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Περίληψη 

Η πολυπλοκότητα διαχείρισης ενός έργου καθιστά πολύ δύσκολη την κωδικοποίηση 

και την εξαγωγή καλών πρακτικών. Η διαχείριση ενός ερευνητικού έργου περιλαµβάνει 

όχι µόνο τα βασικά διαχειριστικά ζητήµατα, όπως για παράδειγµα τα οικονοµικά, αλλά 

και σηµαντικές αποφάσεις για την ερευνητική κατεύθυνση του έργου. Η υλοποίηση 

ενός ερευνητικού έργου είναι ένα ασαφώς δοµηµένο πρόβληµα. Δεν µπορεί να επιλυθεί 

µε συγκεκριµένους τρόπους και προκαθορισµένες µεθόδους. Μία από τις προσεγγίσεις, 

που µπορεί ωστόσο να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η εξαγωγή και 

κωδικοποίηση καλών πρακτικών. Σε αυτή την κατεύθυνση, η συγκεκριµένη εργασία 

κωδικοποιεί καλές πρακτικές διαχείρισης χρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών έργων µέσα 

από ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις µε 18 senior ερευνητές και διαχειριστές έργων 

του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού 

Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα συµπεράσµατα της 

εργασίας βασίζονται στην εµπειρία των ερευνητών του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., που ως µέλη του 

ευρύτερου ελληνικού δηµόσιου τοµέα, έχουν ως στόχο να βοηθήσουν όλους τους 

διαχειριστές έργων εύκολα και άµεσα.  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

Το κίνητρο και οι στόχοι της διπλωµατικής 

Η διαχείριση έργων έχει αποδειχθεί πως δεν είναι µια εύκολη δραστηριότητα. Πόσο 

µάλλον όταν τα έργα έχουν και ερευνητικό χαρακτήρα. Ως διαχείριση έργου µπορούµε 

να ορίσουµε την προσέγγιση στον έλεγχο της υλοποίησης ενός έργου.  

Ωστόσο, κάθε έργο είναι µοναδικό και σε συνδυασµό µε τη ραγδαία αύξηση της 

γνώσης και της ειδίκευσης γίνεται όλο και πιο δύσκολη η ύπαρξη συγκεκριµένων και 

αποτελεσµατικών στρατηγικών διαχείρισης έργου, που είναι ανεξάρτητες από το 

θεµατικό του αντικείµενο.  

Μέσα από τη βιβλιογραφία γίνεται έντονη η ανάγκη για ανίχνευση, ανάλυση και 

κωδικοποίηση καλών πρακτικών στη διαχείριση των έργων. Η διπλωµατική προσπαθεί 

να συνεισφέρει στο διάλογο αυτό, µέσα από µια ερευνητική δραστηριότητα, 

κωδικοποίησε 6 καλές πρακτικές, που µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα, µαζί µε µια 

σειρά άλλων χρήσιµων συµπερασµάτων για τις ανάγκες ενός οργανισµού, που 

διαχειρίζεται έργα.  

Η συνεισφορά της διπλωµατικής 

Η συνεισφορά της διπλωµατικής είναι διττή: 

1. Ανίχνευση και Κωδικοποίηση καλών πρακτικών στη διαχείριση έργων 

2. Γενικά συµπεράσµατα σε σχέση µε τον οργανισµό, που διαχειρίζεται και 

συντονίζει έργα. 

Συνολικά η διπλωµατική καταλήγει σε 6 συµπεράσµατα-διαπιστώσεις-προτάσεις-καλές 

πρακτικές. Τα τελικά συµπεράσµατα αυτά στοιχειοθετούν την παραπάνω συνεισφορά.  

Η δοµή της διπλωµατικής 

Η διπλωµατική έχει 5 κεφάλαια: 

1. Εισαγωγή  

2. Βιβλιογραφική επισκόπηση σε σχέση µε τις καλές πρακτικές διαχείρισης έργων 

και τα χρηµατοδοτούµενα έργα από την Ε.Ε.  

3. Μεθοδολογία της έρευνας 
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4. Ανάλυση δεδοµένων 

5. Τελικά συµπεράσµατα 
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Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε σχέση µε τη 

διαχείριση έργου και τα χρηµατοδοτούµενα έργα από την Ε.Ε. Πιο συγκεκριµένα στο 

πρώτο µέρος περιγράφονται οι βασικές κατηγορίες της διασφάλισης ποιότητας και των 

καλών πρακτικών διαχείρισης έργου, όπως η επικοινωνία, το κόστος, ο χρόνος, η 

ενσωµάτωση και η αξιολόγηση. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται τα 

χρηµατοδοτούµενα έργα από την Ε.Ε., τα όποια είναι τα βασικά έργα που διαχειρίζεται 

και συµµετέχει το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 

Διαχείριση έργου 

Εισαγωγή στη διαχείριση έργου 

Με τον όρο «Έργο» αναφερόµαστε σε µια προσπάθεια ενός ή περισσότερων εταίρων, 

που έχει στόχο να δηµιουργήσει ένα νέο µοναδικό προϊόν ή µια υπηρεσία, µέσα σε ένα 

καθορισµένο χρονικό διάστηµα, µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Το έργο αποτελείται 

από ένα σύνολο δραστηριοτήτων για τη βέλτιστη χρήση των όποιων διαθέσιµων 

πόρων. Η βασική πρόκληση στη διαχείριση έργων είναι να εξασφαλιστεί ότι το έργο 

παραδίδεται σε προκαθορισµένο χρόνο και εκπληρώνει τις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών του. Ωστόσο, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µια σειρά από 

περιορισµούς, όπως ο ανεπαρκής διαθέσιµος χρόνος, ο προϋπολογισµός, η µη ορθή 

καταγραφή των απαιτήσεων κ.ά. Η δεύτερη πρόκληση, που κάνει µοναδική την κάθε 

υλοποίηση, είναι η βελτιστοποίηση σε κάθε έναν από τους παράγοντες, που έχουν να 

κάνουν µε την εξέλιξη ενός έργου. Αυτό σηµαίνει ότι στη διαχείριση ενός έργου πρέπει 

να λαµβάνονται οι βέλτιστες αποφάσεις σε σχέση µε τους διαθέσιµους πόρους, τους 

επιµέρους και τους συνολικούς στόχους, τα όποια προβλήµατα παρουσιάζονται κτλ.  

H µέτρηση της προόδου ενός έργου εξαρτάται από ένα µεγάλο και πολυσύνθετο αριθµό 

παραγόντων όπως:  

• η τεχνολογία (προδιαγραφές, απόδοση, ποιότητα, πιστότητα),  

• ο χρόνος (ορόσηµα, ηµεροµηνίες παράδοσης),  

• το κόστος (επένδυση, χρηµατοδότηση).  

Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων, καθώς και η βαρύτητα που έχουν σε κάθε έργο, 

αποτελεί τη βάση µέτρησης της απόδοσης, αλλά και της επιτυχίας του εν τέλη. Οι 
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παραπάνω κατηγορίες περιορισµών επηρεάζουν σηµαντικά η µία την άλλη. Κάθε έργο 

πρέπει να είναι σε ισορροπία και η αλλαγή σε ένα περιορισµό έχει άµεση επίδραση σε 

κάποιον άλλο. Για παράδειγµα, αλλαγή στο αντικείµενο των εργασιών του έργου 

προκαλεί αλλαγή στη διάρκεια και στον προϋπολογισµό του (Rosen, 2004). H επιτυχία 

του έργου εξαρτάται από το τελικό αποτέλεσµα σε σχέση µε τους παραπάνω 

περιορισµούς. Άρα, η επιτυχία είναι ένας συνδυασµός παραγόντων και επιτυχηµένη 

προσέγγιση είναι αυτή που βελτιστοποιεί τους παραπάνω παράγοντες.  

Διασφάλιση ποιότητας και καλές πρακτικές 

Η φράση «βέλτιστη πρακτική» χρησιµοποιείται από πολλούς επαγγελµατικούς φορείς 

για να συµπεριλάβει εκείνες τις πρακτικές που οδηγούν στην επιτυχία σε κάθε 

επάγγελµα. Δεν υπάρχει ένας οργανισµός που να αναγνωρίζεται ως εκπρόσωπος καλών 

πρακτικών όλων των επαγγελµάτων τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη, την Ασία, 

την Αυστραλία ή την Αφρική. Οι διαφορετικές κουλτούρες έχουν διαφορετικές ανάγκες 

και τρόπους σκέψης, µε συνέπεια κάθε στρατηγική διαχείρισης έργου να λαµβάνει 

υπόψη το διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο και τις απαιτήσεις του.  

Ωστόσο, τα έργα σε όλο τον κόσµο µοιράζονται κάποιες βασικές και γενικές 

διαδικασίες διαχείρισης. Αυτές περιλαµβάνουν τις διαδικασίες: 

• συλλογής και ανάλυσης απαιτήσεων,  

• σχεδιασµού,  

• υλοποίησης,  

• ολοκλήρωσης (συστηµάτων),  

• συνεχιζόµενων εργασιών  

• και κλείσιµο έργων.  

Ένα βασικό ερώτηµα που παραµένει είναι ότι έστω και αν ένας διευθυντής έργου1 (ΔΕ) 

ακολουθεί τις συνήθεις διαδικασίες, ποιες είναι αυτές οι «βέλτιστες πρακτικές», που 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν, για να υπάρξουν πραγµατικά επιτυχηµένα αποτελέσµατα;  

Οι (Georgieva, Georgieva, & Allan, 2008) µέσα από σχετική έρευνα καθόρισαν επτά 

γενικές κατηγορίες ενεργειών που µπορούν να ενσωµατώνουν βέλτιστες πρακτικές: 

Διαχείριση του Πελάτη, Διαχείριση των επιµέρους εργασιών του Έργου, Διαχείριση 

Επικοινωνιών, Διαχείριση Ενδιαφεροµένων, Γνώση, Κίνητρα και Μεταφορά Γνώσης.  
                                                
1 Διευθυντής έργου: Project Manager 
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Ως βασικές καλές πρακτικές αναφέρουν τα παρακάτω:  

1. Η επίγνωση της ατοµικής συνείδησης των εργαζοµένων σε ένα έργο είναι 

απαραίτητη, προκειµένου να είναι σε θέση ο ΔΕ να διαχειρίζεται. Επίσης, όταν 

ένας ΔΕ διαχειρίζεται µε συνέπεια την ευαισθητοποίηση του πελάτη, αυτό 

αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας, µειώνοντας κάθε κίνδυνο. 

2. Όσο πιο επιµελώς ο ΔΕ διευθύνει την ευαισθητοποίηση της οµάδας εργασίας, 

τόσο πιο επιτυχηµένη θα είναι αυτή. Η καλή επικοινωνία/αλληλεπίδραση 

διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο. 

3. H συνειδητοποίηση των κινήτρων από τον ΔΕ είναι το κλειδί για την 

κινητοποίηση όλων των άλλων, συµπεριλαµβανοµένου του πελάτη. Δεν αρκεί 

ένας ΔΕ να παρακινήσει την οµάδα, ο ΔΕ πρέπει να παρακολουθεί και να 

διαχειρίζεται τα κίνητρα της οµάδας. Η καλή ηγεσία, σε συνδυασµό µε την 

καλή υπευθυνότητα και το υψηλό κίνητρο για τον ΔΕ, θα αυξήσει τα κίνητρα 

όλων των άλλων και θα οδηγήσει σε µειωµένο κίνδυνο αποτυχίας. Ωστόσο, η 

καλή ηγεσία, η υπευθυνότητα και τα υψηλά κίνητρα είναι όλα χαρακτηριστικά 

που δεν απαντώνται φυσικά και πρέπει να αναπτυχθούν. 

4. Όταν η διαδικασία µεταφοράς γνώσης µέσα στην οµάδα έργου λειτουργεί, η 

γνώση θα ρέει, θα συσσωρεύεται και θα προάγει κάθε πτυχή διαχείρισης του 

έργου. Η µεταφορά γνώσης αυξάνει τα κίνητρα και αποτελεί ουσιαστικό 

στοιχείο της καλής ηγεσίας (Georgieva et al., 2008). 

Επικοινωνία  

Η επικοινωνία είναι τόσο σηµαντική για την επιτυχία ενός έργου, που έχει αναφερθεί 

ως και η «ψυχή του έργου». Τα µέλη της οµάδας έργου πρέπει να συνεργάζονται, να 

µοιράζονται, να συγκεντρώνουν και να ενσωµατώνουν πληροφορίες και γνώσεις για 

την υλοποίηση των στόχων του έργου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 

κατανοήσουµε τη διαδικασία της επικοινωνίας. Στο βασικό επίπεδο, η επικοινωνία 

αποτελείται από τρία στοιχεία: έναν ποµπό / αποστολέα, ένα κανάλι µετάδοσης / µέσο 

και έναν δέκτη. Μια τέταρτη συνιστώσα, το µέσο επικοινωνίας, είναι ο κώδικας στον 

οποίο διαβιβάζεται ένα µήνυµα (Steyn, 2012). Το µήνυµα µεταφέρεται από τον 

αποστολέα, ο οποίος κωδικοποιεί το µήνυµα, µέσω του καναλιού µετάδοσης / µέσου µε 

λεκτική ή µη λεκτική µέθοδο, στον δέκτη που αποκωδικοποιεί το µήνυµα. Η 

επικοινωνία στη διαχείριση του έργου µπορεί να είναι µια αίτηση για πληροφόρηση, 

αποστολή πληροφοριών, ερώτηση, διδασκαλία, δηµιουργία οµάδων ή δικτύωση. Η 
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επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα του αποστολέα να µιλά, 

να γράφει, να αιτιολογεί και να ακούει ικανοποιητικά.  

Οι (Zulch, 2014) προσπάθησαν να διερευνήσουν εάν η επικοινωνία µπορεί να 

αποτελέσει βασικό συστατικό της διαχείρισης έργου. Ο δεύτερος στόχος τους ήταν να 

καθοριστεί εάν η επικοινωνία µπορεί να θεωρηθεί ως η περιοχή που συνδυάζει και 

συντονίζει τις διάφορες διαδικασίες και δραστηριότητες διαχείρισης έργων. Ένα 

ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε ΔΕ κατασκευών, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, µηχανικούς 

και επιθεωρητές. Το ερωτηµατολόγιο επικεντρώθηκε στη διαχείριση του έργου 

κατασκευής όσον αφορά την επιτυχή διαχείριση. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν. Τα ευρήµατα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η 

ικανότητα επικοινωνίας των ΔΕ έχει αντίκτυπο στους τοµείς της διαχείρισης τους. 

Απαιτείται επικοινωνία στους τοµείς κόστους, πεδίου εφαρµογής, χρόνου και 

ποιότητας. Η επικοινωνία είναι η λειτουργία που ενσωµατώνει το κόστος, το εύρος και 

το χρόνο για την επίτευξη ενός ποιοτικού προϊόντος και µπορεί να θεωρηθεί ως 

λειτουργία θεµελίωσης.  

Κόστος και χρόνος  

Στη βιβλιογραφία επιτυχία έργου θεωρείται όταν θα παραδοθούν εγκαίρως τα 

αποτελέσµατα του έργου, στο πλαίσιο του προϋπολογισµού και µε τα απαιτούµενα 

χαρακτηριστικά και λειτουργίες (Babu & Suresh, 1996). Συνεπώς, συνήθως µετριέται 

µε βάση το τρίγωνο (χρόνος, προϋπολογισµός και πεδίο / ποιότητα). Από την άλλη 

πλευρά, η επιτυχία ενός έργου θεωρείται ότι είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του έργου που 

αναµένει τα οφέλη του έργου (π.χ. οικονοµικά, ποιοτικά, καινοτοµίας κτλ) (Badewi, 

2016). 

Η επιτυχής ανάπτυξη έργων Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) αποτελεί πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για πολλούς οργανισµούς. Οι (Sanchez, Terlizzi, & de 

Oliveira Cesar de Moraes, 2017) προτείνουν τη διαχείριση του κόστους και του χρόνου 

του έργου ως πρωτεύον χαρακτηριστικό για την επιτυχή διαχείριση έργων ΠΣ. Σκοπός 

τους είναι να προσδιορίσουν τις πρακτικές διαχείρισης έργων, µέσω των οποίων ένας 

οργανισµός µπορεί να βελτιστοποιήσει το κόστος και το χρόνο ανάπτυξης. Η έρευνα 

ανέδειξε ότι η καθοδήγηση είναι εξαιρετικά σηµαντική για παράγοντες όπως η 

κατανοµή των µελών της οµάδας και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων (Sanchez et al., 

2017). 
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Η Θεωρία Παιγνίων ως καλή πρακτική στη διαχείριση έργων 

Οι (HrazdilovaBockova, Sláviková, & Gabrhel, 2015) καθόρισαν τη θεωρία παιγνίων 

ως µια από τις δηµιουργικές µεθόδους για την επιτυχή διαχείριση των επικοινωνιακών 

κινδύνων σε εκπαιδευτικά προγράµµατα διαφόρων τύπων και µεγεθών, σε σχέση µε τις 

οικονοµικές και διαχειριστικές ιδιαιτερότητες της Τσεχικής Δηµοκρατίας µετά την 

οικονοµική κρίση της χώρας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας ήταν βάσει κριτικής 

ανάλυσης της βιβλιογραφίας, ποιοτικής ανάλυσης δοµηµένων συνεντεύξεων και 

ερωτηµατολογίων, ανάλυσης των διαθέσιµων και επικυρωµένων αποτελεσµάτων στο 

πλαίσιο της έρευνας σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των ΔΕ και των ικανοτήτων τους 

και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η θεωρία των παιχνιδιών έχει τη θέση της στη 

διαχείριση έργων. 

Η θεωρία των παιχνιδιών στα µαθηµατικά ιδρύθηκε από το µαθηµατικό John von 

Neumann, τον συγγραφέα του άρθρου µε τίτλο On Game Theory (1928), στην οποία 

απέδειξε βασικές προτάσεις από παιχνίδια matrix. Μαζί µε τον Oskar Morgenstern 

δηµοσίευσαν το βιβλίο της Θεωρίας των Παιχνιδιών και της Οικονοµικής 

Συµπεριφοράς το 1944 (Bočková, 2015). Η θεωρία των παιχνιδιών κατάφερε να βρει 

τις περισσότερες εφαρµογές στην οικονοµία. Πολλοί µαθηµατικοί απονεµήθηκαν το 

βραβείο Νόµπελ για την οικονοµία για έρευνα στον τοµέα αυτό. Βάσει των 

(HrazdilovaBockova et al., 2015), είναι δυνατή η χρήση της θεωρίας των παιχνιδιών ως 

πλαισίου διαχείρισης έργων. Σε καθηµερινή βάση, οι ΔΕ πρέπει να επιλύσουν 

προβλήµατα για να διατηρήσουν τα έργα στη σωστή πορεία και να εξασφαλίσουν ότι 

όλοι οι εµπλεκόµενοι έχουν τα κατάλληλα κίνητρα. Συχνά συνεπάγεται 

διαπραγµατεύσεις.  

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες από τις βασικές σκέψεις που πρέπει να κάνουν και 

να έχουν υπόψη τους οι ΔΕ σε οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγµάτευσης: 

Για να χρησιµοποιηθεί η θεωρία των παιχνιδιών για τη διαχείριση έργων, πρέπει πριν 

από όλα να συνταχθεί µια λίστα µε τους πιθανούς παίκτες. Για κάθε παίκτη, πρέπει να 

απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις: 

• Υπάρχουν προβλήµατα χρόνου; Ποιος βιάζεται και ποιος µπορεί να αντέξει 

οικονοµικά να καθυστερήσει; Οι παίκτες θα παίρνουν αποφάσεις ανεξάρτητα ή 

θα περιµένουν άλλους παίκτες να παίρνουν αποφάσεις; 
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• Ποιοι παίκτες µπορούν να αναλάβουν δέσµευση για να σας βοηθήσουν µε το 

έργο; Προτεραιότητα σε αυτούς τους παίκτες. 

• Έχετε µια κοινή περιοχή για να διαπραγµατευτείτε; Ο στόχος είναι το αµοιβαίο 

κέρδος το οποίο είναι δυνατό να επιτευχθεί έστω και εάν οι παίκτες έχουν 

διαφορετικές προτιµήσεις, προτεραιότητες ή ικανότητες. Πολλές φορές το 

αµοιβαίο όφελος, είναι εφικτό ως ένα αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης. 

• Ποιοι είναι οι στόχοι των παικτών; Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του κάθε 

παίκτη και υποθέστε ότι οι στόχοι και οι ενέργειές του θα είναι ορθολογικοί από 

την άποψή τους, ακόµα κι αν δεν συµφωνείτε (HrazdilovaBockova et al., 2015). 

Ενσωµάτωση (Integration)  

Πληθώρα ερευνητικών µελετών έχουν υπογραµµίσει τη σηµασία της ενσωµάτωσης της 

διαδικασίας στις επιδόσεις της διαχείρισης του έργου όπως οι (Kleinschmidt, de 

Brentani, & Salomo, 2007).  

Ενσωµάτωση του προσωπικού: Η ενσωµάτωση του προσωπικού αφορά την ένταξη των 

εργαζοµένων και του προσωπικού γενικότερα που θα εργαστούν σε ένα έργο, στις 

τρέχουσες διαδικασίες του. Η ενσωµάτωση του προσωπικού περιλαµβάνει επίσης την 

όποια υποστήριξη που πρέπει να του παρέχεται  γύρω από τα εργαλεία και τις τεχνικές 

που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση των όποιων επιµέρους εργασιών του έργου.  

Ολοκλήρωση της αλυσίδας εφοδιασµού: Η ολοκλήρωση της αλυσίδας εφοδιασµού 

ορίζει την ενσωµάτωση των πελατών και των προµηθευτών σε όλες τις διαδικασίες και 

την ανάπτυξη µηχανισµών ανταλλαγής γνώσεων µεταξύ πελατών, προµηθευτών και 

οµάδων έργου. Για το λόγο αυτό, η ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

διερευνάται σειρά µελετών στον τοµέα διαχείρισης έργων.  

Ενσωµάτωση των αλλαγών: Η ενσωµάτωση των αλλαγών αφορά την ανασκόπηση και 

αξιολόγηση όλων των αιτηµάτων αλλαγής στο έργο, πραγµατοποιώντας τροποποιήσεις, 

ενηµερώσεις στο σχέδιο διαχείρισης έργου και στα έγγραφα του έργου και 

ενσωµάτωση όλων των αλλαγών στα παραδοτέα του έργου. Οι αλλαγές µπορεί να 

έχουν σοβαρές συνέπειες για τον προϋπολογισµό και το χρονοδιάγραµµα του έργου. H 

έλλειψη ενσωµάτωσης στον προγραµµατισµό των σχεδίων µπορεί να οδηγήσει σε 

αβεβαιότητα ως προς το πεδίο εφαρµογής, σε ασαφείς προτεραιότητες και σε άγνωστες 

ανάγκες και περιορισµούς, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγές, 

αναπροσαρµογές και καθυστερήσεις (Demirkesen & Ozorhon, 2017).  
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Αξιολόγηση  

Υπάρχει αυξανόµενη πίεση στους ΔΕ να αποδείξουν την αξία των έργων τους στον 

κάθε οργανισµό χρηµατοδότησης. Ωστόσο, τα περισσότερα έργα δεν διαθέτουν µια 

ισχυρή διαδικασία για την επίτευξη µιας τέτοιας στρατηγικής αξιολόγησης. Ενώ η 

βιβλιογραφία αναγνωρίζει τη σηµασία της διακυβέρνησης του έργου για την επίτευξη 

των στόχων, ο συγκεκριµένος ερευνητικός χώρος στερείται εµπειρικών στοιχείων. Οι 

(ul Musawir, Serra, Zwikael, & Ali, 2017) δηµιούργησαν µια κλίµακα για την 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικής διαχείρισης έργου και την επικύρωσαν µε βάση την 

ανατροφοδότηση από 21 εµπειρογνώµονες στον τοµέα της διαχείρισης έργων. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι η αποτελεσµατική διαχείριση έργου βελτιώνει την επιτυχία 

του έργου τόσο άµεσα όσο και µέσω µιας διαδικασίας διαχείρισης διάφορων 

παράπλευρων οφελών.  

Η διαχείριση των οφελών ορίζεται ως ένα σύνολο διαδικασιών που εξασφαλίζουν ότι 

τα έργα, τα προγράµµατα και τα χαρτοφυλάκια ενσωµατώνουν τις απαιτήσεις των 

επιχειρηµατικών στρατηγικών σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες, προκειµένου να 

δηµιουργηθεί αξία µε ουσιαστικό και βιώσιµο τρόπο (ul Musawir et al., 2017). Η ουσία 

της προσέγγισης της είναι να ξεκινήσει µε τους επενδυτικούς στόχους στο µυαλό και να 

εργαστεί προς τα πίσω για να καθορίσει τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτού του 

τελικού στόχου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαίωσαν τις παρακάτω υποθέσεις: 

• H1. Υπάρχει µια θετική σχέση µεταξύ της αποτελεσµατικής διακυβέρνησης του 

έργου και της διαχείρισης των παροχών 

• Η2. Υπάρχει µια θετική σχέση µεταξύ της διαχείρισης των παροχών και της 

επιτυχίας του έργου. 

• H3a. Υπάρχει µια θετική σχέση µεταξύ της αποτελεσµατικής διακυβέρνησης 

του έργου και της επιτυχίας του έργου. 

• H3b. Η διαχείριση των οφελών διαµεσολαβεί στη σχέση µεταξύ 

αποτελεσµατικής διακυβέρνησης του έργου και επιτυχίας του έργου. 

Στη βιβλιογραφία διαχείρισης έργων, αναπτύχθηκαν ποσοτικά µοντέλα για τα 

προβλήµατα των έργων για τον προσδιορισµό των κατάλληλων δραστηριοτήτων για 

επίλυση µε ελάχιστο κόστος. Έχει παρατηρηθεί ότι η ποιότητα ενός έργου µπορεί να 

προβλεφθεί µε την ανάπτυξη γραµµικών µοντέλων προγραµµατισµού για να 

µελετηθούν οι ροές πληροφοριών µεταξύ χρόνου, κόστους και ποιότητας. Κάθε ένα 
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από τα τρία µοντέλα που αναπτύσσονται βελτιστοποιεί µία από αυτές τις οντότητες, 

αναθέτοντας τα επιθυµητά όρια στα άλλα δύο (Babu & Suresh, 1996). 

Ιδιαιτερότητες του δηµόσιου τοµέα  

Οι ΔΕ διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο σε κάθε είδους έργα και επηρεάζουν την 

επιτυχία των έργων. Ο ρόλος τους είναι µοναδικός σε έργα του δηµόσιου τοµέα, λόγω 

του γεγονότος ότι τα δηµόσια έργα ασχολούνται πάντοτε µε πολλούς διαφορετικούς 

ενδιαφερόµενους, οι απόψεις των οποίων µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά το έργο. 

Η πρόοδος του δηµόσιου τοµέα δηµιουργεί µια αυξανόµενη ανάγκη για ανάπτυξη 

ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων) για τους ΔΕ. Ωστόσο, µέχρι στιγµής έχει 

δοθεί ελάχιστη προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αρµοδιοτήτων των ΔΕ του 

δηµόσιου τοµέα, ιδίως όσον αφορά τις ικανότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση 

της οµάδας και των ενδιαφεροµένων µερών. 

Οι ΔΕ στο δηµόσιο τοµέα αντιµετωπίζουν προκλήσεις διαχείρισης της οµάδας όπως: 

αδυναµία σαφούς σύνδεσης των επιδόσεων και της ανταµοιβής, τα συστήµατα 

αποζηµίωσης είναι καθορισµένα, την αδυναµία επιλογής των µελών της οµάδας έργου 

µε βάση την εµπειρία τους κτλ. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι έργων του δηµόσιου τοµέα 

εργάζονται σε περιβάλλον το οποίο πολύ συχνά δεν γνωρίζει τη διαχείριση έργων µε 

γνώµονα τα αποτελέσµατα και ασχολείται συνεχώς µε την πολιτική παρέµβαση στη 

διαχείριση των έργων και τις προκλήσεις της συνεργασίας µε πολιτικά στελέχη. 

Οι (Jałocha, Krane, Ekambaram, & Prawelska-Skrzypek, 2014) είχαν σαν στόχο να 

προσδιοριστούν οι σηµαντικότερες ικανότητες των ΔΕ του δηµόσιου τοµέα. Οι 

συγγραφείς, µε βάση µια βιβλιογραφική µελέτη, προτείνουν µια τυπολογία ικανοτήτων, 

απαραίτητη για τους ΔΕ που ασχολούνται µε συγκεκριµένες περιστάσεις των δηµόσιων 

οργανισµών. Τα αποτελέσµατα µπορούν να συµβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ακαδηµαϊκών προγραµµάτων προσαρµοσµένων στις 

ανάγκες των εργοδοτών του δηµόσιου τοµέα. 

Οι διαφορές και οι οµοιότητες µεταξύ ιδιωτικών και δηµόσιων οργανισµών 

συζητήθηκαν ευρέως στη βιβλιογραφία για τη δηµόσια διοίκηση. Οι οµοιότητες µεταξύ 

των δύο τοµέων επικεντρώνονται κυρίως στις λειτουργίες της διοίκησης, ενώ οι 

διαφορές σχετίζονται µε τους όρους ή τους περιορισµούς υπό τους οποίους απαιτείται η 

διαχείριση. Η κυριότερη συµβατική διάκριση µεταξύ οργανισµών που λειτουργούν σε 
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δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα είναι η ιδιοκτησία τους. Οι δηµόσιοι οργανισµοί διαφέρουν 

από τους επιχειρηµατικούς, µεταξύ των οποίων µπορούµε να αναφέρουµε: 

• Πολυπλοκότητα (οι δηµόσιοι οργανισµοί αντιµετωπίζουν µια ποικιλία 

ενδιαφεροµένων µερών, εκάστη των οποίων θέτει απαιτήσεις και περιορισµούς 

στους διαχειριστές). 

• Διαπερατότητα (οι δηµόσιοι οργανισµοί είναι «ανοικτά συστήµατα» που 

επηρεάζονται εύκολα από εξωτερικές εκδηλώσεις). 

• Αστάθεια (οι πολιτικοί περιορισµοί οδηγούν σε συχνές αλλαγές στην πολιτική 

και στην επιβολή βραχυχρόνιων χρονικών οριζόντων στους δηµόσιους 

διευθυντές). 

• Απουσία ανταγωνιστικών πιέσεων (οι δηµόσιοι οργανισµοί συνήθως έχουν 

λίγους ανταγωνιστές για την παροχή των υπηρεσιών τους, ακόµη και όταν 

υπάρχει ανταγωνισµός, οι δηµόσιοι διευθυντές συχνά απολαµβάνουν 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά, για παράδειγµα στην εκπαίδευση και την υγεία). 

Υπογραµµίζεται επίσης ότι οι στόχοι των δηµόσιων οργανισµών είναι πιο ασαφείς από 

τους στόχους των ιδιωτικών οµολόγων τους, διότι οι οργανωτικοί σκοποί επιβάλλονται 

µέσω της πολιτικής διαδικασίας και δεν επιλέγονται από τους ίδιους τους διαχειριστές. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των δηµόσιων οργανισµών είναι ότι συνήθως έχουν πιο 

επίσηµες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και είναι λιγότερο ευέλικτες και λιγότερο 

επικίνδυνες (Jałocha et al., 2014). 

Παράγοντες επιτυχίας 

Πώς να µετρήσετε εάν η διαχείριση του έργου είναι επιτυχής; Η επιτυχία της 

διαχείρισης του έργου µπορεί να αξιολογηθεί µέσω κριτηρίων χρόνου, κόστους, 

ποιότητας, πεδίου εφαρµογής, πόρων και δραστηριότητας, αλλά και µέσω µοντέλων 

µέτρησης της επιτυχίας, όπως η PMPA - Αξιολόγηση απόδοσης διαχείρισης έργων ή 

µοντέλα ωριµότητας όπως το Project Excellence Model®. Είναι δύσκολο να απαντηθεί 

το ζήτηµα της αξιολόγησης της επιτυχίας της διαχείρισης έργων, ακριβώς επειδή η 

διαχείριση του σχεδίου δηµιουργεί τόσο απτά όσο και άυλα οφέλη.  
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Εικόνα  1. Επιτυχία διαχείρησης έργου 

Η διαχείριση έργου είναι ουσιαστικά ένας χώρος συνεχούς βελτίωσης µέσω διαφόρων 

στρατηγικών που εφαρµόζονται σε διαφορετικών τύπων έργα. Η διαχείριση του έργου 

και η αναγκαιότητα αυτής της βελτίωσης, οδηγεί στην ανάγκη να κωδικοποιηθούν οι 

παράγοντες επιτυχίας του κάθε έργου. Οι παράγοντες αυτοί διαχωρίζονται στην 

επάρκεια της διαχείρισης, στην οργανωτική δοµή και στις τεχνικές-στρατηγικές που 

χρησιµοποιούνται. Η δοµή αυτή έχει µελετηθεί σε σχέση µε διαφορετικά 

συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ έργα µε συναφή συµπεράσµατα ως προς τους 

παράγοντες, µε τα σηµαντικότερα να είναι σχετικά µε την αντιστοίχιση µεταξύ της 

προτεινόµενης µεθοδολογίας και οργανωτικής δοµής κατανοµής. (Radujković & 

Sjekavica, 2017). 

Η σύγχρονη πρακτική της διαχείρισης έργου αναπτύσσεται ταχέως µέσω της 

αλληλεπίδρασης µε τις αναδυόµενες νέες πρακτικές που επικεντρώνονται στην 

επίτευξη καλύτερων επιδόσεων έργων µε τη χρήση συµπληρωµατικών πρακτικών 

διαχείρισης. Μεταξύ άλλων έχει διερευνηθεί η πιθανή αλληλεπίδρασης µεταξύ της 

διαχείρισης του έργου και της πρακτικής διαχείρισης του µάρκετινγκ (Obradović, 

Kostić, & Mitrović, 2016). Τα ευρήµατα έδειξαν ότι η χρήση πρακτικών µάρκετινγκ 

στη διαχείριση έργων είναι προφανείς και ότι η διαχείριση του µάρκετινγκ έργων είναι 
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µια αναδυόµενη πρακτική που θα βοηθήσει τις επιδόσεις των έργων στην κορυφή. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα επιχειρηµατικά σχέδια είναι περισσότερο και άµεσα 

συνδεδεµένα µε την ευθεία εµπορική συναλλαγή. Συνεπώς όλα τα παραπάνω δηλώνουν 

ότι η  διαχείριση του έργου είναι κυρίως προσανατολισµένη στις συµβάσεις που κάνει ο  

ο φορέας µε τον κάθε πελάτη (όλων των ειδών και κατηγοριών), µε σκοπό το κέρδος, 

την ανταγωνιστικότητα που θα βασίζεται στην αποτελεσµατικότητα υλοποίησης και 

στην έγκαιρη παράδοση. (Obradović et al., 2016). 

Η διαχείριση κινδύνου από την άλλη είναι ένας από τους βασικούς τοµείς ερευνητικού 

ενδιαφέροντος. Ο συνδυασµός µη-ντετερµινισµού και εµπειρίας σε θέµατα διαχείρισης 

κινδύνων, δηµιουργούν την ευκαιρία για σύνθετα πλαίσια για την ενσωµάτωση της 

εµπειρικής και εννοιολογικής έρευνας σε σχέση µε τους κινδύνους σε ένα έργο 

(Padalkar & Gopinath, 2016). 

Η αξιοποίηση των µεθόδων διαχείρισης έργων στην πράξη σε πιο εκτεταµένα έργα 

είναι, λόγω υψηλών απαιτήσεων, δυνατή µόνο µε την υποστήριξη ενός Συστήµατος 

Πληροφοριών Διαχείρισης Έργων. Οι διαχειριστές έργων µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν µια σειρά εφαρµογών που προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών 

στους τοµείς του σχεδιασµού, της παρακολούθησης και της συνεχούς αξιολόγησης της 

υλοποίησης του έργου και της τελικής αξιολόγησης όταν ολοκληρωθεί. Μια σηµαντική 

λειτουργία που προσφέρεται από ένα Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Έργων είναι 

η δυνατότητα ανταλλαγής δεδοµένων σχετικά µε τα τρέχοντα έργα σε όλη την οµάδα 

του έργου και το περιβάλλον τους. Κυρίως δωρεάν εφαρµογές και ελεύθερα cloud 

based διαθέσιµα εργαλεία για την υποστήριξη της διαχείρισης του έργου προσφέρουν 

ανεπαρκή φάσµα υποστηριζόµενων µεθόδων. Τα εργαλεία αυτά µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο για απλά έργα µε µικρούς προϋπολογισµούς, σύντοµες 

περιόδους εφαρµογής ή απλές διαδικασίες υλοποίησης. Στα µειονεκτήµατά τους 

περιλαµβάνουν υψηλές οικονοµικές απαιτήσεις, απαιτήσεις σε εκτεταµένες γνώσεις 

των διαχειριστών έργων και µελών της οµάδας έργου για εργασία µε αυτές τις 

εφαρµογές λογισµικού και η ανάγκη να αντικατοπτρίζεται η αξιοποίησή τους σε µια 

µεθοδολογία διαχείρισης ενός έργου στο επίπεδο της οργάνωσης (Kostalova, 

Tetrevova, & Svedik, 2015). Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να στοχεύουν στην 

εκτίµηση του πεδίου χρήσης ανάλογων συστηµάτων από τους διαχειριστές έργων και 

τα µέλη της οµάδας έργου. Μια τέτοια έρευνα θα µπορούσε να αξιολογήσει σε ποιο 

βαθµό οι µέθοδοι διαχείρισης έργων που χρησιµοποιούν τα συστήµατα 

χρησιµοποιούνται στην πράξη, ποιες λειτουργίες είναι οι καταλληλότερες από την 
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άποψη των διαχειριστών έργων και που η λειτουργικότητα είναι ανεπαρκής για την 

υποστήριξη οποιασδήποτε από τις µεθόδους διαχείρισης του έργου (Kostalova et al., 

2015) (Sanjuan & Froese, 2013). 

Η πρόσφατη βιβλιογραφία σχετικά µε τις ικανότητες διαχείρισης έργων δεν είχε ως 

αποτέλεσµα ένα συγκεκριµένο και σταθερό πρότυπο σύνολο ικανοτήτων. Είκοσι πέντε 

δηµοσιεύσεις, που δηµοσιεύθηκαν µετά από το 2000, δείχνουν µικρή συµφωνία ως 

προς τις ικανότητές που αναφέρουν: από τις 353 συνολικά µόνο δώδεκα τοις εκατό 

αναφέρονται περισσότερες από µία φορές. Ένα βασικό και ολοκληρωµένο µοντέλο 

αναλύει την ικανότητα σε τρεις τύπους: εισροή, προσωπική και παραγωγή. Οι 

δεξιότητες εισόδου είναι η γνώση και η κατανόηση, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που 

ένα άτοµο φέρνει σε µια θέση εργασίας. Οι προσωπικές ικανότητες είναι τα βασικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που διέπουν την ικανότητα ενός ατόµου να κάνει 

µια δουλειά. Οι ικανότητες παραγωγής είναι η ικανότητα εκτέλεσης των 

δραστηριοτήτων εντός ενός επαγγελµατικού χώρου στα επίπεδα επιδόσεων που 

αναµένονται στην απασχόληση (Nijhuis, Vrijhoef, & Kessels, 2015). 

Βάσει όλων των παραπάνω µπορούν να εξαχθούν κάποιοι παράγοντες επιτυχίας στη 

διοίκηση έργου: 

• Ο ορισµός ξεκάθαρων στόχων αποτελεί κλειδί για τον προγραµµατισµό και την 

εκτέλεση ενός έργου.  

• Προγραµµατισµός έργου. Ένα λεπτοµερειακό πλάνο που να καλύπτει θέµατα 

τεχνικά, οικονοµικά, οργανωτικά, επικοινωνίας, ελέγχου και 

χρονοδιαγράµµατος είναι η βάση για την υλοποίηση  

• Θέµατα προσωπικού. Η καλή συνεργασία και η αφοσίωση στο έργο είναι 

απαραίτητα για την επιτυχία.  

• Υποστήριξη από την πλευρά της διοίκησης. Ο ανταγωνισµός για πόρους σε 

συνδυασµό µε το µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας που διέπουν ένα έργο συχνά 

οδηγούν σε σύγκρουση και κρίση.  

• Συνεργασία µε τον Πελάτη. Ο τελικός χρήστης του έργου είναι και ο τελικός 

κριτής της επιτυχίας του. Ένα έργο το οποίο τέλειωσε εγκαίρως, σύµφωνα µε τα 

επιθυµητά τεχνικά χαρακτηριστικά, και εντός προϋπολογισµού, αλλά δε 

χρησιµοποιήθηκε ποτέ ή σπανίως µπορεί µε βεβαιότητα να θεωρηθεί αποτυχία.  

• Τεχνικά θέµατα. Η τεχνική κατάρτιση του προσωπικού και η εκπλήρωση των 

τεχνικών προδιαγραφών πρέπει να είναι από τις πρώτες έννοιες ενός ΔΕ.  
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• Αποδοχή από τον πελάτη. Η συνεχής αλληλεπίδραση µε τον πελάτη καθ’όλο 

τον κύκλο ζωής ενός έργου αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας όσον αφορά την 

τελική αποδοχή του χρήστη. 

• Έλεγχος έργου. Η συνεχής ροή πληροφοριών σχετικά µε την πραγµατική 

πρόοδο και ο µηχανισµός ανατροφοδότησης επιτρέπουν στον ΔΕ να 

αντιµετωπίζει την αβεβαιότητα. Οι οποίες παρεκκλίσεις από τα αρχικά πλάνα 

µπορούν να διορθωθούν όταν γίνουν αντιληπτές νωρίς.  

• Επικοινωνία. Η επιτυχής µετάβαση αναµεσά στις φάσεις του κύκλου ζωής ενός 

έργου και ο καλός συντονισµός αναµεσά στους συµµετέχοντες σε κάθε φάση 

απαιτεί µια συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών.  

• Επίλυση προβληµάτων. Το σύστηµα ελέγχου είναι σχεδιασµένο να µπορεί να 

βρίσκει τις προβληµατικές περιοχές και, εάν είναι εφικτό, να βρίσκει την πηγή 

τους (ανάπτυξη ενός contingency plan).  

Έργα χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατηγορίες χρηµατοδότησης 

Η ΕΕ χρηµατοδοτεί ένα ευρύ φάσµα έργων και προγραµµάτων σε διάφορους τοµείς, 

όπως: 

• Περιφερειακή και αστική ανάπτυξη  

• Απασχόληση και κοινωνική ένταξη 

• Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 

• Θαλάσσια και αλιευτική πολιτική 

• Έρευνα και καινοτοµία 

• Ανθρωπιστική βοήθεια 

Η διαχείριση των χρηµατοδοτικών κονδυλίων διέπεται από αυστηρούς κανόνες που 

διασφαλίζουν ότι η διάθεσή τους παρακολουθείται στενά και χαρακτηρίζεται από 

διαφάνεια και υπευθυνότητα. 

Οι 28 επίτροποι της ΕΕ έχουν συλλογικά την τελική πολιτική ευθύνη για τη χρηστή 

διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ. Δεδοµένου ότι η διαχείριση των περισσότερων 

χρηµατοδοτήσεων γίνεται από τις δικαιούχους χώρες, η ευθύνη για τη διενέργεια 

επιθεωρήσεων και ετήσιων ελέγχων βαρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις. 
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Η διαχείριση του 76% και πλέον του προϋπολογισµού της ΕΕ γίνεται σε συνεργασία µε 

τις εθνικές και περιφερειακές αρχές µέσω ενός συστήµατος «κοινής διαχείρισης», κατά 

κύριο λόγο µέσω 5 µεγάλων ταµείων, των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταµείων. 

Συλλογικά, τα ταµεία αυτά βοηθούν στην υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020.  

• Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – περιφερειακή και 

αστική ανάπτυξη 

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) – κοινωνική ένταξη και χρηστή 

διακυβέρνηση 

• Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) – οικονοµική σύγκλιση των λιγότερο αναπτυγµένων 

περιφερειών 

• Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  

• Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιεία (ΕΤΘΑ)  

Κάποια άλλα κονδύλια, τα οποία διαχειρίζεται απευθείας η ΕΕ, χορηγούνται υπό 

µορφή: 

• επιχορηγήσεων για συγκεκριµένα έργα που εντάσσονται σε πολιτικές της ΕΕ, 

συνήθως µετά από δηµόσια προκήρυξη, γνωστή ως "πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων". Ένα τµήµα αυτής της χρηµατοδότησης προέρχεται από την ΕΕ και 

ένα άλλο από άλλες πηγές 

• συµβάσεων που συνάπτουν τα όργανα της ΕΕ για την αγορά υπηρεσιών, 

προϊόντων ή έργων που χρειάζονται για τη λειτουργία τους π.χ. εκπόνηση 

µελετών, παροχή κατάρτισης, διοργάνωση συνεδρίων, προµήθεια εξοπλισµού. 

Οι συµβάσεις ανατίθενται µέσω προκήρυξης διαγωνισµών. 

Οι νικητές των διαγωνισµών και οι δικαιούχοι επιχορηγήσεων ή αναπτυξιακής 

βοήθειας που προορίζεται για χώρες εκτός ΕΕ ανακοινώνονται στο διαδίκτυο. 

Ποιος µπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηµατοδότηση 

Μικρές επιχειρήσεις 

Η χρηµατοδότηση από την ΕΕ µπορεί να λαµβάνει τη µορφή επιχορηγήσεων, δανείων 

και εγγυήσεων. Οι επιχορηγήσεις αποτελούν άµεση ενίσχυση, αλλά διατίθενται και 

άλλες µορφές χρηµατοδότησης µέσω προγραµµάτων των οποίων τη διαχείριση 

αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη. 
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Μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών 

Οι οργανώσεις αυτές µπορούν να είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση, υπό τον όρο ότι 

δραστηριοποιούνται σε έναν από τους τοµείς πολιτικής της ΕΕ και σε µη κερδοσκοπική 

βάση. 

Νέοι 

Προβλέπονται κυρίως δύο µορφές χρηµατοδότησης: 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση δυνατότητες σπουδών σε άλλη χώρα µέσω του 

προγράµµατος Erasmus, στήριξη µαθητών που κοντεύουν να ολοκληρώσουν τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, και επαγγελµατική κατάρτιση σε άλλη χώρα  

• Συγχρηµατοδότηση έργων που ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των νέων στα κοινά, 

την εθελοντική εργασία και ένα ευρύτερο πολυπολιτισµικό προφίλ.  

Ερευνητές 

Το διάστηµα 2014 - 2020, η ΕΕ θα χορηγήσει περίπου 80 δισ. ευρώ για τη 

χρηµατοδότηση της έρευνας, κυρίως µέσω του εµβληµατικού ερευνητικού της 

προγράµµατος Ορίζοντας 2020. Η χρηµατοδότηση αυτή συνήθως λαµβάνει τη µορφή 

επιχορηγήσεων για τη µερική χρηµατοδότηση ενός µεγάλου φάσµατος ερευνητικών 

έργων. 

Αγρότες και αγροτικές δραστηριότητες 

Οι περισσότεροι αγρότες στην ΕΕ είναι επιλέξιµοι για άµεσες εισοδηµατικές 

ενισχύσεις. Το ένα τρίτο περίπου των ενισχύσεων αυτών δίνονται ως αντάλλαγµα για 

την υιοθέτηση πρακτικών οικολογικής γεωργίας (διατήρηση των µόνιµων βοσκοτόπων, 

διαφοροποίηση των καλλιεργειών, κ.λπ.).  

Οι αγρότες λαµβάνουν επίσης ενίσχυση µε βάση την έκταση γης που έχουν στην 

κατοχή τους, και πάλι ως αντάλλαγµα για την εφαρµογή οικολογικών µεθόδων 

γεωργίας που προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα του εδάφους και του 

νερού, και διατηρούν τις εκποµπές ανθρακούχων αερίων σε χαµηλά επίπεδα. 

Οι χρηµατοδοτήσεις της ΕΕ βοηθούν επίσης τους γεωργούς να εκπαιδεύονται σε νέες 

τεχνικές και να αναβαθµίζουν ή να αναδιαρθρώνουν τις γεωργικές τους 

εκµεταλλεύσεις. Επίσης, σε ευρύτερο πλαίσιο, συµβάλλουν στη βελτίωση της ζωής στις 
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αγροτικές περιοχές, µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση βασικών 

υπηρεσιών. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, οι νέοι αγρότες µπορούν να λάβουν 

την ειδική στήριξη για σύσταση δικής τους επιχείρησης και να επωφεληθούν από τα 

υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται για επενδύσεις στην επιχείρησή τους. 

Horizon H2020 

Το «Ορίζοντας 2020» είναι το µεγαλύτερο πρόγραµµα της ΕΕ για την έρευνα και την 

καινοτοµία που δροµολογήθηκε ποτέ. Θα οδηγήσει σε περισσότερα επιτεύγµατα, 

ανακαλύψεις και παγκόσµιες πρωτιές µεταφέροντας τις σπουδαίες ιδέες από το 

εργαστήριο στην αγορά. Σχεδόν 80 δις EUR θα διατεθούν σε µορφή χρηµατοδότησης 

για µια επταετία (2014–2020), πλέον των ιδιωτικών και των εθνικών δηµόσιων 

επενδύσεων που θα προσελκύσουν αυτά τα χρήµατα. Το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» 

έχει την πολιτική στήριξη των ευρωπαίων ηγετών και των µελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Όλοι τους συµφώνησαν ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την 

καινοτοµία είναι βασικές για το µέλλον της Ευρώπης και έτσι τις τοποθετούν στον 

πυρήνα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξη. Το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου 

συνδυάζοντας την έρευνα µε την καινοτοµία και εστιάζοντας σε τρεις βασικούς τοµείς: 

επιστηµονική αριστεία, βιοµηχανική υπεροχή και κοινωνικές προκλήσεις. Στόχος είναι 

να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη παράγει επιστήµη και τεχνολογία παγκοσµίου επιπέδου 

που δίνουν ώθηση στην οικονοµική ανάπτυξη. Η χρηµατοδότηση της έρευνας από την 

ΕΕ, σύµφωνα µε προηγούµενα προγράµµατα, έχει ήδη φέρει κοντά επιστήµονες και 

βιοµηχανία τόσο από την Ευρώπη όσο και από ολόκληρο τον κόσµο, ώστε να βρουν 

λύσεις σε ένα τεράστιο φάσµα προκλήσεων. Οι καινοτοµίες τους βελτίωσαν ζωές, 

συνέβαλαν στην προστασία του περιβάλλοντος και κατέστησαν την ευρωπαϊκή 

βιοµηχανία πιο βιώσιµη και ανταγωνιστική. Το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» είναι 

ανοικτό στη συµµετοχή ερευνητών από ολόκληρο τον κόσµο. Η εµπειρία από 

προηγούµενα πλαίσια χρηµατοδότησης υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη αυτού 

του προγράµµατος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε τις παρατηρήσεις , έλαβε 

υπόψη τις συστάσεις των Κρατών Μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και 

τα διδάγµατα που αντλήθηκαν.  

Οι βασικές κατηγορίες δράσεων του H2020 είναι:  
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Δράσεις έρευνας και καινοτοµίας: Πρόκειται για χρηµατοδότηση ερευνητικών 

προγραµµάτων, που αντιµετωπίζουν σαφώς καθορισµένες προκλήσεις και τα οποία 

µπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέας γνώσης ή νέας τεχνολογίας. Ποιοι µπορούν 

να συµµετάσχουν; Κοινοπραξίες εταίρων από διαφορετικές χώρες, που µπορεί να 

ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο ή ακαδηµαϊκό κύκλο.  

Δράσεις καινοτοµίας: Η χρηµατοδότηση εστιάζει περισσότερο σε δραστηριότητες που 

βρίσκονται πιο κοντά στην αγορά. Παραδείγµατος χάριν, κατασκευή πρωτοτύπων, 

διεξαγωγή δοκιµών, παρουσίαση, πιλοτικές εφαρµογές, κλιµάκωση κ.τ.λ., εάν 

στοχεύουν στην παραγωγή νέων ή βελτιωµένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Ποιοι 

µπορούν να συµµετάσχουν; Κοινοπραξίες εταίρων από διαφορετικές χώρες, που µπορεί 

να ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο ή ακαδηµαϊκό κύκλο. 

Συντονισµός και δράσεις στήριξης: Η χρηµατοδότηση καλύπτει τον συντονισµό και τη 

δικτύωση έργων, προγραµµάτων και πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας. Η 

χρηµατοδότηση για την έρευνα και την καινοτοµία αυτή καθαυτή καλύπτεται από άλλη 

συνιστώσα. Ποιοι µπορούν να συµµετάσχουν; Μεµονωµένοι φορείς ή κοινοπραξίες 

εταίρων από διαφορετικές χώρες, που µπορεί να ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο ή 

ακαδηµαϊκό κύκλο.  

Επιχορηγήσεις για έρευνα αιχµής — Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας: Χρηµατοδότηση 

για έργα που αξιολογούνται µε αποκλειστικό κριτήριο την επιστηµονική αριστεία σε 

οποιοδήποτε πεδίο έρευνας και εκτελούνται από µία εθνική ή πολυεθνική ερευνητική 

οµάδα µε επικεφαλής έναν «βασικό ερευνητή». Ποιοι µπορούν να συµµετάσχουν; Το 

ΕΣΕ χρηµατοδοτεί άριστους νεαρούς ερευνητές στα πρώτα βήµατα της σταδιοδροµίας 

τους, ανεξάρτητους ερευνητές και ανώτερους επικεφαλής ερευνητές. Οι ερευνητές 

µπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και τα έργα τους µπορούν να εµπίπτουν σε 

οποιοδήποτε πεδίο έρευνας.  

Διαδικασίες χρηµατοδότησης 

Στο πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» υπάρχει ένα ενιαίο ποσοστό χρηµατοδότησης για 

όλους τους δικαιούχους και όλες τις δραστηριότητες στις επιχορηγήσεις για έρευνα. Η 

χρηµατοδότηση της ΕΕ καλύπτει έως το 100% της αναγνωριζόµενης δαπάνης για όλες 

τις δράσεις έρευνας και καινοτοµίας. Για τις δράσεις καινοτοµίας, η χρηµατοδότηση 

καλύπτει γενικά το 70% της αναγνωριζόµενης δαπάνης, αλλά µπορεί να φτάσει έως το 

100% για µη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η έµµεση αναγνωριζόµενη δαπάνη (π.χ. 
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διοικητικά έξοδα, έξοδα επικοινωνίας και υποδοµών, προµήθειες γραφείου) αποδίδεται 

βάσει ενός πάγιου ποσοστού 25% της άµεσης αναγνωρίσιµης δαπάνης (της δαπάνης 

που συνδέεται άµεσα µε την εφαρµογή της δράσης). 

Τα προγράµµατα εργασίας ανακοινώνουν τους συγκεκριµένους τοµείς έρευνας και 

καινοτοµίας που θα χρηµατοδοτηθούν. Είναι προσβάσιµα µέσω της δικτυακής πύλης 

των συµµετεχόντων (http://bit.ly/H2020PP) και αναφέρουν τις προθεσµίες των 

επικείµενων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Όταν είναι έτοιµη, κάθε πρόσκληση 

παρέχει πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τα ζητήµατα έρευνας και καινοτοµίας, τα 

οποία οι αιτούντες χρηµατοδότηση πρέπει να εξετάζουν στις προτάσεις τους. Παρόλο 

που λεπτοµερή στοιχεία για όλες τις προσκλήσεις δηµοσιεύονται και στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ΕΕ, η δικτυακή πύλη των συµµετεχόντων προχωρά ένα βήµα 

παραπάνω. Παρέχει εύκολη καθοδήγηση και όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για την 

υποβολή της αίτησης για χρηµατοδότηση και τη διαχείριση των έργων καθ' όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Καλύπτει κάθε τύπο δράσης για την έρευνα και την 

καινοτοµία. Τα εθνικά σηµεία επαφής (http://bit.ly/H2020NCP) παρέχουν επίσης 

πληθώρα πληροφοριών και ξεχωριστή καθοδήγηση αναφορικά µε το πρόγραµµα 

«Ορίζοντας 2020». Υπάρχει τουλάχιστον ένα εθνικό σηµείο επαφής σε κάθε χώρα της 

ΕΕ και µερικά σε άλλες χώρες. Συγκεκριµένες ερωτήσεις µπορούν επίσης να 

αποστέλλονται στη διαδικτυακή υπηρεσία παροχής πληροφοριών για την έρευνα 

(http://ec.europa.eu/research/enquiries) 

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία της 

αντίστοιχης πρόσκλησης. Η δικτυακή πύλη των συµµετεχόντων παρέχει σαφείς οδηγίες 

και όλες οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά µέσω διαδικτύου.  

Πολλές προσκλήσεις απαιτούν µια οµάδα να αποτελείται από τρεις τουλάχιστον 

εταίρους. Η λειτουργία αναζήτησης εταίρων της δικτυακής πύλης των συµµετεχόντων 

βοηθά στον εντοπισµό πιθανών εταίρων µε συγκεκριµένες ικανότητες, µέσα ή εµπειρία.  

Μετά την παρέλευση της προθεσµίας, κάθε πρόταση αξιολογείται από µια οµάδα 

ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, στους τοµείς που καλύπτει η πρόσκληση. Οι οµάδες 

εµπειρογνωµόνων βαθµολογούν κάθε πρόταση βάσει µιας λίστας κριτηρίων 

(http://bit.ly/H2020Eval). Με βάση τα κριτήρια αυτά, επιλέγονται για χρηµατοδότηση 

οι καλύτερες προτάσεις. 
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Αφού η πρόταση περάσει το στάδιο επιστηµονικής αξιολόγησης (διάρκειας πέντε 

µηνών), οι αιτούντες ενηµερώνονται για το αποτέλεσµα. Για τις προτάσεις που 

επιλέγονται για χρηµατοδότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει στη συνέχεια τη 

συµφωνία επιχορήγησης. Η προθεσµία για την υπογραφή των συµφωνιών 

επιχορήγησης είναι συνήθως τρεις µήνες. Η συµφωνία επιχορήγησης επιβεβαιώνει την 

περιγραφή των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτοµίας που θα αναληφθούν, τη 

διάρκεια και τον προϋπολογισµό του σχεδίου, τις τιµές και το κόστος, τα δικαιώµατα 

και τις υποχρεώσεις, τον καταµερισµό ρόλων, τους κανόνες για την αναστολή και τον 

τερµατισµό των έργων και άλλα. 
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Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία  

Ερευνητικοί στόχοι 

Ο βασικός ερευνητικός στόχος της έρευνας αφορά τη διερεύνηση καλών πρακτικών 

στη διαχείριση χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών ευρωπαϊκών έργων. 

Πιο συγκεκριµένα, µελετήσαµε το κατά πόσο καλές πρακτικές, που έχουν εφαρµοστεί, 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν, ώστε να έχουν τη δοµή καλών πρακτικών για εύκολη 

χρήση από άλλους.  

Πειραµατικός σχεδιασµός 

Πραγµατοποιήθηκε έρευνα βασισµένη σε: 

• ερωτηµατολόγιο ανοιχτού και κλειστού τύπου 

• σε ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις 

• σε µελέτη εγγράφων 3 παραδοτέων έργων, που περιγράφονται οι πρακτικές 

διασφάλισης ποιότητας. 

Συµµετέχοντες 

Συµµετείχαν 18 senior researchers και project managers του ΙΠΤΗΛ. Το Ινστιτούτο 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) ιδρύθηκε το 1998 ως µη 

κερδοσκοπικός οργανισµός υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας, µε έδρα του την Θεσσαλονίκη. Από την 10/03/2000 είναι ιδρυτικό µέλος 

του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). 

Το Ινστιτούτο υπόκειται στο Ιδιωτικό Δίκαιο και διευθύνεται από Επιστηµονικό 

Συµβούλιο. Από το 1998, το ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ έχει συµµετάσχει ή συµµετέχει σε 

περισσότερα από 50 Ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος Τεχνολογιών Κοινωνίας της Πληροφορίας (Information Society 

Technologies IST) και σε περισσότερα από 100 έργα χρηµατοδοτούµενα από Ελληνικά 

Εθνικά Προγράµµατα και από υπηρεσίες προς Οργανισµούς και Επιχειρήσεις. 

Τα τελευταία 10 χρόνια η ερευνητική οµάδα του ΙΠΤΗΛ επιδεικνύει επιστηµονικό έργο 

που ξεπερνά τις 150 δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, τις 400 δηµοσιεύσεις σε 

διεθνή επιστηµονικά συνέδρια και τα 45 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων. 
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Εικόνα  2. Ηλικία συµµετεχόντων 

 
Εικόνα  3. Φύλο συµµετεχόντων 

 
Εικόνα  4. Θέση συµµετεχόντων 
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Εικόνα  5, Ειδικότητα συµµετεχόντων 

 

Εργαλεία µέτρησης 

Ερωτηµατολόγιο 

Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου µε τις 

παρακάτω ενότητες 

• Γενικές ερωτήσεις για τη διαχείριση των έργων 

• Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση των έργων 

• Επικοινωνία 

• Οργανωτική διευκόλυνση 

Το ερωτηµατολόγιο βασίστηκε στα παρακάτω σταθµισµένα και έγκυρα 

ερωτηµατολόγια που έχουν δηµοσιευτεί σε σηµαντικά επιστηµονικά περιοδικά του 

χώρου της διαχείρισης έργων (Cooke-Davies, 2002) (Kasvi, Vartiainen, & Hailikari, 

2003) (Liebowitz & Megbolugbe, 2003) (Raymond & Bergeron, 2008) (Reich, Gemino, 

& Sauer, 2012). 

Συνεντεύξεις 

Οι συνεντεύξεις έγιναν µε 6 ερευνητές και είχαν ως στόχο τη συζήτηση µε µεγαλύτερη 

λεπτοµέρεια των καλών πρακτικών και µεθόδων, που εφαρµόζονται κυρίως σε σχέση 

µε τη διασφάλιση ποιότητας. Η κάθε συνέντευξη διαρκούσε περίπου 40 λεπτά. Η 

συνέντευξη ακολουθούσε τη δοµή του ερωτηµατολογίου. 
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Έγγραφα του οργανισµού  

Για την µελέτη των καλών πρακτικών που εφαρµόζονται στον οργανισµό, µελετήθηκαν 

τρία εσωτερικά κείµενα τριών διαφορετικών έργων που αφορούν τη διασφάλιση 

ποιότητας. Στη συγκεκριµένη ενότητα αναλύουµε τα κοινά σηµεία των καλών 

πρακτικών.  

Διαδικασία 

Ολόκληρη η δραστηριότητα έλαβε χώρα σε διάστηµα δυο εβδοµάδων. Τη Δευτερά, της 

πρώτης εβδοµάδας, οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για τους στόχους της έρευνας και 

για τις ερωτήσεις.  Στη συνέχεια, δόθηκε σε όλους το ερωτηµατολόγιο. Στην αρχή της 

2ης εβδοµάδας ολοκληρώθηκε η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου και ξεκίνησαν οι 

συνεντεύξεις.   
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Κεφάλαιο 4: Ανάλυση δεδοµένων και ερµηνεία ευρηµάτων 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας σε τρία 

µέρη: στο πρώτο µέρος αναφέρονται τα αποτελέσµατα των απαντήσεων των 

συµµετεχόντων στις ερωτήσεις κλειστού τύπου του ερωτηµατολογίου, στο δεύτερο 

παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα των ερωτήσεων ανοιχτού τύπου και 

των ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων και τέλος στο τρίτο µέρος παρουσιάζεται το 

αποτέλεσµα της έρευνας, που περιλαµβάνει την ανάλυση, την εύρεση και την 

οµαδοποίηση καταγεγραµµένων καλών πρακτικών διασφάλισης ποιότητας του 

οργανισµού µελέτης, που είναι κοινές σε διάφορά έργα.  

Ερωτήσεις κλειστού τύπου 

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι ερωτήσεις κλειστού τύπου και οι απαντήσεις που 

έδωσαν οι συµµετέχοντες. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αριθµητικά και 

σχηµατικά σε µορφή διαγραµµάτων. Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου χωρίζονται σε 3 

ενότητες: α) στους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση των έργων, β) στο ρόλο 

που παίζει η επικοινωνία στη διαχείριση έργων και γ) στη σηµαντικότητα της 

οργανωτικής διευκόλυνσης στη διαχείριση έργων.  

Ενότητα 1. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση των έργων 

Στις παρακάτω ερωτήσεις οι απαντήσεις µπορούσαν να κυµανθούν από 1: Καθόλου 

σηµαντικό ως 5: Πολύ σηµαντικό. 

Ερώτηση 1. Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη συλλογή γνώσεων (µέσα και έξω από τον 

οργανισµό);  

Η ερώτηση αφορά κάθε είδους γνώσης, που συγκεντρώνεται στον οργανισµό, όπως για 

παράδειγµα γνώση συγκεκριµένων θεµατικών αντικειµένων για την υλοποίηση των 

έργων, αλλά και γνώση που βοηθά στη διαχείρισή τους. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι η 

πλειοψηφία των ερευνητών (12) τη θεωρούν αρκετά και πολύ σηµαντική. Οι 6 

απαντήσεις µέτριας σηµαντικότητας υποδηλώνουν προβληµατισµό σε σχέση µε τη 

σταθερή διαδικασία συλλογής γνώσης και όχι µε την απόκτησή της. 
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Εικόνα  6. Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη συλλογή γνώσεων (µέσα και έξω από τον οργανισµό); 

Ερώτηση 2. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε το συνδυασµό γνώσης, βελτίωσης και 

δηµιουργίας; 

Η ερώτηση αφορά το αν και κατά πόσο η γνώση σε συνδυασµό µε τη διαδικασία 

βελτίωσης και ταυτόχρονης δηµιουργίας υπάρχει και αν ναι αν είναι σηµαντικό µε 16 

από τους ερευνητές να δηλώνουν ότι είναι αρκετά και πολύ σηµαντική. Αυτό σηµαίνει 

ότι η διαδικασίες του οργανισµού για την επιτυχή υλοποίηση και διαχείριση των έργων 

ακολουθεί την πορεία απόκτηση γνώσης, βελτίωση των διαδικασιών/ενεργειών και 

τελικά δηµιουργία προϊόντων.  

 
Εικόνα  7. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε το συνδυασµό γνώσης, βελτίωσης και δηµιουργίας 
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Ερώτηση 3. Πόσο σηµαντική θεωρείτε την αποθήκευση και τη διαχείριση της 

γνώσης; 

Η αποθήκευση γνώσης αναφέρεται σε µεθόδους, τρόπους και στρατηγικές µε τις οποίες 

η παραπάνω γνώση που δηµιουργείται αποθηκεύεται και χρησιµοποιείται συστηµατικά. 

11 ερευνητές απάντησαν θετικά ενώ 7 δήλωσαν ότι είναι µέτριας σηµαντικότητας. 

Αυτό δείχνει ότι ανάλογα µε τις προτεραιότητες που βάζει ο κάθε ερευνητής η 

αποθήκευση γνώσης µπορεί να είναι µέρος ή και αποτέλεσµα της διαδικασίας, αλλά όχι 

πρωταρχικός στόχος.  

 
Εικόνα  8. Πόσο σηµαντική θεωρείτε την αποθήκευση και τη διαχείριση της γνώσης; 

Ερώτηση 4. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε την κατανοµή και τη διάδοση γνώσεων; 

Η ερώτηση αφορά την κατανοµή και τη διάδοση της γνώσης µέσα στα πλαίσια του 

οργανισµού και σχεδόν όλοι οι ερευνητές (17) απάντησαν ότι είναι εξαιρετικά 

αναγκαία. Αυτό µπορεί να αιτιολογηθεί µε το γεγονός ότι τα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση και τη διαχείριση ενός έργου απαιτούν γνώσεις 

που προϋπήρχαν και πρέπει να κατανεµηθούν στις ανάλογες οµάδες υλοποίησης και 

διαχείρισης.    
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Εικόνα  9. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε την κατανοµή και τη διάδοση γνώσεων; 

Ερώτηση 5. Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη χρήση της γνώσης; 

Η ερώτηση αφορά τη χρήση της γνώσης τόσο για να υλοποιηθεί µια εργασία ενός 

έργου όσο και για να γίνει µε πιο αποδοτικό τρόπο η διαχείρισή του, µε 17 από τους 

συµµετέχοντες να απαντούν αρκετά και πολύ σηµαντική, καθώς όλες οι 

δραστηριότητες στον οργανισµό έχουν να κάνουν µε τη χρήση και τη διαχείριση της 

όποιας γνώσης.  

 
Εικόνα  10. Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη χρήση της γνώσης; 

Ερώτηση 6. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε την ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των 

συντονιστών/διαχειριστών του έργου; 

Τα έργα συνήθως συντονίζονται από µια οµάδα διαχείρισης. Η ερώτηση αφορά την 

ανταλλαγή γνώσεων για την υλοποίηση και τη διαχείριση του έργου µεταξύ των µελών 

της οµάδας διαχείρισης και φαίνεται να είναι πολύ σηµαντική για τον οργανισµό (15 
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απαντήσεις αρκετά και πολύ σηµαντική). Τα έργα είναι σύνθετα και απαιτούν γνώσεις 

που δεν µπορεί να τις έχει ένας και µόνο ερευνητής. Γι αυτό το λόγο όλοι σχεδόν οι 

ερευνητές αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της.  

 
Εικόνα  11. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε την ανταλλαγή γνώσεων µεταξύ των συντονιστών/διαχειριστών του έργου; 

Ερώτηση 7. Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη διάδοση της γνώσης εκτός του έργου; 

Η ερώτηση αφορά την κατανοµή και τη διάδοση της γνώσης των αποτελεσµάτων ενός 

έργου, τόσο µέσα στα πλαίσια του οργανισµού, όσο και σε σχέση µε άλλα έργα. Αν και 

οι περισσότερες απαντήσεις είναι θετικές (11), υπάρχουν 5 ουδέτερες και 2 αρνητικές 

απαντήσεις που σηµειώνουν (και σε σχέση µε τις προηγούµενες ερωτήσεις) ότι το 

περισσότερο σηµαντικό είναι η διάδοση της γνώσης εντός του οργανισµού και όχι τόσο 

εκτός. 

 
Εικόνα  12. Πόσο σηµαντική θεωρείτε τη διάδοση της γνώσης εκτός του έργου; 
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Ερώτηση 8. Πόσο σηµαντική θεωρείτε την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση; 

Η ερώτηση έχει να κάνει µε την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, που αφορά τόσο 

τα µέλη του οργανισµού που εργάζονται σε ένα έργο, όσο και των εταίρων ενός έργου 

και οι απαντήσεις αναδεικνύουν ότι είναι µια από τις πλέον σηµαντικές καλές 

πρακτικές. Αυτό συµβαίνει καθώς οποιοδήποτε έργο και πιο συγκεκριµένα τα 

ερευνητικά έργα είναι αποτέλεσµα συνεργατικής προσπάθειας. Για να υπάρξει 

επιτυχηµένη συνεργασία πρέπει να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία και  

αλληλεπίδραση. 

 
Εικόνα  13. Πόσο σηµαντική θεωρείτε την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση; 

Ερώτηση 9. Πόσο σηµαντικές θεωρείτε τις διεργασίες και τις διαδικασίες; 

Η ερώτηση αναφέρεται στις διεργασίες και τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στα 

πλαίσια υλοποίησης και διαχείρισης ενός έργου. Οι περισσότερες θετικές απαντήσεις 

(14) τονίζουν τη σηµαντικότητα τυποποίησης και ύπαρξης διεργασιών και διαδικασιών, 

που βοηθούν στην αποφυγή όσο το δυνατόν περισσότερων κινδύνων, που µπορούν να 

παρουσιαστούν, καθώς και στην οµαλή υλοποίηση.  
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Εικόνα  14. Πόσο σηµαντικές θεωρείτε τις διεργασίες και τις διαδικασίες; 

Ερώτηση 10. Πόσο σηµαντική θεωρείτε την τεχνολογία; 

Ο όρος τεχνολογία αναφέρεται σε hardware και software που χρησιµοποιείται από τον 

οργανισµό για τη διαχείριση έργων. Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι αν και οι 

περισσότεροι ερευνητές χρησιµοποιούν την τεχνολογία (όπως διάφορα λογισµικά), δεν 

τη θεωρούν όλοι εξαιρετικά σηµαντική. Με άλλα λόγια, τονίζεται ο βοηθητικός ρόλος 

που έχει η τεχνολογία. 

 
Εικόνα  15. Πόσο σηµαντική θεωρείτε την τεχνολογία; 

Ερώτηση 11. Πόσο σηµαντική θεωρείτε την ηγεσία; 

Η ηγεσία αναφέρεται στον διαχειριστή ή/και στην οµάδα διαχείρισης ενός έργου και οι 

απαντήσεις δείχνουν ότι σχεδόν όλοι (16) οι ερευνητές απάντησαν ότι είναι εξαιρετικά 

σηµαντική. Έχει αποδειχθεί ότι τις περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

των έργων, η οµάδα διαχείρισης είναι αυτή που θα ορίσει την επιτυχία ενός έργου, 
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καθώς πολλοί εταίροι δεν παίρνουν τις ανάλογες (ή και καµία πολλές φορές) 

πρωτοβουλίες.  

 
Εικόνα  16. Πόσο σηµαντική θεωρείτε την ηγεσία; 

Ερώτηση 12. Πόσο σηµαντικές θεωρείτε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µελών των 

οµάδων; 

Η αλληλεπίδραση αναφέρεται τόσο σε επίπεδο οργανισµού, όσο και σε επίπεδο οµάδων 

του οργανισµού µε οµάδες άλλων εταίρων. Όπως και στην ερώτηση 8, οι ερευνητές µε 

τις απαντήσεις τους σηµειώνουν την ανάγκη και τη σηµαντικότητα των 

αλληλεπιδράσεων εντός των οµάδων υλοποίησης και διαχείρισης για την επιτυχή 

υλοποίηση ενός έργου. 

 
Εικόνα  17. Πόσο σηµαντικές θεωρείτε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µελών των οµάδων; 
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Ενότητα 2. Επικοινωνία 

Στις παρακάτω ερωτήσεις οι απαντήσεις µπορούσαν να κυµανθούν από 1: Διαφωνώ 

απόλυτα ως 5: Συµφωνώ απόλυτα. 

Ερώτηση 13. Η βασική εµπειρογνωµοσύνη δηµιουργείται online στον οργανισµό 

µου; 

Η ερώτηση αφορά τις διαδικασίες δηµιουργίας εµπειρογνωµοσύνης στον οργανισµό και 

κατά πόσο αυτές είναι αποκλειστικά µε τη χρήση υπολογιστή και από απόσταση ή όχι. 

Αν και οι περισσότεροι συµφωνούν µε την τοποθέτηση της ερώτησης, υπάρχουν και 

κάποιοι µε ουδέτεροι και αρνητική στάση, το οποίο δείχνει ότι πολλές οµάδες 

βασίζονται και σε διαδικασίες face2face και όχι µόνο online. 

 
Εικόνα  18. Η βασική εµπειρογνωµοσύνη δηµιουργείται online στον οργανισµό µου; 

Ερώτηση 14. Λαµβάνω τα κατάλληλα διδάγµατα για να ωφεληθώ σε νέους τοµείς; 

Η ερώτηση ανιχνεύει αν τα διδάγµατα που συµπεριλαµβάνουν εµπειρίες 

(καταγεγραµµένες και µη) από προηγούµενα έργα µπορούν να βοηθήσουν σε 

µελλοντικά. Οι περισσότερες απαντήσεις είναι θετικές (10). Ωστόσο οι 7 ουδέτερες 

σηµειώνουν τον προβληµατισµό σε σχέση µε την ύπαρξη σταθερών και συγκεκριµένων 

µηχανισµών/µεθόδων χρήσης των προηγούµενων εµπειριών σε νέους τοµείς. 
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Εικόνα  19. Λαµβάνω τα κατάλληλα διδάγµατα για να ωφεληθώ σε νέους τοµείς; 

Ερώτηση 15. Έχω συνήθως χρόνο να συζητήσω ανεπίσηµα µε τους συναδέλφους 

µου; 

Η ερώτηση αφορά το διαθέσιµο χρόνο για άτυπες συζητήσεις των εργαζοµένων του 

οργανισµού πέρα των τακτικών και προκαθορισµένων. Οι περισσότερες απαντήσεις 

είναι ουδέτερες (9) µε τις υπόλοιπες να κυµαίνονται από αρνητικές ως πολύ θετικές. 

Αυτό δείχνει µη σταθερές πρακτικές σε σχέση µε την ανεπίσηµη συζήτηση στον 

οργανισµό. 

 
Εικόνα  20. Έχω συνήθως χρόνο να συζητήσω ανεπίσηµα µε τους συναδέλφους µου; 

Ερώτηση 16. Η εξατοµικευµένη µάθηση µετατρέπεται συνήθως σε µάθηση του 

οργανισµού µε την τεκµηρίωση αυτής της γνώσης στον οργανισµό; 

Η ερώτηση αφορά τις διαδικασίες µάθησης που εφαρµόζει ο καθένας και αν αυτές 

µετατρέπονται σε µάθηση του οργανισµού µέσα από συγκεκριµένες στρατηγικές 
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τεκµηρίωσης. Οι αρκετές αρνητικές απαντήσεις (7) και ουδέτερες (7) αποκαλύπτουν 

την ανυπαρξία σταθερών µηχανισµών τεκµηρίωσης της γνώσης που θα ακολουθούνται 

από όλους. 

 
Εικόνα  21. Η εξατοµικευµένη µάθηση µετατρέπεται συνήθως σε µάθηση του οργανισµού µε την τεκµηρίωση αυτής 
της γνώσης στον οργανισµό; 

Ερώτηση 17. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις/ανταλλαγές γνώσεων µέσα στον οργανισµό; 

Η ερώτηση αφορά την ύπαρξη µηχανισµών δηµιουργίας και ανταλλαγής 

τεκµηριωµένης γνώσης στον οργανισµό. Οι ουδέτερες απαντήσεις (9) και οι αρνητικές 

(6) σηµειώνουν σε συνέχεια µε την προηγούµενη ερώτηση την έλλειψη ανάγκης για 

τεκµηρίωση της γνώσης. 

 
Εικόνα  22. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις/ανταλλαγές γνώσεων µέσα στον οργανισµό; 
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Ερώτηση 18. Υπάρχουν πρακτικές διδασκαλίας βέλτιστων πρακτικών µέσα στον 

οργανισµό; 

Η ερώτηση αφορά την ύπαρξη πρακτικών διδασκαλίας βέλτιστων πρακτικών προς τους 

εργαζόµενους µε σχετική συνέπεια και µεθοδικότητα. Οι αρνητικές και ουδέτερες 

απαντήσεις δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν πρακτικές διδασκαλίας βέλτιστων πρακτικών 

εξαιτίας της φύσης των προβληµάτων που έρχονται αντιµέτωποι οι ερευνητές. 

 
Εικόνα  23. Υπάρχουν πρακτικές διδασκαλίας βέλτιστων πρακτικών µέσα στον οργανισµό; 

Ερώτηση 19. Υπάρχει πρόγραµµα καθοδήγησης στον οργανισµό; 

Η ερώτηση αναφέρεται σε προγράµµατα καθοδήγησης τα οποία βοηθούν κυρίως νέους 

εργαζοµένους να λειτουργήσουν στο συγκεκριµένο πλαίσιο εργασίας. Οι αρνητικές 

απαντήσεις (10) σηµειώνουν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραµµα καθοδήγησης, αλλά 

ύπαρξη άτυπων µηχανισµών υποστήριξης, που ενεργοποιούνται κατά περίπτωση. 
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Εικόνα  24. Υπάρχει πρόγραµµα καθοδήγησης στον Οργανισµό; 

Ερώτηση 20. Υπάρχουν Κέντρα Αριστείας στον οργανισµό; 

Η ερώτηση αφορά στην ύπαρξη συγκεκριµένων και ορισµένων Κέντρων Αριστείας µε 

στόχο τη δηµιουργία νέων ερευνητικών και ακαδηµαϊκών συνεργιών, µε τις απαντήσεις 

να δηλώνουν ότι οι περισσότεροι ερευνητές δεν έχουν συµµετάσχει ή δηµιουργήσει 

ανάλογα κέντρα. 

 
Εικόνα  25. Υπάρχουν Κέντρα Αριστείας στον οργανισµό; 

Ερώτηση 21. Εργαζόµαστε συνήθως σε οµάδες; 

Η ερώτηση αφορά την οµαδική εργασία και συνεργασία των εργαζοµένων σε ένα 

συγκεκριµένο έργο αλλά και µεταξύ διαφορετικών έργων. Οι θετικές απαντήσεις (14) 

σηµειώνουν ακόµη µια φορά ότι η συνεργασία και η οµαδική προσπάθεια είναι ένας 

από τους βασικούς, αν όχι ο βασικότερος, µηχανισµός επιτυχηµένης υλοποίησης και 

διαχείρισης έργων.  
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Εικόνα  26. Εργαζόµαστε συνήθως σε οµάδες; 

Ερώτηση 22. Το κύριο προϊόν µας είναι η γνώση µας; 

Η ερώτηση αφορά στο κατά πόσο και αν το τελικό προϊόν κατά την εκτέλεση αλλά και 

µετά την ολοκλήρωση ενός έργου είναι κυρίως η γνώση που παράγεται. Οι 

περισσότεροι ερευνητές (14) συµφωνούν µε τη συγκεκριµένη τοποθέτηση. Οι όποιες 

αρνητικές και ουδέτερες απαντήσεις σηµειώνουν ότι η γνώση αν και είναι προϊόν δεν 

είναι το κύριο αλλά έρχεται ως επακόλουθο του. 

 
Εικόνα  27. Το κύριο προϊόν µας είναι η γνώση µας; 

Ερώτηση 23. Αισθάνοµαι ότι διαθέτουµε µια κουλτούρα ανταλλαγής γνώσεων µέσα 

στον οργανισµό, σε αντιθεση µε συσσώρευση γνώσης; 

Η ερώτηση αναφέρεται στο κατά πόσο η αίσθηση των εργαζοµένων σε σχέση µε τη 

λογική του οργανισµού είναι προς την κατεύθυνση ανταλλαγής γνώσης περισσότερο 

από τη συσσώρευση νέας. Οι περισσότεροι ερευνητές είναι ουδέτεροι. Η έννοια της 
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κουλτούρας είναι εξαιρετικά δύσκολη να εµπεδωθεί κυρίως σε επίπεδο οµάδων. Αν και 

υπάρχει η πρόθεση πολλές φορές είναι δύσκολο, καθώς έρχεται σε αντίθεση µε 

ατοµικές νοοτροπίες και πρακτικές, που εφαρµόζει ο κάθε εργαζόµενος. 

 
Εικόνα  28. Αισθάνοµαι ότι διαθέτουµε µια κουλτούρα ανταλλαγής γνώσεων µέσα στον οργανισµό, σε αντιθεση µε 
συσσώρευση γνώσης; 

Ερώτηση 24. Έχουµε ένα υψηλό ποσοστό οµάδων µε κοινά κίνητρα και στόχους; 

Η ερώτηση αφορά στην ύπαρξη οµάδων εντός του οργανισµού που έχουν παρόµοια 

κίνητρα και στόχους, όπως για παράδειγµα εργαστήρια που δουλεύουν πάνω στο ίδιο 

θεµατικό αντικείµενο. 12 από τους ερευνητές συµφωνούν µε τη διαπίστωση 

ενισχύοντας τη δυνατότητα και την ευκαιρία για διαµοίραση γνώσης και τη συνεργασία 

σε σχέση µε τους κοινούς αυτούς στόχους. 

 
Εικόνα  29. Έχουµε ένα υψηλό ποσοστό οµάδων µε κοινά κίνητρα και στόχους; 
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Ερώτηση 25. Υπάρχουν online κοινότητες πρακτικής στον οργανισµό µου, όπου 

µπορούµε να ανταλλάξουµε απόψεις και ιδέες; 

Η ερώτηση αναφέρεται στην ύπαρξη τυπικών online κοινοτήτων πρακτικής µε στόχο 

την ενίσχυση της διαδικασίας αµοιβαίας και κοινής απόκτησης γνώσης µεταξύ 

ανθρώπων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα για κάποιο θέµα ή αντιµετωπίζουν το ίδιο 

πρόβληµα. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, στο οργανισµό δεν υπάρχουν ανάλογες 

κοινότητες, παρά µόνο ειδικές και ανά περίπτωση.  

 
Εικόνα  30. Υπάρχουν online κοινότητες πρακτικής στον οργανισµό µου, όπου µπορούµε να ανταλλάξουµε απόψεις 
και ιδέες; 

Ενότητα 3. Οργανωτική διευκόλυνση 

Στις παρακάτω ερωτήσεις οι απαντήσεις µπορούσαν να κυµανθούν από 1: Διαφωνώ 

απόλυτα ως 5: Συµφωνώ απόλυτα. 

Ερώτηση 26. Προωθείται και ανταµείβεται η ικανότητά µου να µοιράζοµαι τις 

γνώσεις µου µε τους άλλους; 

Η ερώτηση έχει να κάνει µε τα κίνητρα που δίνονται για να προσπαθήσει ένας 

εργαζόµενος να µοιραστεί τις γνώσεις του µε άλλους. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι οι 

διάφορες υπο-οµάδες των ερευνητών έχουν διαφορετικές στρατηγικές σε σχέση µε το 

θέµα.  
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Εικόνα  31. Προωθείται και ανταµείβεται η ικανότητά µου να µοιράζοµαι τις γνώσεις µου µε τους άλλους; 

Ερώτηση 27. Υπάρχει επαρκής προϋπολογισµός για κατάρτιση στον οργανισµό µου; 

Η ερώτηση αφορά την ύπαρξη σταθερού και στοχευµένου προϋπολογισµού για την 

κατάρτιση των εργαζοµένων µέσα από σεµινάρια, µαθήµατα, συνέδρια κτλ. Ακόµη µια 

φορά οι απαντήσεις δείχνουν τις διαφορετικές στρατηγικές που εφαρµόζει κάθε 

ερευνητής στην οµάδα του και κυρίως την ανυπαρξία ανάγκης για ενιαία στρατηγική 

από τον οργανισµό στο συγκεκριµένο θέµα. 

 
Εικόνα  32. Υπάρχει επαρκής προϋπολογισµός για κατάρτιση στον οργανισµό µου; 

Ερώτηση 28. Η επιτυχία, η αποτυχία συλλέγονται και χρησιµοποιούνται 

συστηµατικά στον οργανισµό; 

Η ερώτηση έχει στόχο να καταγράψει τη συστηµατική καταγραφή επιτυχηµένων ή 

αποτυχηµένων προσπαθειών και την επαναχρησιµοποίηση των σχετικών γνώσεων. Οι 



43 
 

απαντήσεις αποκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει ενιαία και οµοιόµορφη συστηµατική 

καταγραφή και χρήση εµπειριών σε σχέση µε επιτυχίες και αποτυχίες.  

 
Εικόνα  33. Η επιτυχία, η αποτυχία συλλέγονται και χρησιµοποιούνται συστηµατικά στον οργανισµό; 

Ερώτηση 29. Το σύστηµα µέτρησης στον οργανισµό µου ενσωµατώνει το 

πνευµατικό και το πελατειακό κεφάλαιο, καθώς και το κεφάλαιο γνώσης των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών µας; 

Η ερώτηση καταγράφει το αν η επιτυχία ενός έργου έχει να κάνει τόσο µε τη γνώση 

που παράγεται (σε επίπεδο προϊόντος ή υπηρεσίας) όσο και µε το πνευµατικό και 

πελατειακό κεφάλαιο του οργανισµού. Οι απαντήσεις ποικίλουν: 7 ερευνητές είναι 

θετικοί, 6 ουδέτεροι και 5 αρνητικοί στην τοποθέτηση της ερώτησης. Αυτό συµβαίνει 

εξαιτίας του στόχου που έχει κάθε οµάδα σε επίπεδο υλοποίησης έργου. Για 

παράδειγµα, µια υπο-οµάδα µπορεί να στοχεύει στο τελικό προϊόν, ενώ κάποια άλλη 

στη νέα γνώση που δηµιουργείται παράλληλα. 
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Εικόνα  34. Το σύστηµα µέτρησης στον οργανισµό µου ενσωµατώνει το πνευµατικό και το πελατειακό κεφάλαιο, 
καθώς και το κεφάλαιο γνώσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών µας; 

Ερώτηση 30. Διαθέτουµε την τεχνολογική υποδοµή για την προώθηση ενός 

περιβάλλοντος ανταλλαγής γνώσεων µέσα στον οργανισµό µας; 

Η ερώτηση αφορά στην ύπαρξη εργαλείων (hardware και software) που βοηθούν και 

προωθούν την ανταλλαγή γνώσης µέσα στον οργανισµό. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι 

υπάρχει ένα βασικό σύστηµα επικοινωνίας, που για άλλους είναι αρκετό ενώ για 

άλλους όχι.  

 
Εικόνα  35. Διαθέτουµε την τεχνολογική υποδοµή για την προώθηση ενός περιβάλλοντος ανταλλαγής γνώσεων µέσα 
στον οργανισµό µας; 
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Ερώτηση 31. Έχουµε εσωτερικές έρευνες που µελετούν τους εργαζόµενους για να 

εξεταστεί αν τα τµήµατα υποστηρίζουν και δηµιουργούν ευκαιρίες το ένα για το 

άλλο; 

Η ερώτηση ανιχνεύει το κατά πόσο γίνονται έρευνες εσωτερικές στον οργανισµό για 

την αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων. Οι απαντήσεις αναδεικνύουν 

ότι στο συγκεκριµένο οργανισµό δεν κρίνεται απαραίτητο να διεξάγονται ανάλογες 

έρευνες. 

 
Εικόνα  36. Έχουµε εσωτερικές έρευνες που µελετούν τους εργαζόµενους για να εξεταστεί αν τα τµήµατα 
υποστηρίζουν και δηµιουργούν ευκαιρίες το ένα για το άλλο; 

Ερώτηση 32. Παρακολουθούµε το βαθµό στον οποίο ο οργανισµός συνεργάζεται µε 

άλλες επιχειρηµατικές µονάδες, οργανισµούς ή πελάτες; 

Η ερώτηση αφορά τη συστηµατική παρακολούθηση του κατά πόσο ο οργανισµός 

συνεργάζεται µε άλλους αντίστοιχους οργανισµούς ή/και εταιρίες. Σύµφωνα µε τις 

απαντήσεις, ο οργανισµός δεν έχει σχετικές διαδικασίες. 
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Εικόνα  37. Παρακολουθούµε το βαθµό στον οποίο ο οργανισµός συνεργάζεται µε άλλες επιχειρηµατικές µονάδες, 
οργανισµούς ή πελάτες; 

Ερώτηση 33. Η διάταξη των γραφείων του οργανισµού είναι ευνοϊκή για τη 

συνεργασία µεταξύ των συναδέλφων; 

Η ερώτηση έχει να κάνει µε τη διάταξη του χώρου εργασίας και αν αυτός προωθεί τη 

συνεργασία. Οι χώροι και οι διατάξεις των γραφείων στον οργανισµό είναι 

διαφορετικοί και οι απαντήσεις δείχνουν ότι 9 πιστεύουν ότι είναι ιδανικοί για 

συνεργασία, ενώ 6 όχι.  

 
Εικόνα  38. Η διάταξη των γραφείων του οργανισµού είναι ευνοϊκή για τη συνεργασία µεταξύ των συναδέλφων; 
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Ερώτηση 34. Ο βαθµός επαναχρησιµοποίησης της γνώσης στον οργανισµό µου είναι 

υψηλός; 

Η ερώτηση αναφέρεται στο κατά πόσο η γνώση που έχει παραχθεί µέσω ενός έργου 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξανά µε ευκολία και συνέπεια. Αν και αυτό συµβαίνει 

(σύµφωνα µε τις παραπάνω ερωτήσεις), δεν υπάρχει συστηµατικότητα σε σχέση µε την 

επαναχρησιµοποίηση στον οργανισµό. 

 
Εικόνα  39. Ο βαθµός επαναχρησιµοποίησης της γνώσης στον οργανισµό µου είναι υψηλός; 

Ερώτηση 35. Η κατανοµή της γνώσης σε κατάλληλα άτοµα στον οργανισµό γίνεται 

ενεργά σε καθηµερινή βάση; 

Η ερώτηση ανιχνεύει το κατά πόσο η κατανοµή της γνώσης του οργανισµού σε 

εργαζοµένους ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους και τις ανάγκες γίνεται σε 

καθηµερινή βάση ή όχι. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, αυτό συµβαίνει για συγκεκριµένες 

και στοχευµένες ανάγκες υλοποίησης εργασιών, αλλά όχι σε γενικότερη βάση. 
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Εικόνα  40. Η κατανοµή της γνώσης σε κατάλληλα άτοµα στον οργανισµό γίνεται ενεργά σε καθηµερινή βάση; 

Ερώτηση 36. Οι νέες ιδέες που δηµιουργούν καινοτόµα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι 

συχνά στον οργανισµό; 

Η ερώτηση έχει να κάνει µε το κατά πόσο η διαδικασία δηµιουργίας νέας ιδέας, που 

έχει ως συνέπεια ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, είναι συχνές στον οργανισµό και όχι µόνο 

στα πλαίσια ενός προκαθορισµένου έργου. 11 ερευνητές απάντησαν θετικά, ενώ 4 

αρνητικά εξαιτίας του χρονικού κύκλου εµπλοκής που έχουν σε κάποιο έργο. Για 

παράδειγµα, κάποιοι δουλεύουν σε νέες ιδέες σε ετήσια βάση, ενώ άλλοι σχεδόν κάθε 

µήνα.  

 
Εικόνα  41. Οι νέες ιδέες που δηµιουργούν καινοτόµα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι συχνά στον οργανισµό; 
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Ανάλυση ερωτηµατολογίου/συνεντεύξεων  

Το ερωτηµατολόγιο εµπεριείχε εκτός από τις κλειστού και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, 

που είχαν στόχο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία γύρω από το ποιοι παράγοντες 

επηρεάζουν τη διαχείριση έργων, τόσο για ένα συγκεκριµένο έργο, όσο και γενικότερα. 

Επίσης, ακολούθησαν και 6 συνεντεύξεις µε τους senior ερευνητές του οργανισµού στις 

όποιες συζητήθηκαν αναλυτικά οι απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου.  

Στη συνέχεια, µετά από ανάλυση των συνεντεύξεων και των απαντήσεων στις 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, έγινε δυνατό να ανιχνευθούν συγκεκριµένες προτάσεις που 

εκφράζουν πολύ στοχευµένα καλές πρακτικές, που εφαρµόζονται στον οργανισµό. 

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι συγκεκριµένες αυτές προτάσεις, που όπως 

αναφέρθηκε είναι ευρήµατα της συνδυαστικής ανάλυσης των συνεντεύξεων και των 

απαντήσεων στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.  

Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι είναι κρίσιµοι για την επιτυχία στη διαχείριση έργων 

(γενικά); 

• Κατάλληλο προσωπικό, εµπλοκή προσωπικού τόσο κατά τη συγγραφή της 

πρότασης όσο και την εκτέλεση/διαχείριση του έργου, ευέλικτες δοµές οργάνωσης. 

• Οι συντονιστές να διαθέτουν τη γνώση, την εµπειρία και την πρόθεση να 

υποστηρίζουν το έργο, κοινοί στόχοι και σεβασµός στην οµάδα, µείωση 

δυσάρεστου overhead επικοινωνίας/συνεργασίας. 

• Εµπειρία του συντονιστή (κυρίως) και των εταίρων σε έργα. Αξιοπιστία των 

εταίρων. Όγκος γραφειοκρατικών διαδικασιών που επιβάλλονται από την αρχή 

χρηµατοδότησης. Τεχνική εµπειρία των εταίρων. Προηγούµενες συνεργασίες 

µεταξύ των εταίρων. Βαθµός λεπτοµέρειας και αρτιότητας του τεχνικού δελτίου. 

• Διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, commitment εταίρων, ρεαλιστικότητα του 

σχεδίου υλοποίησης. 

• Καλή συνεργασία ανάµεσα στους συµµετέχοντες, σωστός συντονισµός. 

• Μεθοδολογία. 

• Συστηµατικότητα.  

• Συνέπεια. 

• Οργάνωση και προγραµµατισµός. 
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• Η επίτευξη όλων των στόχων που έχει θέσει το έργο εντός του 

χρονοδιαγράµµατος, η σηµαντικότητα των αποτελεσµάτων και η αποδοχή τους 

από την κοινωνία. 

• Υλοποίηση τεχνικών στόχων, παράδοση παραδοτέων στην ώρα τους, δηµοσιότητα 

των αποτελεσµάτων, σωστή διαχείριση των οικονοµικών πόρων για αγορά 

υλικοτεχνικού εξοπλισµού. 

• Η κατανόηση των τεχνολογικών στόχων του έργου, η τήρηση των σχετικών 

χρονοδιαγραµµάτων και φυσικά η αγαστή συνεργασία µεταξύ των 

εµπλεκόµενων/εταίρων του έργου. 

• Σωστή διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, αλληλεπίδραση και επικοινωνία 

µεταξύ των συµµετεχόντων, ξεκάθαροι στόχοι και κοινός προγραµµατισµός για 

την επίτευξη αυτών, και αποτελεσµατική διαχείριση γνώσης και αποτελεσµάτων. 

• O coordinator/project manager να έχει σχετική εµπειρία και γνώσεις καθώς και 

οι οµάδες που συµµετέχουν (εµπειρία προσωπικού). 

• Η ύπαρξη κλίµατος συνεργασίας και εµπιστοσύνης µεταξύ των µελών της οµάδας 

του έργου. 

• Η αναγνώριση της σηµαντικότητας του ρόλου, των γνώσεων και των 

επιτευγµάτων καθενός από τα µέλη της οµάδας και της συµβολής του καθενός ως 

προς τη συνολική επιτυχή έκβαση του έργου. 

• Η οµαλή διαχείριση ρίσκων και πιθανών κρίσεων χωρίς να διαταράσσεται το 

συνεργατικό κλίµα.  

• Προηγούµενη εµπειρία. 

• O στόχος του έργου θα πρέπει να είναι εξ' αρχής σωστά καθορισµένος και 

ξεκάθαρος. Καλή γνώση των δυνατοτήτων της οµάδας, ώστε οι στόχοι να είναι 

ρεαλιστικοί στα στενά περιθώρια κόστους/χρόνου. Δυνατότητα ευελιξίας σε 

περίπτωση αποκλίσεων από το πλάνο και όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη πρόβλεψη 

των αποκλίσεων αυτών (ώστε να λαµβάνονται γρήγορα διορθωτικές ενέργειες). 

• Συνεργασία, επικοινωνία και οµαδική εργασία. 

• Συνέπεια των εταίρων, δέσµευση των εταίρων, συνεργασία σε µίκρο και µάκρο 

επίπεδο. 

• Κοινοί στόχοι-όραµα, προγραµµατισµός, καταµερισµός και παρακολούθηση 

εργασιών, συνεχής διαχείριση, συνεργασία και επικοινωνία. 

Ποιοι παράγοντες είναι κρίσιµοι για την επιτυχία ενός µεµονωµένου έργου; 
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• Προσεκτικά σχεδιασµένο τεχνικό δελτίο, εταίροι που αφιερώνουν σηµαντική 

ενέργεια στο έργο, έµπειρος συντονιστής. 

• Έµφαση στους doers όχι στους talkers, στην πράξη και όχι στην εικόνα. 

• Εµπειρία και γνώση των ατόµων που εµπλέκονται.  

• Η αποφυγή του personnel rotation.  

• Η ισορροπία µεταξύ επιστηµονικών στόχων του έργου και των απαιτήσεων των 

χρηστών. 

• Καλή "χηµεία" µεταξύ εταίρων και ρεαλιστικότητα του πλάνου υλοποίησης. 

• Τα παραπάνω συν την εµπειρία από προηγούµενα έργα και τη σωστή κατάρτιση 

της οµάδας έργου. 

• Καλή συνεργασία µεταξύ των εταίρων. 

• Επικάλυψη ανάµεσα στα ενδιαφέροντα των εταίρων και στο αντικείµενο του 

έργου. 

• Η διάδοση των αποτελεσµάτων, η απήχηση του έργου στην κοινωνία και η 

ενσωµάτωση του στην αγορά. 

• Σωστή συνεργασία των εταίρων, τακτή επικοινωνία των εταίρων µε χρήση 

τεχνικών εξ αποστάσεως αλλά και ενώπιος ενωπίω συναντήσεων. 

• Άριστη αξιοποίηση της γνώσης και εµπειρίας των 

ανθρώπων/επιχειρήσεων/οργανισµών που εµπλέκονται σε ένα έργο. 

• Σαφής καθορισµός των απαιτήσεων από την αρχή του έργου. Διαρκής 

επικοινωνία µε χρήστες για καθορισµό απαιτήσεων (και κατά τη διάρκεια του 

έργου, στις φάσεις υλοποίησης). Ανάλυση κινδύνων (risk analysis) και µέτρα για 

την έγκαιρη αντιµετώπιση. 

• Σε επίπεδο µεµονωµένου έργου, σηµαντικότεροι παράγοντες για την επιτυχία του 

είναι η επιτυχηµένη ολοκλήρωση (integration) των λειτουργιών του, η επαρκής 

ανάπτυξη των ερευνητικών τµηµάτων του, ώστε το έργο να έχει πράγµατι 

προστιθέµενη αξία, και η στόχευσή του σε κατάλληλο (ευρύ) κοµµάτι της αγοράς 

ώστε να υπάρχει λόγος για την περαιτέρω συντήρηση και ανάπτυξη των 

αποτελεσµάτων του. 

• Οργάνωση και χρονο-προγραµµατισµός στόχων και δράσεων (action points) 

• Αποτελεσµατική επικοινωνία, ρεαλιστικοί στόχοι σύµφωνα µε τις πραγµατικές 

δυνατότητες των εταίρων. Τήρηση προθεσµιών και ξεκάθαροι ρόλοι όλων των 

εµπλεκοµένων. Συνολική επίβλεψη της εικόνας του έργου κάθε στιγµή.  

• Συντονισµός εργασιών και χρονοδιάγραµµα. 
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• Γνώση από προηγούµενα έργα, χρόνος απασχόλησης του προσωπικού, οργάνωση 

από τον coordinator. 

• Τεχνικές ικανότητες, ορισµός, παρακολούθηση και επαναπροσδιορισµός των 

στόχων, ποιότητα και αποδοχή αποτελεσµάτων. 

Γενικοί παράγοντες 

• Είναι σηµαντικό: να συλλέγεται κεντρικά η γνώση και να έχουν πρόσβαση αυτοί 

που χρειάζεται, να αποθηκεύονται συµπεράσµατα από συναντήσεις προκειµένου 

να προχωράµε προσθετικά (incrementally). 

• Η επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη της οµάδας είναι ίσως ο σηµαντικότερος 

παράγοντας. Εξίσου σηµαντική είναι και η µεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας.  

• Η τακτή επικοινωνία των συντονιστών/διαχειριστών του έργου µε τους 

υπεύθυνους των ενοτήτων υλοποίησης) είναι πολύ σηµαντική για την 

παρακολούθηση και επίτευξη των στόχων του έργου στην ώρα τους και την τελική 

επιτυχία αυτού. 

• Η ανάπτυξη σαφών διεργασιών επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µεταξύ των 

συνεργατών διευκολύνει την επιτυχή υλοποίηση του έργου, την αλληλεπίδραση και 

τη διάχυση της γνώσης. 

• Η ηγεσία και κατά επέκταση ο γενικός συντονισµός, οι αλληλεπιδράσεις και η 

επικοινωνία, καθώς και η ανταλλαγή και η χρήση γνώσης είναι τα πιο σηµαντικά 

και χωρίς αυτά  οι πιθανότητες επιτυχίας είναι µειωµένες. Τα υπόλοιπα δρουν 

επικουρικά. 

• Σηµαντικότερη κρίνεται η οµαλή αλληλεπίδραση και συνεργασία µέσα στην οµάδα 

µεταξύ ατόµων µε διαφορετικές ικανότητες, µε σκοπό την αξιοποίηση στο µέγιστο 

του υπάρχοντος δυναµικού. 

• Η αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών τόσο µεταξύ των µελών εντός ενός 

οργανισµού αλλά και µεταξύ των εταίρων είναι το κλειδί για τη σωστή εξέλιξη. 

Προφανώς η ηγεσία παίζει πρωτεύων ρόλο ειδικά αν υπάρχουν θέµατα (conflicts) 

στην πορεία. 

• Η συνεργασία είναι το πλέον σηµαντικό σε συνδυασµό µε την οργάνωση της. Δεν 

είναι αυτονόητη και πρέπει να υπάρξουν προσπάθειες από τον συντονιστή για να 

είναι επιτυχηµένη η συνεργασία. Η συνεργασία πρέπει να µπορεί να υπάρξει τόσο 

σε επίπεδο µικρών οµάδων όσο και µεταξύ εταίρων. 
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Ανάλυση Εσωτερικών Εγγράφων  

Κατά τη διάρκεια των 6 συνεντεύξεων τέθηκε το ερώτηµα αν υπάρχουν κάπου 

καταγεγραµµένες καλές πρακτικές στον οργανισµό. Σχετικά µε τη διαχείριση έργων το 

µόνο µέρος που είναι καταγεγραµµένες καλές πρακτικές είναι συγκεκριµένα παραδοτέα 

έργων. Στη διαχείριση έργου, ένα παραδοτέο είναι ένα προϊόν ή µια υπηρεσία που 

δίνεται στον κάθε πελάτη (για παράδειγµα η Ε.Ε.). Ένα παραδοτέο συνήθως έχει 

ηµεροµηνία λήξης και είναι απτό, µετρήσιµο και συγκεκριµένο. Ένα παραδοτέο µπορεί 

να είναι διαθέσιµο σε όλους ή µόνο στον πελάτη και στα µέλη της κοινοπραξίας  και 

πρέπει να ικανοποιεί ένα ορόσηµο ή ηµεροµηνία λήξης που δηµιουργείται και 

παράγεται στο σχέδιο έργου. Ένα παραδοτέο µπορεί να είναι ένα κείµενο τεκµηρίωσης, 

ένα προϊόν λογισµικού, ένα έγγραφο σχεδιασµού, ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα ή άλλο 

στοιχείο που απαιτείται από το σχέδιο του έργου. 

Η έρευνα συνεχίστηκε στη µελέτη 3 συγκεκριµενών παραδοτέων και πιο συγκεκριµένα 

τµήµατα αυτών που δεν έχουν εµπιστευτική πληροφορία. Μέσα από τη µελέτη και την 

ανάλυση αυτών αναδείχθηκαν κοινές καλές πρακτικές. Στη συγκεκριµένη ενότητα 

παρουσιάζονται αυτά τα κοινά σηµεία καλών πρακτικών που εφαρµόζονται στον 

οργανισµό και αφορούν τη διασφάλιση ποιότητας.  

Διασφάλιση ποιότητας 

Σχέδιο διασφάλισης ποιότητας 

Το σχέδιο διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης είναι θεµελιώδους σηµασίας για την 

επιτυχία κάθε έργου, τόσο από άποψη έρευνας όσο και ανάπτυξης, καθώς και για την 

επίτευξη των στόχων εκµετάλλευσής του κατά τη διάρκεια ζωής του έργου και πέραν 

αυτού. Εννοείται ως κατευθυντήρια γραµµή για τους εταίρους του έργου για την 

επιτυχή διασφάλιση των στόχων και των συνεισφορών του έργου, καθώς και για την 

εκπλήρωση των στοχοθετηµένων προδιαγραφών, απαιτήσεων και καθορισµένων 

ποιοτικών ελέγχων. 

Πιο συγκεκριµένα, παρακολουθεί τον τρόπο µε τον οποίο το έργο επιτυγχάνει τους 

αναφερόµενους ερευνητικούς στόχους του και αναπτύσσει τις κατευθυντήριες γραµµές 

για την εξασφάλιση της ποιότητας της έρευνας και του παραγόµενου συστήµατος. Στο 

πλαίσιο αυτό παρουσιάζει επίσης τη στρατηγική εκτίµησης κινδύνου, τα µέτρα που 

πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση ανίχνευσης ή προγνωστικών ελλείψεων ποιότητας και 

των αρµοδιοτήτων διασφάλισης της ποιότητας στην κοινοπραξία. Επιπλέον, 
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παρουσιάζει ένα λεπτοµερές σχέδιο αξιολόγησης για τις θεωρητικές λύσεις (δηλ. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας), καθώς και για την κλιµάκωση και την αξιολόγηση της 

απόδοσης των πρωτοτύπων και της τελικής βιτρίνας που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια 

του έργου. Οι εταίροι που συµµετέχουν στην ανάπτυξη των µεµονωµένων θεωρητικών 

λύσεων θα ασχοληθούν µε την ανάπτυξη κατάλληλων µετρήσεων στον αντίστοιχο 

τοµέα εργασίας τους. 

Το σχέδιο διασφάλισης ποιότητας περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Τις κατευθυντήριες γραµµές που θα ακολουθήσουν τα µέλη της κοινοπραξίας 

για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας έρευνας, ανάπτυξης και αναφοράς 

σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση ανίχνευσης ή 

προγνωστικής ποιότητας.  

• Την ερευνητική δραστηριότητα που θα αξιολογηθεί κατά την παρακολούθηση 

της ποιότητας 

• Τις αρµοδιότητες διασφάλισης της ποιότητας στην κοινοπραξία 

Η δοµή διαχείρισης έχει σχεδιαστεί για να  

• διασφαλίζει τη συµµετοχή όλων των εργολάβων στο έργο 

• διατηρήσει το έργο σε χρόνο, ποιότητα και προϋπολογισµό 

• διασφαλιστεί η κατανόηση του επιπέδου διαχείρισης σε θέµατα χρηστών, 

τεχνικών και εκµετάλλευσης 

• παρακολουθεί και να µετριάζει τους κινδύνους  

• παρέχει µηχανισµούς για την πρόληψη των συγκρούσεων και την επίλυση των 

διαφορών.  

Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η συνολική αποδοτικότητα των εργασιών του έργου, 

δηµιουργείται µια σαφώς καθορισµένη ιεραρχική δοµή. Όλες οι ευθύνες και οι 

αρµοδιότητες κατανέµονται στους παρακάτω: 

• Συντονιστής έργου: Ο Συντονιστής Έργου είναι βασικό άτοµο στην αξιολόγηση 

της επίτευξης των στόχων και των κινδύνων στο πλαίσιο του έργου καθ 'όλη τη 

διάρκεια του, στην παρακολούθηση της ποιότητας των παραδοτέων, από την 

άποψη της διαχείρισης του έργου, στην παρακολούθηση της προόδου του έργου 

και στην εφαρµογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 
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• Επιστηµονικός Διευθυντής: Ο Επιστηµονικός Διευθυντής έχει διάφορες 

αρµοδιότητες, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και της παρακολούθησης 

των επιστηµονικών οδηγιών σύµφωνα µε τους στόχους του σχεδίου. Με 

επίκεντρο την ποιότητα της έρευνας, την ποιότητα των παραδοτέων, τόσο από 

επιστηµονική, όσο και από τεχνική άποψη και τη διευκόλυνση της ροής 

πληροφοριών µεταξύ των πακέτων εργασίας. 

• Τεχνικός Διευθυντής: Ο Τεχνικός Διευθυντής αναλαµβάνει διάφορα καθήκοντα, 

όπως ο σχεδιασµός και η παρακολούθηση των τεχνολογικών οδηγιών, σύµφωνα 

µε τους στόχους του έργου, µε επίκεντρο την ποιότητα των τεχνικών εξελίξεων 

(δηλαδή την ποιότητα των πρωτοτύπων και του λογισµικού που 

αναπτύσσονται), την ολοκλήρωση του συστήµατος και τον συντονισµό της 

τεχνικής ολοκλήρωσης µεταξύ των τεχνικών εξελίξεων σταυροειδών 

τεχνολογιών. 

• Διαχειριστής Διασφάλισης Ποιότητας: Ο Διαχειριστής Διασφάλισης Ποιότητας 

ελέγχει αν το λογισµικό, το υλικό και τα έγγραφα του έργου αναπτύσσονται και 

προετοιµάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του τεχνικού δελτίου του έργου.  

• Υπεύθυνος πακέτου εργασίας (επικεφαλής Work Package - WP): Το έργο 

χωρίζεται σε πακέτα εργασίας µε συγκεκριµένους στόχους. Σε κάθε οµάδα 

εργασίας έχει ανατεθεί ένας ηγέτης WP, ο οποίος έχει διάφορες αρµοδιότητες 

συµπεριλαµβανοµένου του προγραµµατισµού του επιστηµονικού και τεχνικού 

έργου του WP και εξασφαλίζοντας ότι το χρονοδιάγραµµα διατηρείται, τόσο για 

τις τεχνικές εξελίξεις, όσο και για τα παραδοτέα.  

• Εποπτικό Συµβούλιο: Το Εποπτικό Συµβούλιο του Έργου είναι το επίσηµο 

όργανο λήψης αποφάσεων της Κοινοπραξίας, που αποτελείται από τον 

Συντονιστή του Έργου, τον Τεχνικό Διευθυντή και έναν επιστηµονικό 

εκπρόσωπο από κάθε εταίρο. Εξασφαλίζει ότι η κοινοπραξία εκπληρώνει όλες 

τις συµβατικές υποχρεώσεις της και είναι υπεύθυνο για τον συνολικό έλεγχο της 

προόδου. 

• Οµάδα διαχείρισης έργων: Η οµάδα διαχείρισης έργων είναι υπεύθυνη για την 

παρακολούθηση της χρηµατοοικονοµικής ποιότητας, η οποία περιλαµβάνει:  

o τον έλεγχο του προϋπολογισµού,  

o την παραλαβή όλων των πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν από την 

κοινοπραξία και τη µεταφορά κεφαλαίων στα µέλη της κοινοπραξίας  
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o την έγκαιρη υποβολή παραδοτέων, εκθέσεων και δηλώσεων δαπανών 

και τον συντονισµό όλων των συµβατικών θεµάτων. 

• Οµάδα χρηστών: Η οµάδα χρηστών συγκροτείται, εκτός από τα µέλη της 

τακτικής κοινοπραξίας και από την εξωτερική οµάδα µελών. Διοικείται από µια 

επιτροπή µε εκπροσώπους όλων των εταίρων. Μεταξύ άλλων αρµοδιοτήτων, 

είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ποιότητας των παραδοτέων και των 

υλοποιήσεων του έργου, ενεργώντας ως εξωτερικός αναθεωρητής και 

προσφέρει συµβουλές σχετικά µε τις απαιτήσεις των χρηστών και τη δηµιουργία 

υποθέσεων χρήσης. Περιλαµβάνει χρήστες διαφορετικών προφίλ, καθώς και 

ερευνητικές οµάδες µε συναφείς δραστηριότητες στο έργο. 

• Οµάδα Διαχείρισης Πνευµατικής Ιδιοκτησίας: Η Οµάδα Διαχείρισης 

Πνευµατικής Ιδιοκτησίας είναι υπεύθυνη για την παροχή συµβουλών σχετικά µε 

αποφάσεις για τη χορήγηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε επίπεδο 

Κοινοπραξίας ή µε άλλα θέµατα που σχετίζονται µε την προστασία και τη 

δηµοσίευση. Βοηθά επίσης τους εταίρους να διαπραγµατευτούν διαφανείς 

συµφωνίες µεταξύ εφευρετών και ενδεχόµενων εκµεταλλευτών πριν 

προχωρήσουν σε επίσηµους και νόµιµους διαύλους. 

• Η Οµάδα Αξιολόγησης Ποιότητας: Η οµάδα αξιολόγησης ποιότητας έχει έναν 

ορισµένο αντιπρόσωπο από κάθε εταίρο. Η αποστολή της οµάδας περιλαµβάνει:  

o εξασφάλιση της συµµόρφωσης των εταίρων µε τις διατάξεις του Σχεδίου 

Ποιότητας,  

o συµβολή στη µέτρηση και καταγραφή της επίτευξης των στόχων του 

έργου και  

o εξασφάλιση ότι οι δοκιµές χρηστικότητας και τεχνικής αξιολόγησης να 

εκτελούνται σωστά και τα αποτελέσµατα να ανακοινώνονται σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης 

Κατευθυντήριες γραµµές για την έρευνα, την ανάπτυξη και την υποβολή εκθέσεων 

υψηλής ποιότητας 

Αυτή η ενότητα περιλαµβάνει τις διαδικασίες επικοινωνίας και τη διαχείριση 

πληροφοριών, οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές για την επίτευξη συνεργατικής έρευνας, 

ανάπτυξης και αναφοράς. Επιπλέον, περιλαµβάνει τις κατευθυντήριες γραµµές για την 

επίτευξη υψηλής ποιότητας έρευνας, ανάπτυξης και υποβολής εκθέσεων στο κάθε έργο. 
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Διαδικασίες επικοινωνίας 

Γενική επικοινωνία µεταξύ εταίρων της κοινοπραξίας. Ο Συντονιστής Ανάδοχος είναι 

υπεύθυνος για τη διαχείριση της επικοινωνίας εντός της Κοινοπραξίας. Οι κύριοι 

τρόποι επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων θα πρέπει να είναι email, τηλέφωνο 

και on-line προγράµµατα φωνητικής συνοµιλίας, όπως το Skype, το WebEx και το 

Hangout. Για την αποστολή τεκµηρίωσης σε χαρτί, προτιµάται το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο σαρωµένων αντιγράφων έναντι του φαξ (λόγω της συνήθως καλύτερης 

ποιότητας του πρώτου). Για την παροχή διοικητικής τεκµηρίωσης πρέπει να 

χρησιµοποιούνται ταχυδροµικές υπηρεσίες. 

Οι περισσότερες από τις καθηµερινές πληροφορίες (τόσο διοικητικές όσο και τεχνικές) 

θα µεταφερθούν ηλεκτρονικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ωστόσο, προκειµένου 

να µειωθεί ο όγκος των ηλεκτρονικών µηνυµάτων και να διασφαλιστεί η συνεχής 

διαθεσιµότητα ηλεκτρονικών τεκµηρίων, το Έργο διατηρεί ένα ασφαλές αποθετήριο µε 

βάση το wiki όλων των εγγράφων και των παραδοτέων έργων σε ένα διακοµιστή 

επικοινωνίας. Αντί να κυκλοφορήσει η τεκµηρίωση του έργου (συµπεριλαµβανοµένων 

των παραδοτέων) στους Συνεργάτες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ο υπεύθυνος 

συνεργάτης θα το ανεβάσει στο διακοµιστή και θα ενηµερώσει τους συνεργάτες για τη 

διαθεσιµότητά τους για λήψη. 

Το αποθετήριο εγγράφων είναι ένα wiki. Κάθε εταίρος είναι υπεύθυνος για τη 

µεταφόρτωση του υλικού που προορίζεται να µοιραστεί µε µερικούς ή µε όλους τους 

άλλους συνεργάτες της Κοινοπραξίας στο wiki του έργου. Εκτός από το wiki, ο 

τεχνικός υπεύθυνος δηµιουργεί σχετικά αποθετήρια πηγαίου κώδικα.  

Συνεδριάσεις. Όλοι οι συµµετέχοντες υπενθυµίζονται για τις ηµεροµηνίες συνεδρίασης 

του έργου 30 ηµέρες νωρίτερα µαζί µε την ατζέντα το αργότερο δύο εβδοµάδες πριν 

από τη συνεδρίαση για σχόλια και ενδεχόµενες προσαρµογές. Για τις συνόδους 

ολοµέλειας της κοινοπραξίας, ο πρόεδρος της συνάντησης θα είναι ο συντονιστής. Για 

τις συνεδριάσεις της οµάδας εργασίας (WP), ο Πρόεδρος της Συνάντησης θα είναι ο 

ηγέτης του WP. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα εργασίας βρίσκονται στο wiki 

τουλάχιστον πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης. Αυτό 

ισχύει ιδίως για τις συνεδριάσεις της Οµάδας της Ολοµέλειας. 

Τα πρακτικά αποστέλλονται στους συνεργάτες το αργότερο τρεις εβδοµάδες µετά τη 

συνεδρίαση. Οι εταίροι επανεξετάσουν και, αν χρειαστεί, θα προτείνουν διορθώσεις. Τα 
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πρακτικά, στα οποία συµφωνούν όλοι οι εταίροι, θα εγκριθούν και η τελική έκδοση θα 

διατηρηθεί στο wiki. Πριν από την επόµενη συνεδρίαση, τα πρακτικά θεωρούνται 

εγκριθέντα εάν δεν έχουν αποσταλεί αντιρρήσεις στον συντονιστή εντός 15 ηµερών 

από την κυκλοφορία των πρακτικών. 

Κατάλογοι αλληλογραφίας. Υπάρχουν λίστες αλληλογραφίας, µία λίστα για κάθε πακέτο 

εργασίας, όπου µπορούν να εγγραφούν τα µέλη του WP και οι κύριες λίστες έργου. 

Διαχείριση Πληροφοριών 

Συνεργατικό εργαλείο. Το Wiki έχει ως κύριο στόχο τη δηµιουργία τεκµηρίωσης 

οποιουδήποτε είδους. Έχει µια απλή αλλά ισχυρή σύνταξη που επιτρέπει στο 

περιεχόµενο να παραµένει ευανάγνωστο από έξω από το Wiki και επίσης διευκολύνει 

τη δηµιουργία δοµηµένων κειµένων. Όλα τα δεδοµένα αποθηκεύονται σε αρχεία απλού 

κειµένου. Δεν απαιτείται βάση δεδοµένων. Εποµένως, είναι κατάλληλο να αναπτυχθεί 

για εσωτερική διαχείριση γνώσης και ως σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου.  

Στο wiki υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε τα διοικητικά θέµατα του έργου, όπως τα 

έγγραφα των συµβάσεων, πίνακες προσπάθειας, διοικητικές οντότητες και διοικητικά 

συµβούλια, επαφές, συναντήσεις, πακέτα εργασίας κλπ.  

Εκτός από το διοικητικό και διαχειριστικό µέρος, το wiki χρησιµοποιείται επίσης για 

την πραγµατική εργασία του έργου. Υπάρχουν σελίδες για κάθε εργασία. Σε κάθε 

σελίδα του πακέτου εργασίας υπάρχουν ενηµερωτικοί πίνακες που περιλαµβάνουν τις 

εργασίες των πακέτων εργασίας, την κατανοµή της προσπάθειας και τα παραδοτέα. 

Υπάρχουν επίσης τµήµατα όπως ο σχεδιασµός εργασιών για την προσεχή περίοδο και 

τα ανοικτά ζητήµατα και σηµεία δράσης, στα οποία περιγράφονται οι εργασίες που 

πρέπει να εκτελεστούν και τα πιθανά θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Μέσω του εργαλείου wiki, κάθε µέλος της κοινοπραξίας µπορεί εύκολα να 

δηµιουργήσει µια νέα υπο-σελίδα και κάθε άλλο µέλος µπορεί να επεξεργαστεί, να 

σχολιάσει ή να προσθέσει περιεχόµενο σε αυτό. Το Wiki υποστηρίζει επίσης τη 

µεταφόρτωση αρχείων, µια λειτουργία που χρησιµοποιείται για µεγάλα έγγραφα, 

συγκεκριµένα έγγραφα προτύπων (π.χ. παραδοτέα) ή άλλους τύπους αρχείων (όπως 

φύλλα excel, εικόνες κ.λπ.). 
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Πρότυπα εγγράφων. Προκειµένου να επιτευχθεί οµοιοµορφία στην παρουσίαση των 

παραδοτέων, των εσωτερικών εγγράφων και των παρουσιάσεων πολλών παραγόντων, η 

οµάδα συντονισµού υποβάλει ξεχωριστά πρότυπα για κάθε τύπο εγγράφου 

Τέλος, για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση των γραµµατοκιβωτίων, τα έγγραφα δεν 

διανέµονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αλλά µεταφορτώνονται στο wiki και 

στη συνέχεια γίνεται η ενηµέρωση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(συµπεριλαµβανοµένης της διεύθυνσης URL του µεταφορτωµένου εγγράφου).  

Ενέργειες, πρακτικά συνεδριάσεων και ανοικτά θέµατα καταγραφής. Οι ενέργειες και η 

καταγραφή ανοιχτών θεµάτων είναι µια πολύ σηµαντική διαδικασία και η συνεχής 

ενηµέρωσή τους είναι σηµαντική. Για το λόγο αυτό, υπάρχει ένα ξεχωριστό τµήµα που 

περιέχει τα σηµεία δράσης και τις προθεσµίες τους για όλα τα WPs για δράση και 

ανοιχτή τεκµηρίωση.  

Έρευνα υψηλής ποιότητας 

Για να εξασφαλιστεί µια υψηλής ποιότητας έρευνα, το κάθε έργο λαµβάνει τα 
ακόλουθα ειδικά χαρακτηριστικά βήµατα: 

• δηµοσίευση του ερευνητικού έργου που εκτελείται σε περιοδικά και συνέδρια 
υψηλής ποιότητας 

• παράδοση παραδοτέων υψηλής ποιότητας, δηλ. αναφορών και πρωτοτύπων 
• καθορισµός δεικτών απόδοσης και παρακολούθηση της προόδου των στόχων 
σύµφωνα µε αυτούς 

• εφαρµογή τεχνικών αυτοαξιολόγησης για την παραγωγή λογισµικού ποιότητας.  

Παραδοτέα. Τα έργα έχουν συνήθως δύο τύπους παραδοτέων, δηλαδή εκθέσεις και 

πρωτότυπα που απαιτούν διαφορετικό χειρισµό. Η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας 

στα πρωτότυπα περιλαµβάνει την εφαρµογή συγκεκριµένων διαδικασιών που 

στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου υπέρβασης του έργου, στην ικανοποίηση 

των απαιτήσεων που αναµένονται από το λογισµικό και στη δηµιουργία λογισµικού 

ποιότητας. Ο κύκλος ζωής της ανάπτυξης: 

• Το πρώτο βήµα είναι η "ανάλυση των απαιτήσεων" και περιλαµβάνει την 

κατανόηση των απαιτήσεων / στόχων του έργου. Προκειµένου να 

αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις, είναι δυνατή η πραγµατοποίηση πρωτότυπων 

πρωτοτύπων, η οποία περιλαµβάνει τη µερική υλοποίηση της κατασκευής του 

συστήµατος και χρησιµοποιείται για την κατανόηση των απαιτήσεων. Επιπλέον, 
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η ανάλυση απαιτήσεων µπορεί να ωφεληθεί από την ανάπτυξη σεναρίων που 

καθορίζουν τις απαιτούµενες συµπεριφορές του συστήµατος από την οπτική 

γωνία µιας συγκεκριµένης κατηγορίας χρηστών.  

• Το δεύτερο βήµα είναι η "Σχεδίαση" και περιλαµβάνει τον αρχικό σχεδιασµό 

υψηλού επιπέδου των εργασιών ή των πακέτων εργασίας και µια επόµενη φάση 

σχεδίασης λεπτοµέρειας στην οποία ορίζονται οι λεπτοµερείς όψεις του 

λογισµικού (π.χ. δοµή αντικειµένου και κλάσεις που χρησιµοποιούνται στην 

κωδικοποίηση). Η φάση "Σχεδιασµού" παρέχει ένα χρήσιµο εργαλείο για την 

κατανόηση του πεδίου εφαρµογής των απαιτήσεων, για την εκτίµηση της 

ανάπτυξης και επίσης για τον προσδιορισµό των βασικών αποφάσεων σχετικά 

µε τη δοµή και την προσέγγιση της κωδικοποίησης της λύσης.  

• Το τρίτο βήµα είναι η "Ανάπτυξη" και περιλαµβάνει την εφαρµογή του 

κατάλληλου αναπτυξιακού περιβάλλοντος και των σχετικών εργαλείων 

σύµφωνα µε τις καθορισµένες απαιτήσεις και σχεδιασµό. Προκειµένου να 

διασφαλιστεί η λειτουργικότητα των κωδικών, η δοκιµή µονάδας εκτελείται 

κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης.  

• Το τελικό βήµα του κύκλου ζωής είναι η "δοκιµή" και αναφέρεται στις δοκιµές 

που πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα από τον κύριο του έργου. Περιλαµβάνει τις 

δοκιµές ολοκλήρωσης που είναι η δοκιµή ολόκληρου του συστήµατος σε 

λειτουργία όταν όλες οι µονάδες συνδέονται µαζί και οι δοκιµές απόδοσης που 

χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό κακής απόδοσης υπό ορισµένες συνθήκες.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε κάθε στάδιο του έργου πρέπει να εντοπιστούν όλες οι 

αποκλίσεις από τις προηγούµενες φάσεις. Όταν προκύπτει αυτή η κατάσταση, 

πρέπει να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της αλλαγής. Οι επιπτώσεις µπορεί να 

περιλαµβάνουν το κόστος, τα χρονοδιαγράµµατα και τον κίνδυνο.  

Οδηγίες αναφοράς  

Για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα στη µορφή, το περιεχόµενο και το χρόνο των 

διαφόρων εκθέσεων που απαιτούνται κατά τη διάρκεια του έργου, καθορίζεται ένα 

σύνολο οδηγιών για κάθε τύπο έκθεσης. 

Εσωτερικές τριµηνιαίες αναφορές 

Προκειµένου να επιτραπεί ο βέλτιστος συντονισµός και η διαχείριση του έργου, η 

κοινοπραξία συντάσσει εσωτερικές τριµηνιαίες εκθέσεις µετά την ολοκλήρωση των 3, 
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6, 9, 12 κ.λπ. µηνών του έργου, δηλ. µεταξύ των συµβατικών ετήσιων αναφορών. Έτσι, 

αυτές οι αναφορές δεν θα υποβληθούν στον Υπεύθυνο Έργου, αλλά τελικά θα 

καταρτιστούν στο πλαίσιο µιας ενιαίας έκθεσης έργου από τις εκθέσεις που έλαβαν οι 

µεµονωµένοι εταίροι. Υπάρχουν δύο τύποι αναφορών, ο πρώτος σχετίζεται µε τα 

τεχνικά θέµατα ενώ ο δεύτερος µε τα οικονοµικά θέµατα. 

Οι τεχνικές εκθέσεις καταγράφουν και περιέχουν την τεκµηρίωση των δραστηριοτήτων 

που ασκούν οι εταίροι κατά την περίοδο αναφοράς των τριών µηνών. Οι εκθέσεις αυτές 

παρουσιάζουν την πρόοδο σε σχέση µε τους στόχους του έργου, τυχόν προβλήµατα 

κατά την αντίστοιχη περίοδο και τα διορθωτικά µέτρα που έχουν ληφθεί. Οι αναφορές 

θα αναφέρουν επίσης τα παραδοτέα που οφείλονταν κατά τη δεδοµένη περίοδο. 

Από την άλλη, οι οικονοµικές εκθέσεις καταγράφουν το κόστος που καταγράφηκε για 

κάθε έργο κάθε οµάδας εργασίας κατά την περίοδο αναφοράς των τριών µηνών. 

Εξασφαλίζουν την κατάλληλη εσωτερική παρακολούθηση του επιπέδου των δαπανών 

της κοινοπραξίας, διατηρώντας τους απαιτούµενους µήνες για κάθε εργασία και κάθε 

άλλο κόστος σχετικά µε τα ταξίδια, την αγορά εξοπλισµού, την αγορά αναλωσίµων και 

την υπεργολαβία. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτές οι αναφορές θα αποθηκευτούν στο 

wiki. 

Δήλωση κόστους 

Ο χρονικός κύκλος για την κατάρτιση των δηλώσεων δαπανών αντανακλά τη 

συµβατική απαίτηση ότι οι πλήρεις δηλώσεις δαπανών πρέπει να παραδοθούν στην 

Επιτροπή εντός δύο µηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι δηλώσεις δαπανών 

ενδέχεται να περιλαµβάνουν την παροχή πιστοποιητικών ελέγχου από ορισµένους 

εταίρους. 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους εταίρους δεν τηρήσει τις προθεσµίες, ο 

Συντονιστής θα υποβάλει έγκαιρα τις σωρευτικές δηλώσεις δαπανών, χωρίς τα στοιχεία 

που αφορούν τον Συνεργάτη που δεν έλαβαν τις προθεσµίες. Αυτή η διαδικασία θα 

διασφαλίσει ότι δεν θα σηµειωθούν καθυστερήσεις στην πληρωµή των άλλων Εταίρων. 

Το κόστος που δεν αναφέρεται σε µια Δήλωση Κόστους λόγω αδράνειας θα 

συµπεριληφθεί στην επόµενη Δήλωση Κόστους. 



62 
 

Διαχείριση κινδύνων και µέτρα αντιµετώπισης των ελλείψεων ποιότητας  

Αυτή η ενότητα ασχολείται µε τον εντοπισµό και τη διαχείριση των κινδύνων καθώς 

και µε τη διαδικασία καθώς και τα µέτρα που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση των 

ελλείψεων συµµόρφωσης και ποιότητας. 

Διαχείριση κινδύνων 

Οι κίνδυνοι αφορούν γεγονότα που, όταν ενεργοποιούνται, προκαλούν προβλήµατα. Οι 

πηγές κινδύνου µπορεί να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές του συστήµατος που είναι ο 

στόχος της διαχείρισης κινδύνου. Παραδείγµατος χάριν: ένας πόρος µπορεί να υπάρχει 

στις δραστηριότητες ενός δεδοµένου WP και µπορεί να δηµιουργήσει κίνδυνο σε ένα 

άλλο WP στο οποίο θα διαχειριστεί τον κίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή, η πηγή 

κινδύνου µπορεί να θεωρηθεί εξωτερική. 

Ο προσδιορισµός των κινδύνων εξασφαλίζεται µέσω της αυτοαξιολόγησης και 

προέρχεται από προσέγγιση "από πάνω προς τα κάτω" ή "από κάτω προς τα πάνω": 

στην προσέγγιση "από την κορυφή προς τη βάση" ο συντονιστής του έργου θα ελέγξει 

τους πιθανούς κινδύνους κατά τη διάρκεια κάθε συνόδου ολοµέλειας ή/και κλήσης 

διάσκεψης . Στην προσέγγιση "από τη βάση προς την κορυφή", κάθε µέλος του έργου 

µπορεί να ειδοποιήσει τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων WP, οι οποίες θα 

συγκεντρωθούν από τον αρχηγό του WP που θα ενηµερώσει τον Συντονιστή του έργου.

 

Εικόνα  42. Διαδικασίες αντιµετώπισης κρίσεων 

Οι κίνδυνοι πρέπει να ποσοτικοποιηθούν σε δύο διαστάσεις. Ο αντίκτυπος του 

κινδύνου πρέπει να αξιολογηθεί. Πρέπει επίσης να αξιολογηθεί η πιθανότητα 

εµφάνισης του κινδύνου. Για απλότητα, βαθµολογείται  το καθένα σε κλίµακα 1 έως 3. 

Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός, τόσο µεγαλύτερος είναι ο αντίκτυπος ή η 
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πιθανότητα. Χρησιµοποιώντας µια µήτρα, µπορεί να καθοριστεί µια προτεραιότητα. 

Μόλις ο κίνδυνος προσδιοριστεί και αξιολογηθεί σαφώς, η σχετική στρατηγική 

µετριασµού θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια µιας συνεδρίασης της ολοµέλειας. 

Στο Wiki φυλάσσεται ένας κεντρικός πίνακας απογραφής επικινδυνότητας, µε τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

• Πακέτο εργασίας 

• Δραστηριότητα: επηρεαζόµενη δραστηριότητα, εάν υπάρχει. 

• Ιδιοκτήτης: υπεύθυνος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση αυτού του 

κινδύνου.  

• Περιγραφή: Περιγραφή του κινδύνου. 

• Ορόσηµο: επηρεασµένο ορόσηµο, εάν είναι απαραίτητο. 

• Πιθανότητα: εκτίµηση της πιθανότητας να γίνει πραγµατικός κίνδυνος 

(χαµηλός, µεσαίος, υψηλός). 

• Αντίκτυπος: επίπτωση στο έργο εάν ο κίνδυνος γίνει πραγµατικό πρόβληµα. 

 Χαµηλός: ελάχιστη απώλεια χρόνου για την επίλυση του προβλήµατος  

Μεσαίος: µη-ασήµαντο χρονικό διάστηµα που χάθηκε για την επίλυση 

του προβλήµατος  

Υψηλός: αυτός ο κίνδυνος θα έθετε σε κίνδυνο την έκβαση του Έργου  

• Μείωση των επιπτώσεων: ενέργειες που αναλαµβάνονται / εκκρεµούν να 

αναλάβουν να µειώσουν την πιθανότητα ή / και την επίδραση του κινδύνου. 

• Κατάσταση: "κλειστό" για κινδύνους που δεν είναι πλέον σχετικοί, "ανοιχτοί" 

για ενεργούς κινδύνους. 

Διαδικασία διορθωτικής ενέργειας 

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών για κάποιο 

κίνδυνο 

Πεδίο εφαρµογής 

Αυτή η διαδικασία ισχύει για όλα τα αντικείµενα (λογισµικό, υλικό και έγγραφα) που 

ανήκουν στο έργο. Οποιαδήποτε µη συµµόρφωση πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις 

οδηγίες που καθορίζονται από τη διαδικασία αυτή. 

Διαδικασία 
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Η διαδικασία καλύπτει τη σειρά των βηµάτων που έγιναν για τη διόρθωση 

οποιωνδήποτε µη συµµορφώσεων προϊόντων του έργου, συµπεριλαµβανοµένου του 

λογισµικού, του υλικού και των εγγράφων. Εποµένως, περιγράφει τον κύκλο ζωής από 

την ανίχνευση µέχρι την εφαρµογή ή την απόρριψη της αντίστοιχης διορθωτικής 

ενέργειας που θα µπορούσε να ενεργοποιηθεί. 

 

Εικόνα  43. Διαδικασία διορθωτικής ενέργειας για κάποιο κίνδυνο 

Δραστηριότητα ποιότητας 

Ως αποτέλεσµα µιας ποιοτικής δραστηριότητας, ο Εσωτερικός Αναθεωρητής ή ο 

Διαχειριστής Διασφάλισης Ποιότητας µπορεί να ανιχνεύσει µη συµµόρφωση. 

Αναγνώριση µη συµµόρφωσης: Μόλις διαπιστωθεί η µη συµµόρφωση, ο αξιολογητής 

αναγνωρίζει τα ακόλουθα: προέλευση (επίσηµη επισκόπηση, τεχνική ανασκόπηση ή 

δοκιµή λογισµικού) και περιγραφή, ικανοποιώντας το φύλλο οδηγιών και το τµήµα 

ORIGIN στην αναφορά µη συµµόρφωσης. Μόλις ολοκληρωθεί η αναφορά, ο 

αξιολογητής τη στέλνει στον Υπεύθυνο του WP, του οποίου το πακέτο εργασίας είναι 

το προϊόν που υποβάλλεται σε ποιοτική δραστηριότητα. 

Αξιολόγηση του πεδίου εφαρµογής: Ο Υπεύθυνος του WP αξιολογεί εάν η µη 

συµµόρφωση επηρεάζει µόνο το πακέτο εργασίας του ή άλλα. Εάν το εύρος της µη 

συµµόρφωσης υπερβαίνει το πακέτο εργασίας του, η Οµάδα Αξιολόγησης της 

Ποιότητας εµπλέκει και τους άλλους υπευθύνους. 
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Ταυτοποίηση διορθωτικής ενέργειας: Η αναγνώριση αυτή περιλαµβάνει τον 

προσδιορισµό όλων των στοιχείων που επηρεάζονται από τη µη συµµόρφωση και την 

περιγραφή των διορθωτικών ενεργειών που προτείνονται για την επίλυσή τους. 

Εσωτερική αξιολόγηση 

Το Σχέδιο Αυτοαξιολόγησης στοχεύει στην περιγραφή της µεθοδολογίας για την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ποιότητας των επιδόσεων των επιµέρους 

καθηκόντων που προσδιορίζονται στα επιµέρους πακέτα εργασίας του Σχεδίου 

Εργασίας. Αυτό αφορά τόσο τα καθήκοντα όσο και την παραγωγή παραδοτέων. Η 

επιτήρηση και η αξιολόγηση εξασφαλίζονται από µια αποτελεσµατική δοµή 

διαχείρισης που προβλέπει ένα όργανο εντός της κοινοπραξίας που είναι αφιερωµένο 

ειδικά σε αυτό το καθήκον και το οποίο περιλαµβάνει, όπως απαιτείται σε κάθε 

συγκεκριµένη περίπτωση, την εµπειρογνωµοσύνη των µεµονωµένων ΠΕ. 

Όπως προβλέπεται στο κάθε Σχέδιο Εργασίας, η οµάδα αξιολόγησης της ποιότητας 

αναλαµβάνει τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τις 

επιδόσεις των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης, την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους 

καθώς και την ορθή διεξαγωγή των δοκιµών χρηστικότητας και αξιολόγησης, η οποία 

είναι διασυνδεδεµένη µε το Διοικητικό Συµβούλιο του Έργου και την Οµάδα Χρηστών. 

Αυτό απεικονίζεται επίσης στο αντίστοιχο διάγραµµα από το Σχέδιο Εργασίας, το οποίο 

τοποθετεί την οµάδα αξιολόγησης στη γενική δοµή διαχείρισης του. 

 

Εικόνα  44. Οργανωτική δοµή ενός έργου 
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Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας των διαδικασιών του έργου και 

προκειµένου να εφαρµοστεί µια αξιολόγηση υψηλής ποιότητας, πρέπει να 

προσδιορίστουν τα κατάλληλα µέσα και οι µέθοδοι, καθώς και οι κατηγορίες στις 

οποίες θα γίνει η αξιολόγηση. 

Μέσα Αξιολόγησης  

• µελέτες από εµπειρογνώµονες 

• αξιολόγηση από οµότιµους 

• ποιοτική αξιολόγηση χρησιµοποιώντας έναν κατάλογο δοκιµαστικών σεναρίων 

• έρευνες χρηστών (ερωτηµατολόγια) 

• ποσοτική αξιολόγηση χρησιµοποιώντας βασικές σειρές και ως αναφορές 

Μια µελέτη αξιολόγησης εκτελείται από έναν ειδικό που είναι είτε µέλος της οµάδας 

χρηστών είτε κάποιος µε παρόµοιο υπόβαθρο και εργασιακή εµπειρία από συναφή 

έργα. Ο εµπειρογνώµονας στον τοµέα της αξιολογούµενης εργασίας ή υποεργασίας 

αξιολογεί την ποιότητα των αποτελεσµάτων µε βάση την προσωπική του εµπειρία, την 

τρέχουσα κατάσταση στον τοµέα και τους στόχους που διατυπώνονται στο σχέδιο 

εργασίας για το δεδοµένο στοιχείο / έργο. Παρέχει τη γραπτή γνώµη του σχετικά µε τη 

σχετική και απόλυτη ποιότητα και, κατά περίπτωση, παρέχει συστάσεις για τη 

βελτίωση της ποιότητας. 

Η αξιολόγηση από οµότιµους περιλαµβάνει δύο κύρια καθήκοντα. Η πρώτη εργασία 

απαιτεί την εσωτερική αξιολόγηση των παραδοτέων όσον αφορά την καινοτοµία (εάν 

υπάρχει), τη σαφήνεια της παρουσίασης, την επάρκεια των προηγούµενων εργασιών, 

την τεχνική ορθότητα και τη συνάφεια µε την αρχική περιγραφή. Εκτελείται από έναν 

κατάλληλο τεχνικό εµπειρογνώµονα στην οµάδα συνεργατών που δεν συµµετείχε στη 

διαδικασία γραφής. Το δεύτερο καθήκον είναι η παράδοση ανασκόπησης της 

«βιτρίνας» του έργου. Η βιτρίνα περιλαµβάνει ένα βίντεο επίδειξης του τις διάφορες 

περιπτώσεις χρήσης, ένα διαδικτυακό αντικείµενο που µπορεί να τρέξει για τις 

συγκεκριµένες περιπτώσεις χρήσης, τις δηµοσιεύσεις που επιτεύχθηκαν κατά τη 

διάρκεια του έργου, ένα τελικό δελτίο µε τα επιτεύγµατα και τις κύριες καινοτοµίες και 

τα στοιχεία και τα εργαλεία που διατέθηκαν στην ερευνητική κοινότητα µαζί µε την 

σχετική τεκµηρίωση. 

Μια ποιοτική αξιολόγηση από εξωτερικούς ή εσωτερικούς αξιολογητές, συνήθως µέλη 

της οµάδας χρηστών ή εταίροι από συναφή έργα, απαιτεί την κατάρτιση ενός 
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καταλόγου δοκιµαστικών σεναρίων. Κάθε σενάριο αντιπροσωπεύει µια ρύθµιση που 

καταδεικνύει την απόδοση του συγκεκριµένου πεδίου σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο και 

περιέχει την επιθυµητή συµπεριφορά του. Αυτό υποδηλώνει ότι για όλα τα συστατικά 

στοιχεία και όλες τις σηµαντικές εργασίες όλα τα δυνητικά συναφή πλαίσια πρέπει να 

καλύπτονται από τα σενάρια που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αξιολόγηση και ότι για 

όλα αυτά τα σενάρια πρέπει να προσδιοριστούν οι επιθυµητές επιδόσεις. Οι 

επιστήµονες που εργάζονται στην εργασία / συνιστώσα θα είναι υπεύθυνοι για την 

κατάρτιση των αντίστοιχων σεναρίων. Αυτά τα σενάρια θα επικυρωθούν στη συνέχεια 

από την οµάδα διασφάλισης ποιότητας. Μόλις καταρτιστούν τα κατάλληλα σενάρια 

δοκιµών, η ποιοτική αξιολόγηση εφαρµόζεται µε τη συγκριτική αξιολόγηση της 

αξιολογούµενης συνιστώσας και τη σύγκριση της συµπεριφοράς της µε τις επιλεγµένες 

βασικές γραµµές. 

Οι έρευνες χρηστών και σε συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια επιτρέπουν την αξιολόγηση 

της ποιότητας ενός στοιχείου από την οπτική γωνία των χρηστών µε διαφορετικά 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Για κάθε κατηγορία χρηστών πρέπει να αναπτυχθεί 

ξεχωριστό ερωτηµατολόγιο. Αυτό το ερωτηµατολόγιο θα πρέπει να περιλαµβάνει 

ερωτήσεις που θα αφορούν όλες τις σχετικές πτυχές του στοιχείου, οι οποίες τίθενται σε 

εφαρµογή όταν παρέχεται υποστήριξη για τους χρήστες µε το αντίστοιχο προφίλ. Τα 

ερωτηµατολόγια αποτελούν επίσης ένα µέσο για την αξιολόγηση της ικανοποίησης του 

χρήστη από την υπηρεσία. Η ικανοποίηση του χρήστη µετράται σε διάφορες 

διαστάσεις, όπως η ακρίβεια, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα, η συνάφεια και η 

εµπιστοσύνη στο σύστηµα, µε τη βοήθεια της κλίµακας Likert. Η κλίµακα Likert είναι 

η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη κλίµακα στην ποσοτική έρευνα και έχει σχεδιαστεί για 

να καθορίζει τη γνώµη ή τη στάση ενός υποκειµένου χρησιµοποιώντας συνήθως µια 

κλίµακα από 5 κατηγορίες απόκρισης. Για παράδειγµα, οι πέντε κατηγορίες που 

χρησιµοποιούνται για την καταγραφή του επιπέδου ποιότητας του συστήµατος είναι: 

πολύ καλές, καλές, ελάχιστα αποδεκτές, φτωχές και πολύ φτωχές. 

Κατηγορίες Αξιολόγησης 

Η  αξιολόγηση καλύπτει τις ακόλουθες τρεις κύριες κατηγορίες: 

• το βαθµό στον οποίο τα αποτελέσµατα κάθε έργου ή συνιστώσας 

ανταποκρίνονται στους στόχους που ορίζονται στο πρόγραµµα εργασίας 

• τη συµβολή στην έρευνα 
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• την ικανοποίηση των τελικών χρηστών. 
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Κεφάλαιο 5: Συµπεράσµατα και προτάσεις  

Τελικά συµπεράσµατα 

Τα τελικά συµπεράσµατα βασίζονται στο ερωτηµατολόγιο, στις συνεντεύξεις και στη 

µελέτη των εγγραφών. Αποτελούνται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος περιγράφονται 

τα βασικά στοιχεία, που δίνει και δεν δίνει βάση ένας επιτυχηµένος οργανισµός στη 

διαχείριση έργων. Το δεύτερο µέρος αναφέρει τις 6 κεντρικές και βασικές καλές 

πρακτικές, που µπορούν να χρησιµοποιήσουν διαχειριστές έργων διαφορετικών 

θεµατικών αντικειµένων και στόχων.   

Οργανισµός 

Βάσει των απαντήσεων τα παρακάτω θεωρούνται ως τα πλέον βασικά στη λειτουργία 

του οργανισµού: 

• Συλλογή γνώσεων: η συλλογή γνώσης είναι εξαιρετικά σηµαντική για τον 

οργανισµό. Η γνώση αφορά τη συνεχόµενη προσπάθεια για µελέτη και έρευνα. 

Η γνώση και κυρίως η µετα-γνώση µπορεί να ορίσει της δυνατότητες του 

οργανισµού, ποια έργα µπορεί να ολοκληρώσει, σε ποια µπορεί να στοχεύσει 

και κυρίως ποιο είναι το δυναµικό που χρειάζεται και λείπει για να ολοκληρωθεί 

επιτυχώς ένα έργο. 

• Συνδυασµός γνώσης βελτίωσης και δηµιουργίας: Η αυτοαξιολόγηση γίνεται σε 

πολλαπλά επίπεδα. Σε επίπεδο έργου, σε επίπεδο υποοµάδας, που ασχολείται µε 

το τµήµα ενός έργου, αλλά ακόµη και σε επίπεδο ερευνητών µε κοινά 

ερευνητικά ενδιαφέρονται. Η αξιολόγηση οδηγεί στην προσπάθεια απόκτησης 

νέας γνώσης και βελτίωσης της όποιας παραγωγικής δραστηριότητας.  

• Κατανοµή και διάδοση: Είναι εξαιρετικά σηµαντικό η γνώση που παράγεται να 

είναι άµεσα διαθέσιµη σε όλους τους εργαζοµένους του οργανισµού. Η γνώση 

πρέπει να µπορεί να «βρεθεί» εύκολα, γρήγορα και κυρίως να είναι 

αποθηκευµένη µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να γίνει άµεσα και εύκολη η 

επαναχρησιµοποίησή της. 

• Χρήση γνώσης: Ο τρόπος και η µέθοδος που ακολουθείται για τη χρήση της 

υπάρχουσας γνώσης του οργανισµού είναι πολύ σηµαντική. Το γεγονός ότι 

υπάρχει διαθέσιµη γνώση δε σηµαίνει αυτόµατα ότι µπορεί κάποιος να τη 
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χρησιµοποιήσει. Πρέπει να υπάρχουν µηχανισµοί και στρατηγικές, που βοηθούν 

κάποιον τόσο στη χρήση, όσο και στον εµπλουτισµό της υπάρχουσας γνώσης. 

• Ανταλλαγή γνώσης: Η ανταλλαγή γνώσης µεταξύ των εργαζοµένων του 

οργανισµού πρέπει να γίνει µέρος της επιστηµονικής κουλτούρας του. Η 

ανοιχτότητα και η συµµετοχή είναι δύο βασικές έννοιες, που ενδυναµώνουν 

κάθε προσπάθεια. 

• Επικοινωνία και αλληλεπίδραση: Η δυνατότητα συνεργασίας και η 

αλληλεπίδραση έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα από τα πιο σηµαντικά 

προτερήµατα ενός οργανισµού. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας και τις δυσκολίας 

των ερευνητικών έργων απαιτείται συνεργασία διαφόρων ατόµων, ηλικιών, 

γνώσεων και υποβάθρου. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να υπάρχουν µηχανισµοί 

που να προωθούν, να καθοδηγούν και να αξιολογούν τη συνεργασία. 

• Τεχνολογία: Η τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην κωδικοποίηση 

και επαναχρησιµοποίηση της γνώσης, στη συνεργασία και κυρίως στην ευελιξία 

του οργανισµού.  

• Ηγεσία: Είναι εξαιρετικά σηµαντικός ο ρόλος του συντονιστή. Έχει αποδειχθεί 

ότι τις περισσότερες φορές αν ο συντονιστής δεν οργανώσει τις δραστηριότητες 

ενός έργου, οι εταίροι δεν συµµετέχουν µε το ίδιο ενδιαφέρον. Ακόµη ο 

συντονιστής πρέπει να επιλέγει και να οργανώνει τις οµάδες µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του έργου, δίνοντας ταυτόχρονα κίνητρο σε όλους 

τους συµµετέχοντες εντός και εκτός του οργανισµού.  

• Κίνητρα: Τα κίνητρα είναι αυτά που ενεργοποιούν τα µέλη του οργανισµού όσο 

και τους εταίρους σε ένα έργο. Ο οργανισµός πρέπει να προωθεί και να δίνει 

κίνητρα και στόχους σε πολλαπλά επίπεδα. Τόσο σε προσωπικό, όσο και σε 

επίπεδο οµάδων.  

Βάσει των απαντήσεων τα παρακάτω δεν θεωρούνται άµεσης προτεραιότητας για τον 

οργανισµό:  

• Διαδικασίες µάθησης: συστηµατικές διαδικασίες µάθησης και εκπαίδευσης. 

Αυτό καλύπτεται ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε έργου και υπό περίπτωση µε 

ένα ανεπίσηµο τρόπο.  

• Ανεπίσηµες συζητήσεις: η έλλειψη χρόνου οδηγεί σε λίγες ανεπίσηµες 

συζητήσεις. 
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• Πρόγραµµα καθοδήγησης και Κέντρα αριστείας κατάρτισης: η όποια κατάρτιση 

γίνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες και κατά τη διάρκεια εργασίας κάποιου σε ένα 

έργο. Όπως για παράδειγµα, µε συµµετοχή σε οµάδες µε έµπειρους ερευνητές 

κτλ.  

• Συστηµατική χρήση της επιτυχίας και της αποτυχίας: χρησιµοποιείται πρόχειρα 

για εξαγωγή συµπερασµάτων χωρίς συστηµατική µέθοδο.   

Καλές πρακτικές 

Οι τελικές καλές πρακτικές που προτείνει η συγκεκριµένη εργασία είναι:  

ΕΤΑΙΡΟΙ 

Οι εταίροι πρέπει να επιλέγονται µε εξαιρετική προσοχή και 

βάσει προηγούµενης συνεργασίας, καλών συστάσεων και 

συµπληρωµατικών προφίλ. Σηµαντικός παράγοντας είναι τα 

µέλη που θα εµπλέξει η κάθε οµάδα και κυρίως το 

ενδιαφέρον (ερευνητικό ή και εµπορικό) που έχουν για την 

προσπάθεια. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

Ο συντονιστής και η οµάδα διαχείρισης πρέπει να είναι 

ιδιαιτέρως έµπειροι. Η διαχείριση έργων είναι πρόβληµα 

χωρίς συγκεκριµένη λύση. Ο συντονιστής θα πρέπει να 

µπορεί να αναγνωρίσει τους κινδύνους, τις δυνατότητες, τις 

ευκαιρίες και την προοπτική, τόσο της οµάδας του, αλλά 

και της κοινοπραξίας. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η συνεργασία δεν είναι αυτονόητη. Ακόµη και αν υπάρχουν 

καλές προθέσεις. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριµένη 

µεθοδολογία συνεργασίας, που θα οδηγήσει σε καλύτερες 

προοπτικές για την ανάδειξη ατοµικών ικανοτήτων µέσα 

στην οµάδα. 

ΠΛΑΝΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το πλάνο υλοποίησης πρέπει να είναι ρεαλιστικό, σαφές, µε 

συγκεκριµένους και µετρήσιµους στόχους και κυρίως 

σωστό καταµερισµό εργασιών σε επίπεδο εταίρου και 

κοινοπραξίας. 

ΧΡΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ Κάθε έργο παράγει γνώση. Η συσσωρευµένη αυτή εµπειρία 
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πρέπει να είναι κωδικοποιηµένη, άµεσα 

επαναχρησιµοποιήσιµη και µε πλάνο για διαµοίραση και 

εµπλουτισµό της. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Σε όλα τα έργα υπάρχουν κίνδυνοι κάτι να πάει λάθος. 

Πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι µηχανισµοί 

αναγνώρισης του λάθους και άµεσων διορθωτικών 

ενεργειών. 

 

Μελλοντική έρευνα 

Η µελλοντική έρευνα µπορεί να επικεντρωθεί γύρω από δύο κεντρικούς άξονες: 

1. Τη δηµιουργία µιας µεθοδολογίας διαχείρισης έργου, που θα λαµβάνει υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισµού 

2. Την πιλοτική εφαρµογή της παραπάνω µεθοδολογίας σε συγκεκριµένα τµήµατα 

του δηµόσιου τοµέα. 
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