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3.1. Εισαγωγή
Μετά την έναρξη του έργου, πρέπει να εκπονηθεί ένα σχέδιο διαχείρισης του έρ-
γου (project management plan), το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών 
για το πώς το επικείµενο έργο θα προγραµµατιστεί, θα εκτελεστεί, θα ελεγχθεί και 
τελικώς θα κλείσει. Ένα βασικό συστατικό στοιχείο του σχεδίου διαχείρισης έργου 
είναι ο σχεδιασµός του πεδίου εφαρµογής του έργου (scope management plan), 
το οποίο θα διερευνηθεί σε αυτό το κεφάλαιο. 

Ο πρωταρχικός σκοπός της διαχείρισης του πεδίου εφαρµογής του έργου είναι να 
διασφαλιστεί ότι η απαιτούµενη εργασία (και µόνο η απαιτούµενη εργασία) κατα-
βάλλεται για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Αν αλλάξουν οι απαιτήσεις (re-
quirements) των εργασιών, αυτές πρέπει να ελέγχονται, δηλαδή το πεδίο εφαρ-
µογής του έργου πρέπει να ελέγχεται. 

Πριν ξεκινήσει ο ορισµός του πεδίου εφαρµογής του έργου, πρέπει να είναι γνωστός 
ο τρόπος µε τον οποίον θα το κάνουµε. Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητη η ανάπτυ-
ξη ενός σχεδίου διαχείρισης του πεδίου εφαρµογής του έργου  διαχείριση του φυ-
σικού αντικειµένου του έργου (scope management plan). Εν συνεχεία, αυτό πρέ-
πει να κατατµηθεί σε συγκεκριµένα, διαχειρίσιµα τµήµατα που µπορούν να ανατε-
θούν σε πόρους και να εκτελεστούν. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της λεγόµενης δη-
µιουργίας της δοµής ανάλυσης των εργασιών (WBS/Work Breakdown Structure). 

Σχεδιασµός πεδίου
εφαρµογής του έργου

ÊåöÜëáéï 33
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Το κεντρικό θέµα αυτού του κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός του πεδίου εφαρµογής 
του έργου, ενώ θα διερευνηθούν επίσης τρία βασικά θέµατα: 

• το σχέδιο διαχείρισης του πεδίου εφαρµογής του έργου (project scope man-
agement plan), 

• ο ορισµός του πεδίου εφαρµογής του έργου (definition of project scope),

• η δηµιουργία της δοµής ανάλυσης των εργασιών (WBS).

Το σχέδιο διαχείρισης του πεδίου εφαρµογής του έργου είναι το µέρος του σχεδίου 
διαχείρισης έργου (project management plan) που θα πρέπει να µελετηθεί πρώτα. 

3.2. Το σχέδιο διαχείρισης του έργου
Ο σχεδιασµός του έργου ξεκινά µε τη διαδικασία ανάπτυξης του σχεδίου διαχείρι-
σης έργου (project management plan), το οποίο καθορίζει, προετοιµάζει, συντονί-
ζει και ενσωµατώνει όλα τα επικουρικά και επιµέρους σχέδια, όπως το πεδίο εφαρ-
µογής και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου, σε ένα ενοποιηµένο σχέδιο που ονοµά-
ζεται σχέδιο διαχείρισης του έργου.

Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί µια πηγή πληροφόρησης που θα λειτουργήσει ως 
κατευθυντήρια γραµµή για το πώς θα προγραµµατιστεί, θα εκτελεστεί, θα ελεγχθεί 
και τελικά θα κλείσει το έργο. 

Ένας λόγος για τον οποίο είναι σηµαντικό να αναπτυχθεί ένα σχέδιο διαχείρισης 
του έργου είναι διότι σε όλα τα έργα δεν χρειάζονται όλες οι διαδικασίες σχεδια-
σµού και στον ίδιο βαθµό.

Ως εκ τούτου, το περιεχόµενο του σχεδίου διαχείρισης έργου θα εξαρτηθεί από το 
συγκεκριµένο έργο αποκλειστικά. Καθώς το έργο περνάει από διαφορετικά στάδια, 
το σχέδιο διαχείρισης του έργου µπορεί και πρέπει να ενηµερώνεται και, ενδεχοµέ-
νως, να αναθεωρείται. Ακολουθεί µια λίστα θεµάτων που θα πρέπει να αναφέρο-
νται σε ένα σχέδιο διαχείρισης έργου:

• Ποιες διεργασίες διαχείρισης έργου θα χρησιµοποιηθούν γι’ αυτή τη διαδικα-
σία.

• Ποιο θα είναι το επίπεδο της εφαρµογής για καθεµιά από αυτές τις διαδικα-
σίες.

• Ποια θα είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωριστούν, καθώς επίσης και 
τα εργαλεία και οι τεχνικές γι’ αυτές τις διαδικασίες.

• Πώς θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται οι αλλαγές.

• Πώς πραγµατικά φαίνεται ο κύκλος ζωής του έργου, συµπεριλαµβανοµένων 
των φάσεων του έργου, εάν το έργο είναι πολυφασικό. 
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Ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του έργου, το σχέδιο διαχείρισης έργου µπορεί να 
είναι είτε µια σύνοψη είτε µια συλλογή επικουρικών υπο-σχεδίων και στοιχείων, τα 
οποία ενδέχεται να περιλαµβάνουν τα παρακάτω:

• Τυπικό σχεδιασµό από την οµάδα διαδικασίας σχεδιασµού του έργου, όπως η 
διαχείριση του κόστους, η διαχείριση της επικοινωνίας, η διαχείριση του φυσι-
κού αντικειµένου και το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου. 

• Άλλα στοιχεία, όπως η λίστα των σηµείων οροσήµων (milestones), το ηµε-
ρολόγιο πόρων και οι βασικές γραµµές αναφοράς για το χρονοδιάγραµµα, 
το κόστος και την ποιότητα. Μια βασική γραµµή αναφοράς είναι ένα σχέδιο 
αναφοράς στο οποίο όλες οι αποκλίσεις καταγράφονται και µετρώνται. Αυτό 
το σχέδιο αναφοράς µπορεί να είναι το πρωτότυπο ή το αναθεωρηµένο.

Η διαδικασία ανάπτυξης του σχεδίου διαχείρισης έργων εµπίπτει στον τοµέα 
γνώσης της διαχείρισης της ενσωµάτωσης και συντονισµού των διαδικασιών 
(integration management), διότι πρακτικά και ουσιαστικά συντονίζει διάφορες δι-
αδικασίες και δραστηριότητες. Εποµένως, οι διαδικασίες διαχείρισης έργων µαζί µε 
την προκαταρκτική αναφορά του φυσικού αντικειµένου (preliminary project scope 
statement), ή πεδίου εφαρµογής του έργου, είναι τα προφανή στοιχεία εισροών 
(inputs) που θα πρέπει να καταχωριστούν στη διαδικασία αυτή.

Άλλα στοιχεία εισροών είναι οι εταιρικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες, δηλαδή οι 
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον σχεδιασµό και την εκτέλεση του έργου, αλ-
λά δεν ελέγχονται από αυτό, και τα οργανωσιακά εργαλεία των διαδικασιών, δηλα-
δή οι άυλοι πόροι, τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισµού που εµπεριέχουν από 
τρόπους εκτέλεσης διαδικασιών µέχρι φόρµες και πρότυπα εκτέλεσης των έργων. 

Για να αναπτυχθεί το σχέδιο διαχείρισης έργου, µπορούν να εφαρµοστούν τα εξής 
εργαλεία και οι τεχνικές στα στοιχεία εισροών (inputs): 

• κρίση εµπειρογνωµόνων, 

• συστήµατα πληροφοριών διαχείρισης έργων, 

• µεθοδολογία διαχείρισης έργων. 

Ένα από τα κρίσιµα µέρη της διαχείρισης κάθε έργου είναι η διαχείριση του φυσι-
κού αντικειµένου του έργου (ή του πεδίου εφαρµογής του έργου), η οποία θα συ-
ζητηθεί στη συνέχεια.

3.3. ∆ιαχείριση του πεδίου εφαρµογής του έργου
Το φυσικό αντικείµενο ενός έργου ή το πεδίο εφαρµογής του έργου ορίζεται ως η 
εργασία που πρέπει να εκτελεστεί για την επίτευξη των προσδοκώµενων αποτελε-
σµάτων (προϊόντων ή υπηρεσιών) ενός έργου. Πρόκειται δηλαδή για µια καταγρα-
φή του τι περιλαµβάνεται αλλά και δεν περιλαµβάνεται στο έργο. 
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Ουσιαστικά, το φυσικό αντικείµενο και το πεδίο εφαρµογής ενός έργου σηµατοδο-
τούν την οριοθέτηση του έργου. Η σηµασία της διαχείρισης του πεδίου εφαρµογής 
του έργου δεν µπορεί να υπερκεραστεί, διότι έχει έντονες επιπτώσεις στη συνολι-
κή επιτυχία του έργου. Ο κύριος στόχος της διαχείρισης του φυσικού αντικειµένου 
του έργου είναι να διασφαλιστεί ότι η απαιτούµενη εργασία (και µόνον αυτή) περι-
λαµβάνεται και εκτελείται στο έργο. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση των διαδικα-
σιών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. και απεικονίζονται στο Γράφηµα 3.1.

Πίνακας 3.1. ∆ιαδικασίες διαχείρισης πεδίου εφαρµογής έργου

Σχεδιασµός του 
φυσικού αντικειµένου 
του έργου
(πεδίου εφαρµογής)

Χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του τρόπου 
διαχείρισης του φυσικού αντικειµένου του έργου, 
δηλαδή πώς να ορίσουµε, πώς να ελέγξουµε και 
πώς να επαληθεύσουµε το πεδίο εφαρµογής του 
έργου, αλλά και πώς να ορίσουµε και να δηµιουρ-
γήσουµε τη δοµική ανάλυση εργασιών.

Ορισµός του
φυσικού αντικειµένου 
του έργου
(ορισµός
του πεδίου εφαρµογής)

Χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη της λεπτοµε-
ρούς δήλωσης του φυσικού αντικειµένου του έρ-
γου και του πεδίου εφαρµογής του.

∆ηµιουργία της δοµικής 
ανάλυσης εργασιών

Χρησιµοποιείται για να αποδοµήσει τα παραδο-
τέα του έργου σε διαχειρίσιµα τµήµατα τα οποία 
µπορούν να κατανεµηθούν στα µέλη της οµάδας. 
Αυτά τα τµήµατα ονοµάζονται πακέτα εργασίας.

Επαλήθευση του 
φυσικού αντικειµένου 
του έργου

Ενεργοποιείται για να επισηµοποιήσει κατά κάποιο 
τρόπο την αποδοχή των παραδοτέων του έργου. 

Έλεγχος του φυσικού 
αντικειµένου του έργου

Χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των αλλαγών στο 
φυσικό αντικείµενο του έργου και το πεδίο εφαρ-
µογής του. 
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Γράφηµα 3.1. Επιγραµµατική απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων των διαδικα-
σιών και της ροής δεδοµένων µεταξύ των διαδικασιών που εµπλέκονται στη δι-
αχείριση του φυσικού αντικειµένου του έργου

Επιβεβαίωση του
Πεδίου Εφαµογής

(Scope Verification)

Ανάπτυξη ∆οµικής
Ανάλυσης Εργασιών

Έλεγχος του
Πεδίου Εφαρµογής

(Scope Control)

Σχεδιασµός
Πεδίου

Εφαρµογής
(Scope Planning)

Ορισµός Πεδίου
Εφαρµογής

(Scope Definition)

Οι διαδικασίες ελέγχου του φυσικού αντικειµένου του έργου και της επαλήθευσής 
του αποτελούν µέρος της οµάδας των διεργασιών παρακολούθησης και ελέγχου 
του έργου. Ως εκ τούτου, παρουσιάζονται εκτενώς σε επόµενο κεφάλαιο. 

Οι διαδικασίες σχεδιασµού πεδίου εφαρµογής, ορισµού πεδίου εφαρµογής και 
ανάπτυξης δοµικής ανάλυσης εργασιών παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο. 
Προτού ορίσουµε, ελέγξουµε και επαληθεύσουµε το φυσικό αντικείµενο του έρ-
γου και το πεδίο εφαρµογής του, πρέπει να προσδιορίσουµε τον τρόπο µε τον 
οποίο µπορούµε να το κάνουµε στο συγκεκριµένο έργο. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 
ανάπτυξη του σχεδίου διαχείρισης του αντικειµένου του έργου.

3.4. Ανάπτυξη του σχεδίου διαχείρισης του φυσικού 
αντικειµένου του έργου
Μέχρι τώρα έχουµε δει τα τρία έγγραφα που σχετίζονται µε τα έργα. ∆ύο έγγραφα 
από το στάδιο έναρξης του έργου, δηλαδή τον καταστατικό χάρτη (project charter) 
του έργου και την προκαταρκτική δήλωση του φυσικού αντικειµένου του έργου) 
(preliminary project scope statement) (βλ. Κεφάλαιο 2), και ένα έγγραφο από το 
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στάδιο του σχεδιασµού, δηλαδή το σχέδιο διαχείρισης του έργου (project man-
agement plan). Τα τρία αυτά έγγραφα χρησιµοποιούνται ως στοιχεία εισροών (in-
puts) για να αναπτυχθεί το σχέδιο διαχείρισης του φυσικού αντικειµένου του έργου 
(project scope management plan). Η διαδικασία για την ανάπτυξη του σχεδίου δι-
αχείρισης του αντικειµένου του έργου παρουσιάζεται στο Γράφηµα 3.2.

Γράφηµα 3.2. Η διαδικασία σχεδιασµού του φυσικού αντικειµένου και του πε-
δίου εφαρµογής του έργου

Στοιχεία Εκροής
(Output)

• Σχέδιο διαχείρισης 
αντικειµένου και του 
πεδίου εφαρµογής
του έργου

Εργαλεία / Τεχνικές

• Αξιολογήσεις των 
ειδικών

• Φόρµες ελέγχου

• Υποδείγµατα

• Πρότυπα (templates)

Στοιχεία Εισροών
(Inputs)

• Εταιρικοί 
περιβαλλοντικοί 
παράγοντες

• Οργανωσιακά 
εργαλεία διαδικασιών 
(ΟΡΑ)

• Υποδείγµατα

• Προκαταρκτική 
δήλωση του πεδίου 
εφαρµογής του έργου 
(Preliminary Project 
Scope Statement)

• Καταστατικός χάρτης 
του έργου (Project 
Charter)

• Σχέδιο διαχείρισης 
έργου (Project 
Management Plan)

3.4.1. Στοιχεία εισροών (inputs) για τον σχεδιασµό του 
φυσικού αντικειµένου και του πεδίου εφαρµογής του έργου

Ο καταστατικός χάρτης του έργου και η προκαταρκτική δήλωση του φυσικού αντι-
κειµένου του έργου, τα οποία αναπτύχθηκαν στο στάδιο της έναρξης, µαζί µε το 
σχέδιο διαχείρισης του έργου που αναπτύχθηκε στην αρχή του σταδίου προγραµ-
µατισµού, είναι τα στοιχεία εισροών στη διαδικασία σχεδιασµού του φυσικού αντι-
κειµένου του έργου. Στο σηµείο αυτό χρησιµοποιούνται ορισµένα εργαλεία και τε-
χνικές ώστε να προχωρήσουµε στον σχεδιασµό της διαχείρισης του φυσικού αντι-
κειµένου του έργου.
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3.4.2. Εργαλεία και τεχνικές σχεδιασµού της διαχείρισης του 
φυσικού αντικειµένου και του πεδίου εφαρµογής
του έργου

Κατά τον σχεδιασµό του φυσικού αντικειµένου του έργου, µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί η κρίση εµπειρογνωµόνων για τον τρόπο µε τον οποίο σχεδιάστηκε η διαχείριση 
του φυσικού αντικειµένου αντίστοιχων έργων που εκτελέστηκαν στο παρελθόν. 
Τα ακόλουθα εργαλεία µπορούν επίσης να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιµα: 

• Πρότυπα, όπως πρότυπα σχεδίων διαχείρισης φυσικών αντικειµένων και πρό-
τυπα δοµικής ανάλυσης εργασιών (WBS).

• Έντυπα ελέγχου µεταβολής του φυσικού αντικειµένου του έργου. Μπορεί να 
επιλεγούν κάποιες από τις υπάρχουσες φόρµες οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν 
στο συγκεκριµένο έργο ή να αναπτυχθούν νέες. 

• Πρότυπα που ακολουθεί ο οργανισµός σχετικά µε το σχεδιασµό και τη διαχεί-
ριση του φυσικού αντικειµένου του έργου. Στην προκειµένη περίπτωση είναι 
σκόπιµο να προσδιοριστεί το ποιο από αυτά τα πρότυπα ισχύει για το συγκε-
κριµένο έργο. 

3.4.3. Στοιχεία εκροών (outputs) του σχεδιασµού
του φυσικού αντικειµένου του έργου

Σκοπός του σχεδιασµού του πεδίου εφαρµογής του έργου είναι η ανάπτυξη ενός 
σχεδίου διαχείρισης του αντικειµένου του έργου το οποίο θα παρέχει την απα-
ραίτητη καθοδήγηση για τον τρόπο καθορισµού, επαλήθευσης και ελέγχου του 
αντικειµένου του έργου. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία εκροής του σχεδιασµού του 
αντικειµένου του έργου παρέχουν τις απαντήσεις στις εξής τρεις ερωτήσεις: 

• Πώς ορίζεται το πεδίο εφαρµογής και το φυσικό αντικείµενο του έργου; Για 
να δοθεί απάντηση, η διαχείριση του αντικειµένου του έργου περιλαµβάνει τα 
εξής: 

 - Μια διαδικασία για την εκπόνηση της λεπτοµερούς δήλωσης του πεδίου 
εφαρµογής του έργου βάσει της προκαταρκτικής δήλωσης των παραδο-
τέων και του αντικειµένου του έργου. 

 - Μια διαδικασία που θα επιτρέψει τη δηµιουργία της δοµικής ανάλυσης 
εργασιών (WBS) από τη λεπτοµερή δήλωση του πεδίου εφαρµογής του 
έργου και θα καθορίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα τεκµηριωθεί, θα διατη-
ρηθεί (το WBS) και θα εγκριθεί. 

• Πώς επαληθεύεται το πεδίο εφαρµογής και το φυσικό αντικείµενο του έρ-
γου; Το σχέδιο διαχείρισης του αντικειµένου του έργου απαντά σε αυτή την 
ερώτηση µε τη συµπερίληψη µιας διαδικασίας που περιγράφει τον τρόπο µιας 
επίσηµης εξακρίβωσης και αποδοχής λήψης των ολοκληρωµένων παραδο-
τέων του έργου. 
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• Πώς ελέγχεται το πεδίο εφαρµογής και το φυσικό αντικείµενο του έργου; 
Το σχέδιο διαχείρισης του αντικειµένου του έργου απαντά σε αυτή την ερώτη-
ση µε τη συµπερίληψη µιας διαδικασίας που καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο 
τα αιτήµατα για αλλαγές στη λεπτοµερή δήλωση του πεδίου εφαρµογής του 
έργου (η οποία επίσης αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως δήλωση του πεδί-
ου εφαρµογής και του φυσικού αντικειµένου) θα υποβληθούν σε επεξεργασία. 

Το σχέδιο διαχείρισης του φυσικού αντικειµένου του έργου γίνεται µέρος του σχε-
δίου διαχείρισης του έργου. Έτσι, το σχέδιο διαχείρισης του φυσικού αντικειµέ-
νου του έργου καθορίζει τον τρόπο ορισµού, επαλήθευσης και ελέγχου του έρ-
γου. Έχοντας αυτό το σχέδιο έτοιµο, ανοίγει ο δρόµος για τον ορισµό του πεδίου 
εφαρµογής του έργου.

3.5. Καθορισµός του πεδίου εφαρµογής
και του φυσικού αντικειµένου του έργου
Η προκαταρκτική δήλωση του πεδίου εφαρµογής του έργου (φυσικό αντικείµενο 
του έργου), που έγινε κατά την έναρξη του έργου, περιείχε τα κύρια παραδοτέα, τις 
παραδοχές και τους περιορισµούς. Στη συνέχεια, βασιζόµενοι σε αυτά τα στοιχεία, 
αναπτύσσουµε τη λεπτοµερή δήλωση του πεδίου εφαρµογής του έργου (detailed 
project scope statement) η οποία είναι ένα βασικό στοιχείο για τον ακριβή ορισµό 
του φυσικού αντικειµένου και του πεδίου εφαρµογής του έργου (scope definition). 

Τώρα που το έργο βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασµού, υπάρχουν περισσότερες 
πληροφορίες από ό,τι στο στάδιο της έναρξης. Ως εκ τούτου, είµαστε σε καλύτερη 
θέση να αναλύσουµε τις ανάγκες και τις προσδοκίες σχετικά µε το έργο και να τις 
µετατρέψουµε σε απαιτήσεις (requirements). Επιπλέον, οι υποθέσεις και οι περιο-
ρισµοί µπορούν να επανεξεταστούν και να αναλυθούν σε µεγαλύτερο βαθµό, κα-
θώς και νέες πρόσθετες υποθέσεις και περιορισµοί µπορούν να προσδιοριστούν 
µε την ίδια λογική. Αυτό θα βοηθήσει στον καθορισµό του πεδίου εφαρµογής του 
έργου και του φυσικού αντικειµένου µε µεγαλύτερη σαφήνεια και εξειδίκευση.

Στο Γράφηµα 3.3. παρουσιάζεται η διαδικασία καθορισµού του πεδίου εφαρµο-
γής και του φυσικού αντικειµένου του έργου. Ειδικότερα, εφαρµόζουµε εργαλεία 
και τεχνικές στα στοιχεία εισροών (inputs) προκειµένου να αναπτυχθεί στα στοιχεία 
εκροών (output) η διαδικασία καθορισµού του πεδίου εφαρµογής.
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Γράφηµα 3.3. Καθορισµός του φυσικού αντικειµένου του έργου: Στοιχεία εισ-
ροών (inputs), εργαλεία και τεχνικές, στοιχεία εκροών (outputs)

Στοιχεία Εκροών
(Output)

• Σχέδιο διαχείρισης του 
φυσικού αντικειµένου 
του έργου

• Σχέδιο διαχείρισης του 
φυσικού αντικειµένου 
του έργου µε 
αναθεωρήσεις updates

• Αιτούµενες αλλαγές 
στο έργο

Εργαλεία / Τεχνικές

• Αξιολογήσεις των 
ειδικών

• Ορισµός εναλλακτικών 
λύσεων

• Γνώµη των 
εµπειρογνώµονων

• Ανάλυση προϊόντος

• Ανάλυση των οµάδων 
ενδιαφεροµένων
του έργου

Στοιχεία Εισροών
(Inputs)

• Εγκεκριµένες αλλαγές 
στο έργο

• Οργανωσιακά 
εργαλεία διαδικασιών  
(Organizatioanl 
Process Assets)

• Υποδείγµατα

• Προκαταρκτική 
δήλωση των 
παραδοτέων και του 
αντικειµένου του 
έργου

• Καταστατικός χάρτης 
του έργου (Project 
Charter)

• Σχέδιο διαχείρισης του 
αντικειµένου του 
έργου

3.5.1. Στοιχεία εισροών (inputs) στον ορισµό του πεδίου 
εφαρµογής – αντικειµένου του έργου

Το σχέδιο διαχείρισης του αντικειµένου του έργου καθοδηγεί για τον τρόπο ανά-
πτυξης του ορισµού του πεδίου εφαρµογής του έργου, ενώ ο καταστατικός χάρτης 
του έργου και η προκαταρκτική δήλωση του πεδίου εφαρµογής του έργου θα πα-
ράσχουν το αρχικό περιεχόµενο για τον ορισµό του πεδίου εφαρµογής του έργου. 
Θα πρέπει επίσης να λάβουµε υπόψη µας και τα οργανωσιακά εργαλεία των δια-
δικασιών, όπως τα πρότυπα και οι πολιτικές της εταιρείας, που σχετίζονται µε τον 
καθορισµό και το εύρος του πεδίου εφαρµογής του έργου. 

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο εισροών στον καθορισµό του πεδίου εφαρµογής του 
έργου είναι η εκάστοτε εγκεκριµένη αίτηση για αλλαγή. Όταν το έργο εκτελείται, 
κάθε αίτηµα αλλαγής σε αυτό θα πρέπει να περάσει οπωσδήποτε από τις διαδικα-
σίες έγκρισης. Όταν έχει εγκριθεί µια αίτηση αλλαγής, είναι ευθύνη του διαχειριστή 
του έργου να τεκµηριώσει και να καθορίσει τις επιπτώσεις και τις αλλαγές στο αντι-
κείµενο του έργου λόγω της εγκριθείσας αίτησης αλλαγής. 
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Από τη στιγµή που υπάρχουν τα στοιχεία εισροών (inputs) για τον καθορισµό του 
πεδίου εφαρµογής του έργου, εφαρµόζουµε τα εργαλεία και τις τεχνικές που πε-
ριγράφονται στη συνέχεια για να µπορέσουµε να ορίσουµε (ή να επαναπροσδιορί-
σουµε) το πεδίο εφαρµογής-φυσικό αντικείµενο του έργου.

3.5.2. Εργαλεία και τεχνικές για τον ορισµό του πεδίου 
εφαρµογής και του φυσικού αντικειµένου του έργου

Ο Πίνακας 3.2. περιγράφει τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται στη δι-
αδικασία ορισµού του πεδίου εφαρµογής και του φυσικού αντικειµένου του έργου. 

Πίνακας 3.2. Εργαλεία και τεχνικές για τη διαδικασία ορισµού του πεδίου 
εφαρµογής του έργου

Αναγνώριση 
εναλλακτικών 
λύσεων

Χρησιµοποιείται για την εφαρµογή µη τυπικών προσεγγίσεων στην εκτέ-
λεση των εργασιών του έργου, εν προκειµένω για τον καθορισµό του 
πεδίου εφαρµογής του έργου. Οι πλέον συνηθισµένες από τις γενικές 
τεχνικές διαχείρισης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αυτή την κα-
τηγορία είναι:

• Το brainstorming, µια δηµιουργική τεχνική που χρησιµοποιείται γενι-
κά σε περιβάλλον οµάδας για να συγκεντρωθούν ιδέες για την επί-
λυση ενός προβλήµατος. Η αξιολόγηση και η ανάλυση αυτών των 
ιδεών γίνεται αργότερα και σε καµία περίπτωση δεν κριτικάρονται και 
δεν αξιολογούνται οι ιδέες των συµµετεχόντων κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας.

• Η δηµιουργική-ευρηµατική σκέψη είναι συνώνυµη µε τη σκέψη 
έξω από τα τετριµµένα. Η ιδέα είναι απλή: να σκεφτούµε πέρα από 
τη σφαίρα της εµπειρίας µας για να αναζητηθούν νέες λύσεις και 
µέθοδοι, όχι απλώς καλύτερες χρήσεις των υπαρχουσών. 

Εκτίµηση 
εµπειρογνω-
µόνων

Ζητείται η βοήθεια εµπειρογνωµόνων σχετικών µε το έργο, προκειµέ-
νου να αναπτύξουµε τµήµατα του λεπτοµερούς πεδίου εφαρµογής και 
φυσικού αντικειµένου του έργου.

Ανάλυση 
προϊόντος

Για να αναδείξουµε τις λεπτοµέρειες του πεδίου εφαρµογής του έργου, ίσως 
χρειαστεί να γίνει µια ανάλυση προϊόντων, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει 
τεχνικές όπως η αποδόµηση του προϊόντος και η ανάλυση των συστηµά-
των. Ο στόχος είναι να µεταφραστούν τα επιµέρους αντικείµενα του έργου 
σε απτά παραδοτέα και απαιτήσεις. Κάθε περιοχή εφαρµογής έχει διαφορε-
τικές µεθόδους ανάλυσης προϊόντων για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Ανάλυση των 
ενδιαφερόµε-
νων οµάδων 
για το έργο

Περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των αναγκών, των επιθυµιών και των 
προσδοκιών των διαφόρων ενδιαφερόµενων µερών για το έργο και 
την ιεράρχησή τους σύµφωνα µε την επιρροή των ενδιαφεροµένων. 
Ο στόχος εδώ είναι να ποσοτικοποιηθούν τα συµφέροντα των ενδια-
φεροµένων σε ακριβείς απαιτήσεις. 
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Συνοψίζοντας, χρησιµοποιείται ένα από αυτά τα εργαλεία ή τις τεχνικές στα στοιχεία 
εισροών για να προκύψουν τα στοιχεία εκροών (outputs), που είναι η διαδικασία 
του ορισµού του πεδίου εφαρµογής του έργου. 

3.5.3. Στοιχεία εκροών (outputs) του ορισµού του πεδίου 
εφαρµογής και του φυσικού αντικειµένου του έργου

Ανάλογα µε τα στοιχεία εισροών (inputs), η διαδικασία καθορισµού του εύρους 
του πεδίου εφαρµογής του έργου µπορεί να παράγει δύο εξαγόµενα στοιχεία: 

• την αναλυτική δήλωση του αντικειµένου του έργου που περιέχει τον αρχικό 
ορισµό του πεδίου εφαρµογής,

• τις εγκεκριµένες αλλαγές και ενηµερώσεις-αναθεωρήσεις. 

Η δήλωση το πεδίου εφαρµογής του έργου είναι ένα στοιχείο της βασικής γραµµής 
αναφοράς, που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση των αιτηµάτων αλλαγής στο έργο. 

3.5.4. Αλλαγές και ενηµερώσεις στο πεδίο εφαρµογής έργου

Οι ζητούµενες αλλαγές που επηρεάζουν το πεδίο εφαρµογής του έργου αποτε-
λούν µέρος του ορισµού του πεδίου εφαρµογής, εφόσον εγκριθούν µέσω της δι-
αδικασίας ελέγχου των αλλαγών. Μετά την έγκριση µιας αίτησης αλλαγής, οι δια-
χειριστές του έργου θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουν τον αντίκτυπό της στο σχέ-
διο διαχείρισης του πεδίου εφαρµογής και να τεκµηριώσουν τις απαιτούµενες αλ-
λαγές στον σχεδιασµό.

3.6. ∆ήλωση του πεδίου εφαρµογής φυσικού 
αντικειµένου του έργου
Τα βασικά στοιχεία εκροών της διαδικασίας είναι η λεπτοµερής δήλωση του πεδίου 
εφαρµογής του έργου, η οποία επίσης αναφέρεται ως δήλωση πεδίου εφαρµογής 
του έργου ή ως δήλωση πεδίου (project scope statement & scope statement). 
Η δήλωση του πεδίου εφαρµογής βασικά δηλώνει τι πρέπει να επιτευχθεί στα πλαί-
σια του έργου. Παρέχει δηλαδή τεκµηριωµένη βάση για τα ακόλουθα:

• Ανάπτυξη κοινής αντίληψης µεταξύ των ενδιαφερόµενων οµάδων για το εύ-
ρος του πεδίου εφαρµογής του έργου.

• Λήψη αποφάσεων για το έργο καθόλη τη διάρκεια ζωής αυτού.

• Μέτρηση της απόκλισης της απόδοσης από το πεδίο εφαρµογής του έργου.

Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητή η διαφορά µεταξύ του πεδίου εφαρµογής του 
έργου και του πεδίου εφαρµογής του προϊόντος. Για παράδειγµα, το έργο κατα-
σκευής µιας τοποθεσίας Web. Το λειτουργικό Website µε προκαθορισµένα χαρα-
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