαρμογή των μελών της ομάδας με στόχο την βελτίωση των 

μεθόδων τους είναι βασικό χαρακτηριστικό της ευέλικτης διαχείρισης έργου το οποίο 

επιτυγχάνεται μέσα από την ενσωμάτωση των διδαγμάτων από τον προηγούμενο κύκλο στον 

επόμενο. 

 

Συνεργατική Ανάπτυξη. Η  ευέλικτη διαχείριση έργου στηρίζεται στη συνεργασία. Το 

σύνολο των μελών οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους για την παράδοση των 

αποτελεσμάτων και την απόκτηση ορθής και έγκαιρης ανατροφοδότησης και την εφαρμογή 

των διδαγμάτων στον επόμενο κύκλο της διαδικασίας. Η συνεχής ανατροφοδότηση και 

βελτίωση είναι απαραίτητα συστατικά στοιχεία της ευέλικτης διαχείρισης έργου. 

Επιπρόσθετα, ο διαχειριστής του έργου επιβλέπει τον αρχικό προγραμματισμό, ενώ ο 

αναλυτής προσδιορίζει τις λύσεις, ιεραρχώντας τες σε συνεργασία με τον πελάτη και την 

ομάδα του σχεδιασμού. Εν συνεχεία, η ομάδα του έργου αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την 

υλοποίηση, τη δοκιμή και την αναδιατύπωση τμημάτων του έργου. 

 

Ανάπτυξη οδηγούμενη από τα χαρακτηριστικά του αναπτυσσόμενου λογισμικού. Αυτή η 

πρακτική ελαττώνει την πολυπλοκότητα, καθώς η ομάδα εστιάζει σε ένα χαρακτηριστικό κάθε 

φορά. Με βάση την επιχειρηματική αξία και την ανάλυση των κινδύνων, ο διαχειριστής του 

έργου ιεραρχεί ποιό χαρακτηριστικό έπεται. Η ανάπτυξη με βάση τα χαρακτηριστικά 

εφαρμόζεται μόνο σε εργασίες οι οποίες παρουσιάζουν μεταξύ τους εξαρτήσεις, είναι δηλαδή 
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αλληλένδετες. Συγκεκριμένα, τα διάφορα χαρακτηριστικά / ιδιότητες του λογισμικού 

κατατάσσονται και αναπτύσσονται το ένα μετά το άλλο με γνώμονα τη μεταξύ τους σχέση. 

 

Ηγεσία και συνεργασία αντί για διοίκηση και έλεγχο. Η ευέλικτη διαχείριση έργων 

διευκολύνει περισσότερο την ηγεσία σε σχέση με την παραδοσιακή διαχείριση έργων. Ο 

διαχειριστής του έργου συνεργάζεται με τον πελάτη, τον υπεύθυνο πληροφορικής και τους 

υπόλοιπους φορείς του έργου, για να διασφαλίσει ότι έχουν γνώση όλων των πτυχών του 

έργου. Επίσης, ο διαχειριστής έργου αναλαμβάνει να απομακρύνει όποιο εμπόδιο μπορεί να 

δυσχεράνει την ομάδα του έργου. Ο αναλυτής, λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρηματικά οφέλη 

του έργου, εστιάζει συνεχώς τις προσπάθειες της ομάδας στις επιχειρηματικές ανάγκες 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. 

 

Εστίαση στη μετακίνηση από το κόστος στα έσοδα. Τα χαρακτηριστικά λαμβάνουν 

προτεραιότητα κατά την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τη στρατηγική της επιχείρησης, 

όπως η αύξηση των εσόδων ή το μερίδιο της αγοράς. Καθήκον του επιχειρηματικού αναλυτή 

αποτελεί και η διασφάλιση του συμφέροντος της επιχείρησης και να προσανατολίσει την 

ομάδα του έργου κατά την ανάπτυξη της λύσης προς αυτήν την κατεύθυνση. Ενώ λοιπόν ο 

διαχειριστής του έργου εστιάζει στο κόστος του έργου αυτό καθ’ αυτό, ο επιχειρηματικός 

αναλυτής εξετάζει το συνολικό κόστος της ιδιοκτησίας, που συμπεριλαμβάνει πέραν του 

κόστους απόκτησης της νέας λύσης, και το κόστος λειτουργίας μετά την ανάπτυξή της. 

Επιπλέον, με το πέρας κάθε κύκλου, η ομάδα συναντάται προκειμένου να προσδιορίσει τι 

μπορεί να βελτιωθεί κατά την επανάληψη, μαθαίνοντας από τον κύκλο που έχει ολοκληρωθεί. 

Κατ΄αυτόν τον τρόπο, η ομάδα βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία μάθησης και προσαρμογής 

με στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης προς επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων 

του έργου.  

 

2.6. Οι Αρχές της ευέλικτης διαχείρισης έργου 

Μια θεμελιώδης ιδιότητα του λογισμικού είναι η μη φυσική του μορφή. Ο κώδικας 

λογισμικού είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο σύνολο αφηρημένων οδηγιών που διαθέτουν 

απεριόριστη πολυπλοκότητα, ευελιξία και δυνατότητα αναθεώρησης. Το λογισμικό 

παρουσιάζει μη γραμμική συμπεριφορά και δεν συμμορφώνεται με τους νόμους της φύσης με 

αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να οικοδομηθούν μοντέλα λογισμικού που να επιτρέπουν την 

ακριβή συλλογιστική και διαμόρφωση των ιδιοτήτων ενός συστήματος (Faraj & 
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Sambamurthy, 2006). Η ευέλικτη διαχείριση του έργου αντιμετωπίζει αυτές τις βασικές 

ιδιότητες του λογισμικού και απομακρύνεται από τη γραμμική ακολουθία των σαφώς 

καθορισμένων δραστηριοτήτων της παραδοσιακής διαχείρισης έργων. Μετατοπίζει την 

εστίαση από τον αρχικό προγραμματισμό στην εκτέλεση. Με αυτόν τον τρόπο, η ευέλικτη 

διαχείριση του έργου μετακινείται από τις παραδοσιακές δομές διοίκησης και ελέγχου σε κοινή 

λήψη αποφάσεων, αυτοδιαχείριση και μάθηση σε ομάδες λογισμικού για την αντιμετώπιση 

της πολυπλοκότητας και της μη προβλεψιμότητας των δραστηριοτήτων επίλυσης 

προβλημάτων έργων λογισμικού. 

Με βάση προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες σε ένα πλήθος ευέλικτων έργων κατά την 

τελευταία δεκαετία (Moe et al., 2009, 2010; Moe et al., 2012; Dyba & Dingsoyr, 2008; Smite 

et al., 2010; Dingsoyr et al., 2010; Dyba, 2011), καθορίστηκαν οι ακόλουθες κοινωνικο-

τεχνικές αρχές της ευέλικτης διαχείρισης του έργου. 

 

2.6.1. Ελάχιστες κρίσιμες προδιαγραφές 

Η αρχή αυτή έχει δύο πτυχές. Εκ πρώτης, αναφέρει πως δεν χρειάζεται να 

προσδιοριστεί τίποτα παραπάνω από τα απολύτως απαραίτητα και ακολούθως απαιτεί από την 

ομάδα να προσδιορίσει τι είναι κρίσιμο για τη συνολική επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι οι 

απαιτήσεις του συστήματος πρέπει να είναι ακριβείς για το τι πρέπει να γίνει, αλλά όχι για το 

πώς θα γίνει και πως η χρήση κανόνων, προτύπων και προκαθορισμένων διαδικασιών 

διατηρείται στο απόλυτο ελάχιστο επίπεδο. Η ομάδα πρέπει να επικεντρώνεται στις 

μεγαλύτερες απαιτήσεις του συστήματος και στις οριακές συνθήκες, αφήνοντας όσο το 

δυνατόν περισσότερες σχεδιαστικές αποφάσεις σε εκείνους που βρίσκονται πιο κοντά στην 

εργασία. 

Η κατανόηση του "προβλήματος" που πρόκειται να αντιμετωπίσει το σύστημα είναι ένα από 

τα κλειδιά για την επιτυχία του έργου. Επομένως, η αρχή αυτή είναι προσανατολισμένη προς 

την ανάλυση και την προβληματική κατανόηση που θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους του 

έργου να επικεντρωθούν στη φύση των γενικών προβλημάτων και των ζητημάτων και να 

καταλήξουν σε κάποια συμφωνία σχετικά με αυτά καθώς επίσης βοηθάει την ομάδα 

λογισμικού να κατανοήσει τα προβλήματα που το σύστημα υποτίθεται ότι πρέπει να λύσει. 
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Επιπλέον, η ύπαρξη σύνθετων και «ταραγμένα» εργασιακών και ανταγωνιστικών 

περιβαλλόντων απαιτεί τα προγράμματα λογισμικού να είναι ιδιαίτερα προσαρμόσιμα, έτσι 

ώστε, ο καθορισμός περισσότερων προδιαγραφών να μην επηρεάζει την συνολική απόδοση 

του λογισμικού. Τέλος, η επιτυχής διεκπεραίωση αυτής της αρχής προϋποθέτει ότι το σχέδιο 

του έργου δημιουργεί κοινά νοητικά μοντέλα σχετικά με το πρόβλημα και την επίλυσή του, 

καθώς και σχετικά με τα καθήκοντα, την τεχνολογία, τις ικανότητες των μελών της ομάδας 

και τις αλληλεπιδράσεις, με την έναρξη του έργου είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη 

αυτού του στόχου. 

 

2.6.2. Αυτόνομη ομάδα 

Η αρχή αυτή βασίζεται στο γεγονός πως οι αυτόνομες ή αυτοδιαχειριζόμενες ομάδες 

αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία καινοτόμων προγραμμάτων λογισμικού. Τέτοιες 

ομάδες προσφέρουν δυνητικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακά διαχειριζόμενες 

ομάδες επειδή φέρνουν την εξουσία λήψης αποφάσεων στο επίπεδο των λειτουργικών 

προβλημάτων και των αβεβαιοτήτων και έτσι αυξάνουν την ταχύτητα και την ακρίβεια της 

επίλυσης προβλημάτων αυτών. 

Τα μέλη των αυτόνομων ομάδων είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και την παρακολούθηση 

των δικών τους διαδικασιών καθώς και για την εκτέλεση καθηκόντων. Συνήθως, μοιράζονται 

την αρχή λήψης αποφάσεων από κοινού, αντί να έχουν μια κεντρική δομή λήψης αποφάσεων 

όπου ένα άτομο λαμβάνει όλες τις αποφάσεις ή μια αποκεντρωμένη δομή λήψης αποφάσεων 

όπου τα μέλη της ομάδας λαμβάνουν ανεξάρτητες αποφάσεις. 

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικοί ατομικοί και οργανωτικοί φραγμοί και προκλήσεις για την 

επιτυχή εφαρμογή αυτόνομων ομάδων στην ανάπτυξη λογισμικού (Moe et al., 2009). Η κακή 

ευθυγράμμιση μεταξύ της δομής της ομάδας και της οργανωτικής δομής μπορεί να είναι 

αντιπαραγωγική και οι προσπάθειες για την εφαρμογή αυτόνομων ομάδων μπορεί να 

προκαλέσουν απογοήτευση τόσο για τους προγραμματιστές όσο και για τη διοίκηση. Οι 

επιμερισμένοι πόροι, ο οργανωτικός έλεγχος και η εξειδικευμένη κουλτούρα είναι τα 

σημαντικότερα εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά προκειμένου να 

επιτύχουμε. 

Επιπλέον, η αυτονομία σε επίπεδο ομάδας μπορεί να συγκρούεται με την αυτονομία σε 

ατομικό επίπεδο καθώς επίσης όταν ένα έργο στο σύνολό του έχει μεγάλη αυτονομία, δεν 
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προκύπτει ότι τα επιμέρους μέλη της ομάδας λαμβάνουν υψηλά επίπεδα ατομικής αυτονομίας. 

Επομένως, υπάρχει κίνδυνος η αυτό-διοικητική ομάδα να καταλήξει να ελέγχει τα μέλη της 

ομάδας πιο άκαμπτα από ό, τι σύμφωνα με τα παραδοσιακά στυλ διαχείρισης. Επομένως, είναι 

επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένοι προγραμματιστές έχουν επαρκή 

έλεγχο επί των δικών τους εργασιών και του προγραμματισμού και της εκτέλεσης των δικών 

τους καθηκόντων. 

Για να ευδοκιμήσουν οι αυτόνομες ομάδες, είναι απαραίτητο να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και 

δέσμευση σε ολόκληρη την οργάνωση, αποφεύγοντας κάθε έλεγχο που θα μπορούσε να 

επηρεάσει τη δημιουργικότητα και τον αυθορμητισμό. Η ανάγκη της ομάδας για συνεχή 

μάθηση, όχι η ανάγκη της εταιρείας για έλεγχο, πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Έτσι, 

βεβαιωθείτε ότι τόσο η οργάνωση όσο και οι ομάδες γνωρίζουν και σέβονται τον στόχο του 

έργου. 

 

2.6.3. Πλεονασμός ικανοτήτων  

Αυτή η αρχή ασχολείται με την επικάλυψη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 

ατόμων προκειμένου να δημιουργηθούν κοινές αναφορές για τη δημιουργία νέων γνώσεων 

από τους ανθρώπους. Καθώς το μέγεθος της ομάδας μικραίνει, τα άτομα θα βρουν ευκολότερο 

να μοιραστούν νέες γνώσεις και θα είναι σε θέση να συντονίσουν το έργο πιο αποτελεσματικά. 

Επομένως, αυτή η αρχή υποδηλώνει ότι κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να είναι ειδικευμένο σε 

περισσότερες από μία λειτουργίες, έτσι ώστε το έργο να γίνει πιο ευέλικτο και προσαρμοστικό, 

γεγονός που επιτρέπει μια λειτουργία να εκτελείται με πολλούς τρόπους χρησιμοποιώντας 

διαφορετικούς ανθρώπους. 

Αυτή η μείωση των ατόμων στην ομάδα και η συμμετοχή των μελών που έχουν εκπαιδευτεί 

για να κάνουν διάφορες εργασίες, αυξάνει τη λειτουργικότητα του έργου και επομένως την 

ευελιξία της ομάδας στην αντιμετώπιση των ελλείψεων του προσωπικού. Ο πλεονασμός είναι 

επίσης κρίσιμος σε ταραχώδη περιβάλλοντα, όπου οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται σε 

καθήκοντα που ανατίθενται κατά προτεραιότητα και όχι στην αρμοδιότητα των μελών της 

ομάδας. 
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2.6.4. Ανατροφοδότηση και μάθηση 

Χωρίς ανάδραση και μάθηση, η ευέλικτη διαχείριση του έργου δεν είναι δυνατή. Η 

εστίαση στην εκτέλεση έργων και όχι στον αρχικό προγραμματισμό σε ευέλικτα έργα, οδηγεί 

σε αλληλοεπικάλυψη της εκμάθησης και της εργασίας, καθώς και στην προδιαγραφή 

προβλημάτων. Η προβολή του έργου λογισμικού ως ανοιχτού συστήματος που αλληλοεπιδρά 

συνεχώς με το περιβάλλον του επισημαίνει επίσης τη σημασία της ανατροφοδότησης και της 

μάθησης. 

Συμπερασματικά, οι αρχές της ευέλικτης διαχείρισης έργου, θέτουν συνολικά τα θεμέλια για 

τον επιτυχή προγραμματισμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 

ενός έργου λογισμικού, επιτρέποντας παράλληλα τον προσδιορισμό των λεπτομερειών σε κάθε 

μεμονωμένη περίπτωση, σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο του έργου. 

 

2.7. Συγκριτική αξιολόγηση της ευέλικτης μεθόδου στη διαχείριση έργου 

και της παραδοσιακής μεθόδου διαχείρισης έργου 

Σε γενικό επίπεδο, υπάρχει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των υποστηρικτών των δυο 

μεθόδων σχετικά με την καταλληλότητά τους. Ενώ κάποιοι μελετητές θεωρούν τις δυο αυτές 

μεθόδους ανταγωνιστικές (Alleman, 2005; Augustine & Woodcock, 2008) σημαντικός 

αριθμός αυτών  (Frye, 2009; Cicmil et al, 2006; Geraldi, 2008) υποστηρίζουν ότι αυτές είναι 

συμπληρωματικές και όχι αμοιβαίως αποκλειώμενες. 

Όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία και οι δυο προσεγγίσεις ενδείκνυνται κατά περίπτωση, 

όπως τεκμηριώνεται από την ανάλυση του Sauser και των συνεργατών του (2009) οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι κάθε έργο είναι διαφορετικό και συνεπώς απαιτείται διαφορετικός τρόπος 

διαχείρισής του. Συγκεκριμένα, για να γίνουν κατανοητές οι διαφορές των δύο μεθόδων θα 

πρέπει να γίνει αναφορά στην προέλευση τους. Οι αρχές που προέρχονται από τον κλάδο της 

μηχανικής (π.χ. κατασκευές) και αυτές των αμυντικών βιομηχανιών, οι οποίες διαδραμάτισαν 

ζωτικό ρόλο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των παραδοσιακών μεθόδων (Augustine & 

Woodcock, 2008). 

Αυτό οδήγησε σε μια ροπή προς την κατεύθυνση της προβλεψιμότητας και των 

ντετερμινιστικών προσεγγίσεων, οι οποίες έδωσαν μερική λύση στο ζήτημα του 

προγραμματισμού έργου (Weaver, 2007). Οι παραδοσιακές μέθοδοι βρίσκονταν ήδη σε χρήση 
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πολύ καιρό και η επιτυχία τους σε συγκεκριμένες βιομηχανίες επισημαίνεται από πολλούς 

συγγραφείς (Whitty & Maylor, 2009; Grundy & Brown, 2004; Kerzner, 2003). Ωστόσο 

προέκυψαν προκλήσεις από έργα τα οποία χαρακτηρίζονταν από αβεβαιότητα επιτυχούς 

ολοκλήρωσης (Cicmil et al, 2006; Alleman, 2005). Το γεγονός αυτό οδήγησε σε προβλήματα 

εξαιτίας της αυστηρής φύσης και της υιοθέτησης της συμμόρφωσης των διαδικασιών για τον 

έλεγχο των έργων πράγμα το οποίο είχε αρνητικό αντίκτυπο για τους διαχειριστές των έργων 

ειδικά στη βιομηχανία της πληροφορικής όπου σημειώθηκαν παταγώδεις αποτυχίες (Owen et 

al, 2006). 

Η αυξανόμενη πίεση για παράδοση με ταχύτητα ποιοτικών προϊόντων πληροφορικής σε μια 

δυναμικά και ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά εξανάγκασαν τους επαγγελματίες 

πληροφορικής να αναπτύξουν ευέλικτες μεθόδους (Fitsilis, 2008). Κατ’ αυτόν τον τρόπο και 

σε αντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο, ο αντικειμενικός στόχος της ευέλικτης μεθόδου είναι 

να ορίζει ένα περιορισμένο πεδίο εφαρμογής (scope), γρήγορη ανάπτυξη με υψηλό ρυθμό 

(Collyer & Warren, 2009) και περισσότερη έμφαση στην επικοινωνία έναντι κάποιας 

διαδικασίας ή πλάνου (Macheredis, 2009). Συνεπώς οι δυο μέθοδοι διαφέρουν στο πεδίο 

εφαρμογής (scope). 

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διαχείριση έργων, η οποία δίνει βαρύτητα στον καθορισμό 

του πεδίου εφαρμογής (scope), η ευέλικτη διαχείριση έργων λαμβάνει υπόψη της τη 

λειτουργικότητα του περιβάλλοντος του έργου, η οποία έχει αντίκτυπο στο πεδίο εφαρμογής, 

ενώ καθορίζονται οι πόροι του έργου, δηλαδή ο χρόνος και οι άνθρωποι. Ενώ η παραδοσιακή 

μέθοδος είναι η πλέον κατάλληλη για σταθερές συνθήκες, είναι επίσης σημαντικό για τους 

διαχειριστές έργων οι οποίοι εργάζονται σε περιβάλλοντα τα οποία δεν είναι προβλέψιμα, να 

λαμβάνουν υπόψη τη δυναμική και επαναληπτική εξέλιξη που βασίζεται σε ευέλικτες 

μεθοδολογίες, όπου η οραματική ηγεσία, η συνεχής μάθηση και η αξία του πελάτη (Fernandez 

& Fernandez, 2009, Owen et al., 2006). 

Αυτή η νέα προσέγγιση στη διαχείριση έργων προσελκύει το ενδιαφέρον των σύγχρονων 

μελετητών και είναι ιδιαίτερα συναφής με τον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση μεγάλων και πολύπλοκων έργων που περιλαμβάνουν έναν αριθμό 

διαχειριστών έργων από διαφορετικές εταιρείες, όπου όλοι ανταγωνίζονται για να επιτύχουν 

τους διαφορετικούς οργανωτικούς στόχους. 

Προφανώς, η ευέλικτη διαχείριση έργου διαφέρει αρκετά από τον παραδοσιακό τρόπο 

διαχείρισης έργων, όπου τα συμβατικά εργαλεία και οι τεχνικές δεν αλλάζουν δυναμικά όταν 
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εκτελείται το βασικό πλάνο σχεδιασμού (Εικόνα 6). Σύμφωνα με τους Augustine και 

Woodcock (2008) τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες της ευέλικτης μεθόδου διαχείρισης έργων 

διαφέρουν από εκείνα της παραδοσιακής διαχείρισης έργων και αυτό οφείλεται στις 

διαφορετικές θεωρήσεις όσον αφορά τις θεμελιώδεις υποθέσεις σχετικά με την αλλαγή, την 

τάξη ελέγχου, την οργάνωση καθώς και τις προσεγγίσεις επίλυσης προβλημάτων. Αυτή η όχι 

τόσο καλή εναρμόνιση ανάμεσα στις ευέλικτες και τις παραδοσιακές μεθοδολογίες αποτελεί 

την κύρια αιτία για την βραδεία υιοθέτηση των ελπιδοφόρων προσεγγίσεων διαχείρισης 

ευέλικτων έργων (Chin, 2004). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εξεταστεί ο τρόπος με τον 

οποίο αυτά τα δύο μπορούν να αξιοποιηθούν από τους διαχειριστές του έργου, τους μετόχους, 

τους ενδιαφερομένους και τον οργανισμό με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για τον 

πελάτη.  

 

Εικόνα 6. Εκτέλεση των εργασιών στην παραδοσιακή μέθοδο και στην ευέλικτη. 

Δεδομένου ότι τόσο η ευέλικτη, όσο και η παραδοσιακή μέθοδος είναι κατάλληλες μέθοδοι 

κατά  περίπτωση, προοτείνεται ο συνδυασμός και των δύο μεθόδων για να επωφεληθεί η ομάδα 

του έργου από όλα τα σχετικά πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με το Frye (2009), η ευέλικτη 

μέθοδος διαχείρισης έργου μπορεί να επωφεληθεί από τις σαφείς οδηγίες της παραδοσιακής 

μεθόδου σχετικά με την έναρξη και το κλείσιμο των εργασιών, την διαχείριση των 

επικοινωνιών, την διαχείριση της ολοκλήρωσης των έργων, την διαχείριση του κόστους του 

έργου, καθώς και την διαχείριση κινδύνων. Αντίθετα, η παραδοσιακή μέθοδος μπορεί να 

ωφεληθεί από τις αυτόνομες ομάδες της ευέλικτης μεθόδου, την ευελιξία και την αποδοχή της 
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συνεχούς προσαρμογής, την ανάγκη να διατηρηθεί η παρέμβαση από πλευράς του πελάτη και 

τη μειωμένη τεκμηρίωση. Επομένως, η πορεία που ακολουθεί εξαρτάται κυρίως από τις 

συνθήκες και τον τύπο του έργου. 

 

2.8. Η Επιτυχία του έργου 

Σύμφωνα με τους Pinto και Slevin (1988), «Υπάρχουν λίγα θέματα στον τομέα της 

διαχείρισης έργων που συζητούνται τόσο συχνά όσο η έννοια της επιτυχίας του έργου». 

Παραδοσιακά οι μετρήσεις της επιτυχίας ενός έργου εστιάζουν στην παραγωγή ενός έργου 

επαρκούς ποιότητας (λειτουργικότητα), με την ταυτόχρονη ικανοποίηση των περιορισμών του 

χρόνου και των δημοσιονομικών στόχων ενός έργου (Atkinson, 1999; Kerzner, 2017). 

Ωστόσο, η επιτυχία του έργου καθορίζεται συχνά σε ευρύτερα πλαίσια. Οι Munns και Bjeirmi 

(1996) σημειώνουν πως στη βιβλιογραφία τα έργα τελειώνουν όταν παραδίδονται στον πελάτη 

χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ευρύτερα κριτήρια που θα επηρεάσουν το έργο κατά την 

λειτουργία του. 

Ακόμα, οι Jugdev και Müller (2005) εξετάζοντας τη φιλοσοφία επιτυχίας ενός έργου τα 

τελευταία χρόνια, διαπίστωσαν πως μια πιο ολιστική προσέγγιση για τη μέτρηση της επιτυχίας 

είναι όλο και περισσότερο εμφανής. Οι ερευνητές μέτρησαν την επιτυχία από τις επιπτώσεις 

στην οργάνωση και όχι από την επιτυχία μόνο στην εκπλήρωση των περιορισμών. Ο Thomas 

και οι συνεργάτες του (2008) τονίζουν πως η μέτρηση της επιτυχίας ενός έργου δεν είναι απλή, 

καθώς υπάρχουν αρκετά παραδείγματα όπου δεν πληρούνται οι αρχικοί στόχοι του έργου, 

αλλά ο πελάτης παρουσιάζεται πολύ ικανοποιημένος. Αντιθέτως, υπάρχουν άλλα 

παραδείγματα όπου οι αρχικοί στόχοι του έργου πληρούνται, αλλά ο πελάτης είναι αρκετά 

δυσαρεστημένος με τα αποτελέσματα. Επίσης, ο Shenhar et al. (1997) σημειώνει πως από τις 

τρεις παραδοσιακές διαστάσεις της αποτελεσματικότητας ενός έργου, τον χρόνο, τον 

προϋπολογισμό και το πεδίο εφαρμογής, το πεδίο εφαρμογής μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο 

ρόλο στον προσδιορισμό της επιτυχίας του έργου. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής δεν αποτελεί 

μόνο πτυχή της αποτελεσματικότητας του έργου, αλλά έχει επίσης αντίκτυπο στον πελάτη και 

την ικανοποίησή του. 

Οι Muller και Turner (2007) έχουν καθορίσει δέκα διαστάσεις επιτυχίας του έργου ως μέρος 

της σειράς μελετών τους σχετικά με τις ικανότητες του Project Manager που επηρεάζουν την 

επιτυχία ενός έργου. Ωστόσο, οι Dvir et al. (2003) διαπίστωσαν πως οι στόχοι 
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προγραμματισμού των συναντήσεων, τα οφέλη του τελικού χρήστη, τα οφέλη του ανάδοχου 

και η συνολική επιτυχία του έργου αλληλοσυσχετίζονται, υποδηλώνοντας πως τα έργα που 

θεωρούνται επιτυχημένα, θεωρούνται επιτυχημένα για όλους όσους συμμετέχουν (Turner & 

Muller, 2005). Υπάρχει επίσης μια γενική συμφωνία ότι παρότι οι επιδόσεις του 

προϋπολογισμού θεωρούνται ανεπαρκείς ως μέτρο επιτυχίας του έργου, εξακολουθούν να 

αποτελούν σημαντικό στοιχείο της συνολικής επιτυχίας. Η ποιότητα συνδέεται με ζητήματα 

τεχνικών επιδόσεων, προδιαγραφών και επίτευξης λειτουργικών στόχων, ενώ η επίτευξή τους 

εναντίον αυτών των κριτηρίων εξαρτάται περισσότερο από τις διακυμάνσεις της αντίληψης 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Παρόμοια ήταν τα ευρήματα και του Kloppenborg et al. (2009), ο οποίος δήλωσε ότι όλα τα 

μέτρα επιτυχίας ενός έργου περιέχουν τους παραδοσιακούς παράγοντες επιτυχίας του χρόνου, 

του κόστους και της απόδοσης. Επιπροσθέτως, οι Serrador και Turner (2015) εντόπισαν 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ της αποτελεσματικότητας του έργου και της συνολικής επιτυχίας 

του έργου, υποστηρίζοντας ότι η αποτελεσματικότητα δεν πρέπει να είναι το τελικό μέτρο 

επιτυχίας αλλά ούτε και να αγνοηθεί.  
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3. Μελέτες περίπτωσης εφαρμογής μεθόδου Agile σε εταιρείες 

3.1. Μελέτη Περίπτωσης «Yahoo!» 
 

Η Yahoo! είναι μια επιχείρηση με συνολική αξία στην αγορά, άνω των 32 

δισεκατομμυρίων δολαρίων και διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες εφαρμογές Agile στον κόσμο 

(Benefield, 2008). Η υιοθέτηση των πρακτικών Scrum και Agile έχει αυξηθεί σταθερά τα 

τελευταία δύο χρόνια και τώρα περιλαμβάνει περισσότερα από 150 «Yahoo! Ομάδες» στην 

Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία - Ειρηνικό. Τα έργα κυμαίνονται από νέα ανάπτυξη 

προϊόντων για εφαρμογές όπως το Yahoo! Autos μέχρι το Yahoo!Mail, το οποίο εξυπηρετεί 

250 εκατομμύρια χρήστες κάθε μήνα (Gabrielle Benefield). 

 

Στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο του Διαδικτύου είναι κρίσιμο τα προϊόντα να 

κυκλοφορούν γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα να είναι ευέλικτα και προσαρμοστικά στις αλλαγές. 

Στη Yahoo! χρειάζονταν μια διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού που θα μπορούσε να 

υποστηρίξει μια μορφή start up εντός της δομής μιας εταιρείας που παρέχει προϊόντα και 

υπηρεσίες σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Από το 2005 ξεκίνησε 

η προσπάθεια υιοθέτησης και χρησιμοποίησης των αποτελεσματικών πλαισίων Scrum και 

Agile σε όλο τον οργανισμό.  H μέχρι τότε χρήση παραδοσιακών μεθόδων καταρράκτη, 

γνωστή στην εταιρεία ως PDP, προκαλούσε τρομερές καθυστερήσεις στις παραδόσεις 

προϊόντων, καθώς απαιτούνταν πολλές διαδικασίες και εγκρίσεις από τα ανώτερα επίπεδα 

διοίκησης. Το πεδίο εφαρμογής των έργων και οι ημερομηνίες παράδοσης υπαγορεύονταν από 

την διοίκηση επίσης, με συνέπεια αυξημένες τιμές στον κύκλο εργασιών και διαμορφώνοντας 

μια άκαμπτη δομή και ένα γαφειοκρατικό στήσιμο των διαδικασιών (Mun-Wai Chung, Brian 

Drummond). 

 

Η ανάγκη για λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ομάδας και η υιοθέτηση ευέλικτων πρακτικών 

αρχικά δεν αντιμετωπίστηκε θετικά από τους μηχανικούς της εταιρείας, σε αντίθεση με τη 

θετική αντίδραση της ανώτερης διοίκησης. Η αρχή έγινε με το Scrum και εκπαιδεύοντας το 

προσωπικό κατάλληλα για να λειτουργεί σε συνεργατικές αυτο-οργανούμενες ομάδες που θα 

μπορούσαν να παράξουν προϊόντα στην αγορά. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η προσπάθεια να 

προστεθούν πρακτικές εφαρμοσμένης μηχανικής και οι βασικές αρχές Lean για μεγαλύτερη 

επιχειρηματική αξία και μείωση κόστους οργάνωσης. Στα δύο επόμενα χρόνια από τότε που 

ξεκίνησε η προσπάθεια, υπήρξαν τεράστιες επιτυχίες και πολύτιμα διδάγματα. 
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Η ομάδα ανάπτυξης στη Yahoo! προσέγγισε τη μετάβαση στη μέθοδο agile με πραγματισμό 

και προσαρμοστικότητα, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να έχει μεγάλη επιτυχία (Gabrielle 

Benefield) (Εικόνα 7). Η όλη διαδικασία ήταν, και εξακολουθεί να έχει να κάνει, με τη μάθηση 

και την προσαρμογή με την πάροδο του χρόνου. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό από τις 

ομάδες, ότι η αποτυχία είναι αποτελεσματική μάθηση. Οι αποτυχίες γίνονται η ώθηση σε νέα 

επίπεδα.  

 

Εικόνα 7. Σε έναν χρόνο οι ομάδες Scrum αυξήθηκαν από 4 σε 40. 

 

Αξιοσημείωτο είναι, ότι πολλές ομάδες δήλωσαν ότι ενώ χρησιμοποιούσαν την πρακτική του 

Scrum, στην πραγματικότητα παρέλειπαν κάποια από τα βασικά του στοιχεία, όπως η 

καθημερινή συνάντηση Scrum. Μία ομάδα παρέλειπε την καθημερινή συνεδρίασή του έως 

δύο φορές την εβδομάδα. Οι λόγοι για αυτό δεν ήταν πάντοτε σαφείς.  

 

Ένας υπεύθυνος έδωσε εντολή να ακολουθήσει η ομάδα  τη διαδικασία και έγραψε τα βασικά 

βήματα Scrum, λέγοντας αυτά πρέπει να "ακολουθούνται". Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ότι 

ακόμα κι αν υπήρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους η συνάντηση έπρεπε να είναι 

καθημερινή, η συμπεριφορά του υπευθύνου αποθάρρυνε μερικούς ανθρώπους. Η έκφραση 

άλλαξε σε "θα έπρεπε", η οποία βοήθησε, αλλά  είχαν ήδη γίνει ζημίες. Σε μια μεγάλη 

οργάνωση δεν γίνονται πάντα αντιληπτές οι συνέπειες των ενεργειών, αλλά με τον καιρό οι 

ομάδες δεν παρουσιαζόταν για εκπαίδευση στην ομάδα του agile. Αυτοί είχαν αποφασίσει 
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ανεξάρτητα και αυτό με τη σειρά του εμπόδισε την υιοθέτησή της μεθόδου και την καμπύλη 

εκμάθησης. 

 

Η γραμμή μεταξύ της σταθερότητας της αξίας και της δομής του Scrum, αλλά και η ευαισθησία 

στην ελευθερία και την ανεξαρτησία των ομάδων είναι δύσκολη. Από τη μια η χαλάρωση  των 

βασικών πρακτικών και η τροποπoίηση του Scrum, πάρα πολύ απλά δεν λειτουργεί, ενώ από 

την άλλη πλευρά, εάν προσπαθήσει κανείς να επιβάλει τους κανόνες κατά γράμμα, ενδέχεται 

να δημιουργηθούν αντιδράσεις και μερικοί άνθρωποι να είναι απρόθυμοι να συνεργαστούν. 

 

Ένα άλλο λάθος ήταν η αποκάλυψη των ονομάτων των ομάδων, όταν μοιράζονται τα 

αποτελέσματα από τα μέτρα παραγωγικότητας που είχαν συγκεντρωθεί. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, υπήρχαν δύο ομάδες που δεν έδειχναν αύξηση της παραγωγικότητας. Οι λόγοι 

έλλειψης παραγωγικότητας σχετίζονταν με θέματα με τις τεχνολογικές πλατφόρμες, τα οποία 

ήταν εκτός του ελέγχου τους. Μία ομάδα ήταν ικανοποιημένη με τα δεδομένα που 

μοιράζονταν, καθώς θεώρησαν ότι ήταν μια ακριβής αντανάκλαση της κατάστασής τους, αλλά 

μια άλλη ομάδα θεώρησε το αντίθετο. 

 

Διαφάνηκε το πόσο σημαντικό είναι να κρατηθούν οι ομάδες ασφαλείς. Η ομάδα που 

αισθάνθηκε εκτεθειμένη κατέληξε να εργάζεται εκτός διαδικασίας και μακριά από την Scrum 

ομάδα σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν χρειαζόταν περισσότερο τη βοήθειά μας. Πλέον, 

διατηρούνται τα δεδομένα ανώνυμα, ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος ακούσιας 

έκθεσης. 

 

Εναρμόνιση με τη Διοίκηση 

 

Μετά την επιτυχία να πειστεί η διοίκηση να δοκιμάσει Scrum μεθοδολογία αντιμετωπίστηκε 

το πρόβλημα έλλειψης γνώσης της διοίκησης για τις μεθοδολογίες Agile. Αυτό είχε σαν 

συνέπεια, οι διευθυντές που έχουν «εκτεθεί» στην ορολογία και ακούνε γι 'αυτό συχνά, δεν 

ενδιαφέρονται να πάνε σε κάποια σχετική εκπαίδευση, καθώς υποθέτουν ότι γνωρίζουν 

αρκετά. 

 

Κάποιοι διευθυντές αισθάνονται παραγκωνισμένοι όταν γίνει η ομάδα πιο αυτο-οργανωμένη 

και είναι πολύ δύσκολη αυτή η μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο διοίκησης και ελέγχου. 

Αυτοί, μερικές φορές υπονομεύουν τη διαδικασία από φόβο ή έλλειψη κατανόησης. Όπου 
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παρουσιάστηκαν υψηλά στελέχη που ήταν αντίθετοι προς τις ευέλικτες μεθοδολογίες, έγινε 

προσπάθεια να κατανοήσουν αυτή την αλλαγή στον ρόλο τους και να τους δοθεί μεγαλύτερη 

ευθύνη. Για παράδειγμα, ένα διευθυντής εκ διαμέτρου αντίθετος με τη προσέγγιση του Agile, 

ο οποίος υπονόμευε τη διαδικασία, του δόθηκε ο ρόλος του ScrumMaster για την ομάδα. Ο 

διευθυντής έγινε ο μεγαλύτερος προασπιστής του  Scrum όταν αισθάνθηκε αφοσιωμένος και 

ένιωσε πως προσέφερε αξία. 

 

Είναι κρίσιμης σημασίας να κατανοήσει η διοίκηση ότι οι αξίες και οι αρχές του Agile μπορούν 

να τους βοηθήσουν να λύσουν σημαντικά οργανωτικά προβλήματα. Περισσότερες μελέτες 

περιπτώσεων ενδέχεται να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη ανταλλαγή εμπειριών μέσα στα 

επίπεδα διαχείρισης.  

 

Σχεδίαση 

 

 Υπάρχει μια ισχυρή ομάδα σχεδιασμού στη Yahoo! Που στόχο έχουν τον σχεδιασμό 

προϊόντω έντονα  επικεντρωμένων στον καταναλωτή. Η αρχική αντίδραση των σχεδιαστών 

στο Agile ήταν παρόμοια με τον τρόπο με τον οποίο αρχιτέκτονες μηχανικοί αντιδρούν όταν 

αντιμετωπίζουν την ιδέα ότι δεν σχεδιάζονται τα πάντα εκ των προτέρων, συνεχώς βρίσκονται 

υπο διαμόρφωση και ότι οι απαιτήσεις αλλάζουν. 

 

Οι ομάδες σχεδιασμού εκπαιδεύτηκαν κατά γράμμα  με εκπαιδευτές με υπόβαθρο μηχανικού. 

Προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη μιας ομάδας σχεδιασμού πρέπει να υπάρχει 

αξιοπιστία στον τομέα και να μιλά κανείς  τη γλώσσα τους. Υπάρχουν μερικά πράγματα για 

Scrum που φυσικά ταιριάζουν με τη σκέψη του σχεδιασμού, για παράδειγμα, πρώιμες 

ανατροφοδοτήσεις και απαιτήσεις των πελατών. Στόχος είναι όλη η ομάδα να βρει έναν τρόπο 

να εργαστεί μαζί με τέτοιο τρόπο που να της δίνει νόημα. Αν το σύνολο της ομάδας δεν 

μπορέσει να βρει κοινό έδαφος και στη συνέχεια να εργαστεί εις βάρος των βασικών μελών, 

όλη η ομάδα απέτυχε. Έχει διαπιστωθεί ότι βασική πτυχή του Agile  είναι η συνεργασία. Η 

πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι όλοι πρόθυμοι ή ικανοί να αλλάξουν και, τελικά, το νέο 

περιβάλλον μπορεί να μην είναι πλέον κατάλληλο για αυτούς πια.  
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Ευθυγράμμιση με τη διαχείριση έργου 

 

 Σε κάθε μεγάλο οργανισμό όπως το Yahoo! εκεί αναπόφευκτα υπάρχουν γραφεία 

διαχείρισης έργων με εδραιωμένες πρακτικές ελέγχου της διαδικασίας. Υπήρχαν συγκρούσεις 

με διεθνή γραφεία καθώς συνέχιζαν να αναπτύσσουν το αρχική PDP κατά τη διάρκεια της 

μετάβασης των ΗΠΑ στο Scrum. Οι ομάδες που προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το Scrum 

ήταν συχνά σε αντίθεση με αυτό και συνεπώς οι δύο ομάδες δεν επικοινωνούσαν καλά. 

Αντιμετωπίσαμε αυτήν την πρόκληση οικοδομώντας σχέσεις και προσδιορίζοντας τους 

κοινούς στόχους ότι και οι δύο ομάδες επικεντρώθηκαν στην επίτευξη του έργου. Οι ομάδες 

του Agile εργάστηκαν σκληρά για να χαρτογραφήσουν τις πραγματικές ανάγκες της ομάδας  

για τη διαδικασία Scrum. Είναι μια δύσκολη και διαρκής πρόκληση, αλλά τα ζητήματα 

επιλύονται μέσω της επικοινωνίας και της προθυμίας να είμαστε ευέλικτοι. 

 

Είναι δυνατό να γίνει καλή εκπαίδευση σε επίπεδο ομάδας και ενσταλλάζοντας αρχές και αξίες 

βασισμένες στην Agile μεθοδολογία. Πλέον υπάρχουν πολλές υψηλών επιδόσεων, αυτο-

οργανούμενες ομάδες. Ωστόσο αντιμετωπίζεται η συνεχής απειλή ότι  η αναδιάρθρωση και η 

διοίκηση για τον εντοπισμό και τη μόχλευση των πόρων στο επιμέρους επίπεδο (για 

παράδειγμα πόρους σε οργανισμούς pools) θα καταστρέψει τη δυναμική της ομάδας και θα 

επηρεάσει αρνητικά την παραγωγικότητα. Επιπλέον, προτάσεις, όπως χρονοδιάγραμμα 

συστήματα παροχής κινήτρων ανθρώπινου δυναμικού που επιβραβεύουν τα άτομα πάνω από 

ομάδες, και δομές matrix που ενθαρρύνουν τοπικές βελτιστοποίηση εις βάρος των στόχων της 

εταιρείας αποτελούν συνεχείς απειλές για την εφαρμογή του Agile. 

 

Συμπέρασμα 

 

 Η ομάδα της Agile και η στρατηγική της Agile συνεχίζει να εξελίσσεται στη Yahoo.  

Mόνο σταθερό σημείο είναι αλλαγή. Η ομάδα της Agile διπλασιάστηκε σε μέγεθος και 

συνεχίζει να αυξάνεται. Αν και υπάρχουν πάνω από 150 ομάδες Agile στη Yahoo!, υπάρχει 

ακόμη πολύς δρόμος. Η αλλαγή είναι δύσκολη, και για να αλλάξει μια εταιρεία τόσο μεγάλη 

όσο το Yahoo! μερικές φορές αισθάνεται κανείς σαν να προσπαθεί να κατευθύνει ένα γιγάντιο 

πλοίο με ένα μικρό κουπί. Είναι σημαντικό ωστόσο, ότι ακόμα και οι μικρότερες βελτιώσεις, 

μπορούν έχουν μια μαζική απόσβεση όταν υλοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα (Gabrielle 

Benefield). 
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3.2. Μελέτη Περίπτωσης 2: Vodafone TR 

 H Vodafone είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους κινητών επικοινωνιών και 

δραστηριοποιείται σε περισσότερο από 30 χώρες. Ενταγμένη στον Όμιλο Vodafone, η 

Vodafone Τουρκίας, που ιδρύθηκε το 2006, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής 

επικοινωνίας της Τουρκίας από το 2014, παρέχοντας υπηρεσίες σε 20,4 εκατομμύρια 

συνδρομητές (Mehmet Yitmen et al 2014). Ως η δεύτερη μεγαλύτερη άμεση διεθνής επένδυση 

της Τουρκίας, η Vodafone TR έχει επενδύσει σε 12 δισεκατομμύρια τούρκικες λίρες από το 

2006. Επί του παρόντος η Vodafone TR έχει περισσότερους από 3300 εργαζόμενους και  1200 

καταστήματα λιανικής πώλησης. Στόχος της Vodafone TR, είναι η προώθηση της Τουρκίας 

στο παγκόσμιο χώρο  των κινητών επικοινωνιών, όπως επίσης να συνεχίσει να εμπνέει και να 

οδηγεί το ψηφιακό μετασχηματισμό της Τουρκίας. 

 

Η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών στην Τουρκία είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστική και δίνει 

έμφαση στο λεγόμενο χρόνο παράδοσης στην αγορά (Time to Market - T2M). Συνεπώς, εντός 

της Vodafone TR, ο μετασχηματισμός βασισμένος στην Agile μεθοδολογία έχει ήδη ξεκινήσει 

με σκοπό να μειώσει το χρόνο παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών και να βελτιώσει την 

ποιότητα, με σκοπό να παράσχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. 

 

Η προσέγγιση της Vodafone TR στο πλαίσιο της υιοθέτησης ευέλικτών πρακτικών διαχείρισης 

έργων εστίασε σε σε τρία βήματα: πιλοτική φάση, κλιμάκωση και υιοθέτηση από την 

επιχείρηση (Εικόνα 8). Το πρώτο βήμα αφορούσε πειραματισμό με τη χρήση της Scrum 

μεθοδολογίας με χρήση μιας πιλοτικής ομάδας. Ο κύριος στόχος σε αυτό το βήμα ήταν να 

διερευνήσει τα πιθανά οφέλη του Scrum για τη Vodafone TR IT και να αποφασίσει αν θα 

προχωρήσει σε ευρύτερη κλίμακα ή όχι.  Η λήψη απόφασης στο τέλος του πρώτου βήματος 

όσον αφορά το επόμενο βήμα της κλιμάκωσης θα γινόταν μέσω αύξησης της ομάδας Scrum. 

Ο κύριος στόχος αυτού του βήματος ήταν να δημιουργηθεί μια αυτόνομη οργανωτική μονάδα 

η οποία περιλαμβάνει μόνο ομάδες Scrum με σκοπό να καλλιεργήσει την κουλτούρα των 

ευέλικτων πρακτικών. Το πλάνο ήταν να τοποθετήσει αυτήν τη μονάδα ως πρότυπο για τον 

υπόλοιπο οργανισμό σε ό,τι αφορούσε το IT. Τελικά, το τελευταίο βήμα του πλάνου 

μετασχηματισμού ήταν η υιοθέτηση από όλον τον οργανισμό, μεταφέροντας τα οφέλη των 

ευέλικτων πρακτικών σε όλες τις μονάδες του οργανισμού. 
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Εικόνα 8. Πλάνο μετάβασης, υιοθέτησης από την εταιρεία. 

 

Κατά το πρώτο βήμα η πιλοτική ομάδα λόγω των βελτιώσεων όσον αφορά την 

παραγωγικότητα, κατάφερε να τριπλασιάσει την ρυθμό διεκπεραίωσης στους πρώτους τρεις 

μήνες. Έπειτα απoφασίστηκε να συνεχίσει με το επόμενο βήμα της κλιμάκωσης ιδρύοντας νέες 

ομάδες scrum. Περίπου 5 μήνες μετά τη μετάβαση στο βήμα της κλιμάκωσης, οι ομάδες scrum 

παρατηρήθηκε να έχουν διπλάσια απόδοση απ’ ό,τι πριν. Επιπροσθέτως, σημαντικές μειώσεις 

παρατηρήθηκαν σε ποσοστά λάθους και παράπονα από πλευράς των πελατών. Αυτές οι 

πετυχημένες προσπάθειες των ομάδων agile, οδήγησαν σε μια οργανωτική αλλαγή και 

δημιουργήθηκε μια αυτόνομη μονάδα agile η οποία αποκαλείται Agile Solutions. Πλέον, η 

συγκεκριμένη ομάδα εργάζεται με έξι ομάδες Scrum και νέες ομάδες agile με νέες 

αρμοδιότητες δρομολογείται να δημιουργηθούν. 

 

Ωστόσο, παρουσιάστηκαν και ορισμένα προβλήματα με την απόφαση εκκίνησης της πρώτης 

πιλοτικής ομάδας. Πρώτα απ’ όλα, η απόφαση ως προς το ποια θεματική περιοχή επρόκειτο 

να επιλεγεί είχε πολλά ερωτηματικά, καθώς πολλά έργα έτρεχαν παράλληλα. Από αυτά, 

ύστερα από διερεύνηση, εκείνα τα οποία απαιτούσαν χρόνο υλοποίησης λιγότερο από 50 

ημέρες έδειχναν να είναι μια καλή αφετηρία. Αυτού του είδους τα έργα συνηθιζόταν να 

ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες και δεν τους έδιναν προτεραιότητα τον τελευταίο 

χρόνο. Συνεπώς, πολλές από τις επιχειρηματικές ανάγκες αναβάλλονταν. Σε αυτό το πλαίσιο 

αποφασίστηκε να γίνει η αρχή με τα αιτήματα από το CRM & Billing.  
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Εκτός αυτού, δεύτερο πρόβλημα ήταν η εύρεση των μελών που θα απαρτίσουν μια 

αφοσιωμένη και διαλειτουργική ομάδα Scrum. Αποτελούσε πρόκληση, καθώς υπήρχε 

περιορισμένος αριθμός ειδικών εντός της επιχείρησης, οι οποίοι δύνανται να εργαστούν σε 

αυτές τις απαιτήσεις, εξαιτίας της πολιτικής εξωτερικής ανάθεσης εργασίας και οι ειδικοί αυτοί 

ήταν ήδη τόσο απασχολημένοι με άλλα έργα. Παρόλα αυτά, με την ισχυρή συνδρομή της 

διοίκησης για την πιλοτική φάση, δόθηκε η απαιτούμενη προτεραιότητα για την ίδρυση της 

ομάδας Scrum. Τελικώς, δημιουργήθηκε η πιλοτική ομάδα με το όνομα Cheetah μεγέθους 7 

ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του υπευθύνου Scrum και Product Owner το Δεκέμβρη του 

2013. Η προσέγγιση ευέλικτης διαχείρισης οδηγεί την αλλαγή στο εσωτερικό της Vodafone 

TR και έχει επιτευχθεί η δημιουργία μιας βάσης γνώσεων μέσα από τις εμπειρίες. 

 

Από την άλλη, η αλλαγή περιορίζεται μόνο σε κάποιο μέρος του πληροφοριακού συστήματος 

προς το παρόν. Ωστόσο, λόγω της επιτυχίας και του τρέχοντος ενδιαφέροντος, μπορεί να 

εκτιμηθεί ότι σύντομα αυτή η αλλαγή θα διευρυνθεί σε όλα τα IT τμήματα, καθώς επίσης και 

σε άλλες μονάδες της επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι ευέλικτες λύσεις θα 

αποτελέσουν ένα καλό παράδειγμα αλλαγής, αλλά δε θα είναι δυνατό να καθοδηγήσουν όλες 

τις αλλαγές μόνες τους. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί μια αφοσιωμένη ομάδα εντός της 

εταιρείας που θα αναλάβει αυτό το μετασχηματισμό, η οποία θα συνεργάζεται και με 

εξωτερικούς συμβούλους. Οι ευθύνες της υιοθέτησης από τον οργανισμό συνοψίζονται ως 

εξής:  

 

 Ανάπτυξη κουλτούρας ευέλικτης διαχείρισης σε όλο τον οργανισμό. 

 Ανάπτυξη γνώσης και δημιουργία προτύπων  

 Υποστήριξη υπευθύνων scrum και των ομάδων τους. 

 Δημιουργία νέων ομάδων Agile. 

 

Ως τελικά συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα: 

 

Η ίδρυση ομάδων Scrum έχουν επιφέρει αλλαγή στην οργανωτική δομή και τις διαδικασίες με 

προσανατολισμό στην ομάδα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών με 

κουλτούρα συνεργασίας και διαφάνεια οδηγεί σε επιτυχία. Λαμβάνει χώρα οργανωτική 

αλλαγή και η ομάδα Agile υπάρχει ώστε να προστατεύει και να ενθαρρύνει την νοοτροπία του 

agile. Όσον αφορά τα επιτεύγματα και τις αποκτηθείσες εμπειρίες, αυτές μπορούν να 



39 
 

αποτελέσουν έναυσμα για την υιοθέτηση αντίστοιχων πρακτικών από το σύνολο της εταιρείας. 

Συμπερασματικά, κάποιοι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία της Vodafone στο ψηφιακό 

μετασχηματισμό της προσανατολισμένο στο Agile, είναι η ισχυρή συνδρομή από πλευράς της 

διοίκησης είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζεται πριν την 

εκκίνηση οποιουδήποτε μετασχηματισμού. Επίσης, η ισχυρή συνεργασία μεταξύ των ηγετών 

οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το μετασχηματισμό είναι απαραίτητη αφού πρακτικά συνιστά 

συνεργατική εργασία. Οπότε κύρια μέριμνα πρέπει να δίνεται στη δημιουργία μιας σπουδαίας, 

αλλά μικρής ομάδας ηγετών που θα έχουν την ευθύνη του μετασχηματισμού.  

 

Επίσης η συμβολή ειδικών που ήδη έχουν εμπειρία σε διάφορα έργα μετασχηματισμών με 

χρήση της μεθόδου agile πρέπει να λαμβάνεται κατά νου. Αυτή η καθοδήγηση και η 

υποστήριξη είναι κρίσιμες για την επίτευξη των στόχων. Το παν του ψηφιακού 

μετασχηματισμού με χρήση ευέλικτων πρακτικών είναι οι άνθρωποι. Η στενή συνεργασία και 

η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι ο κρισιμότερος παράγοντας επιτυχίας. 
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4. Συμπεράσματα  

Συμπερασματικά, με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, η 

παραδοσιακή διαχείριση του έργου είναι ανεπαρκής ως αποτέλεσμα της διαχείρισης της 

αναπόφευκτης αλλαγής που είναι εγγενής στα ενσωματωμένα προγράμματα λογισμικού. 

Ωστόσο, η ευέλικτη διαχείριση έργων είναι καλά εξοπλισμένη για να βοηθήσει τους 

διαχειριστές έργων και τις ομάδες ανάπτυξης λογισμικού στη διαχείριση κινδύνων, πεδίων, 

προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων για τη δημιουργία επιτυχημένων, πολύτιμων 

προϊόντων. 

Για αρκετά χρόνια τώρα, η Agile διαχείριση έργων έχει προσφερθεί ως μεθοδολογία 

σχεδιασμού και εκτέλεσης έργων η οποία αντιμετωπίζει πολλές από τις ελλείψεις της 

παραδοσιακής διαδικασίας σχεδιασμού. Από την απογοήτευση πολλών επαγγελματιών και τις 

συνεχείς αποτυχίες, γεννήθηκε το Agile Manifesto με σκοπό να επανεξετάσει τα μέσα με τα 

οποία γίνεται η διαχείριση και η εκτέλεση ενός έργου. Παρότι, οι ιδέες που στηρίζουν την 

Agile διαχείριση έργων είναι ελκυστικές και λογικές, μέχρι σήμερα, αυτό που λείπει είναι η 

εμπειρική επικύρωση και να απαντηθεί σε ποιες περιπτώσεις ένα έργο με ευέλικτη διαχείριση 

είναι πιο πιθανό να επιτύχει από ένα άλλο που βασίζεται στις παραδοσιακές προσεγγίσεις. 

Η παρούσα εργασία έχει διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου Agile μέσω 

εμπεριστατωμένης και ευρείας κλίμακας ανάλυσης των έργων δύο συγκεκριμένων μεγάλων 

εταιριών που αναπτύσσονται με διαφορετικά επίπεδα ευέλικτων προσεγγίσεων και την 

επακόλουθη πιθανότητα επιτυχίας τους. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι υπάρχει εμπειρική 

υποστήριξη για την εφαρμογή της μεθοδολογίας Agile στη διαχείριση των έργων.  

Επομένως, μπορεί να ειπωθεί πως παρότι σε αρκετές περιπτώσεις η ευέλικτη διαχείριση των 

έργων παρουσιάζεται ως αποδοτική και αποτελεσματική, απαιτείται περεταίρω πρωτογενής 

έρευνα η οποία και θα αναδείξει όλες τις πτυχές του ερευνητικού αντικειμένου και θα 

καταλήξει σε χρήσιμες προτάσεις και βελτιώσεις. 
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ix 
 

Παράρτημα 

 

Αρχές πίσω από το Agile Manifesto: 

 

a) Η ύψιστη προτεραιότητά μας είναι να ικανοποιήσουμε τον πελάτη μέσα από την 

έγκαιρη και συνεχή παράδοση πολύτιμου λογισμικού. 

b) Καλωσορίζουμε τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, ακόμη και με καθυστέρηση στην 

ανάπτυξη. Οι ευέλικτες διαδικασίες μεταβάλλουν την σύγκρουση για το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα του πελάτη. 

c) Παρέχετε λογισμικό συχνά, από μερικές εβδομάδες έως μερικούς μήνες, με προτίμηση 

στο συντομότερο χρονικό διάστημα. 

d) Οι επιχειρηματίες και οι προγραμματιστές πρέπει να συνεργάζονται καθημερινά καθ 

'όλη τη διάρκεια του έργου. 

e) Δημιουργία σχεδίων γύρω από τα κίνητρα ατόμων. Δώστε τους το περιβάλλον και την 

υποστήριξη που χρειάζονται και εμπιστευθείτε τους για να ολοκληρώσετε τη δουλειά. 

f) Η πιο αποτελεσματική και αποτελεσματική μέθοδος μεταφοράς πληροφοριών σε μια 

ομάδα ανάπτυξης και μέσα σε αυτήν είναι η συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο. 

g) Το λογισμικό είναι το κύριο μέτρο της προόδου. 

h) Οι ευέλικτες διαδικασίες προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη. 

i) Οι χορηγοί, οι προγραμματιστές και οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν 

σταθερό ρυθμό επ 'αόριστον. 

j) Η συνεχής προσοχή στην τεχνική αριστεία και τον καλό σχεδιασμό ενισχύει την 

ευελιξία. 

k) Έμμεσα - η τέχνη της μεγιστοποίησης της ποσότητας εργασίας που δεν έχει γίνει - είναι 

απαραίτητη. 

l) Οι καλύτερες αρχιτεκτονικές, απαιτήσεις και σχέδια προκύπτουν από ομάδες αυτο-

οργάνωσης. 

m) Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η ομάδα αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα 

γίνει πιο αποτελεσματική, κατόπιν συντονίζει και προσαρμόζει ανάλογα τη 

συμπεριφορά της. 

 

 

 


