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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διαχείριςθ των εργαςιϊν και διεργαςιϊν των ζργων, μζςα από μια απόλυτα τεχνοκρατικι και
δοκιμαςμζνθ ιδθ οπτικι, λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο τεχνολογικοφσ περιοριςμοφσ και κρίςιμεσ
διαδρομζσ, και όχι περιοριςμοφσ και εμπόδια ςτο ζργο, που υφίςτανται λόγω τθσ ιδιαίτερθσ
πολυπλοκότθτασ από τθν οποία αυτά χαρακτθρίηονται ςιμερα, αλλά και άλλα που κα μποροφςαν
να προκλθκοφν από τον ανκρϊπινο παράγοντα π.χ. διαφορετικζσ κουλτοφρεσ, ανκρϊπινεσ
ςυγκροφςεισ και άρα, κρίςιμεσ κακζσ ςυνεργαςίεσ, είναι πεπαλαιωμζνθ και δεν οδθγεί πάντοτε
ςτο ςτόχο. Δθλαδι τθν εξαςφάλιςθ, ότι το ζργο εκτελείται και παραδίδεται λαμβάνοντασ υπόψθ
τουσ κακοριςμζνουσ περιοριςμοφσ ςτουσ οποίουσ υπόκειται, βελτιςτοποιϊντασ παράλλθλα όλεσ
τισ παραμζτρουσ που επθρεάηουν – τελικά - τθν εκτζλεςι του.Στθν παροφςα εργαςία θ
προςπάκεια να εφαρμόςουμε νζεσ εναλλακτικζσ μεκόδουσ διαχείριςθσ του ζργου, ξεκινά από τθν
υιοκζτθςθ καταρχιν μιασ νζασ οπτικισ ςε ότι αφορά τουσ ςτόχουσ αυτοφ, μζςω τθσ μετάβαςθσ
από τθν παραδοςιακι αντίλθψθ ςχετικά με το ςκοπό του, ωσ τιρθςθ χρονοδιαγραμμάτων
ςχεδιαςμζνων από τθν αρχι μζχρι και το τζλοσ του, ςτθν ςταδιακι ςυγκρότθςθ αποκζματοσ
προτεραιοποιθμζνων απαιτιςεων και βιμα-βιμα υλοποίθςθ του ζργου με τελικό ςκοπό τθν
παράδοςθ αξίασ προσ τον πελάτθ, ζτςι όπωσ από κοινοφ κακορίηεται με τθ ςυνεργαςία του.Το
Agile, του οποίου θ εφαρμογι ςτα τεχνικά ζργα διερευνάται, δοκιμαςμζνο ιδθ ςτθν πλθροφορικι,
φαντάηει αταίριαςτο για χριςθ ςτθν καταςκευι. Αυτό δεν είναι ακριβϊσ ψζμα. Η καταςκευι ςτθν
πράξθ, όντασ κάτι παραπάνω από γραμμικι διαδικαςία, και κατζχοντασ χαρακτθριςτικά ενόσ
ιδιαίτερα πολφπλοκου ςυςτιματοσ, όπωσ τα περιςςότερα ςυςτιματα, εξάλλου, γφρω μασ,
διεκδικεί ζναν περιςςότερο ευζλικτο τρόπο διαχείριςθσ μα παράλλθλα, αυτά τα ίδια
χαρακτθριςτικά, κακιςτοφν μια τζτοια εφαρμογι, ανεφάρμοςτθ για αυτιν ςε πολλζσ των
περιπτϊςεϊν τθσ.Το Agile, ωσ μετεξζλιξθ πολλϊν παλιότερων μεκόδων και ερευνϊν, ζρχεται να
προςαρμοςτεί με τον κατάλλθλο τρόπο και όπωσ αρμόηει ςτθν καταςκευι, περιςςότερο ωσ
φιλοςοφία και λιγότερο ωσ μζκοδοσ, ςε περιπτϊςεισ που οι ςυμβατικζσ μζκοδοι αδυνατοφν να
εφαρμοςτοφν με επάρκεια, προκαλϊντασ προβλιματα ςτα ζργα. Στθν πραγματικότθτα λοιπόν το
Agile ςτθν καταςκευι ζρχεται για να καλφψει το κενό για διαχείριςθ όπου οι υπάρχουςεσ
διαδικαςίεσ αδυνατοφν να ανταπεξζλκουν, λόγω ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτισ
καταςκευζσ ι ςτισ απαιτιςεισ και όχι για να τισ αντικαταςτιςει.Ίςωσ ακόμθ ζρχεται για να
προςδϊςει μια περιςςότερο ανκρϊπινθ διάςταςθ ςτθ διαχείριςθ των ζργων, με επιμζρουσ
εφαρμογζσ του ακόμθ και εν μζςω ςυντθρθτικϊν διαδικαςιϊν, εμπλουτίηοντάσ τθν με
περιςςότερο ευαίςκθτεσ παραμζτρουσ, και λαμβάνοντασ ωσ παραδείγματα μορφζσ ςυνεργαςίασ,
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μζςα από κοινωνίεσ του ευρφτερου περιβάλλοντόσ μασ, όπωσ αυτζσ των μυρμθγκιϊν, των
μελιςςϊν ι του ςμινουσ των πουλιϊν.
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