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Θεωρητικό Υπόβαθρο ∆ιοίκησης Έργων
Το Project και Account Management στα έργα πληροφορικής
Σηµειώσεις για το κείµενο
Το παρακάτω κείµενο µπορεί να αποτελέσει τη δοµή βάση της οποίας θα αναπτυχθεί η ενότητα
3 (επιστήµες οικονοµίας και διοίκησης στην κατασκευή) και συγκεκριµένα το κεφάλαιο 3.4
(αναλυτική µατιά στη διοίκηση έργων και οργάνωση κατασκευών) της εργασίας. Συντάχθηκε µε
σκοπό να αποτελέσει τµήµα εγχειριδίου ∆Ε σε έργα πληροφορικής.
Ξεκινώντας από το PM (Project Management) γενικά εντοπίζονται τα στοιχεία που το
συνθέτουν και γίνονται οι απαραίτητες συγκρίσεις µε την κατασκευή. Το PM Institute των ΗΠΑ έχει
συντάξει το PM Book of Knowledge το οποίο αναλύει κάθε έργο (όχι απαραίτητα κατασκευαστικό
στα ξεχωριστά µέρη, περιοχές ενδιαφέροντος, ακόµα και γνωστικά αντικείµενα.
Η επιστήµη διοίκησης έργων ξεκίνησε ουσιαστικά από τα κατασκευαστικά έργα, αφού για
αιώνες αποτέλεσαν και τα µεγαλύτερης κλίµακας έργα τα οποία δηµιουργούσε ο άνθρωπος.
Επιπλέον είναι πολύ πιο εύκολο να κατανοήσει κάποιος την έννοια οργάνωσης και προγραµµατισµού
σε ένα εργοτάξιο, όπου ο στόχος είναι πολύ συγκεκριµένος και απόλυτα προκαθορισµένος, παρά σε
ένα άλλο έργο όπως για παράδειγµα η εκστρατεία προβολής και διαφήµισης µιας εταιρείας ή ακόµα
και ενός πολιτικού.
Όµως η διοίκηση έργων θα πρέπει να εξεταστεί σαν υπερσύνολο της διοίκησης
κατασκευαστικών έργων, υποσύνολο της οποίας είναι φυσικά η οργάνωση εργοταξίων. Η πρόοδος
της επιστήµης της διοίκησης επιχειρήσεων έχει πολλά να δώσει στην κατασκευή αφού πλέον και οι
τεχνικές εταιρείες έχουν ξεφύγει από το στενό πλαίσιο λειτουργίας των λίγων µηχανικών και
κάποιων συνεργείων.
Η αγορά απαιτεί «ολοκληρωµένες λύσεις» που θα ξεκινούν από τη σύλληψη της ιδέας ως και
την ολοκλήρωση της και θα συνεχίζονται φυσικά περνώντας σε µια 2η φάση : αυτή της συνεχούς
υποστήριξης. Ο χρήστης του έργου θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως πελάτης ακόµα και µετά την
ολοκλήρωση του έργου και για όλη τη διάρκεια της χρήσης του.
Η διοίκηση έργων αποτελεί επίσης και σηµαντικότατο τµήµα της διαχείρισης γνώσης αφού η
γνώση και η πληροφορία στα κατασκευαστικά έργα δηµιουργείται ακριβώς κατά τη διάρκεια της
κατασκευής.
Μια προσεκτική ανάλυση του PM, του Construction Management και µια σύγκριση των
µεθόδων και πρακτικών της σύγχρονης διοίκησης έργων στις επιχειρήσεις και στη βιοµηχανία µε
αυτές στην κατασκευή θα δώσουν ίσως χρήσιµα συµπεράσµατα.
Ερωτήµατα που µπορούν να τεθούν είναι :
1.

Η µορφή της σύγχρονης τεχνικής εταιρείας µπορεί να κερδίσει από τις νέες µεθόδους
διοίκησης;

2.

Πρέπει η τεχνική εταιρεία να µετατραπεί από κατασκευαστική εταιρεία σε εταιρεία
παροχής υπηρεσιών ; (µε την έννοια παροχής υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας στα
«προϊόντα» της)

3.

Κάτω από ποια «οµπρέλα» µπορούν να καλυφθούν όλα αυτά τα διαφορετικά γνωστικά
αντικείµενα (οικονοµία, λογιστική, ποιότητα, έρευνα) και πως θα µπορεί ο µηχανικός να
τα προσεγγίσει;

Παρατήρηση : το κεφάλαιο 3 «χτίζεται» από µέσα προς τα έξω, εξετάζοντας πρώτα την περιοχή
άµεσου ενδιαφέροντος και «απλώνοντας» προς τις γενικότερες περιοχές.
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1. Η διοίκηση έργων (Project Management)
1.1. Ορισµοί
Αν και οι έννοιες, έργο (Project) και διαχείριση έργου (Project Management)
χρησιµοποιούνται ευρέως από επιχειρήσεις κάθε κλάδου (βιοµηχανία, εµπόριο, κατασκευές), πριν
προσπαθήσουµε να µεταφέρουµε τις έννοιες αυτές στο χώρο της πληροφορικής, είναι ίσως σκόπιµο
να τις αποσαφηνίσουµε. Η έννοια του έργου αφορά σε κάθε δραστηριότητα µιας επιχείρησης ή
ενός οργανισµού και έχει ξεκάθαρο στόχο την παραγωγή ή ολοκλήρωση ενός µοναδικού προϊόντος
ή υπηρεσίας, σε συγκεκριµένη χρονική διάρκεια και ηµεροµηνίες αρχής και τέλους. Παραδείγµατα
έργων είναι :
•

Ο σχεδιασµός και η παραγωγή ενός νέου µοντέλου αυτοκινήτου (Βιοµηχανία)

•

Η εκστρατεία διαφήµισης και προβολής µιας εταιρείας (Επιχειρήσεις)

•

Η κατασκευή ενός κτιρίου ή εγκαταστάσεων (Κατασκευές)

•

Η εγκατάσταση ενός νέου πληροφοριακού συστήµατος σε έναν οργανισµό ή εταιρεία (Πληροφορική)

Ως έργο συνεπώς, ορίζεται κάθε προσωρινή εργασία (ή σύνολο εργασιών) µε συγκεκριµένη
αρχή και τέλος, η οποία οδηγεί σε ένα µοναδικό αποτέλεσµα (προϊόν ή υπηρεσία). Έργο µπορεί να
αναληφθεί εσωτερικά σε µια εταιρεία και να αφορά στη δηµιουργία ενός τµήµατος (∆ηµιουργία και
οργάνωση του τµήµατος ∆ιοίκησης Έργων) ή εκτός εταιρείας, για λογαριασµό πελάτη, τα
παραπάνω παραδείγµατα.
Πολλές φορές εισάγεται και ο όρος πρόγραµµα (Program) σαν υπερσύνολο του έργου. Για
παράδειγµα ένα µεγάλο έργο πληροφορικής σε έναν όµιλο επιχειρήσεων µε πολλές και διαφορετικές
δραστηριότητες, µπορεί να θεωρηθεί πρόγραµµα. Η εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων σε
κάθε µια από τις εταιρείες του µπορεί να αντιµετωπιστεί σαν ξεχωριστό έργο, η κεντρική όµως
παρακολούθηση και έλεγχος θα πρέπει να παραµείνει µέσω της έννοιας του προγράµµατος.
Λέγοντας διοίκηση έργων (Project Management) εννοούµε την εφαρµογή – αξιοποίηση
γνώσης, ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών σε όλες τις φάσεις – διεργασίες ενός έργου µε σκοπό
να επιτύχουµε τους προκαθορισµένους στόχους και απαιτήσεις αλλά και να ικανοποιήσουµε ή ακόµα
και να ξεπεράσουµε τις προσδοκίες του πελάτη. Στόχοι θεωρούνται όχι µόνο το αποτέλεσµα, αλλά
και ο χρόνος ολοκλήρωσης, το κόστος και η ποιότητα. Οι προσδοκίες επίσης αποτελούν συνδυασµό
και σύνολο:
•

Απαιτήσεων σκοπού, χρόνου, κόστους, ποιότητας

•

Κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών και απροσδιόριστων προσδοκιών

•

∆ιαφορετικών προσδοκιών και απαιτήσεων για κάθε εµπλεκόµενο από τη µεριά του
πελάτη

Όπως είναι φυσικό πιο εύκολα κατανοούµε ένα βιοµηχανικό ή ένα κατασκευαστικό έργο καθώς
στο τέλος υπάρχει ένα χειροπιαστό αποτέλεσµα. Παρόλα αυτά, οι βασικές αρχές της διοίκησης
έργων µπορούν να έχουν εφαρµογή σε κάθε τοµέα ή κλάδο.
Η ανάγκη της διοίκησης έργων (Project Management) σε ένα σύγχρονο, επιστηµονικά
τεκµηριωµένο και δοκιµασµένο πλαίσιο υιοθετήθηκε, όταν διαπιστώθηκε ότι ο πρόχειρος
προγραµµατισµός και η έλλειψη συντονισµού και επικοινωνίας στα έργα οδηγούσε πολύ συχνά, σε
αποτυχηµένα αποτελέσµατα, τεράστια κόστη, ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις.
Υπεύθυνος έργου (Project Manager): για την εξασφάλιση όλων των παραπάνω
προσδοκιών και απαιτήσεων του έργου είναι απαραίτητο να υπάρχει µια συνολική ευθύνη. Η ευθύνη
αυτή συγκεντρώνεται στο πρόσωπο του υπευθύνου έργου (Project Manager) ο οποίος και πρέπει να
εξασφαλίσει την επιτυχία του έργου. Λέγοντας επιτυχία δεν εννοούµε βέβαια απλώς την
ολοκλήρωση του έργου στο προαποφασισµένο χρονοδιάγραµµα, αλλά την «χρυσή τοµή» ανάµεσα
στις παραπάνω προσδοκίες και απαιτήσεις του πελάτη µε στόχο την ικανοποίηση του.
Γραφείο Έργων ή Τµήµα ∆ιοίκησης έργων (Project Management Office): Η ύπαρξη
ξεχωριστού τµήµατος το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά µε την παρακολούθηση έργων δεν είναι

Ο. Σπύρογλου

2

Θεωρητικό Υπόβαθρο ∆ιοίκησης Έργων

2/2/2005

πάντα απαραίτητη και για αυτό και δεν συναντάται πάντα. Πολλές φορές ο υπεύθυνος έργου µπορεί
παράλληλα να έχει και άλλες εργασίες. Π.χ. σε ένα οικοδοµικό έργο ο µηχανικός που σχεδίασε την
κατασκευή αναλαµβάνει και την παρακολούθηση του έργου ή στην περίπτωση ανάπτυξης µιας νέας
εφαρµογής πληροφορικής (αρκετά σηµαντικής ώστε να αποτελεί έργο από µόνη της) την
παρακολούθηση µπορεί να την κάνει ο επικεφαλής της οµάδας προγραµµατιστών. Όσο αυξάνεται η
πολυπλοκότητα και η µοναδικότητα των έργων που µια εταιρεία αναλαµβάνει τόσο γίνεται
απαραίτητη η ύπαρξη ενός «αποκλειστικού» υπευθύνου έργου που µοναδική του ευθύνη θα είναι ο
συντονισµός των υπολοίπων εµπλεκοµένων. Εφόσον σε µια εταιρεία συσταθεί γραφείο έργων ή
τµήµα τότε θα πρέπει να υπάρχει και προϊστάµενος του τµήµατος ο οποίος εξασφαλίζει τον
συντονισµό των υπευθύνων έργων και φροντίζει για την σωστή λειτουργία του.
Πόροι (resources): µε τον όρο πόροι εννοούµε το ανθρώπινο δυναµικό αλλά και τα εργαλεία
που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του έργου για την ολοκλήρωση του. Το ανθρώπινο δυναµικό
της εταιρείας, οι υπολογιστές και τα λοιπά εξαρτήµατα που θα χρειαστούν, οι εγκαταστάσεις της
εταιρείας αλλά και του πελάτη.
Στάδια – φάσεις – δράσεις – ενέργειες : κάθε έργο µπορεί να κατατµηθεί, να χωριστεί
δηλαδή σε συγκεκριµένα κοµµάτια ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση του. Τα κοµµάτια αυτά
µπορούν να είναι ιεραρχικά τα παραπάνω χωρίς όµως να είναι απαγορευτική η σειρά αυτή. Ο
παρακάτω πίνακας αποτελεί µια πρόταση κατάτµησης ενός έργου σε επιµέρους κοµµάτια (η
πρόταση δεν είναι δεσµευτική, ούτε είναι η µόνη σωστή).
Έργο
Στάδιο
Φάση
Ενέργεια

ΕΡΓΟ ΧΧ/2001
ΣΑ01
Α1.1.1

ΦΑ1.1
Α1.1.2

ΣΑ02
ΦΑ1.2

Α1.2.1

ΦΑ2.1
Α1.2.2

Α2.1.1

ΦΑ2.2
Α2.1.2

Α2.2.1

Α2.2.2

Κύκλος ζωής έργου (Project Life Cycle) : ο κύκλος ζωής ενός έργου ορίζει την αρχή και το
τέλος του έργου και κατανέµει τα στάδια του έργου µέσα στο χρόνο σε σχέση µε τους άλλους
παράγοντες που το επηρεάζουν. ∆εν πρέπει να συγχέεται µε τον κύκλο ζωής του προϊόντος ή της
υπηρεσίας που αναπτύσσεται και θα συνεχίσει να προσφέρεται και µετά το τέλος του έργου.
Για παράδειγµα, σε ένα έργο
εγκατάστασης ενός ERP
συστήµατος όπως το momentum, ο
κύκλος ζωής του έργου
εγκατάστασης τελειώνει µε την
παράδοση του συστήµατος και την
πλήρη χρήση αυτού από τον
πελάτη. Φυσικά κατά την πορεία
λειτουργίας του προγράµµατος
προκύπτουν νέες απαιτήσεις και
ανάγκες οι οποίες αντιµετωπίζονται
µε παρόµοιο τρόπο µέχρι το τέλος
της ζωής της εφαρµογής που
έρχεται µε την αντικατάσταση της
από ένα άλλο σύστηµα.

Σχεδιασµός

Εκτέλεση Εγκατάσταση

Ανάλυση
Απαιτήσεων

Κλείσιµο –
Παράδοση

∆ιαχείριση πελατών (account management) : Η έννοια της διαχείρισης του πελάτη έχει
αποκτήσει ιδιαίτερη και βαρύνουσα έννοια µε την ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών. Ειδικά στις
εταιρείες πληροφορικής και νέας τεχνολογίας η σχέση µε τον πελάτη σε καµιά περίπτωση δεν
σταµατά στην πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας άλλα συνεχίζεται και κατά την διάρκεια
λειτουργίας του µε την παροχή υποστήριξης και συντήρησης.. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα κρίσιµο να
διασφαλιστεί η απόλυτη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση του πελάτη µέσω ενός συστήµατος
αντίστοιχου µε το σύστηµα της διοίκησης έργων, για αυτόν ακριβώς το λόγο και δηµιουργήθηκε η
έννοια του υπευθύνου του πελάτη ο οποίος και χειρίζεται τον συνολικό λογαριασµό του πελάτη και
αποτελεί ουσιαστικά το σηµείο επαφής της εταιρείας µε αυτόν. Ο υπεύθυνος του πελάτη πολλές
φορές είναι ο ίδιος µε τον υπεύθυνο έργου και αυτός που θα αναλάβει να φέρει σε πέρας και τα
µελλοντικά έργα που πιθανόν θα προκύψουν.
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1.2. Το «περιεχόµενο» της ∆ιοίκησης Έργων
Όπως είναι φυσικό η διοίκηση έργων λειτουργεί σε ένα περιβάλλον πολύ ευρύτερο από αυτό
του συγκεκριµένου έργου. Είναι σηµαντικό λοιπόν για τον υπεύθυνο κάθε έργου, ανεξαρτήτως
µεγέθους να κατανοεί το περιβάλλον αυτό ώστε να µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα. Τα
στοιχεία κάθε έργου τα οποία πρέπει να έχει πάντα υπόψη στο σχεδιασµό ο υπεύθυνος έργου είναι
τα παρακάτω :
•

Φάσεις του έργου, κύκλος ζωής του, παραδοτέα

•

Εµπλεκόµενοι στο έργο (Πελάτες, συνεργάτες, προµηθευτές, µέλη της οµάδας)

•

Εταιρική κουλτούρα και δοµή (της εταιρείας που αναλαµβάνει αλλά και αυτής που αναθέτει το έργο)

•

Ικανότητες διοίκησης και οργάνωσης

•

Κοινωνικοοικονοµικές επιδράσεις (εξωτερικά γεγονότα)
Κάθε ένας από τους παραπάνω παράγοντες θα αναπτυχθεί εν συντοµία µε ένα παράδειγµα.

1.2.1. Στάδια έργου
Η διαδικασία της διοίκησης έργων µπορεί να οργανωθεί σε 5 µεγάλες οµάδες ενεργειών και
δραστηριοτήτων. Η διαδικασία αυτή βρίσκει εφαρµογή τόσο συνολικά στο έργο όσο και σε κάθε
φάση αυτού.
Οι οµάδες αυτές είναι:
•

Εκκίνηση: διαδικασία έναρξης του έργου. ∆ιαπίστωση αναγκών, αποδοχή, δέσµευση στους στόχους.

•

Σχεδιασµός: δηµιουργία οργανωτικού πλαισίου και σχεδίου ενεργειών.

•

Εκτέλεση: συντονισµός ανθρώπων και άλλων πόρων για την ολοκλήρωση.

•

Έλεγχος: διασφάλιση ποιότητας και τήρηση των υποχρεώσεων, διορθωτικές ενέργειες αν είναι
απαραίτητες.

•

Κλείσιµο: ουσιαστικό και τυπικό κλείσιµο µε επίσηµη παράδοση και αποδοχή.

Η παραπάνω σειρά των διαδικασιών πρέπει να ακολουθείται και στις επιµέρους φάσεις του
έργου µε στόχο την εξάλειψη κάθε αβεβαιότητας που συνήθως υφίσταται στα αρχικά στάδια.
Όσο πιο ρεαλιστικές και πραγµατοποιήσιµες είναι οι επιµέρους φάσεις τόσο πιο πιθανό είναι το έργο
να ολοκληρωθεί µε επιτυχία και εντός χρόνου και κόστους. Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθούν οι
αλληλοεπικαλύψεις των φάσεων.
Ένα έργο εγκατάστασης πληροφοριακού συστήµατος ERP, είναι µεν επαναλαµβανόµενο σε
αρκετές εταιρείες, κάθε φορά όµως είναι διαφορετικό αφού αλλάζουν πάρα πολλά σηµεία: ο κλάδος
δραστηριοποίησης της εταιρείας, η νοµική µορφή της, το µέγεθός της, η οργάνωση της, οι
ικανότητες του προσωπικού της, η δική της τεχνογνωσία που θα πρέπει να ενσωµατωθεί στο έργο.

Παράδειγµα η εγκατάσταση ενός ERP σε µια Α.Ε. στον κλάδο των τροφίµων µε τζίρους άνω των 4
δισ., προσωπικό 300 ατόµων, 2 εργοστάσια, αποµακρυσµένα σηµεία πώλησης, οργανωµένα
τµήµατα (λογιστήριο, παραγωγή, µηχανογράφηση) είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την
εγκατάσταση του ιδίου ERP σε µια µικρή Ο.Ε. (οικογενειακού χαρακτήρα) στον κλάδο
ανταλλακτικών αυτοκινήτων µε τζίρο 500 εκ., 1 αποθήκη – έδρα, και προσωπικό 4 – 5 ατόµων.

1.2.2. Εµπλεκόµενοι στο έργο
Οι εµπλεκόµενοι στο έργο θεωρούνται εταιρείες ή άτοµα τα οποία έχουν λόγο να αναµιχθούν
στο έργο. Ο πελάτης, ο υπεύθυνος έργου, η οµάδα υλοποίησης, η εταιρεία η οποία ανέλαβε την
υλοποίηση, οι χρηµατοδότες (αν είναι εξωτερικοί οργανισµοί) έχουν όλοι ανάµιξη σε κάποια από τις
φάσεις του έργου. Είναι στην ευθύνη του υπευθύνου έργου να συγκεράσει όλες τις απαιτήσεις και
ανάγκες των εµπλεκοµένων, µε προτεραιότητα φυσικά τις απαιτήσεις του πελάτη αλλά και τις
επιταγές της κεντρικής διοίκησης της εταιρείας του ώστε να πετύχει τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσµατα.
Στην εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήµατος µπορούµε να ξεχωρίσουµε τους παρακάτω
εµπλεκόµενους:
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•

Πελάτης : Η εταιρεία ή οργανισµός η οποία και αναθέτει το έργο. Άµεση εµπλοκή έχει φυσικά η
οµάδα που η διοίκηση θα έχει ορίσει για τη συνεργασία, τον τελικό λόγο όµως θα τον έχει η κεντρική
διοίκηση.

•

Χρηµατοδότης – ελεγκτής : Αν πρόκειται για χρηµατοδότηση µέσω κοινοτικών προγραµµάτων
για παράδειγµα τότε σίγουρα υπάρχει ένας ελεγκτικός οργανισµός ο οποίος και θα εποπτεύει την
σωστή απορρόφηση των κονδυλίων.

•

Οργανισµός Υλοποίησης : η διοίκηση της εταιρείας η οποία και αναλαµβάνει να φέρει σε πέρας το
έργο µε δικά της µέσα ή ακόµα και µε προς τρίτους ανάθεση (υπεργολαβία), κρατώντας πάντα την
γενική ευθύνη υλοποίησης.

•

Υπεύθυνος – οµάδα εγκατάστασης : ο υπεύθυνος του έργου και η οµάδα που αναλαµβάνει την
υλοποίηση (εγκαταστάτες, µηχανογράφοι, αναλυτές, σύµβουλοι).

Τυπικό παράδειγµα : Η βιοµηχανία Φυσικών Χυµών και Αναψυκτικών ΦΛΩΡΙΝΑ-ΧΩΝΑΙΟΣ
(πελάτης) ανέθεσε στην εταιρεία Logismos ΑΕ (οργανισµός υλοποίησης) την εγκατάσταση νέου
πληροφοριακού συστήµατος ERP. Η Logismos σε συνεννόηση µε τον πελάτη συνέστησε οµάδα
εγκατάστασης αποτελούµενη από 4 άτοµα και 1 επικεφαλή (υπεύθυνος έργου). Η χρηµατοδότηση
του έργου γίνεται κατά 50% από αναπτυξιακά προγράµµατα της ΕΕ (χρηµατοδότης) η πορεία της
οποία επιβλέπεται από επιθεωρητές του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΓΓΕΤ (Ελεγκτής).

1.2.3. Εταιρική κουλτούρα και δοµή
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα έργα που εκτελούνται µέσα σε µια εταιρεία αποτελούν µέρος της
ευρύτερης δραστηριότητα της. Οι επιρροές του οργανισµού – επιχείρησης είναι πάντα εµφανείς σε
κάθε έργο και είναι καθήκον των υπευθύνων των έργων να αντιληφθούν τις εταιρικές αξίες, αρχές
αλλά και ευρύτερες προσδοκίες της επιχείρησης – οργανισµού στην οποία ανήκουν και να
διευθύνουν το έργο πάνω σε αυτές.
Η «εταιρική κουλτούρα» µιας επιχείρησης σίγουρα δεν διαµορφώνεται µέσα σε µερικές µέρες
και δεν είναι πάντα εύκολο να αφοµοιωθεί από τα στελέχη της. Παρόλα αυτά κάθε στέλεχος της
εταιρείας θα πρέπει να γνωρίζει αυτή την κουλτούρα και να συµµορφώνεται προς αυτή.

Παράδειγµα της εταιρικής κουλτούρας είναι και ο τρόπος συµπεριφοράς και συνεργασίας µεταξύ
των στελεχών της. Σε µια µικρότερη και ευέλικτη επιχείρηση πληροφορικής το κλίµα είναι συνήθως
πιο χαλαρό και φιλικό από ότι σε έναν µεγάλο επιχειρηµατικό όµιλο όπου εκ των πραγµάτων
επικρατούν πιο αυστηροί και γραφειοκρατικοί κώδικες επικοινωνίας.
∆οµή εταιρείας

Κατά
Λειτουργίες

∆ιοίκηση έργων

(Functional)

Χαλαρός

Ισορροπηµένος

Ισχυρός

Εξουσία
Υπευθύνου έργου

Μικρή ή
καθόλου

Περιορισµένη

Μέτρια

Μέτρια ως
αρκετή

Αρκετή ως
πλήρης

Προσωπικό σε
απασχόληση κατά
έργο (επί συνόλου
προσωπικού)

0

0-25%

15-60%

50-95%

85-100%

Απασχόληση
υπευθύνου έργου
Τίτλος
Αγγλικός Όρος

∆οµή πίνακα (matrix)

Μερική

Κατά έργο
(Projectized)

Πλήρης

Συντονιστής έργου / Επικεφαλής

Υπεύθυνος έργου

Υπεύθυνος προγράµµατος

Project Coordinator / Project
Leader

Project Manager /
Project Officer

Project Manager/ Program Manager

Οργανωτικά µια επιχείρηση µπορεί να έχει αναπτύξει τη δοµή της µε βάση τα έργα, όπως
συνήθως συµβαίνει σε εταιρείες που ασχολούνται κατ’ εξοχή µε έργα : τεχνικές εταιρείες, εταιρείες
συµβούλων, µελετητικά γραφεία, διαφηµιστικές εταιρείες. Στον αντίποδα βρίσκονται επιχειρήσεις η
δοµή των οποίων είναι βάση της δραστηριότητας – λειτουργίας τους : βιοµηχανίες, βιοτεχνίες,
τράπεζες κλπ. Παρόλα αυτά η διοίκηση κατά έργο (management by project) βρίσκει έδαφος σχεδόν
παντού αφού ακόµα και µεγάλες βιοµηχανίες µε απολύτως επαναλαµβανόµενη δραστηριότητα
διαπιστώνουν ότι η διοίκηση έργου µπορεί να τις βοηθήσει σε συγκεκριµένα έργα. Παράδειγµα µια
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εταιρεία πληροφορικής η οποία µέχρι σήµερα είχε µια λειτουργική δοµή µε κύριο άξονα την
παραγωγή τυποποιηµένου λογισµικού διαπιστώνει ότι πρέπει να οργανωθεί κατά έργο και να
δηµιουργήσει τµήµα διοίκησης έργων καθώς δεν µπορεί απλά να «πουλάει» ένα προϊόν (πακέτο
λογισµικού) αλλά να προσφέρει µια ολοκληρωµένη υπηρεσία µηχανογραφικής υποστήριξης.
Στον πίνακα φαίνεται η οργανωτική δοµή µιας επιχείρησης σε σχέση µε τη διοίκηση κατά έργο.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις πληροφορικής ακολουθούν µια ισορροπηµένη δοµή πίνακα, όπου
υπάρχουν τα τµήµατα βάση των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης αλλά
υπάρχει και ο υπεύθυνος έργου µε αρκετά αυξηµένες αρµοδιότητες και εξουσίες. Στο
οργανόγραµµα φαίνεται µια τυπική δοµή µιας επιχείρησης πληροφορικής που ακολουθεί την
παραπάνω δοµή.
∆οµή Ισσοροπηµµένου πίνακα

Γενική ∆ιεύθυνση

∆ιεύθυνση Εξοπλισµού

∆ιεύθυνση Εφαρµογών ERP

∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης 'Εργων

Τεχνικός

Εγκαταστάτης

Υπέυθυνος Έργων

Τεχνικός

Εγκαταστάτης

Υπέυθυνος Έργων

Τεχνικός Εξοπλισµού

Εγκαταστάτης

Υπέυθυνος Έργου
∆ιοίκηση Έργου από ΥΕ

1.2.4. Ικανότητες ∆ιοίκησης και Οργάνωσης
Κύριος στόχος του υπευθύνου έργου είναι να βρει την συνδυάσει τις απαιτήσεις του πελάτη µε
τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας ώστε να προκύψει το καλύτερο αποτέλεσµα. Φυσικά
πρέπει να παραδώσει το έργο χωρίς προβλήµατα, στο σωστό χρόνο και χωρίς να ξεπεράσει τον
προϋπολογισµό έτσι ώστε ο πελάτης να µείνει απολύτως ικανοποιηµένος.
•

Ικανότητες και γνώσεις απαραίτητες για έναν υπεύθυνο έργων πληροφορικής είναι οι παρακάτω:

•

Γνώσεις και εµπειρία της λειτουργίας των επιχειρήσεων (Οικονοµικά, Λογιστικά, Εργασιακά)

•

Ικανότητα ανάλυσης προβληµάτων και σχεδιασµού

•

Επικοινωνιακές ικανότητες (προφορικά και γραπτά)

•

Γνώσεις και ικανότητα οργάνωσης προσωπικού και παρακίνησης οµάδας

•

Ικανότητες διαχείρισης κρίσεων, διαπραγµάτευσης και γρήγορης λήψης αποφάσεων

•

Γνώσεις και ικανότητα του σύγχρονου περιβάλλοντος στην πληροφορική και τις επιχειρήσεις

•

Ηγετικές ικανότητες

1.2.5. Κοινωνικοοικονοµικές επιδράσεις
Εξωτερικές επιδράσεις στο έργο θετικές ή αρνητικές είναι πιθανό να προέλθουν από διάφορες
πηγές χωρίς να είναι δυνατό πάντα να προβλεφθούν. Τέτοιες θεωρούνται η αλλαγή της νοµοθεσίας
και κανονισµών, η επιβολή προτύπων λειτουργίας από εξωτερική αρχή, αλλά και τα προβλήµατα
συνεργασίας µεταξύ οµάδων µε διαφορετικές κουλτούρες.
Για παράδειγµα µια ξαφνική αλλαγή στη φορολογική νοµοθεσία µπορεί να επιδράσει αρνητικά
σε ένα έργο κυρίως στο χρόνο και το κόστος υλοποίησης του. Ακόµα η αλλαγή προσωπικού κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου µπορεί να φέρει προβλήµατα καθώς θα αποδυναµωθούν οι οµάδες
εγκατάστασης.
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1.3. Τοµείς Γνώσης – Περιοχές Οργάνωσης ∆ιοίκησης έργων
Η διοίκηση έργων είναι ένα αντικείµενο που απαιτεί και εµπλέκεται σε θέµατα διοίκησης και
διαχείρισης ανθρώπων και υλικών, λήψης αποφάσεων, επικοινωνίας εντός και εκτός της
επιχείρησης, στρατηγικού σχεδιασµού, διαχείριση χρόνου, οικονοµικές αναλύσεις, ολική ποιότητα,
διαχείριση κρίσεων. Παρακάτω αναπτύσσονται οι επιµέρους περιοχές (τοµείς) της διοίκησης έργων
όπως αυτές περιγράφονται από το Ινστιτούτο ∆ιοίκησης Έργων των ΗΠΑ (Project Management
Institute, USA). Φυσικά δεν βρίσκουν όλες εφαρµογή παντού, αλλά αποτελούν ένα χρήσιµο οδηγό
για τον υπεύθυνο έργου. Κάθε τέτοια περιοχή γνώσης χαρακτηρίζεται από επιµέρους διαδικασίες οι
οποίες µε τη σειρά τους περιγράφουν τα εισερχόµενα στοιχεία που απαιτούν, τα εργαλεία και τις
µεθόδους που χρησιµοποιούν για την ανάλυση τους και φυσικά τα εξαγόµενα αποτελέσµατα
(παραδοτέα) τους.

1.3.1. Ολική διοίκηση έργου (Project Integration Management)
Ασχολείται µε τις απαιτούµενες διαδικασίες για την εξασφάλιση του σωστού συντονισµού του
συνόλου του έργου ή του «προγράµµατος»1. Αποτυπώνει και καταγράφει τη συνολική στρατηγική
(σχέδιο) του έργου, φροντίζει για την παρακολούθηση του και για την ενσωµάτωση των
απαραιτήτων αλλαγών σε αυτό. Παραδοτέα αυτής της διαδικασίας είναι το σχέδιο ανάπτυξης –
υλοποίησης του έργου µαζί µε όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές λεπτοµέρειες, αλλά και η
διαδικασία επικαιροποίησης του σχεδίου και ενσωµάτωσης των αλλαγών σε αυτό.

1.3.2. Στοχοθέτηση (Project Scope Management)
Καλύπτει τις απαιτούµενες διαδικασίες για την εκκίνηση του έργου, τον καθορισµό των στόχων,
την αποδοχή τους από τους εµπλεκόµενους και τη διαδικασία πιθανών αλλαγών τους. Παραδοτέα
αυτής της διαδικασίας είναι το κείµενο «στόχων και σκοπών», τα επίσηµα έντυπα αποδοχής των
διαδικασιών, το οργανόγραµµα κατανοµής των εργασιών (Work Breakdown Structure).

1.3.3. ∆ιαχείριση Χρόνου
Εξασφαλίζει την
2000 - 2001
τήρηση του
ΣΕΠ
ΟΚΤ
ΝΟΕ
∆ΕΚ
ΙΑΝ
ΦΕΒ
Μ ΑΡ
ΑΠΡ
ΜΑΙ
ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ
ΑΥΓ
χρονοδιαγράµµατος
του έργου.
ΦΑΣΗ A
Παραδοτέα αυτής
ΦΑΣΗ B
της διαδικασίας είναι ΦΑΣΗ Γ
η λίστα ενεργειών
ΦΑΣΗ ∆
ανά φάση, η το
διάγραµµα εργασιών, ο προϋπολογισµός χρόνων, το χρονοδιάγραµµα, η καταγραφή των πόρων και
η διαθεσιµότητα τους, και βέβαια η διαδικασία αλλαγών του χρονοδιαγράµµατος και οι διαρθρωτικές
ενέργειες. Για την καλύτερη οπτική απεικόνιση χρησιµοποιούνται διαγράµµατα «µε µπάρες»
(Gantt), διαγράµµατα δικτύου µε χρόνους, διαγράµµατα κρισίµων σηµείων. Το πιο συνηθισµένο
διάγραµµα είναι το διάγραµµα Gantt το οποίο και παρουσιάζει τις φάσεις κατά σειρά υλοποίησης
στον άξονα χρόνου.

1.3.4. ∆ιαχείριση Κόστους (Project Cost Management)
Οι διαδικασίες αυτού του τοµέα καλύπτουν όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αφορούν
το έργο και εξασφαλίζουν την τήρηση του προϋπολογισµού σε κάθε φάση του έργου και τη µη
υπέρβαση του. Παραδοτέα των διαδικασιών αυτών είναι οι απαιτήσεις σε πόρους, τα
προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους, χρηµατοοικονοµικές ροές, τιµολογιακές πολιτικές, σχέδια
κοστολόγησης, το οικονοµικό σχέδιο του έργου, η διαδικασίες ελέγχου του κόστους.

1

Υπερσύνολο του έργου όπως εξηγείται στη σελίδα 2
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1.3.5. ∆ιαχείριση ποιότητας (Project Quality Management)
Οι διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας καλύπτονται συνήθως από το Σύστηµα ∆ιασφάλισης
Ποιότητας (ISO 9000) της εταιρείας. Παρόλα αυτά είναι σηµαντικό να υπάρχει σε κάθε έργο
συγκεκριµένο σχέδιο ποιότητας έργου που θα εξασφαλίζει την συµµόρφωση του στα ποιοτικά
πρότυπα της εταιρείας. Παραδοτέα των διαδικασιών αυτών είναι: το σχέδιο ποιότητας έργου, οι
λίστες ελέγχου, οι διαδικασίες επιθεωρήσεων, η διαδικασίες διορθωτικών ενεργειών.

1.3.6. ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (Project Human Resource
Management)
Η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων είναι φυσικά µια ευρύτερη περιοχή που τελευταία βρίσκει
εφαρµογή σε κάθε τοµέα των επιχειρήσεων. Στην υλοποίηση των έργων είναι απαραίτητη η
δηµιουργία των κατάλληλων διαδικασιών για τον οργανωτικό σχεδιασµό των οµάδων, την
επάνδρωση τους (µέσω εσωτερικών µετακινήσεων, προσλήψεων, εξ. Συνεργασιών) αλλά και την
παρακίνηση του προσωπικού µέσω συστήµατος επιβράβευσης και πριµοδότησης. Παραδοτέα των
διαδικασιών αυτών είναι το οργανόγραµµα της οµάδας, οι περιγραφές των θέσεων και των
καθηκόντων, οι διαδικασίες προσλήψεων και διαχείρισης των εξωτερικών συνεργατών, οι
αξιολογήσεις, οι αναφορές προόδου.

1.3.7. Επικοινωνία – πληροφόρηση (Project Communication
Management)
Οι ανάπτυξη των τρόπων επικοινωνίας και διακίνησης των πληροφοριών είναι απαραίτητη στο
έργο για να εξασφαλιστεί η σωστή και έγκαιρη ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων. Οι διαδικασίες
περιλαµβάνουν την δηµιουργία ξεκάθαρου σχεδίου επικοινωνίας, δηµιουργία βάσεων δεδοµένων
(φακέλου – αρχείου) για το έργο, µεθόδους και τρόπους αναφοράς καταστάσεων, προόδου και
αξιολόγησης. Τυπικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι : ποιος ενηµερώνεται και πότε, µε
τι τρόπο, µε τι ύφος (τυπικό, επίσηµο, απλό), τι πρέπει να µαθαίνει, πως εξασφαλίζεται η ασφάλεια
και η εµπιστευτικότητα.

1.3.8. ∆ιαχείριση κινδύνων (Project Risk Management)
Η διαχείριση κινδύνων περιλαµβάνει τις διαδικασίες εντοπισµού, ανάλυσης και αντιµετώπισης
των κινδύνων σε ένα έργο. Στόχος είναι να προβλεφθούν και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι και οι
κρίσεις εξαιτίας αυτών που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Παραδοτέα των διαδικασιών αυτών είναι οι πιθανές αιτίες κινδύνου και κρίσεων, τα συµπτώµατα
των προβληµάτων, οι µέθοδοι ποσοτικοποίησης, αξιολόγησης των δικτύων, τα σχέδια
αντιµετώπισης κρίσεων, οι εφεδρείες, οι νοµικές καλύψεις, οι διορθωτικές ενέργειες.

1.3.9. ∆ιαχείριση προµηθειών (Project Procurement Management)
Η διαχείριση προµηθειών καλύπτει τις διαδικασίες εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες για την
προµήθεια υλικών ή υπηρεσιών από τρίτους για χρήση στο έργο. Οι περισσότερες εταιρείες
διαθέτουν τµήµατα προµηθειών και συγκεκριµένες διαδικασίες λειτουργίας τους, συνεπώς κάθε
αγορά κατευθύνεται από την οµάδα έργου προς το συγκεκριµένο τµήµα της εταιρείας. Είναι όµως
απαραίτητο οι διαδικασίες αυτές να είναι ξεκάθαρες και γνώριµες σε όλα τα µέλη της οµάδας έργων.
Παραδοτέα αυτών των διαδικασιών είναι : σχέδιο προµηθειών, προτάσεις απαιτούµενων υλικών,
συµβάσεις, έντυπα παραγγελιών.

2. ∆ιαχείριση σχέσεων πελατών (Account Management)
Η έννοια του κύκλου ζωής του έργου αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα και έχει να κάνει
µε τη συνολική ζωή του προϊόντος ή της υπηρεσίας η οποία συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια
λειτουργίας του.
Στην περίπτωση της εγκατάστασης ενός ολοκληρωµένου συστήµατος πληροφορικής, το έργο
τελειώνει βέβαια µε την πλήρη λειτουργία του συστήµατος, όµως ξεκινά η διαδικασία συντήρησης
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και υποστήριξης του. Αυτή ακριβώς η υποστήριξη είναι µια διαδικασία η οποία πρέπει να
αντιµετωπισθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ του πελάτη και της εταιρείας.
Ξεκινά έτσι µια επιχειρηµατική διαδικασία που αν και πολλές φορές έχει τα χαρακτηριστικά ενός
έργου (σχέδια, παραδοτέα, αναφορές) µοιάζει περισσότερο µια συνεχής επιχειρηµατική διαδικασία.
Αυτή η πελατοκεντρική φιλοσοφία έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες
επιχειρήσεις (όχι µόνο πληροφορικής). Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των
τηλεπικοινωνιών, του Internet και της γενικότερης τεχνολογικής «αναστάτωσης» που επικρατεί έχει
αυξήσει κατακόρυφα τις απαιτήσεις των πελατών και έχει µειώσει στο ελάχιστο τα όρια
αντοχής τους. Με την εµφάνιση των τηλεφωνικών παραγγελιών, της κινητής τηλεφωνίας και του
Ιnternet οι πελάτες έχουν πιστέψει ότι όλα είναι δυνατά και συνήθως εύκολα και άρα αρκεί να τα
απαιτήσουν για να γίνουν. Αν για παράδειγµα πριν από 5 χρόνια η απάντηση σε ένα, επείγον αλλά
όχι κρίσιµο, αίτηµα πελάτη θεωρούνταν ικανοποιητική αν γινόταν µέσα σε 3 – 4 εργάσιµες µέρες,
σήµερα ένα email το οποίο µένει αναπάντητο για πάνω από 24 ώρες ενοχλεί. Αν παλαιότερα
προσπαθούσαµε υποµονετικά να επικοινωνήσουµε µε µια εταιρεία τηλεφωνικά και δεν τα
καταφέρναµε µετά από αρκετή ώρα τότε θεωρούσαµε ότι προφανώς φταίνε οι γραµµές, ο ΟΤΕ, το
δίκτυο και πάντως όχι η εταιρεία. Σήµερα εκνευριζόµαστε αν η πρώτη προσπάθεια µας δεν είναι
επιτυχής και πρέπει να την επαναλάβουµε.
Οι πελάτες σήµερα απαιτούν ταχύτητα, αµεσότητα και προσωποποιηµένη επικοινωνία στην
εξυπηρέτηση τους. Θέλουν να αντιµετωπίζονται ως προσωπικότητες και όχι ως απρόσωπα µέρη
ενός συνόλου. Για αυτόν ακριβώς το λόγο ακόµα και τεράστιες πολυεθνικές εταιρείες ακολουθούν
πλέον πολιτικές προσέγγισης των πελατών.

2.1. Πελατειακή στρατηγική
Η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η στρατηγική εξυπηρέτησης πελατών δεν έχουν βέβαια το
θεωρητικό υπόβαθρο που έχει η διοίκηση έργων ούτε διέπονται πάντα από τους ίδιους κανόνες. Οι
σχέσεις που κάθε εταιρεία έχει µε τους πελάτες της είναι ζήτηµα στρατηγικής που συνήθως
καθορίζεται από την ανώτατη διοίκηση. Σύµφωνα µε τελευταίες µελέτες της
PriceWaterHouseCoopers (1999) η πελατειακή στρατηγική των εταιρειών χωρίζεται σε 3
στάδια, βάση των οποίων και κατατάσσονται:
Στάδιο Ι :

∆ηµιουργία πελατειακής βάσης (Customer Acquisition)

Στάδιο ΙΙ :

Σχεδιασµός πελατειακής στρατηγικής (Strategic Customer Care)

Στάδιο ΙΙΙ : Εφαρµογή πελατειακής στρατηγικής (Best Customers Orientation)
Στο πρώτο στάδιο η εταιρεία προσπαθεί να δηµιουργήσει µια πελατειακή βάση και να αυξήσει
γενικά τους πελάτες της χωρίς να γνωρίζει απαραίτητα εκ των προτέρων την ανταποδοτικότητα
τους. Σε αυτό το στάδιο η εταιρεία συνήθως διαµορφώνει την πολιτική της και είναι συχνό το
φαινόµενο των υποχωρήσεων στις απαιτήσεις των πελατών.
Στο δεύτερο στάδιο η εταιρεία έχει πλέον καθιερωθεί στο χώρο και έχει δηµιουργήσει µια
ικανοποιητική πελατειακή βάση. Έτσι αρχίζει να χαράζει την στρατηγική της σχετικά µε την
υποστήριξη και φροντίδα των πελατών της ώστε να ξεχωρίσει τους καλύτερους πελάτες της και να
επικεντρωθεί σε αυτούς.
Στο τρίτο στάδιο η εταιρεία έχει αναπτύξει πλέον το σύστηµα αξιολόγησης των πελατών της
και γνωρίζει ποιοι είναι οι σηµαντικοί και ποιοι λιγότερο, έτσι ώστε να κατευθύνει τις δυνάµεις της
όπου υπάρχουν και τα περισσότερα «ανταποδοτικά οφέλη».

2.2. Ο υπεύθυνος πελάτη (Account Manager)
Η ανάγκη για συγκεκριµένη πελατειακή στρατηγική διατήρησης και προτεραιότητας στους
καλύτερους πελάτες ανάγκασε τις εταιρείες να αυξήσουν τα τµήµατα υποστήριξης αλλά και να
καθιερώσουν συστήµατα παρακολούθησης και διαχείρισης όλων των πελατειακών σχέσεων. Έτσι
δηµιουργήθηκε ο θεσµός του υπευθύνου πελάτη ή υπευθύνου λογαριασµού (account manager). Ο
λογαριασµός παραπέµπει βέβαια περισσότερο σε οικονοµική παρακολούθηση του πελάτη
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(διαχείριση χρηµάτων) και χρησιµοποιούνταν κατά κόρο σε εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονταν
χρήµατα του πελάτη για λογαριασµό του: τράπεζες, χρηµατιστηριακές, διαφηµιστικές εταιρείες κλπ.
Σήµερα ο όρος «υπεύθυνος πελάτη» ειδικά στις εταιρείες πληροφορικής έχει την έννοια της
συµβουλευτικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια συνεργασίας µε την εταιρεία η οποία µπορεί να
κρατήσει αρκετά χρόνια. Αποτελεί ουσιαστικά τον εξωτερικό σύµβουλο του πελάτη σε θέµατα
µηχανοργάνωσης.
Οι ικανότητες που πρέπει να συγκεντρώνει ο υπεύθυνος πελάτη δεν είναι πολύ διαφορετικές
από αυτές του υπευθύνου έργου. Συνήθως µάλιστα ο ίδιος υπεύθυνος έργου παραµένει και ο
υπεύθυνος του πελάτη, αφού γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί και
έχει αποκτήσει µια ουσιαστική σχέση εµπιστοσύνης. Σε περίπτωση µάλιστα που θα προκύψει κάποιο
νέο έργο για τον πελάτη, όπως η αναβάθµιση εξοπλισµού ή εγκαταστάσεις πρόσθετων
πληροφοριακών συστηµάτων, τότε ο υπεύθυνος του πελάτη θα αναλάβει και την παρακολούθηση
του έργου.
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