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Περίληψη
Εστιάζοντας στο επίπεδο ανάλυσης της τεχνολογικής ομάδας, απώτερος σκοπός αυτής της
διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει το ζήτημα της βιωσιμότητας των οργανισμών (corporate
sustainability) αναλύοντας

πώς, μέσω των νέων ευέλικτων (agile) μοντέλων ανάπτυξης και

διαχείρισης τεχνολογικών έργων, τα στελέχη σε μία ομάδα έργου καταφέρνουν να δημιουργούν
προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες. Ειδικότερα παρουσιάζονται και αναλύονται συγκριτικά
τα μοντέλα Scrum, Kanban και Scrumban μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης. Η ανάλυση των
μοντέλων αυτών ενισχύεται μέσα από δύο μελέτες περίπτωσης (case studies) ώριμων εταιρειών, της
Intel και της Adobe και μία εμπειρική μελέτη περίπτωσης νεοσύστατης (startup) εταιρείας στην
Αθήνα. Τα ευέλικτα (agile) μοντέλα, βασίζονται στην προσέγγιση της εμπειρικής διοίκησης
(Evidence Based Management) που στηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε συνεχή
αναπροσαρμογή στη καινούργια γνώση που δημιουργείται. Παράλληλα τονίζεται πως η σωστή
εφαρμογή αυτών των μοντέλων προϋποθέτει τη δημιουργία και ανάδειξη στελεχών τα οποία
λειτουργούν κάτω από ένα νέο μοντέλο ηθικής, αναγνωρίζουν, σέβονται και επενδύουν στον
ανθρώπινο παράγοντα, λειτουργούν ομαδικά, και μπορούν να εμπνεύσουν και άλλα άτομα μέσα στον
οργανισμό να λειτουργήσουν με τον τρόπο αυτό.
Λέξεις Κλειδιά: εταιρική βιωσιμότητα, scrum, kanban, scrumban, βιώσιμη ηγεσία, εμπειρική
διοίκηση, ευέλικτα μοντέλα διαχείρισης έργων
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Abstract
The purpose of this thesis is to highlight the issue of corporate sustainability and to analyze how new agile
development and management models, can be used to create value-added products and services. Scrum,
Kandan and Scrumban models are presented both through a literature review and real-life case studies as
those presented in Chapter 3. The baseline of those models is the school of Evidence Based Management,
a framework in which management decisions should be based on a combination of critical thinking and the
best available evidence. At the same time, it is emphasized that the proper implementation of these models
requires the creation and promotion of executives who operate under a new ethical model, respect and invest
in the human factor, work as a team member, and can inspire other people within the organization to work
in the same way. We call them the sustainable leaders.

Keywords: corporate sustainability, scrum, kanban, scrumban, evidence-based management, sustainability
leadership, agile development
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1. Εισαγωγή
1.1 Οι σημερινές προκλήσεις στο υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης των οργανισμών
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Gallup, το 85% των στελεχών παγκοσμίως δηλώνουν ότι
νιώθουν αποκομμένοι και μη ικανοποιημένοι στον εργασιακό τους χώρο. Οι οικονομικές επιπτώσεις για
τις επιχειρήσεις, από τη μειωμένη αποδοτικότητα αυτών των εργαζομένων υπολογίζονται σε απώλειες άνω
των 7 τρισεκατομμύρια δολαρίων ετησίως.1 Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, από τους σημαντικότερους
παράγοντες που οδηγούν σε χαμηλή παραγωγικότητα είναι τόσο η ‘γραφειοκρατία’, που εμποδίζει τους
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές προκλήσεις, όσο και τα μοντέλα
διοίκηση και διαχείρισης των τεχνολογικών έργων ειδικότερα των οργανισμών που είναι
προσανατολισμένα αποκλειστικά στην βραχυπρόθεσμη κερδοφορία των επενδυτών τους. Η παγκόσμια
οικονομική ύφεση, που οδήγησε στην κατάρρευση παγκόσμιων κολοσσών όπως η Leeman Βrother, η
κλιματική αλλαγή με τις τεράστιες συνέπειες σε όλους τους τομείς της οικονομίας και η ανάγκη για μια
βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, μας φανερώνουν ότι ο τρόπος που λειτουργούν οι οργανισμοί
σήμερα σε σημαντικούς τομείς, ίσως χρειάζεται μία πιο κριτική θεώρηση πάνω στις υπάρχουσες πρακτικές
έργου.
Για το λόγο αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια προσπάθεια αλλαγής αυτών των στρατηγικών, ώστε
να δώσουν πιο βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις. Σύμφωνα με τους David A. Lubin και Daniel C. Esty
o δρόμος για ένα πιο βιώσιμο μοντέλο δεν είναι τελείως άγνωστος. Η εταιρική βιωσιμότητα ακολουθεί
πάνω κάτω τις ίδιες αρχές με τις δύο προηγούμενες τεράστιες τάσεις που διαμόρφωσαν τη σημερινή αγορά.
Πρώτον, το κίνημα της Ολιστικής Ποιότητας που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας το 80’ και δεύτερον
την τάση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΤ) που κορυφώθηκε το 1990. Όπως τότε, έτσι και σήμερα
με δεδομένες της ανησυχίες των κοινωνιών και των κυβερνήσεων για την κλιματική αλλαγή, τη
βιομηχανική μόλυνση, την ασφάλεια των τροφίμων και την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των φυσικών
πόρων, οι επιχειρήσεις πρέπει να βρουν τρόπους να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη, τα ρίσκα, τις
σπατάλες σε πόρους τόσο υλικούς όσο και άυλους και να δημιουργήσουν προϊόντα με μεγαλύτερη
προστιθέμενη αξία στον καταναλωτή και τον χρήστη. 2

1

Harter J. 2018. Dismal Employee Engagement Is a Sign of Global Mismanagement. Gallup.com [Blog]
http://www.gallup.com/workplace/231668/dismal-employee-engagement-sign-global-mismanagement.aspx [Blog]. (Accessed
2019-7-10)
2 D.A. Lubin, D.C. Esty. 2010. The Sustainability Imperative. Harvard business Review. https://hbr.org/2010/05/the-sustainabilityimperative (Accessed 2019-7-10).
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1.2 Οι νέες σχολές σκέψης και τα νέα μοντέλα που δημιουργούνται
Δεν είναι λίγοι οι οργανισμοί που τα τελευταία χρόνια έχουν επανεξετάσει το εταιρικό τους μοντέλο, και
τις μεθοδολογίες που εφαρμόζουν στις τεχνολογικές ομάδες τους, κάνοντας σημαντικά βήματα προς μια
βιώσιμη κατεύθυνση. Πρότυπα και μοντέλα όπως το EFQM και το Ιnvestors Ιn People, έχουν αναπτυχθεί
και υιοθετούνται από όλο και περισσότερους οργανισμούς, πετυχαίνοντας σημαντικές βελτιώσεις στην
ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν και στην απόδοση των στελεχών τους. Παράλληλα,
υπό τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, που οδηγούν σε ελλιπή ή πολλές φορές
λανθασμένη πληροφόρηση, οι οργανισμοί καλούνται να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις, γρήγορα και
σωστά. Αποτέλεσμα αυτής της επιτακτικής ανάγκης είναι να δημιουργηθεί ένα νέος τρόπος λήψης
αποφάσεων που βασίζεται περισσότερο στις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές, στη συνεχή αναθεώρηση
αυτών με βάση τα αποτελέσματα και το δεδομένα της αγοράς και τη συνεργατικότητας μεταξύ των
στελεχών. Αυτός ο τρόπος σκέψης ονομάστηκε από τους διοικητικούς επιστήμονες ως Evidence Based
Management, και με όλο και περισσότερους οργανισμούς να το υιοθετούν, τα τελευταία χρόνια έχει
αποκτήσει ένα αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον.3
Η υιοθέτηση του Evidence Based Management από τους οργανισμούς, έχει γεννήσει νέες μεθόδους
ανάπτυξης, οργάνωσης, και παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών και έχει συμβάλει στην αλλαγή
ολόκληρης της φιλοσοφίας των οργανισμών αλλά και στον τρόπο λειτουργίας σε επίπεδο ομάδων εργασίας
και ομάδων έργου. Η σωστή εφαρμογή αυτών των μοντέλων προϋποθέτει την ανάπτυξη και ανάδειξη
στελεχών τα οποία λειτουργούν και αυτά κάτω από τον ίδιο κώδικα ηθικής, σέβονται και επενδύουν στον
ανθρώπινο παράγοντα, λειτουργούν ομαδικά, και μπορούν να εμπνεύσουν και άλλα άτομα να
λειτουργήσουν με τον τρόπο αυτό. Τα στελέχη αυτά δυνητικά έχουν τα χαρακτηριστικά ηγέτη και αξίζει
να σημειωθεί ότι σήμερα υπάρχουν επιστημονικά μοντέλα που χαρακτηρίζουν και παρουσιάζουν τα
χαρακτηριστικά εκείνα που θα πρέπει να έχει ένα στέλεχος ώστε να εξελιχθεί σε ηγετική φυσιογνωμία για
την ομάδα και τον οργανισμό στον οποίο ανήκει.

1.3 Οργάνωση και δομή της Εργασίας
Στις ακόλουθες ενότητες θα γίνει παρουσίαση από επιστημονική όσο και εμπειρική σκοπιά των σύγχρονων
σχολών σκέψης και μοντέλων ανάπτυξης και διαχείρισης τεχνολογικών ομάδων έργου μέσα στις
επιχειρήσεις. Στην αρχή παρουσιάζεται το μοντέλο βιώσιμης ηγεσίας του Πανεπιστημίου Cambridge στο

3 Eva J., Arturo C., José L.R., Rafael P.. 2017. Quantitative research on the EFQM excellence model: A systematic literature
review (1991–2015). European Research on Management and Business Economics. 23 (3): 147-156.
https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2017.05.002 (Accessed 2019-10-10).
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οποίο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες των σύγχρονων ηγετών που δρουν
αλληλεπιδραστικά και καταφέρνουν να υποκινούν αλλά και να προσαρμόζονται στις αλλαγές. Στη
συνέχεια παρουσιάζεται το μοντέλο φιλοσοφίας και διοίκησης Evidence Based Management που δίνει
έμφαση στην ευελιξία (agility) των οργανισμών μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της παραγόμενης
αξίας και της αναπροσαρμογής. Αποτελέσματα αυτού είναι οι ευέλικτες (agile) μεθοδολογίες ανάπτυξης
και διαχείρισης έργων Scrum, Kandan και Scrumban που παρουσιάζονται στην ενότητα 2.4. Στην ενότητα
3 παρουσιάζονται δύο μελέτες περίπτωσης των ώριμων εταιριών Intel και Adobe στην προσπάθειά τους
να μεταβούν από γραμμικά μοντέλα διαχείρισης έργων τύπου (waterfall) σε ευέλικτα (agile). Τέλος, στην
ενότητα 4 παρουσιάζεται μια εμπειρική μελέτη περίπτωσης μίας νεοσύστατης εταιρείας (startup) στην
Αθήνα, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί υιοθετώντας ένα πιο ευέλικτο και βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης και
ανάπτυξης της τεχνολογικής της ομάδας και του προϊόντος της.

2. Βιβλιογραφική επισκόπηση
2.1 Η Ηγεσία προϋποθέτει επιρροή
Σε πρώτη φάση μας ενδιαφέρει να προσεγγίσουμε τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ηγέτη, ικανού να
υποκινεί αλλά και να προσαρμόζεται στην αλλαγή. Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας και μοναδικός
ορισμός που να καθορίζει τα χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να είναι ηγέτης.
Κάποιοι όμως πλήρεις και αντιπροσωπευτικοί ορισμοί για την ηγεσία και τον ηγέτη είναι οι εξής:
“Η άσκηση ηγεσίας αφορά τη δημιουργία κινήτρων στους ανθρώπους, να συνεισφέρουν σε μία προσπάθεια,
για να πραγματοποιήσουν κάτι το εξαιρετικό”. Alan Keith, Genentech
“Η ηγεσία αναφέρεται συχνά σε καινοτομίες και σε προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση συνθηκών
λειτουργίας μιας επιχείρησης. Τα στοιχεία που καθορίζουν το ύφος του ηγέτη είναι ο τρόπος ρύθμισης των
καθηκόντων μέσα στον οργανισμό και των συνθηκών που επικρατούν μέσα στον οργανισμό”. Γιώργος
Πιπερόπουλος
“Όλοι οι σπουδαίοι ηγέτες ξεχωρίζουν διότι ξέρουν που πηγαίνουν και είναι ικανοί να πείσουν και άλλους να
τους ακολουθήσουν”. John C. Maxwell
Ένα κοινό χαρακτηριστικό σχεδόν όλων των ορισμών της ηγεσίας είναι η ικανότητα του ανθρώπου να
επηρεάζει άλλα άτομα. Αυτή την ικανότητα της επιρροής πρέπει να αξιοποιήσουν και οι οργανισμοί για να
αλλάξουν και να δημιουργήσουν βιώσιμα εταιρικά περιβάλλοντα.
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2.2 Το μοντέλο Sustainability Leadership
2.2.1 Ο ρόλος της ηγεσίας στη δημιουργία βιώσιμων μοντέλων επιχειρηματικότητάς
Οι άνθρωποι λοιπόν που θα παρακινήσουν και θα κρατήσουν τους εργαζόμενους σε έναν οργανισμό πρέπει
να είναι ηγέτες στην πράξη, μέσα από την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων και την παραγωγή νέων
αποτελεσμάτων. Με τον τρόπο αυτό, ο οργανισμός καταφέρνει να επιβιώσει και να εξελίσσεται γιατί και
ο ηγέτης βλέπει τον εαυτό του ως οντότητα που αλλάζει και εξελίσσεται.
Το Πανεπιστήμιο του Cambridge έχει δημιουργήσει το ινστιτούτο βιώσιμης ηγεσίας (Cambridge Institute
for Sustainability Leadership) μέσω του οποίου έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης
ηγεσίας. Το μοντέλο αυτό βλέπει τους βιώσιμους ηγέτες ως ανθρώπους που έχουν επικεντρωθεί στο να
αναθεωρήσουν την αντίληψη που έχουν για τον εαυτό τους σε σχέση με τον κόσμο γύρω τους. Με αυτό
τον τρόπο υιοθετούν νέους τρόπους για να βλέπουν, να σκέφτονται και να αλληλεπιδρούν οδηγώντας έτσι
τους εαυτούς τους και τους οργανισμούς τους σε καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις.
Το μοντέλο που περιγράφεται παρακάτω έχει τρία βασικά συστατικά. Μας παρουσιάζει το εξωτερικό και
εσωτερικό περιβάλλον της ηγεσίας, τα χαρακτηριστικά, τα στυλ, τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ηγέτη,
καθώς και την ηγεσία σε πραγματικές συνθήκες μέσα σε έναν οργανισμό.
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Εικόνα 1: Απεικόνιση του μοντέλου βιώσιμης ηγεσίας. Dr. Wayne Visser. (2019) “Sustainability Leadership: Linking theory and
Practice” (Access 2019-9-23)

Ο Doppelt (2010) αναφέρεται στο θέμα των διαφορετικών «προσώπων» ενός ηγέτη δίνοντας έμφαση
περισσότερο στη δομή της ομάδας παρά στον ίδιο τον ηγέτη. Χαρακτηριστικά γράφει “μερικοί ηγέτες είναι
περισσότερο επιχειρηματίες, μερικοί είναι δημιουργοί ομάδων και άλλοι περισσότερο διοικητές. Άλλοι
είναι προσανατολισμένοι στην ασφάλεια και δεν παίρνουν ρίσκα ενώ άλλοι είναι επαναστάτες και
δημιουργοί. Σχεδόν κανείς δεν μπορεί να είναι τέλειος σε όλα αυτά. Ο «επιχειρηματίας» είναι η αντίθεση
του ηγέτη που επιζητά την ασφάλεια, ο διοικητής ηγέτης είναι η αντίθεση του ομαδικού ηγέτη. Ενώ
κανένας ηγέτης δε μπορεί να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, όλα όμως χρειάζονται σε μια ομάδα για να
πετύχει τους στόχους της.”
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2.2.2 Χαρακτηριστικά μιας βιώσιμής ηγετικής προσωπικότητας
Φροντίδα / ηθική καθοδήγηση: Η φροντίδα για την ευημερία της ανθρωπότητας και όλων των άλλων
μορφών ζωής, καθώς και μια ηθική πυξίδα καθοδήγησης αποφάσεων συχνά συνδέονται με μια βιώσιμη
ηγεσία. Ας φέρουμε για παράδειγμα τον Μαχάτμα Γκάντι, ως έναν ηγέτη της βιωσιμότητας.
Ολιστική αντίληψη: Η ικανότητα να εκτιμήσει την αλληλοσύνδεση και την αλληλεξάρτηση ολόκληρου
του συστήματος, σε όλα τα επίπεδα, και να αναγνωρίσει πώς οι αλλαγές σε τμήματα του συστήματος
επηρεάζουν το σύνολο είναι το κλειδί για τους ηγέτες της βιωσιμότητας.
Συνεχής αμφισβήτηση / αναζήτηση: Η ενεργή αναζήτηση νέας γνώσης και διαφορετικών απόψεων,
αμφισβητώντας ότι είναι ήδη γνωστό, ακόμα και τις δικές τους απόψεις. Παράδειγμα είναι η πρόθεση να
αμφισβητηθεί η αξία ακόμα και ενός πετυχημένου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και η προσπάθεια να
αμφισβητηθούν τα παραδοσιακά μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης.
Εν συναίσθηση: Τα υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης, η ικανότητα κατανόησης των δικών
του συναισθημάτων αλλά και των συναισθημάτων των άλλων και η προσωπική ταπεινοφροσύνη γίνονται
ένα από τα βασικά σημεία που χρησιμοποιεί ο ηγέτης καθημερινά για να είναι αποτελεσματικός. Ο
βιώσιμος ηγέτης δεν επαναπαύεται σε βεβαιότητες, έχει ως στόχο του τον ενεργό πειραματισμό.
Θάρρος / όραμα: Για πολλούς, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των ηγετών της βιωσιμότητας είναι ότι
αισθάνονται έμπνευση, δημιουργικότητα, αισιοδοξία και θάρρος για τη δουλειά τους. Μαζί με την ομάδα
τους παράγουν αποτελέσματα και έχουν την ικανότητα να εξισορροπούν το πάθος και τον ιδεαλισμό με τη
φιλοδοξία με μέτρο και τον ρεαλισμό τους.
Το μοντέλο κάνει μια σαφή διάκριση μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός
μεμονωμένου ηγέτη και του στυλ ή του τρόπου και της προσέγγισης που χρησιμοποιεί για την παροχή
κατεύθυνσης, την παρακίνηση των ανθρώπων και την εφαρμογή των σχεδίων του σε επίπεδο ομάδας.4

2.2.3 Τα διαφορετικά ηγετικά στυλ του μοντέλου
Συμμετοχικό: Αυτό το στυλ ηγεσίας βασίζεται στη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων των μελών της
ομάδας ή του οργανισμού. Στόχος του είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη συμμετοχικότητα και αφοσίωση
μέσω συνεχούς διαλόγου, ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων, δημοκρατικών και αξιοκρατικών διαδικασιών
λήψης αποφάσεων. Συνέπεια είναι η ύπαρξη ενός αρμονικού κλίματος εντός του οργανισμού το οποίο

4

Amar, A.D. & Hentrich, C., 2009. To Be a Better Leader, Give Up Authority. Harvard Business Review 87(12): 22-24. (Accessed
2019-8-25).
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βοηθά στην επίλυση τυχόν διαφορών και δημιουργεί στενότερους και ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των
μελών του. (Goleman et al., 2002)
Οραματικό: Το οραματικό στυλ ηγεσίας έχει το πάθος και το χάρισμα ως τα δύο βασικά χαρακτηριστικά
του μίγματος της επιτυχίας. Επικεντρώνεται στην συνεχή αμφισβήτηση των αντιλήψεων και των
κατεστημένων. Δίνει έμφαση στην εξέλιξη και την καινοτομία και στη μετάβαση σε νέους τρόπους σκέψεις
τόσο για τα μέλη όσο και για τον ίδιο τον οργανισμό. Η βασική παρακίνηση πηγάζει από την πορεία και
την επίτευξη ενός στόχου που ξεπερνά την ιδιοτέλεια της ομάδας ή του οργανισμού.
Δημιουργικό: Η ανάγκη για μετασχηματισμό και εξέλιξη των υπάρχοντων προϊόντων ενός οργανισμού
φέρνει παράλληλα και την ανάγκη για την ύπαρξη δημιουργικότητας στο στυλ ηγεσίας του. Ο ηγέτης
παίζοντας πολλές φορές το ρόλο του αρχιτέκτονα, του σχεδιαστή και του δημιουργού, προσπαθεί μαζί με
την ομάδα του να καινοτομήσει και να μετασχηματίσει εν τέλη τον οργανισμό.
Αλτρουιστικό: Εδώ συναντάμε ηγέτες που εστιάζουν στο συλλογικό συμφέρον. Ένας τέτοιος ηγέτης δε
βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, αντιθέτως είναι πίσω από αυτές αφήνοντας χώρο σε άλλες άξιες
και προσωπικότητες εντός της ομάδας να αναδειχτούν. Η ηγεσία του βασίζεται στην συνεχή υποστήριξη
και στην παροχή βοήθειας σε όποιον το χρειάζεται και η επιτυχία ή η αποτυχία είναι αποτέλεσμα της
ομάδας και όχι δικών του ατομικών ενεργειών.
Ριζοσπαστικό: Σε αντίθεση με το αλτρουιστικό στυλ ήσυχης ηγεσίας, το ριζοσπαστικό ηγετικό στυλ είναι
συχνά πολύ πιο ορατό. Ο ηγέτης προβαίνει συχνά σε ανάληψη κινδύνων, ενεργώντας ορισμένες φορές σαν
‘επαναστάτης ή ακτιβιστής’, αμφισβητώντας συνεχώς το status quo. Για να μπορεί να υλοποιηθεί κάτι
τέτοιο ο ηγέτης δεν είναι μόνος του, χρειάζεται ισχυρή υποστήριξη τόσο από την ομάδα του όσο και από
τον οργανισμό.
Εξετάζοντας τώρα ένα σύνολο από προσωπικές δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ένας βιώσιμος ηγέτης,
σύμφωνα με το μοντέλο έχουμε τα εξής:
Διαχείριση πολύπλοκων συνθηκών: Ο ηγέτης της βιωσιμότητας είναι καλός στην ανάλυση, σύνθεση και
μετάφραση πολύπλοκων θεμάτων, στην αντιμετώπιση κινδύνων, αβεβαιότητας και διλημμάτων, στην
αναγνώριση και αξιοποίηση ευκαιριών και στην επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων.
Επικοινωνία: Ο ηγέτης είναι έμπειρος στο να μοιραστεί ένα όραμα, να μιλήσει ανοιχτά και μέσα από τον
διάλογο να εμπνεύσει δράσεις και να δημιουργήσει κοινό νόημα. Ενεργοποιώντας την ενεργή ακρόαση, τη
συναισθηματική νοημοσύνη και δημιουργώντας προβληματισμούς ενθαρρύνει τη συμμετοχικότητα και τη
βιωματική μάθηση.
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Αποφασιστικότητα: H έγκαιρη λήψη απαιτητικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης
δύσκολων επιλογών και του χειρισμού διλημμάτων είναι χαρακτηριστικό που βοηθά τον ηγέτη στη
δημιουργία ενός κλίματος αποφασιστικότητας και ενέργειας χωρίς χρονοτριβές και καθυστερήσεις στην
υλοποίηση των σχεδίων του.
Καινοτομία: Οι βιώσιμοι ηγέτες είναι καλοί στο να δημιουργούν - φαντάζονται τις πιθανές λύσεις /
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή εναλλακτικές λύσεις, σκέπτονται έξω από το κουτί και φέρνουν τη
δημιουργικότητα σε σκέψη και πρακτική.
Βλέμμα στο μέλλον: Ο ηγέτης είναι εκπαιδευμένος στο να οραματίζεται και να ενεργεί βάση μιας
μακροπρόθεσμής στρατηγικής. Δεν προεξοφλεί το μέλλον απλά ετοιμάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
για αυτό. Ο De Vries (2001) λέει ότι "οι ηγέτες δεν πρέπει να κοιτάζουν στον καθρέφτη. θα πρέπει να
κοιτάζουν έξω από το παράθυρο ". Επίσης το μοντέλο αναφέρει ορισμένες γνωστικές περιοχές τις οποίες
ο βιώσιμος ηγέτης θα πρέπει να γνωρίζει και να λαμβάνει συνεχώς υπόψιν κατά τη διάρκεια της
προσπάθειάς του.
Παγκόσμιες προκλήσεις και διλήμματα: Οι συνδέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στα κοινωνικά,
οικολογικά και οικονομικά συστήματα θα πρέπει να κατανοούνται και να λαμβάνονται υπόψιν για την
υλοποίηση ενός μοντέλου βιώσιμης ηγεσίας.
Διεπιστημονική σύνδεση: Οι ηγέτες της βιωσιμότητας αναγνωρίζουν τη συνάφεια και τη διασύνδεση των
φυσικών επιστημών, των κοινωνικών επιστημών, της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων και άλλων κλάδων
και ενθερρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ειδικών που εκπροσωπούν διαφορετικούς κλάδους.
Αλλαγές στη δυναμική: Ένας ηγέτης κατανοεί πώς λειτουργούν τα πολύπλοκα συστήματα και το φάσμα
επιλογών για την προώθηση ευεργετικών αλλαγών σε αυτά, π.χ. οικονομικές αγορές, επιλογές πολιτικής
και τάσεις, επιλογές τεχνολογίας, συμπεριφορά καταναλωτών και τάσεις, οργανωτική δυναμική, μοντέλα
αλλαγής και δείκτες επιδόσεων.
Επιρροές και μέγεθος οργανισμού: Οι ηγέτες της βιωσιμότητας έχουν πλήρη γνώση του αντίκτυπου
(αποτυπώματος) ενός οργανισμού σε όλο τα φάσμα του. Έτσι καταφέρνουν και συνδέουν την εύρεση και
ανάπτυξη ευκαιριών για τη δημιουργία αξίας και νέων αγορών με αυτή ακριβώς την επιρροή.
Διαφορετικότητα και ποικιλία. Οι ηγέτες της βιωσιμότητας είναι ‘ανοιχτοί’ σε διαφορετικές παγκόσμιες
απόψεις και συστήματα πεποιθήσεων, τόσο εντός των κοινοτήτων όσο και σε γεωγραφικές, πολιτιστικές
και πολιτικές διαφορές. Αντιλαμβάνονται και σέβονται τη διαφορετικότητα και προσπαθούν συνεχώς να
την ενσωματώνουν κατάλληλα σε κάθε ενέργειά τους.
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Ο τρίτος και εξίσου σημαντικός πυλώνας του μοντέλου της βιωσιμότητας είναι ο τρόπος άσκησης της
ηγεσίας και οι ενέργειες του ηγέτη. Σύμφωνα με την έρευνα της Accenture & UNGC (2010), οι
διευθύνοντες σύμβουλοι πιστεύουν ότι η εκτέλεση είναι σήμερα η πραγματική πρόκληση για την επίτευξη
της εποχής της εταιρικής αειφορίας και βιωσιμότητας. Η δράση και η καθημερινή εφαρμογή είναι ιδιαίτερα
σημαντική, διότι το χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των οργανισμών και τελικά τις πραγματικές επιδόσεις
είναι ευρύ.5

2.2.4 Εσωτερικές δραστηριότητες
Οι ηγέτες του μοντέλου ανταποκρίνονται συνήθως στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ενός βιώσιμου
εταιρικού μοντέλου κυρίως μέσω των ακόλουθων εσωτερικών δράσεων. Μένουν συνεχώς ενημερωμένοι
γνωρίζοντας τις εξελίξεις. Οι ηγέτες του μοντέλου ενεργούν σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες γνώσεις.
Διαθέτουν στρατηγική σκέψη και κατεύθυνση. Συνοδεύουν πάντα ένα συναρπαστικό όραμα για το μέλλον
με ένα σαφές στρατηγικό πλάνο υλοποίησης με στόχους εφικτούς , μετρήσεις και εναλλακτικά σενάρια για
τη μείωση των κινδύνων. Παρέχουν κατάλληλα κίνητρα. Οι υπεύθυνοι βιωσιμότητας ευθυγραμμίζουν τις
διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης των στόχων με τα κίνητρα και τις παροχές (π.χ. το σύστημα
διακυβέρνησης και την εταιρική κουλτούρα με το σύστημα αμοιβών και εσωτερικής εξέλιξης).
Διαχειρίζονται την απόδοση. Οι ηγέτες αυτοί δημιουργούν αξιοκρατικές και διαφανείς δομές και
διαδικασίες ελέγχων, αναφορών και μετρήσεων οι οποίες είναι κυρίως συμμετοχικές. Επενδύουν στο
ανθρώπινο δυναμικό. Προσφέρουν ευκαιρίες και πόρους για την αυτό-ανάπτυξη και επιβραβεύουν την
προσπάθεια για συνεχή βελτίωση. Ενισχύουν την καινοτομία μέσω της δημιουργίας ομάδων εργασίας με
διαφορετική εμπειρογνωμοσύνη και προοπτικές. Προωθούν τον ανοιχτό διάλογο και φροντίζουν να
υπάρχει μια συνεχής και ανοιχτή ροή πληροφοριών εντός του οργανισμού μέσω μικρών και τακτικών
συναντήσεων, ημερίδων ακόμα και συνεδρίων.

2.2.5 Εξωτερικές δραστηριότητες
Οι ηγέτες του μοντέλου ανταποκρίνονται συνήθως στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ενός βιώσιμου
εταιρικού μοντέλου κυρίως μέσω των ακόλουθων εξωτερικών δράσεων.

5

Visser, W. & Courtice, P.. 2011. Sustainability Leadership: Linking Theory and Practice. University of Cambridge Institute for
Sustainability
Leadership.
https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/sustainability-leadership/sustainability-leadership-linkingtheory-and-practice. (Accessed 2019-8-25).
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Δημιουργούν συνεργασίες με άλλους οργανισμούς, δημόσιους φορείς, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια,
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ακόμα και με κοινωνικούς φορείς και τοπικές οργανώσεις. Παράγουν
βιώσιμα αγαθά μέσω τις κυκλικής οικονομίας. Δημιουργούν μια βιώσιμη πορεία από την έρευνα και
ανάπτυξη ενός προϊόντος μέχρι την προώθηση, πώληση και επαναχρησιμοποίησή του (μέρος ή
ολόκληρου), μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αλλά και τα κόστη παραγωγής. Οι ηγέτες
αυτοί μοιράζονται τη γνώση που διαθέτουν με το ευρύτερο κοινό (κυβερνήσεις, πελάτες κλπ.) και είναι
ανοιχτοί σε διάλογο και προτάσεις από αυτούς. Αναζητούν συνεχώς λύσεις σε εμπόδια όπως η παλιά
νομοθεσία, τα ξεπερασμένα πλαίσια και το γενικότερο status quo, ενεργοποιώντας τις συνθήκες για
ανάπτυξη και εξέλιξη των θεσμών. Τέλος, όλα τα παραπάνω διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας, της
εμπιστοσύνης και του ανοιχτού διαλόγου προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα όσα αναφέρει το μοντέλο για να επιτευχθεί ένα βιώσιμο εταιρικό μοντέλο είναι
αναγκαία μια βιώσιμη εταιρική ηγεσία. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ηγεσίας αυτής είναι ο
συστημικός τρόπος σκέψης, η συναισθηματική νοημοσύνη, η πίστη σε αξίες και αρχές, η ύπαρξη ενός
οράματος, η συμμετοχική λειτουργία, η καινοτομία καθώς και μια μακροπρόθεσμή στρατηγική που
συνδυάζεται από στόχους. Στην ουσία, η επιβίωση ή μη ενός οργανισμού εξαρτάται από το κατά πόσο η
ηγεσία του θα καταφέρει να εφαρμόσει ένα βιώσιμο εταιρικό μοντέλο.
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2.3 To μοντέλο του Evidence Based Management
Το μοντέλο του Evidence Based Management έρχεται να απαντήσει στο εξής ερώτημα: Πώς βασιζόμενοι
σε εμπειρικά δεδομένα που έχουμε ως οργανισμός και παρακολουθώντας συνεχώς τη αξία που παίρνει ο
τελικός καταναλωτής των προϊόντων μας, θα επιτύχουμε μια συνεχή βελτίωση και εξέλιξη.

2.3.1 Εισαγωγή
Υιοθετώντας ευέλικτες (agile) τεχνικές ανάπτυξης προϊόντων οι οργανισμοί σήμερα, εύκολα μπορούν να
χάσουν τον προσανατολισμό από τον πραγματικό τους στόχο, τη συνεχή βελτίωση της αξίας τους, με το
να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση μερικών δραστηριοτήτων και εκροών παρά στη συνολική
βελτίωση της επιχείρησης.
Αυτός ο τρόπος διοίκησης είναι ένα από τα πολλά διαθέσιμα «μέσα» που υπάρχουν για να επιτευχθούν οι
στόχοι του οργανισμού, και δεν είναι αυτοσκοπός. Το όλο θέμα της υιοθέτησης ευέλικτων (agile)
πρακτικών είναι η βελτίωση των επιδόσεων του οργανισμού. Όταν αυτό δε συμβαίνει οι διευθυντές μπορεί
να θέσουν μερικά λογικά ερωτήματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ακούσιες και ανεπιθύμητες
συνέπειες. Μερικά από τα ερωτήματα αυτά είναι: Έχει βελτιωθεί η ταχύτητα της ομάδας;
Χρησιμοποιούνται “test-first” τεχνικές κατά την ανάπτυξη του έργου; Πληρούνται οι τυπικές
προδιαγραφές του κώδικα; Οι προγραμματιστές ενσωματώνουν γρήγορα νέες δυνατότητες στο προϊόν, και
πόσο γρήγορα το κάνουν; κ.α.
Ενώ λοιπόν οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι χρήσιμες, επί της ουσίας δεν βοηθούν έναν
οργανισμό να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και να τη μεταφέρει στον πελάτη. Η παρακολούθηση της
χρήσης ευέλικτων (agile) τεχνικών διαχείρισης, δε δίνει στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους. Για
παράδειγμα, η καταγραφή της ταχύτητας παράδοσης έργων μιας ομάδας ανάπτυξης λογισμικού, δε μας
δίνει κανένα στοιχείο για το αν η ομάδα παράγει λογισμικό πραγματικά χρήσιμο για τον τελικό χρήστη.
Χωρίς μεθόδους και διαδικασίες μέτρησης της αξίας που παίρνει ο τελικός καταναλωτής, η επιτυχία
οποιουδήποτε ευέλικτου (agile) μοντέλου διοίκησης βασίζεται μόνο στη διαίσθηση και σε εικασίες. Η
προσέγγιση του Evidence-Based Management (EBM) έρχεται να μας δώσει ένα πλαίσιο στο οποίο η αξία
που παίρνει ο καταναλωτής είναι απόδειξη της συνολικής ευελιξίας (agility) του οργανισμού και να μας
παρέχει τρόπους να μετρήσουμε την αξία αυτή και να τη βελτιώσουμε. Το πλαίσιο αυτό δίνει τη
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δυνατότητα να παίρνονται γρήγορες και αιτιολογημένες αποφάσεις, βασιζόμενες σε αποτελέσματα
συνομιλιών, δεδομένων και εμπειρικών στοιχείων, παρά σε προσωπικές προτιμήσεις και απόψεις.6

2.3.2 Περιγραφή του μοντέλου Evidence-Based Management
To Evidence-Based Management (EBMgt) είναι ένα μοντέλο διοίκησης που βασίζεται στην εμπειρική
προσέγγιση, παρέχοντας σε έναν οργανισμό τρόπους και μέσα καταμέτρησης της αξίας που παράγει και
δίνει στους καταναλωτές, καθώς παράλληλα τους οδηγεί προς τη συνολική βελτίωση.

Εικόνα 2: Περιοχές αξίας κλειδιά του EBM.. Retrieved September 19, 2019 from https://www.scrum.org/resources/evidence-basedmanagement-guide

Κάθε μία από τις περιοχές αξίας κλειδί, επικεντρώνεται είτε σε διαφορετικού είδους αξία είτε στην
ικανότητα που έχει ένας οργανισμός να παραδίδει αξία. Οργανισμοί που δεν έχουν αναπτυχθεί δυναμικά
και στους τέσσερεις αυτούς τομείς, θα παραδώσουν αξία στον καταναλωτή αλλά θα είναι για σύντομο

6 Sitkin, SB & Rader, C. 2014. ‘The Oxford Handbook of Evidence-based Management’, Administrative Science Quarterly, no. 4,
p. 46, (Accessed 2019-10-12).
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χρονικό διάστημα και δε θα μπορέσουν να διατηρήσουν αυτή τη δυναμική. Η παροχή αξίας, η ικανοποίηση
όλων των ενδιαφερόμενων μερών και η ικανοποίηση των πελατών (Current Value) είναι σημαντικά
στοιχεία, αλλά το πιο σημαντικό για έναν οργανισμό είναι να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκρίνεται
γρήγορα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς (Time-to-Market), ενώ παράλληλα να
παραμένει καινοτόμος (Ability to Innovate). Η επένδυση στο προϊόν αιτιολογείται σύμφωνα με μετρήσεις
της προβλεπόμενης μελλοντικής αξίας (Unrealized Value), που μπορεί να γίνει αντιληπτή εφόσον το
προϊόν αποκτήσει τα σωστά χαρακτηριστικά. 7

2.3.3 Περιοχές αξίας κλειδιά του EBM
2.3.3.1 Υπάρχουσα αξία - Current Value (CV)
Ο δείκτης αυτός δείχνει την αξία που δίνει το προϊόν στον καταναλωτή τη παρούσα χρονική στιγμή.
Λαμβάνει υπόψιν μόνο την υπάρχουσα αξία και όχι αυτή που μπορεί να προκύψει στο μέλλον τόσο για τον
καταναλωτή όσο και για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη. Στόχος του οργανισμού είναι να μεγιστοποιήσει
την αξία αυτή. Για την παρακολούθηση της υπάρχουσας αξίας (CV) οι οργανισμοί πρέπει να
επανεξετάζουν και να απαντούν σε μερικές ερωτήσεις όπως:
1. Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες και πελάτες μας σήμερα; H ικανοποίησή τους βελτιώθηκε ή
μειώθηκε σε σχέση με το παρελθόν;
2. Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοί μας; H ικανοποίησή τους βελτιώθηκε ή μειώθηκε σε σχέση
με το παρελθόν;
3. Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι επενδυτές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού μας; H
ικανοποίησή τους βελτιώθηκε ή μειώθηκε σε σχέση με το παρελθόν;
Υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν την υπάρχουσα αξία (CV) όπως: η βελτίωση της
χρηστικότητας του προϊόντος, η δημιουργία ενός πιο ευχάριστου εργασιακού χώρου ακόμα και η ενίσχυση
της εμπλοκής των εργαζομένων σε όλες τις διαδικασίες. Εξάλλου οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που παράγουν
το τελικό προϊόν και ταυτόχρονα αποτελούν τον πιο σημαντικό πόρο. Η ικανοποίησή τους επηρεάζει άμεσα
την αποδοτικότητά τους. Παραδείγματα μετρικών, Key Value Measurements (KVMs) της υπάρχουσας
αξίας (CV) αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.8

7,8 Scrum.org. 2018. Evidence-based management guide [Blog]. https://www.scrum.org/resources/evidence-based-managementguide (Accessed 2019-10-17).
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Δείκτης

Περιγραφή

Τζίρο ανα εργαζόμενο

Ο λόγος (τζίρος/ αρ. εργαζομένων) είναι μια μετρική κλειδί και διαφέρει

(Revenue per Employee)

από πεδίο σε πεδίο.

Κόστος παραγωγής
προϊόντος
(Product Cost Ratio)

Ο λόγος των συνολικών εξόδων συμπεριλαμβανομένων και των
λειτουργικών για την παραγωγή του προϊόντος προς τα συνολικά έσοδα

Ικανοποίηση εργαζομένων

Κάποια μορφή ανάλυσης αισθημάτων εργαζομένων που μας βοηθά να

(Employee Satisfaction)

καταλάβουμε τον ενθουσιασμό, τη χαρά και τη συμμετοχή τους.

Ικανοποίηση πελατών

Κάποια μορφή ανάλυσης αισθημάτων πελατών που έχουν κάνει χρήση

(Customer Satisfaction)

του προϊόντος.
Πίνακας 1 Μετρικές για Υπάρχουσα Αξίας (CV)

2.3.3.2 Time - to - Market (T2M)
Η μετρική αυτή εκφράζει τη δυνατότητα ενός οργανισμού να παραδίδει στην αγορά νέα προϊόντα ή να
αναβαθμίζει τα υπάρχοντα με νέες δυνατότητες. Στόχος του δείκτη αυτού είναι να ελαχιστοποιηθεί ο
χρόνος που χρειάζεται ένας οργανισμός για να παραδώσει αξία στους καταναλωτές/χρήστες. Χωρίς να
υπάρχει συνεχόμενη παρακολούθηση αυτού του δείκτη η ικανότητα του οργανισμού να παραδίδει αξία στο
μέλλον είναι αβέβαιη.
Ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντούν συνεχώς οι οργανισμοί σχετικά με το δείκτη αυτό είναι:
1. Πόσο γρήγορα μαθαίνει ο οργανισμός από νέες εμπειρίες;
2. Πόσο γρήγορα μαθαίνει το προσωπικό του οργανισμού και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των
καταναλωτών;
3. Πόσο γρήγορα παράγεται ή αναβαθμίζεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία;
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που βοηθούν τους οργανισμούς να μειώσουν τον χρόνο του Time-to-Market.
Μερικοί από αυτούς είναι η βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων παραγωγής, η
αυτοματοποίηση διαδικασιών κυρίως διαδικασιών ελέγχου (test automation), η μείωση των διαδικασιών
και της γραφειοκρατίας μεταξύ των τμημάτων ενός οργανισμού.
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Παραδείγματα μετρικών, Key Value Measurements (KVMs) της τωρινής αξίας (CV) αναφέρονται στον
ακόλουθο πίνακα.9
Δείκτης

Περιγραφή

Συχνότητα ανάπτυξης και
εφαρμογής

Ο αριθμός των ελεγμένων εκδόσεων που θα ενσωματωθούν στο προϊόν σε

(Build and integration

κάθε κύκλο εργασίας.

Frequency)
Συχνότητα δημοσιοποίησης
(Release Frequency)
Μέσος

χρόνος

επίλυσης

λαθών
(Mean Time to Repair)
Χρόνος ανάπτυξης
(Cycle Time)

Ο αριθμός των δημοσιευμένων νέων εκδόσεων ενός προϊόντος ανά ημέρα
/ εβδομάδα / μήνα. Αντανακλά το χρόνο που χρειάζεται η ομάδα για να
καλύψει μια ή περισσότερες ανάγκες των καταναλωτών.
Ο χρόνος που χρειάζεται η ομάδα από τον εντοπισμό ενός προβλήματος
που υπάρχει σε κάποια έκδοση του προϊόντος, μέχρι τη λύση του.
Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να δουλεύεται
μια νέα έκδοση έως τη στιγμή που αυτή θα είναι διαθέσιμη στους
καταναλωτές.
Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη σύλληψη μιας ιδέας για το προϊόν από την

Lead Time

ομάδα ανάπτυξης μέχρι τη στιγμή που ο καταναλωτής θα επωφεληθεί από
την ιδέα αυτή. Ο χρόνος αυτός διαφέρει ανάλογα το προϊόν και τον
καταναλωτή.

Time-to-Learn

Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη σύλληψη μιας ιδέας, την υλοποίησή της
και τη γνώση που παράχθηκε μέσω της χρήσης αυτής.

Πίνακας 2 Μετρικές για Time-to-Market(T2M)

2.3.3.3 Ικανότητα στην καινοτομία - Ability to Innovate (A2I)
Η μετρική αυτή εκφράζει την ικανότητα του οργανισμού να αναπτύσσει προϊόντα με νέες δυνατότητες που
παρέχουν προστιθέμενη αξία και καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες του τελικού καταναλωτή. Στόχος είναι
να μεγιστοποιηθεί η ικανότητα αυτή. Ο οργανισμός θα πρέπει συνεχώς να επανεξετάζει τη μετρική A2I
μέσω των εξής ερωτήσεων:

9 Scrum.org. 2018. Evidence-based management guide [Blog]. https://www.scrum.org/resources/evidence-based-managementguide (Accessed 2019-10-17).
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1. Ποιά είναι τα στοιχεία εκείνα που εμποδίζουν τον οργανισμό από το αναπτύξει νέα προϊόντα;
2. Ποιά είναι τα στοιχεία εκείνα που εμποδίζουν τους καταναλωτές από το να ωφεληθούν από την
καινοτομία που έχουμε;
Πλήθος παραγόντων μπορούν να εμποδίζουν τις ομάδες από το να είναι καινοτόμες. Ιδιαίτερα για
τεχνολογικές ομάδες, η ύπαρξη πολλών και διαφόρων εργαλείων και συστημάτων ανάπτυξης λογισμικού
καθώς και η υιοθέτηση ξεπερασμένων αρχιτεκτονικών είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που
εμποδίζουν την καινοτομία τους. Επίσης οι κακές πρακτικές διαχείρισης του κώδικα, η συγκεντρωτική και
αυταρχική διοίκηση, η ανικανότητα των τεχνικών υπευθύνων (technical managers) να εμπνέουν τους
υφισταμένους τους και να δημιουργούν ένα κλίμα συνεργασίας σε συνδυασμό με τη σπατάλη πολύτιμου
χρόνου στη διόρθωση λαθών και συντήρηση παλαιών τεχνολογιών είναι βασικοί παράγοντες που οδηγούν
σε μη καινοτόμες λύσεις. Από την οπτική του καταναλωτή οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσει κατά τη
χρήση του προϊόντος η οποία δε θα λυθεί άμεσα και θα του κοστίσει χρόνο, θα μειώσει την αξία του
προϊόντος καθώς και τον δείκτη καινοτομίας του (A2I) .10
Δείκτης

Περιγραφή
Μετράει τις λειτουργείες του προϊόντος που χρησιμοποιούν περισσότεροι

(Χρήση δυνατοτήτων)

χρήστες.

Feature Usage Index

Αυτό

βοηθά

να

εντοπιστούν

επίσης

λειτουργίες

που

χρησιμοποιούνται σπάνια ή ποτέ.

(Ποσοστό καινοτομίας)

Είναι ο λόγος του κόστους για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων σε ένα

Innovation Rate

προϊόντος προς το συνολικό κόστος του υλοποίησης του προϊόντος.

(Αριθμός

σφαλμάτων

ή

ελαττωμάτων)

Είναι η διαφορά σφαλμάτων ή ελαττωμάτων από μια προηγουμένη στην
επόμενη έκδοση ενός προϊόντος.

Defect trends
(Δείκτης απασχόλησης με
ένα προϊόν)

Ο χρόνος που αφιερώνει η ομάδα ανάπτυξης για τη δημιουργία ενός
προϊόντος σε σχέση με κάποιο άλλο

On-Product Index
Installed Version Index

The number of versions of a product that are currently being
supported. This reflects the effort the organization spends supporting
and maintaining older versions of software.

(Δείκτης
παραγωγής)

διακοπής Ο αριθμός που η ομάδα ανάπτυξης έχει διακόψει την παραγωγική
διαδικασία για να διορθώσει λάθη στο προϊόν.

10 Scrum.org. 2018. Evidence-based management guide [Blog]. https://www.scrum.org/resources/evidence-based-managementguide (Accessed 2019-10-17).
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Production Incident
Trends

Πίνακας 3 Μετρικές για Ability to Innovate (A2I)

2.3.3.4 Εν δυνάμει αξία - Unrealized Value (UV)
Η μετρική αυτή προτείνει την εν δυνάμει αξία που θα μπορούσε να παρέχει ο οργανισμός στον τελικό
καταναλωτή εφόσον μπορούσε να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες του. Στόχος της παρακολούθησης
αυτής της μετρικής είναι να καταλαβαίνει ο οργανισμός και να μεγιστοποιεί την αξία προς τον καταναλωτή
με την πάροδο του χρόνου. Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση
αυτού του δείκτη.
1. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας περισσότερης αξίας στην αγορά που δραστηριοποιούμαστε ή σε
κάποια άλλη αγορά;
2. Αξίζει η προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να κυνηγήσουμε αυτές τις νέες ευκαιρίες;
3. Θα πρέπει να γίνουν επιπλέον έρευνες από την πλευρά μας για να βρούμε ακόμα μεγαλύτερη εν δυνάμει
αξία;
Οι παραπάνω ερωτήσεις δεν είναι εύκολο να απαντηθούν. Η απόφαση για την επένδυση σε κάποιο προϊόν
σημαίνει αυτόματα και την απόρριψη της επένδυσης για κάποιο άλλο. Θα πρέπει να εξετάζεται τόσο ο
δείκτης CV όσο και ο UV με τρόπο που να ισορροπεί τόσο τα βραχυπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα
οφέλη ενός οργανισμού. Για παράδειγμα ένα προϊόν μπορεί να αποδίδει χαμηλά κοιτώντας τον δείκτη CV,
γιατί μπορεί να είναι σε μια πολύ πρώιμη φάση του ή γιατί η αγορά ακόμα να είναι πολύ μικρή, αλλά να
έχει μεγάλο δείκτη UV το οποίο δείχνει πολλές προοπτικές για το μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο
δικαιολογείται η επένδυση για αύξηση του δείκτη CV παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν αποδίδει τα
προβλεπόμενα.
Από την άλλη πλευρά έχοντας ένα προϊόν με πολύ υψηλό δείκτη CV, μεγάλο μερίδιο αγοράς , χωρίς έντονο
ανταγωνισμό και με ικανοποιημένους πελάτες μπορεί να μη δικαιολογεί νέες επενδύσεις καθώς το προϊόν
παρόλο που είναι κερδοφόρο ίσως να πλησιάζει στο τέλος του κύκλου ζωής του.11

11 Scrum.org. 2018. Evidence-based management guide [Blog]. https://www.scrum.org/resources/evidence-based-managementguide (Accessed 2019-10-17).
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Δείκτης

Περιγραφή

(Μερίδιο αγοράς)

Το ποσοστό των πωλήσεων που έχει το προϊόν σχετικά με όλα τα υπόλοιπα όμοια

Market Share

διαθέσιμα προϊόντα.

(Απόκλιση ικανοποίησης)

Η διαφορά ανάμεσα στην αναμενόμενη εμπειρία από τη χρήση του προϊόντος και

Customer or user

στην πραγματική.

satisfaction gap

Πίνακας 4 Μετρικές για Unrealized Value (UV)

2.3.4 Άμεσες και έμμεσες ενδείξεις
Οι άμεσες ενδείξεις μπορούν να ανιχνεύσουν αλλαγές των KVMs ταχύτερα, οδηγώντας σε άμεσες
αποφάσεις, ενώ οι έμμεσες ενδείξεις χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Πολλές ενδείξεις ωστόσο δεν είναι
ούτε άμεσες ούτε έμμεσες, γίνονται όμως ανάλογα με τη συχνότητα που καταγράφονται και μετρούνται.
Για παράδειγμα, το κέρδος μια επιχείρησης είναι άμεσος δείκτης αποφάσεων όταν μετράτε καθημερινά
ενώ όταν μετράται σε τρίμηνη, εξάμηνη ή ετήσια βάση είναι έμμεσος δείκτης. Άμεσοι δείκτες για την
ικανοποίηση πελατών πιθανότατα να είναι δύσκολο να εντοπιστούν ωστόσο άλλα δεδομένα όπως δεδομένα
χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό. Άλλο παράδειγμα είναι ο συντελεστής
εγκατάλειψης συναλλαγών ( Transaction abandon rate ), που μπορεί να δώσει μια εικόνα για την επιτυχή
ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας και τα δεδομένα χρήσης μπορούν απλά να μας ενημερώσουν μια εικόνα
για το εάν χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος και πώς. Η ικανοποίηση πελατών μπορεί
να είναι έμμεσος ή άμεσος δείκτης ανάλογα με το χρόνο που χρειάζεται για να συλλέξουμε τα δεδομένα.
Για παράδειγμα έμμεσος δείκτης θα ήταν η μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων με ένα απλό
σύστημα κατά την έξοδό τους από το γραφείο καθημερινά. Οι πραγματικά έμμεσοι δείκτες όπως το κέρδος
ανά εργαζόμενο ή η κερδοφορία ενός προϊόντος, επηρεάζονται από τόσο διαφορετικούς παράγοντες που
μας δίνουν μόνο μια γενική εικόνα για την αξία του προϊόντος.
Κατά την επιθεώρηση των δεικτών, μια κοινή πρόκληση μπορεί να είναι η διάκριση μεταξύ συσχέτισης
και αιτιότητας. Απαιτείται σχεδόν πάντα η ανθρώπινη κρίση και η νοημοσύνη, ώστε να έχουν νόημα τα
δεδομένα και οι υποθέσεις σχετικά με τις αιτίες πίσω από τις μεταβολές των δεικτών. Μέσα από αυτή τη
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διαδικασία αξιολόγησης και συζήτησης μπορούν να προκύψουν νέες ενεργητικές γνώσεις, υποθέσεις και
πειράματα για τη δημιουργία του επιθυμητού αποτελέσματος.12

2.3.5 Πως επιτυγχάνεται η εμπειρική βελτίωση μέσω του Evidence Based Management
“Εάν δεν ξέρεις που πηγαίνεις, όλοι οι δρόμοι θα σε οδηγήσουν εκεί που θέλεις.” – Lewis Carroll
Η ανάδειξη των βασικών δεικτών (KVAs) και μόνο, μπορεί να φέρει βελτιώσεις καθώς θα αναδείξει
αμέσως τα σημεία εκείνα που χρίζουν βελτίωσης. Χρησιμοποιώντας όμως μια πιο συστηματική
προσέγγιση μπορούν να προκύψουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα ενθαρρύνοντας τους οργανισμούς να
μαθαίνουν και να βελτιώνονται διαρκώς. Η αυθεντική και συνεχόμενη βελτίωση προϋποθέτει την ύπαρξη
μιας μεθοδολογίας όπου παρουσιάζεται παρακάτω.
1. Ποσοτικοποίηση της αξίας
Το πρώτο βήμα για τον κύκλο βελτίωσης μέσω του EBM είναι η ποσοτικοποίηση της αξίας που παράγεται
με τη μορφή των KVM’s. Από μόνη της η διαδικασία καθορισμού των μετρικών αυτών μπορεί να δώσει
αξία και να βελτιώσει τον οργανισμό καθώς δημιουργεί ένα επίπεδο διαφάνειας γύρο από τους στόχους
και το τι είναι σημαντικό.
2. Παρακολούθηση των δεικτών (KVMs)
Το επόμενο βήμα είναι να καθοριστούν οι αρχικές τιμές και ο τρόπος παρακολούθησης των τιμών αυτών.
Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια πρώτη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί και τη βιωσιμότητα
του προϊόντος. Με αυτό το βήμα επιτυγχάνεται ένα επίπεδο διαφάνειας γύρω από τα δυνατά και τα αδύναμα
σημεία του οργανισμού.
3. Επιλογή δεικτών προς βελτίωση
Έχοντας μια ξεκάθαρη εικόνα της τρέχουσας κατάστασης η διοίκηση μπορεί να πάρει σωστότερες
αποφάσεις για τους δείκτες που χρειάζονται βελτίωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρέπει και δεν είναι
εφικτή η βελτίωση πολλών δεικτών ταυτόχρονα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η καλύτερη τακτική

12 Scrum.org. 2018. Evidence-based management guide [Blog]. https://www.scrum.org/resources/evidence-based-managementguide (Accessed 2019-10-17).
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είναι να εφαρμοστεί ένα κυκλικό μοντέλο, στο οποίο μερικοί δείκτες επιλέγονται να βελτιωθούν κάθε
φορά, οδηγώντας έτσι σε μια ευέλικτη και βιώσιμη συνολική βελτίωση.
4. Επικυρωποίηση μέσω πειραμάτων
Μετά από την επιλογή των δεικτών προς βελτίωση, οι οργανισμοί θα πρέπει να διεξάγουν πειράματα –
εφαρμογές ώστε να βεβαιώνονται για τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα όταν ένας οργανισμός που
αναπτύσσει λογισμικό θέλει να βελτιώσει την ποιότητά του, τότε πιθανά να επιλέξει να βελτιώσει τη
μετρική των σφαλμάτων (Defects KVM) εφαρμόζοντας test-first πρακτικές, για να αυξήσει την ποιότητα
του κώδικα και την προσοχή της ομάδας σε αυτή.13

2.3.6 Συμπεράσματα
“Εάν κάτι δεν μπορείς να το μετρήσεις, τότε δεν μπορείς και να το βελτιώσεις.” - Peter Drucker
Οι περιοχές δεικτών του Evidence Based Management παρέχουν στους οργανισμούς μια ολιστική εικόνα
της απόδοσης ενός προϊόντος. Σημαντικότερος δείκτης είναι η Υπάρχουσα Αξία, καθώς χωρίς ένα προϊόν
να προσφέρει αξία στους καταναλωτές, δε έχει μεγάλο χρόνο ζωής.
Η εμπειρία του πελάτη/χρήστη μας δείχνει ένα μέρος της συνολικής εικόνας, χωρίς ικανοποιημένους,
χαρούμενους, και ενεργούς εργαζόμενους και χωρίς ικανοποιημένους επενδυτές το προϊόν δε θα έχει τα
απαραίτητα εφόδια για να πετύχει να δώσει μεγάλη αξία στους καταναλωτές.
Η γρήγορη βελτίωση της αξίας προϋποθέτει η μετρική Time-to-Market να είναι πολύ υψηλή. Αυτό
σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται απλές βελτιώσεις και να παραδίδονται γρηγορά στην αγορά. Εξάλλου η
σκληρή δουλειά πάνω σε ένα προϊόν για να βγει γρήγορα στην αγορά δε εγγυάται και ότι η αξία του
προϊόντος μεγαλώνει πολύ. Στην πραγματικότητα δουλεύοντας σε μικρούς επαναλαμβανόμενους κύκλους,
και λύνοντας μικρά προβλήματα κάθε φορά είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να αυξηθεί η αξία του
προϊόντος.
Βέβαια η οργάνωση της παραγωγής σε μικρούς επαναλαμβανομένους κύκλους είναι καλή, εφόσον ο
οργανισμός δημιουργεί τις δυνατότητες για να βελτιωθεί μέσα από αυτό. Μετρώντας την ικανότητα αυτή
των οργανισμών μπορούμε να έχουμε καλύτερη πληροφόρηση και ένα καλύτερο σύστημα λήψης
αποφάσεων διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα τόσο του προϊόντος όσο και του οργανισμού συνολικά.14

13,14 Scrum.org. 2018. Evidence-based management guide [Blog]. https://www.scrum.org/resources/evidence-basedmanagement-guide (Accessed 2019-10-17).
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2.4 Ευέλικτες τεχνικές διαχείρισης και ανάπτυξης έργων & προϊόντων
2.4.1 Εισαγωγή
Ενώ οι μεθοδολογίες διαχείρισης έργων έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό και χρονολογούνται από την
αιγυπτιακή εποχή, οι οργανισμοί υιοθέτησαν τέτοιες μεθόδους μόλις πριν από μισό αιώνα. Κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του 1900, οι αμυντικές, ναυτιλιακές και διαστημικές ερευνητικές βιομηχανίες ήταν
από τους πρώτους που υιοθέτησαν αποτελεσματικές μεθοδολογίες διαχείρισης έργων (Project Management
Methods) για να επιτύχουν τους οργανωτικούς στόχους.
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90’, με την άνθηση των βιομηχανιών που κατασκεύαζαν hardware και
λογισμικό (software), οι μεθοδολογίες διαχείρισης έργων βρήκαν πολλούς αποδέκτες και αποδείχθηκαν
αποτελεσματικές και βοηθήσαν τους οργανισμούς να δώσουν τεράστια αξία στα προϊόντα τους. Η
υιοθέτηση μεθοδολογιών διαχείρισης έργων έκανε τους οργανισμούς πιο αποτελεσματικούς όσον αφορά
τον προγραμματισμό, τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών και τη βελτίωση της
ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 50’, υπήρξαν πολλές μέθοδοι δοκιμής και σφάλματος (trial and error),
στη διαχείριση έργων ιδιαίτερα αυτών που απαιτούσαν ανάπτυξη λογισμικού. Οι πρώτες μέθοδοι
χρησιμοποιήθηκαν για να βρεθούν καλύτεροι τρόποι συγκέντρωσης και καθορισμού των απαιτήσεων του
έργου, ανάλυσης προβλημάτων και διεξαγωγής συστηματικών εφαρμογών. Ορισμένες από τις μεθόδους
ήταν διαδοχικές και επαναληπτικές [1] και άλλες ήταν γραμμικές και διαδοχικές, γνωστές ως "μοντέλα
καταρράκτη" (waterfall model). Το μοντέλο καταρράκτη (waterfall), υποθέτει ότι η ομάδα έχει σχεδόν
τέλεια πληροφόρηση σχετικά με τις απαιτήσεις του έργου, τις λύσεις και τελικά το στόχο του. Ως εκ τούτου,
αλλαγές στις απαιτήσεις ενός έργου κατά την πορεία υλοποίησής του δεν θα πρέπει να συμβαίνει, και αν
συμβούν θα πρέπει να ειναι μικρής κλίμακας χωρίς να αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές
προδιαγραφές, καθώς οδηγούν σε αύξηση των δαπανών.
Ωστόσο, η ακολουθία των βημάτων του μοντέλου καταρράκτη, ακολουθείται σπάνια στον πραγματικό
σχεδιασμό του συστήματος, και μέσα από την πάροδο των ετών και τη διαχείριση εκατομμυρίων έργων,
έγινε φανερό ότι η προσέγγιση απέτυχε να αντιμετωπίσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών,
πετυχαίνοντας μικρότερους χρόνους παράδοσης και μικρότερα κόστη σε έργα και προϊόντα.15
Το 2001, το κίνημα της ευέλικτης διαχείρισης εισήχθη ως απάντηση στις αποτυχίες της μεθοδολογίας
ανάπτυξης του λογισμικού καταρράκτη. Ένα από τα μοντέλα που βασίζονται στο κίνημα agile, είναι

15 M.A. Awad. 2015. A Comparison between Agile and Traditional Software Develop- ment Methodologies. School of Computer
Science and Software Engineering, The University of Western Australia, Crawley, WA, Australia.
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γνωστό ως Scrum και βασίζεται στις αρχές της λιτής κατασκευής (lean manufacturing). Μια διαφορετική
μεθοδολογία βασισμένη στο agile κίνημα ονομάζεται Kanban, η οποία προήρθε από το σύστημα
παραγωγής της Toyota και από τις αρχές της λιτής κατασκευής.16
Τα τελευταία 15 περίπου χρόνια, οι μεθοδολογίες Kanban και Scrum είναι δύο ισχυρές μέθοδοι που
υιοθετούνται από όλο και περισσότερους οργανισμούς για την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού και όχι
μόνο. Μέχρι και σήμερα, υπάρχει έντονη αντιπαράθεση στον χώρο για το ποιά από τις δύο μεθόδους είναι
καλύτερη όμως δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να βασίζονται στη στατιστική ανάλυση
για την επιλογή της μεταξύ τους διαφοράς.17

2.4.3 H μεθοδολογία Scrum
2.4.3.1 Εισαγωγή
Η μεθοδολογία Scrum είναι μια ευέλικτη (agile) μεθοδολογία διοίκησης και διαχείρισης έργων. To Scrum
χαρακτηρίζεται από την απλή, ευέλικτη και δυναμική λειτουργία του, με εύκολη ανταπόκριση στις αλλαγές
και με την ομάδα ανάπτυξης να βρίσκεται στο επίκεντρο της παραγωγικής διαδικασίας του προϊόντος. Το
Scrum έχει οριστεί, επισημοποιηθεί και δημοσιευτεί ως η πρώτη ευέλικτη (agile) μεθοδολογία για την
ανάπτυξη λογισμικού. Το 1986, οι Hirotaka Takeuchi και Ikujiro Nonaka ονόμαζαν «Scrum» το νέο
πρότυπο ανάπτυξης προϊόντων στις εταιρείες αυτοκινήτων και καταναλωτικών προϊόντων που
εργάζονταν.18 Το 1993, οι Jeff Sutherland, John Scumniotales και Jeff McKenna, στην εταιρεία Easel
Company, χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά το Scrum για έργα ανάπτυξης λογισμικού.19 Το 2002, ο
Schwaber και ο Beedle έγραψαν το βιβλίο «Agile with Scrum» για να περιγράψουν με μεγαλύτερη
λεπτομέρεια τη μεθοδολογία του Scrum 20.
Τα τελευταία χρόνια η μεθοδολογία αυτή είναι ευρέως γνωστή, ιδιαίτερα στις τεχνολογικές ομάδες, γιατί
είναι εύκολη, απλή στην υλοποίησή της και απαλλάσσει την ομάδα από την έντονη γραφειοκρατία που
συναντάται σε άλλες τεχνικές διαχείρισης έργων όπως για παράδειγμα η τεχνική καταρράκτης (waterfall).

16 T. Ohno. 1988. Toyota Production System: Beyond large-scale production, Pro- ductivity Press, Portland, Oregon p. 29.
17 D. SjØberg, A. Johnsen, J. Solberg. 2012. Quantifying the effect of using Kanban versus Scrum: a case study, in: IEEE Software,
September/October.
18 M.Fowler, J.Highsmith, 2001. The Agile Manifesto. From Agile Alliance: http://agi lemanifesto.org (Accessed 2019-10-20)
19 J. Sutherland. 2004. Agile development: lessons learned from the first scrum, Cut. Agil. Proj. Manag. Advis. Serv. 5 20,
Executive Update.
20 M.Beedle, K.Schwaber. 2002. Get Ready for Scrum! Agile Software Development with Scrum,1sted. Prentice Hall, Upper
Saddle River, NJ,pp.23–30.
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Παράλληλα ως μια ευέλικτη μεθοδολογία που αναπτύσσεται σε συνεχόμενους χρονικά καθορισμένους
κύκλους, τα λεγόμενα Sprints, επιτρέπει και προάγει, ένα καλύτερο προγραμματισμό και μια συνεχόμενη
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της αξίας (Current Value) που παράγεται, προωθεί την άμεση
μεταφορά αυτής της αξίας στον καταναλωτή (Time-to-Market), καθώς επίσης ενθαρρύνει τη συνεχόμενη
βελτίωση και καινοτομία (Ability-to-Innovate), όχι μόνο του προϊόντος, αλλά και της ομάδας ανάπτυξής
και κατ’ επέκταση του ίδιου του οργανισμού.

Εικόνα 3 To μοντέλο Scrum, http://www.scrum.org.com . (Accessed 2019-10-20)

Στη συνέχεια ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση του μοντέλου ανάπτυξης και διαχείρισης προϊόντων
Scrum.
2.4.3.2 Η θεωρία του Scrum
Το Scrum, είναι βασισμένο στην εμπειρική θεωρία (Evidence Based) των διαδικασιών. Eίναι μια
επαναληπτική και αθροιστική μεθοδολογία ανάπτυξης ενός έργου/προϊόντος, που επιτρέπει καλύτερο
έλεγχο και μέσω της συνεχούς βελτιστοποίηση μειώνει τους κίνδυνους. Η διαφάνεια (transparency), η
παρακολούθηση (inspection) και η προσαρμογή (adaptation), που ορίζονται παρακάτω, είναι οι τρεις
σημαντικοί παράγοντες της διαδικασίας Scrum.
Διαφάνεια: Η διαδικασία πρέπει να είναι ορατή σε όλους όσους εμπλέκονται στο έργο.
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Παρακολούθηση: Οι χρήστες του Scrum πρέπει να επιθεωρούν συχνά τα “παραδοτέα” (Scrum artifacts)
για να ανιχνεύουν τυχόν προβλήματα στα πρώιμα στάδια της κάθε επαναληπτικής διαδικασίας και να τα
επιλύουν.
Προσαρμογή: Εάν κατά την παρακολούθηση της ανάπτυξης, διαπιστωθεί ότι ορισμένες πτυχές του
έργου/προϊόντος έχουν αποκλίσεις από τον στόχο που έχει τεθεί, η διαδικασία μπορεί να ρυθμιστεί για να
αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται και οι τρείς αυτοί παράγοντες κατά τη διάρκεια
των διαφορετικών φάσεων ανάπτυξης. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτούς τους παράγοντες παρουσιάζονται
στις ακόλουθες ενότητες. Τα συστατικά μέρη του Scrum είναι α) η Scrum ομάδα (Scrum team), β) τα
συμβάντα (Scrum events), γ) τα παραδοτέα/αντικείμενα (Scrum artifacts) και τέλος οι κανόνες (Scrum
rules). Οι κανόνες είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσουν σωστά και αποδοτικά όλα τα συστατικά του
Scrum μαζί. Παρέχουν επίσης μια ευχάριστη δομή για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να
προκύψουν στο πλαίσιο ενός έργου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της ομάδας.
Οι παρακάτω ενότητες εξηγούν λεπτομερώς την ομάδα, τα συμβάντα, τα παραδοτέα και τις σχέσεις μεταξύ
τους.21

2.4.3.4 Η ομάδα του Scrum
Η Ομάδα Scrum αποτελείται από τον Product Owner, την Ομάδα Ανάπτυξης και τον Scrum Master. Οι
Ομάδες Scrum αυτό-οργανώνονται και έχουν δεξιότητες από διαφορετικές λειτουργικές περιοχές. Οι
ομάδες που αυτό-οργανώνονται επιλέγουν οι ίδιες πώς να ολοκληρώσουν το έργο τους με τον βέλτιστο
δυνατό τρόπο, αντί να διευθύνονται από άλλους, εκτός της ομάδας. Οι ομάδες με δεξιότητες από
διαφορετικές λειτουργικές περιοχές κατέχουν όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να μπορούν να
ολοκληρώσουν το έργο τους χωρίς να εξαρτώνται από άλλους εκτός της ομάδας. Το μοντέλο ομάδας στο
Scrum είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να μεγιστοποιεί την ευελιξία, τη δημιουργικότητα και την
παραγωγικότητα. Η ομάδα Scrum αποδεικνύει ότι είναι όλο και περισσότερο αποτελεσματική σε όλες τις
προαναφερθείσες χρήσεις και για οποιαδήποτε περίπλοκη εργασία.
Οι Ομάδες Scrum παραδίδουν τα προϊόντα σε επαυξήσεις και χρησιμοποιώντας επαναλήψεις
μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες για ανατροφοδότηση. Οι παραδόσεις με τη μορφή επαυξήσεων "Έτοιμου"

21 K.Schwaber, J.Sutherland. 2017. The Scrum Guide, the Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. From
https://www.scrum.org/resources/scrum-guide (Accessed 2019-9-11).
27

προϊόντος, διασφαλίζουν ότι θα υπάρχει πάντα διαθέσιμη μια δυνητικά χρήσιμη λειτουργική έκδοση του
προϊόντος.
Το βέλτιστο μέγεθος της Ομάδας Ανάπτυξης είναι αρκετά μικρό ώστε η ομάδα να παραμένει ευκίνητη και
αρκετά μεγάλο ώστε να μπορεί να ολοκληρώνει σημαντικό έργο στο πλαίσιο ενός Sprint. Με λιγότερα από
τρία μέλη στην Ομάδα Ανάπτυξης, η αλληλεπίδραση μειώνεται και τα οφέλη σε παραγωγικότητα είναι
μικρότερα. Μικρότερες Ομάδες Ανάπτυξης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περιορισμούς ως προς τις
δεξιότητές τους κατά τη διάρκεια του Sprint, με αποτέλεσμα η Ομάδα Ανάπτυξης να μην είναι σε θέση να
παραδώσει μια δυνητικά παραδοτέα Επαύξηση. Η παρουσία περισσοτέρων των εννέα μελών απαιτεί
υπερβολικά αυξημένο συντονισμό. Οι μεγάλες Ομάδες Ανάπτυξης δημιουργούν υπερβολική
πολυπλοκότητα για να είναι χρήσιμη μια εμπειρική διαδικασία.
Ο Product Owner είναι υπεύθυνος για την μεγιστοποίηση της αξίας του προϊόντος που προκύπτει από το
έργο που παράγει η Ομάδα Ανάπτυξης. Ο τρόπος που γίνεται αυτό μπορεί να διαφέρει σημαντικά από
οργανισμό σε οργανισμό, από ομάδα σε ομάδα, και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Product Owner είναι ο
μοναδικός υπεύθυνος για τη διαχείριση του Product Backlog. Η διαχείριση του Product Backlog
περιλαμβάνει τα παρακάτω:
• Να εκφράζει ξεκάθαρα τα στοιχεία του Product Backlog,
• Να ταξινομεί τα στοιχεία του Product Backlog με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων και αποστολών, με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
• Να βελτιστοποιεί την αξία του έργου που παράγει η Ομάδα Ανάπτυξης,
• Να διασφαλίζει ότι το Product Backlog είναι ορατό, διαφανές και ξεκάθαρο σε όλους, και να δείχνει τα
επόμενα πράγματα στα οποία θα δουλέψει η Ομάδα Scrum, και τέλος
• Να διασφαλίζει ότι η Ομάδα Ανάπτυξης κατανοεί τα στοιχεία του Product Backlog στο βαθμό που
απαιτείται.
Την παραπάνω δουλειά μπορεί να την κάνει ο ίδιος ο Product Owner, ή να την αναθέσει στην Ομάδα
Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Product Owner παραμένει υπεύθυνος.
Ο Product Owner είναι άτομο, όχι επιτροπή. Ο Product Owner μπορεί να λαμβάνει υπ’ όψιν τις επιθυμίες
μίας επιτροπής στο Product Backlog, αλλά όποιος θέλει να μεταβάλλει την προτεραιότητα ενός στοιχείου
του Product Backlog, θα πρέπει να απευθυνθεί στον Product Owner.
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Για να επιτύχει o Product Owner, ολόκληρος ο οργανισμός πρέπει να σέβεται τις αποφάσεις του. Οι
αποφάσεις του Product Owner αντανακλώνται στο περιεχόμενο και στην ταξινόμηση του Product Backlog.
Κανείς δεν επιτρέπεται να υποχρεώσει την Ομάδα Ανάπτυξης να εργαστεί σε διαφορετικές απαιτήσεις.
Ο Scrum Master είναι υπεύθυνος για την προώθηση και υποστήριξη του Scrum όπως ορίζεται στον Οδηγό
του Scrum. Οι Scrum Masters το κάνουν αυτό βοηθώντας τον καθένα να καταλάβει τη θεωρία, τις
πρακτικές και τους κανόνες του Scrum. O Scrum Master είναι ένας υπηρέτης-ηγέτης για την Ομάδα Scrum.
O Scrum Master βοηθάει αυτούς που βρίσκονται εκτός της Ομάδας Scrum να καταλάβουν ποιες από τις
αλληλεπιδράσεις τους με την Ομάδα Scrum είναι χρήσιμες και ποιες όχι. Ο Scrum Master βοηθάει τους
πάντες να αλλάξουν αυτές τις αλληλεπιδράσεις, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία που δημιουργείται από την
Ομάδα Scrum, , λειτουργεί ως ηγέτης βιωσιμότητας.
Ο Scrum Master υπηρετεί τον Product Owner με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των
παρακάτω:
• Εξασφαλίζει ότι οι στόχοι, το αντικείμενο των εργασιών και η θεματική περιοχή του προϊόντος είναι
κατανοητά από όλα τα μέλη της ομάδας Scrum όσο το δυνατόν καλύτερα.
• Βρίσκει τεχνικές για την αποδοτική διαχείριση του Product Backlog.
• Βοηθάει την Ομάδα Scrum να κατανοήσει την ανάγκη για ξεκάθαρα και ακριβή στοιχεία στο Product
Backlog.
Ο Scrum Master υπηρετεί την Ομάδα Ανάπτυξης με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των
παρακάτω:
• Καθοδηγεί την Ομάδα Ανάπτυξης στην αυτό-οργάνωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων από διαφορετικές
λειτουργικές περιοχές.
• Βοηθάει την Ομάδα Ανάπτυξης να δημιουργεί προϊόντα υψηλής αξίας.
• Απομακρύνει τα εμπόδια στην πρόοδο της Ομάδας Ανάπτυξης

Ο Scrum Master υπηρετεί τον Οργανισμό με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
• Ηγείται και καθοδηγεί τον οργανισμό ως προς την υιοθέτηση του Scrum.
• Σχεδιάζει εφαρμογές του Scrum εντός του οργανισμού.
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• Βοηθάει τους εργαζομένους και τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν το Scrum
και την εμπειρική ανάπτυξη προϊόντων.
• Προκαλεί αλλαγές που αυξάνουν την παραγωγικότητα της Ομάδας του Scrum, και
• Συνεργάζεται με άλλους Scrum Masters ώστε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του
Scrum εντός του οργανισμού.22

2.4.3.5 Scrum Events
Στο Scrum χρησιμοποιούνται προκαθορισμένες δραστηριότητες με σκοπό να δημιουργήσουν μία
κανονικότητα και να ελαχιστοποιήσουν την ανάγκη για συναντήσεις που δεν ορίζονται στο Scrum. Όλες
οι δραστηριότητες είναι χρονο-περιορισμένες, με την έννοια ότι κάθε δραστηριότητα έχει μία μέγιστη
διάρκεια. Όταν ένα Sprint ξεκινήσει, η διάρκειά του είναι ορισμένη και δεν μπορεί ούτε να μειωθεί, ούτε
να αυξηθεί. Εκτός από το ίδιο το Sprint, το οποίο και περιέχει όλες τις άλλες δραστηριότητες, η κάθε
δραστηριότητα στο Scrum συνιστά μια θεσμοθετημένη ευκαιρία για επιθεώρηση και προσαρμογή. Οι
δραστηριότητες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες, ώστε να επιτρέπουν κριτική διαφάνεια και επιθεώρηση.
Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις δραστηριότητες παραλειφθεί, το αποτέλεσμα θα είναι μειωμένη διαφάνεια,
ενώ θα έχει χαθεί μια ευκαιρία για επιθεώρηση και προσαρμογή.
Το Sprint
Η καρδιά του Scrum είναι το Sprint, ένας χρονο-περιορισμός ενός μήνα η λιγότερο, κατά τη διάρκεια του
οποίου δημιουργείται μία "Έτοιμη", χρησιμοποιήσιμη και δυνητικά παραδοτέα Επαύξηση προϊόντος. Μία
ή περισσότερες παραδόσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Sprint για να
αποτελέσουν την Επαύξηση του προϊόντος. Τα Sprints είναι καλύτερο να έχουν σταθερή διάρκεια, καθ'
όλη την περίοδο ανάπτυξης. Κάθε νέο Sprint ξεκινάει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου.
Τα Sprints περιέχουν και αποτελούνται από τον Σχεδιασμό του Sprint, τα Καθημερινά Scrums, τις εργασίες
ανάπτυξης, την Επισκόπηση του Sprint, και την Αναδρομή στο Sprint. Κάθε Sprint μπορεί να θεωρηθεί ως
έργο με ορίζοντα όχι μακρύτερο του ενός μήνα. Όπως τα έργα, έτσι και τα Sprints εκτελούνται με σκοπό
την επίτευξη ενός στόχου. Κάθε Sprint περιέχει έναν ορισμό του τι θα δημιουργηθεί, ένα ευέλικτο πλάνο
το οποίο θα καθοδηγήσει την ανάπτυξη, τη δουλειά υλοποίησης, και το παραγόμενο προϊόν.
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K.Schwaber, J.Sutherland. 2017. The Scrum Guide, the Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. From
https://www.scrum.org/resources/scrum-guide (Accessed 2019-9-11).
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Ένα Sprint μπορεί να ακυρωθεί προτού λήξει ο χρονο-περιορισμός του. Μόνο ο Product Owner έχει την
εξουσία να ακυρώσει ένα Sprint, παρότι αυτό μπορεί να το κάνει μετά από πρωτοβουλία ή προτροπή των
ενδιαφερομένων μερών, της Ομάδας Ανάπτυξης, ή του Scrum Master.
Ένα Sprint ακυρώνεται εάν ο Στόχος του Sprint γίνει παρωχημένος. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί στην
περίπτωση που η εταιρεία αλλάξει κατεύθυνση, ή αλλάξουν οι συνθήκες της αγοράς ή της τεχνολογίας.
Γενικά, ένα Sprint θα πρέπει να ακυρωθεί εάν πλέον - δεδομένων των συνθηκών - δεν έχει νόημα. Όμως,
λόγω της μικρής διάρκειας των Sprints, η ακύρωση σπάνια έχει νόημα.

Σχεδιασμός του Sprint
Στο Σχεδιασμό του Sprint οργανώνεται η δουλειά που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του
Sprint. Το πλάνο αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα συνεργασίας ολόκληρης της Ομάδας Scrum.
Για ένα Sprint διάρκειας ενός μήνα, ο χρονο-περιορισμός του σχεδιασμού Sprint είναι 8 ώρες. Για Sprints
μικρότερης διάρκειας, η δραστηριότητα είναι συνήθως συντομότερη. Ο Scrum Master διασφαλίζει ότι η
δραστηριότητα διεξάγεται, και ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν τον σκοπό για τον οποίο γίνεται. Ο Scrum
Master μαθαίνει στην Ομάδα Scrum να τηρεί τη διάρκεια εντός του χρονο-περιορισμού της.
Ο Σχεδιασμός του Sprint απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα:
• Τι μπορεί να παραδοθεί στην Επαύξηση που θα προκύψει από το επικείμενο Sprint;
• Με ποιό τρόπο θα πραγματοποιηθεί το έργο που απαιτείται για να παραδοθεί η Επαύξηση;
Καθημερινό Scrum
Το Καθημερινό Scrum είναι μια χρονο-περιορισμένη δραστηριότητα 15 λεπτών για την Ομάδα Ανάπτυξης
ξεκινώντας από την πρώτη ημέρα του Sprint. H Ομάδα Ανάπτυξης σχεδιάζει και επανασχεδιάζει τις
εργασίες για τις επόμενες 24 ώρες ώστε να βελτιστοποιήσει τη συνεργασία και την απόδοση της ομάδας.
Αυτό γίνεται με την επιθεώρηση των εργασιών που έγιναν από το τελευταίο Καθημερινό Scrum και μετά
(εκτός της πρώτης μέρας του Sprint), και με την πρόβλεψη των εργασιών που θα μπορούσαν να γίνουν
πριν από το επόμενο Καθημερινό Scrum. Το Καθημερινό Scrum πραγματοποιείται κάθε μέρα την ίδια ώρα
και στο ίδιο μέρος, ώστε να μειωθεί η πολυπλοκότητα.
H Ομάδα Ανάπτυξης χρησιμοποιεί το Καθημερινό Scrum για να επιθεωρήσει την πρόοδο προς τον Στόχο
του Sprint και να επιθεωρήσει την εξέλιξη της προόδου προς την ολοκλήρωση των εργασιών του Sprint
Backlog. Το Καθημερινό Scrum βελτιστοποιεί την πιθανότητα η Ομάδα Ανάπτυξης να επιτύχει τον Στόχο
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του Sprint. Κάθε μέρα, η Ομάδα Ανάπτυξης θα πρέπει να κατανοεί το πώς σκοπεύει να εργαστεί από
κοινού, ως αυτό-οργανωμένη ομάδα, ώστε να εκπληρώσει τον Στόχο του Sprint και να δημιουργήσει την
αναμενόμενη Επαύξηση μέχρι το τέλος του Sprint.
Τα Καθημερινά Scrums βελτιώνουν την επικοινωνία, εξαλείφουν την ανάγκη για άλλες συναντήσεις,
εντοπίζουν εμπόδια για την ανάπτυξη που πρέπει να απομακρυνθούν, προβάλλουν και προωθούν την
γρήγορη λήψη αποφάσεων και βελτιώνουν το επίπεδο γνώσης της Ομάδας Ανάπτυξης. Πρόκειται για μια
καίρια συνάντηση επιθεώρησης και προσαρμογής

Επισκόπηση του Sprint
Στο τέλος του Sprint, διοργανώνεται η συνάντηση Επισκόπησης του Sprint, με σκοπό την επιθεώρηση της
Επαύξησης και την προσαρμογή του Product Backlog, εφόσον απαιτείται. Κατά τη διάρκεια της
Επισκόπησης του Sprint, η Ομάδα Scrum και τα ενδιαφερόμενα μέρη συνεργάζονται σε σχέση με τα
αποτελέσματα της περιόδου. Με βάση αυτά, καθώς και όποιες αλλαγές προέκυψαν στο Product Backlog
κατά τη διάρκεια του Sprint, οι συμμετέχοντες στην Επισκόπηση συνεργάζονται πάνω στα επόμενα
πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν ώστε να βελτιστοποιηθεί η αξία του προϊόντος. Πρόκειται για
ανεπίσημη συνάντηση, όχι για αναφορά προόδου, ενώ η παρουσίαση της Επαύξησης γίνεται με σκοπό την
ενθάρρυνση υποβολής σχολίων και την προαγωγή της συνεργασίας.
Η Επισκόπηση είναι χρονο-περιορισμένη το πολύ σε τέσσερις ώρες για μηνιαία Sprints. Για Sprints
μικρότερης διάρκειας, είναι συνήθως συντομότερη. Ο Scrum Master φροντίζει η επισκόπηση να γίνεται
πάντα, και οι συμμετέχοντες να κατανοούν πλήρως το σκοπό της. Ο Scrum Master μαθαίνει σε όλους τους
συμμετέχοντες να την ολοκληρώνουν μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια.
Η Επισκόπηση του Sprint περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
• Στη συνάντηση συμμετέχει η Ομάδα Scrum καθώς και τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, οι οποίοι
προσκαλούνται από τον Product Owner.
• Ο Product Owner εξηγεί ποια από τα στοιχεία του Product Backlog είναι, και ποια δεν είναι “‘Έτοιμα”.
• Η Ομάδα Ανάπτυξης συζητά τι πήγε καλά κατά τη διάρκεια του Sprint, ποια προβλήματα αντιμετώπισε
και πώς αυτά επιλύθηκαν.
• Η Ομάδα Ανάπτυξης επιδεικνύει τα “‘Έτοιμα” αποτελέσματα της δουλειάς της και απαντά σε ερωτήσεις
σχετικές με την Επαύξηση. Αν ο ορισμός του “Έτοιμου” περιλαμβάνει μία ή περισσότερες παραδόσεις
λειτουργικοτήτων του προϊόντος, αυτές παρουσιάζονται και επιθεωρούνται.
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• Ο Product Owner αναλύει τo Product Backlog στην κατάσταση που βρίσκεται εκείνη τη χρονική στιγμή.
Επίσης, εφόσον απαιτείται, αναφέρει τις προβλεπόμενες ημερομηνίες στόχους και παράδοσης με βάση την
πρόοδο μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο.
• Όλοι οι συμμετέχοντες συνεργάζονται με θέμα τις επόμενες ενέργειες. Έτσι, η Επισκόπηση του Sprint
παρέχει πολύτιμα στοιχεία στον επερχόμενο Σχεδιασμό του Sprint.
• Επισκόπηση του πώς η αγορά ή οι δυνητικές χρήσεις του προϊόντος μπορεί να έχουν μεταβάλει το ποιο
είναι το επόμενο πράγμα που έχει μεγαλύτερη αξία να γίνει, και
• Επισκόπηση του χρονοδιαγράμματος, του προϋπολογισμού, των δυνατοτήτων και της αγοράς για την
επόμενη αναμενόμενη έκδοση λειτουργικότητας ή δυνατοτήτων του προϊόντος.
Το αποτέλεσμα της Επισκόπησης του Sprint είναι το αναθεωρημένο Product Backlog το οποίο καθορίζει
τα επικρατέστερα στοιχεία για υλοποίηση στο επόμενο Sprint. Το Product Backlog μπορεί να
αναπροσαρμοστεί συνολικά, ώστε να μας επιτρέπει να εκμεταλλευθούμε νέες ευκαιρίες.
Αναδρομή στο Sprint
Η Αναδρομή στο Sprint είναι μια ευκαιρία για την Ομάδα Scrum να επιθεωρήσει τον εαυτό της και να
δημιουργήσει ένα πλάνο βελτιώσεων το οποίο θα εκτελέσει κατά τη διάρκεια του επόμενου Sprint.
Η Αναδρομή στο Sprint γίνεται μετά την Επισκόπηση του Sprint και πριν τον επόμενο Σχεδιασμό του
Sprint. Είναι χρονο-περιορισμένη συνάντηση το πολύ τριών ωρών για μηνιαία Sprints. Για Sprint
μικρότερης διάρκειας, η συνάντηση είναι συνήθως μικρότερη. Ο Scrum Master διασφαλίζει ότι η
δραστηριότητα γίνεται, και ότι οι συμμετέχοντες κατανοούν το σκοπό της.
Ο Scrum Master διασφαλίζει ότι η συνάντηση είναι θετική και παραγωγική. Ο Scrum Master μαθαίνει σε
όλους πώς να την ολοκληρώνουν μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια. Ο Scrum Master συμμετέχει
στη συνάντηση ως ισότιμο μέλος της ομάδας με την ιδιότητα του υπεύθυνου της εφαρμογής της
διαδικασίας του Scrum.
Ο σκοπός της Αναδρομής στο Sprint είναι:
• Να επιθεωρήσει πώς πήγε το τελευταίο Sprint όσον αφορά τους ανθρώπους, τις σχέσεις, τη διαδικασία
και τα εργαλεία.
• Να εντοπίσει και να ταξινομήσει τα πιο σημαντικά στοιχεία που πήγαν καλά, καθώς και πιθανές
βελτιώσεις, και
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• Να δημιουργήσει ένα πλάνο εφαρμογής των βελτιώσεων αναφορικά με τον τρόπο που λειτουργεί η
Ομάδα Scrum.

2.4.3.6 Scrum artifacts
Τα Αντικείμενα - εργαλεία του Scrum αντιπροσωπεύουν εργασία ή αξία, που προσδίδει διαφάνεια και
προσφέρει ευκαιρίες για επιθεώρηση και προσαρμογή. Τα Αντικείμενα που ορίζονται στο Scrum είναι
ειδικά σχεδιασμένα για να επιτυγχάνουν μέγιστη διαφάνεια των σημαντικότερων πληροφοριών και τελικά
κοινή κατανόηση του κάθε αντικειμένου από όλους.
Product Backlog
Το Product Backlog είναι μια ταξινομημένη λίστα που περιέχει οτιδήποτε είναι γνωστό ότι χρειάζεται στο
προϊόν. Αποτελεί τη μοναδική πηγή προδιαγραφών για αλλαγές που θα γίνουν στο προϊόν. Ο Product
Owner είναι υπεύθυνος για το Product Backlog, συμπεριλαμβανομένων του περιεχόμενου, της
διαθεσιμότητας και της ταξινόμησής του.
Καθώς το προϊόν χρησιμοποιείται, αποκτάει αξία, και παίρνει ανατροφοδότηση από την αγορά, το Product
Backlog μεγαλώνει και γίνεται λεπτομερέστερο. Οι απαιτήσεις δεν σταματούν να μεταβάλλονται, συνεπώς
το Product Backlog είναι ένα ζωντανό αντικείμενο. Οι αλλαγές στις επιχειρηματικές απαιτήσεις, στην
κατάσταση της αγοράς ή στην τεχνολογία, μπορούν να επιφέρουν τροποποιήσεις στο Product Backlog.
Sprint Backlog
Το Sprint Backlog είναι το σύνολο από στοιχεία του Product Backlog που έχουν επιλεγεί για το Sprint,
μαζί με ένα πλάνο για το πώς θα παραδοθεί η Επαύξηση του προϊόντος και θα επιτευχθεί ο Στόχος του
Sprint. Το Sprint Backlog αποτελεί μία πρόβλεψη από την Ομάδα Ανάπτυξης σχετικά με το ποια
λειτουργικότητα (functionality) θα περιληφθεί στην επόμενη Επαύξηση, αλλά και ποιες εργασίες είναι
απαραίτητες για να παραδοθεί η λειτουργικότητα σε μία "Έτοιμη" Επαύξηση.
Το Sprint Backlog αντανακλά όλες τις εργασίες που η Ομάδα Ανάπτυξης θεωρεί αναγκαίες για να
επιτευχθεί ο Στόχος του Sprint. Για να εξασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση, το Sprint Backlog περιλαμβάνει
τουλάχιστον μια ενέργεια υψηλής προτεραιότητας, στην οποία εργάζεται η ομάδα, από το σύνολο των
βελτιώσεων που αναγνωρίστηκαν στην προηγούμενη συνάντηση Αναδρομής.
Όταν προκύψει νέο έργο, η Ομάδα Ανάπτυξης το προσθέτει στο Sprint Backlog. Όταν κάποια εργασία
πραγματοποιείται ή ολοκληρώνεται, ενημερώνεται και το εκτιμώμενο υπολειπόμενο έργο. Όταν κάποια
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από τα στοιχεία του σχεδίου κριθούν περιττά, αυτά αφαιρούνται. Μόνο η Ομάδα Ανάπτυξης μπορεί να
αλλάξει το Sprint Backlog της, κατά την διάρκεια του Sprint. Το Sprint Backlog είναι μία απολύτως ορατή,
ενήμερη εικόνα των εργασιών τις οποίες σχεδιάζει να ολοκληρώσει η Ομάδα Ανάπτυξης κατά την διάρκεια
του Sprint, και ανήκει αποκλειστικά σε αυτήν.
Διαφάνεια Αντικειμένων
Το Scrum βασίζεται στην διαφάνεια. Οι αποφάσεις που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της αξίας και τον
έλεγχο του ρίσκου λαμβάνονται με βάση την αντιληπτή κατάσταση των διαφόρων αντικειμένων. Στο
βαθμό εκείνο που η διαφάνεια είναι πλήρης, οι αποφάσεις έχουν ορθή βάση. Στο βαθμό εκείνο που τα
στοιχεία δεν είναι πλήρως διαφανή, οι αποφάσεις μπορεί να είναι λανθασμένες, η αξία μπορεί να μειωθεί
και το ρίσκο να αυξηθεί.
Ορισμός του "‘Έτοιμου"
Όταν ένα στοιχείο του Product Backlog ή της Επαύξησης χαρακτηρίζεται ως "Έτοιμο", όλοι πρέπει να
καταλαβαίνουν τι σημαίνει "Έτοιμο". Παρόλο που αυτό μπορεί να διαφέρει σημαντικά από ομάδα σε
ομάδα, τα μέλη της ίδιας ομάδας πρέπει να κατανοούν με τον ίδιο τρόπο το τί σημαίνει η δουλειά να είναι
ολοκληρωμένη, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Αυτός είναι ο ορισμός του "Έτοιμου" για την Ομάδα
Scrum, και χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί το εάν οι εργασίες που εκτελούνται πάνω στην Επαύξηση
του προϊόντος έχουν ολοκληρωθεί.23

2.4.4 Η μεθοδολογία Kanban
Στις επόμενες ενότητες, παρουσιάζεται η θεωρία Kanban για να συμπληρώσει τις βασικές γνώσεις πάνω
στα ευέλικτα (agile) μοντέλα διοίκησης έργων και προϊόντων. Η Kanban είναι μια άλλη μεθοδολογία
διαχείρισης έργων για την ανάπτυξη λογισμικού που δίνει έμφαση στην παράδοση "just-in-time". Ο κύριος
στόχος του Kanban είναι να δηλώσει με ακρίβεια τι πρέπει να γίνει και πότε πρέπει να γίνει. Αυτό
επιτυγχάνεται με την ιεράρχηση των καθηκόντων και τον καθορισμό της ροής εργασιών καθώς και του
χρόνου παράδοσης. Η διαδικασία Kanban αναδεικνύει τις πιο σημαντικές ενότητες εργασιών που
χρειάζονται την μεγαλύτερη προσοχή, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μη ολοκλήρωσης τους, αλλά και
να αυξηθεί η ευελιξία μεταξύ άλλων εργασιών του έργου.

23 K.Schwaber, J.Sutherland. 2017. The Scrum Guide, the Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. From
https://www.scrum.org/resources/scrum-guide (Accessed 2019-9-11).
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Εικόνα 4:
Πίνακας εργασίας Kanban. Andy
https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_(development)

Carmichael.

(2017).

Retrieved

October

10,

2019

from

2.4.4.1 Βασικές αρχές Kanban

Οι παρακάτω είναι οι βασικές αρχές της Kanban για την ανάπτυξη λογισμικού:
•

Περιορισμός των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη (WIP).

•

Παραγωγή αξίας μέσω της διαδικασίας ανάπτυξης.

•

Οπτικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας

•

Αύξηση της απόδοσης της ομάδας

•

Η ενσωμάτωση της ποιότητας.

Η μεθοδολογία της Kanban επικεντρώνεται στη σωστή δουλειά στο σωστό χρόνο, δεδομένων των
δεξιοτήτων των εργαζομένων και των συνθηκών.
Η ομάδα ανάπτυξης ενδέχεται να έχει διαφορετικές δεξιότητες και να λειτουργεί με διαφορετικές
ταχύτητες εργασίας. Ο υπεύθυνος ανάπτυξης των έργων (Project Manager), ξεκινά με την ιεράρχηση και
υλοποίηση των στοιχείων του έργου που προσθέτουν τη μεγαλύτερη αξία σε αυτό. [20]. Επιπλέον, η ομάδα
ανάπτυξης δεν εφαρμόζει περιττές λειτουργίες, δεν αναπτύσσει περισσότερες προδιαγραφές από ότι μπορεί
στο δεδομένο χρόνο, δεν γράφει περισσότερο κώδικα από ότι μπορεί να ελέγξει και δεν ελέγχει
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περισσότερο κώδικα από ότι μπορεί να αναπτύξει. Επομένως, η μεθοδολογία Kanban εξαλείφει τις
αχρείαστες ενέργειες σε κάθε βήμα και είναι κατάλληλη για έργα λογισμικού.24
Η απεικόνιση των ροών εργασίας, η οποία δείχνει την πρόοδο του έργου, αποτελεί σημαντική πτυχή της
μεθοδολογίας Kanban. Οι παρακάτω ενότητες εξηγούν την απεικόνιση της ροής εργασίας με περισσότερες
λεπτομέρειες.

2.4.4.2 Ο τοίχος με τις κάρτες
Ο "τοίχος με τις κάρτες" χρησιμοποιείται για να απεικονίσει με σαφήνεια τη διαδικασία, τις εργασίες και
τους στόχους του έργου που «τρέχει» με τη μεθοδολογία Kanban. Όλα τα βήματα που απαιτούνται για την
υλοποίηση του έργου προσδιορίζονται με σαφήνεια και όλες οι απαιτούμενες εργασίες είναι γραμμένες σε
κάρτες με τη μορφή σημειώσεων και προστίθενται στο ανεκτέλεστο μέρος του Kanban. Όταν ολοκληρωθεί
μια εργασία σε ένα δεδομένο βήμα, τότε μετακινείται προς τα δεξιά στο επόμενο βήμα και μια άλλη
εργασία από το ανεκτέλεστο μέρος παίρνει τη θέση της.
Οι εργασίες που βρίσκονται στο ανεκτέλεστο μέρος θα χρειαστούν μερικά βήματα μέχρι να
ολοκληρωθούν. Ακολουθείται η παρακάτω μέθοδος συντονισμού (coordination). Προκειμένου να παραδοθεί
έγκαιρα το έργο, τίθενται όρια στον μέγιστο αριθμό εργασιών σε κάθε δεδομένο βήμα. Εάν ένα βήμα έχει
λιγότερες εργασίες από ότι καθορίζει το όριο, μπορεί να δέχεται περισσότερες εργασίες από το
προηγούμενο. Διαφορετικά, πρέπει να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί και να μετακινηθεί μία από τις
εργασίες του, πριν αποδεχθεί άλλη εργασία. Χρησιμοποιείται μια ουρά για να επιτρέπεται η χαλάρωση
μεταξύ των βημάτων. Αφού ολοκληρωθεί ένα δεδομένο βήμα μιας εργασίας, μπορεί είτε να δοθεί
απευθείας στο επόμενο βήμα είτε να τεθεί σε αναμονή και να τοποθετηθεί σε μια ουρά πριν περάσει στο
επόμενο βήμα.

24 D.Joyce. 2009. Kanban for Software Engineering, http://leanandkanban.files.wordpress.com/2009/04/kanban-for-softwareengineering-apr-242.pdf (Accessed 2019-10-15).
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Εικόνα 5: Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών Kanban. Farnaz Ganjeizadeh. 2017. (Accessed 2019-10-15)

2.4.5 Κριτική επισκόπηση μεθοδολογίας Kanban
Η μεθοδολογία Kanban επιτρέπει την προβολή της κατάστασης του έργου απεικονίζοντας οπτικά τις
εργασίες στις οποίες εργάζονται οι προγραμματιστές. Η μεθοδολογία δείχνει επίσης τα σημεία συμφόρησης
που προκύπτουν από την υπερφόρτωση και τα κενά μεταξύ των ροών εργασίας. Η χρήση των
χρωματισμένων καρτών ή των σημειώσεων, επιτρέπει σε μια ομάδα να απεικονίζει την πρόοδο του έργου.
Τα γραφικά είναι χρήσιμα για την παρακολούθηση των χρονικών ορίων και των περιορισμών κόστους του
έργου και για την τήρηση της προθεσμίας ολοκλήρωσής του.

2.4.6 Ομοιότητες μεταξύ Scrum και Kanban
Ο Kniberg και ο Skaring δήλωσαν ότι οι μεθοδολογίες Kanban και Scrum παρουσιάζουν ομοιότητες στους
ακόλουθους τομείς: είναι απλές (lean) και ευέλικτες (agile), έχουν τη δυνατότητα να σπάσουν το έργο σε
μικρότερα κομμάτια μειώνοντας την πολυπλοκότητα, έχουν αυτό-οργανωμένες ομάδες, εστιάζουν στην
μετάβαση συχνής αξίας στον καταναλωτή, περιορίζουν τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη (work in
progress), προωθούν την οπτικοποίηση της πορείας του έργου με διαφανή τρόπο προς όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη. Επιπλέον, ο Keogh σημειώνει ότι και οι δύο μεθοδολογίες είναι πιο αποτελεσματικές από τη μέθοδο
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του καταρράκτη (waterfall) καθώς εμπεριέχουν μηχανισμούς ανατροφοδότησης (feedback) και συνεχούς
βελτίωσης, καλύπτοντας τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του έργου.25
2.4.7 Διαφορές μεταξύ Scrum και Kanban
Το έργο του Kniberg συνοψίζει ορισμένες από τις βασικές διαφορές μεταξύ του Scrum και του Kanban. Οι
διαφορές εντοπίζονται στο κατά πόσο είναι απαραίτητο να καθορίζονται χρονικά οι επαναληπτικοί κύκλοι
εργασιών, εάν θα πρέπει η ομάδα να δεσμεύεται για ένα συγκεκριμένο ποσό εργασίας και για μια
συγκεκριμένη επανάληψη, εάν θα πρέπει οι διατμηματικές και διαλειτουργικές ομάδες να είναι
διαγεγραμμένες, εάν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη
(WIP), εάν μια εργασία θα πρέπει να αναλυθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί εντός μιας
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.26
Επιπλέον, ο Sahota εξηγεί τα διαφορετικά έργα στα οποία ταιριάζουν καλύτερα οι μεθοδολογίες Scrum και
Kanban. Η Kanban μπορεί να χειριστεί πολλές διακοπές του προγράμματος, να υποστηριχθεί καλύτερα
από προσωπικό με εξειδικευμένους ρόλους και διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων και υπερέχει σε
επαναλαμβανόμενες εργασίες ίδιου αποτελέσματος. Η Kanban λειτουργεί επίσης καλά για μεγαλύτερες
ομάδες, αφού απλοποιεί την επικοινωνία και μειώνει τα συνολικά διαχειριστικά έξοδα. Αντίθετα, το Scrum
είναι καλύτερο σε έργα που απαιτούν βαθιά συνεργασία και καινοτομία. Το Scrum λειτουργεί καλύτερα
με μικρές διαλειτουργικές ομάδες και ενθαρρύνει τους ανθρώπους που δεν έχουν ειδικές γνώσεις στο
αντικείμενο του έργου να συμμετέχουν εξίσου ενεργά σε αυτό.27

2.4.8 Η μεθοδολογία Scrumban
Η Scrumban είναι μια ακόμα ευέλικτη (agile) μεθοδολογία διαχείρισης έργων, και αποτελεί ένα υβρίδιο
του Scrum και του Kanban. Το όνομα Scrumban έρχεται ως συνδυασμός των [Scrum + (Kan)]. Η Scrumban
αναπτύχθηκε για να διευκολύνει τις υπάρχουσες ομάδες Scrum να μεταβούν στην Kanban και να
διερευνήσουν τις άκαμπτες μεθοδολογίες. Η Scrumban συνδυάζει τη δομή του Scrum με τις μεθόδους ροής
και την απεικόνιση του Kanban. Επιτρέπει στις ομάδες να έχουν την ευελιξία του Scrum και την απλότητα
του Kanban, ενώ δεν απαιτεί την δημιουργία εξειδικευμένων ρόλων και είναι εύκολο να υιοθετηθεί ακόμα
και από νεοσύστατες ομάδες.

25 L.Keogh, 2011. lizkeogh.com, Scrum and Kanban both the Same, only Different. [Blog post] Retrieved from
https://lizkeogh.com/2011/11/20/scrum-and-kanban-both-the-same-only-different/2011 (Accessed 2019-10-18).
26 D.Joyce. 2009. Kanban for Software Engineering, http://leanandkanban.files.wordpress.com/2009/04/kanban-for-softwareengineering-apr-242.pdf (Accessed 2019-10-18).
27 M.Sahota, 2010. Scrum or kanban? yes! From 〈http://agilitrix.com/2010/05/scrum-or-kanban-yes (Accessed 2019-10-18).
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2.4.8.1 Πως λειτουργεί
Στη μεθοδολογία Scrumban, η ομαδική εργασία οργανώνεται σε μικρούς επαναληπτικούς κύκλους και
παρακολουθείται με τη βοήθεια του «τοίχου με τις κάρτας». Οι συναντήσεις προγραμματισμού
πραγματοποιούνται οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη να προσδιοριστούν οι εργασίες που θα πρέπει να
ολοκληρωθούν στην επόμενη επανάληψη. Για να διατηρηθούν σύντομες οι επαναλήψεις, χρησιμοποιείται
ένα όριο εργασιών που επιτρέπει μόνο ένα συγκεκριμένο αριθμό εργασιών να βρίσκεται σε εξέλιξη την
κάθε στιγμή το οποίο ονομάζεται Work-In-Progress (WIP). Όταν το WIP πέφτει κάτω από ένα
προκαθορισμένο επίπεδο, η ομάδα το γνωρίζει και μπορεί να προγραμματίσει τις επόμενες προς εκτέλεση
εργασίες.
Επαναλήψεις εργασίας
Οι επαναληπτικοί κύκλοι εργασίας στο Scrumban παραμένουν σύντομοι. Αυτό εξασφαλίζει ότι μια ομάδα
μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα. Το μήκος επανάληψης μετριέται σε
εβδομάδες και το ιδανικό μήκος ενός κύκλου εξαρτάται από τη διαδικασία εργασίας και τη βιομηχανία.
Κατά κανόνα, συνιστάται να μην υπάρχουν επαναλήψεις που υπερβαίνουν τις δύο εβδομάδες.
Προγραμματισμός εργασιών
Ο προγραμματισμός στο Scrumban βασίζεται στην ταχύτητα υλοποίηση των εργασιών και συμβαίνει μόνο
όταν ενεργοποιείται η μετρική WIP. H μετρική WIP σχετίζεται με τον αριθμό των εργασιών που απομένουν
στην ενότητα "Σε εξέλιξη" του πίνακα εργασιών. Όταν το πλήθος των εργασιών πέσει κάτω από ένα
συγκεκριμένο αριθμό, τότε πρέπει να γίνει το συμβάν προγραμματισμός εργασιών. Τα καθήκοντα που
προγραμματίζονται για την επόμενη επανάληψη προστίθενται στο τμήμα " Σε εξέλιξη " του πίνακα.
Ιεράρχηση εργασιών
Η ιεράρχηση των εργασιών γίνεται κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού. Συνήθως γίνετε με την
προσθήκη αριθμών. Οι πιο σημαντικές εργασίες τοποθετούνται στην κορυφή και οι λιγότερο σημαντικές
ακολουθούν. Οι μεγάλες χρονικά εργασίες πρέπει πρώτα να «σπάσουν» σε μικρότερες προτού μεταβούν
στο στάδιο της εκτέλεσης. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται planning bucket.
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Εικόνα 6: Διαδικασία αποδόμησης σύνθετων εργασιών. Iliyan Germanov. 2019.. https://ora.pm/blog/scrum-vs-kanban-vsscrumban (Accessed 2019-10-19).

H εικόνα 6 δείχνει τo σύστημα των τριών κουτιών που πρέπει να περάσουν τα στοιχεία εργασίας πριν
φτάσουν στο τοίχο του Scrumban. Τα τρία κουτιά αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά στάδια του σχεδίου
και συνήθως ονομάζονται κουτί ενός έτους, κουτί έξι μηνών και κουτί τριών μηνών.
Το κουτί του ενός έτους προορίζεται για μακροπρόθεσμους στόχους ή ιδέες. Όταν η εταιρεία αποφασίσει
να προχωρήσει με μια ιδέα, μετακινείται στο κουτί των έξι μηνών, όπου καθορίζονται οι βασικές
απαιτήσεις. Όταν η εταιρεία είναι έτοιμη να ξεκινήσει την υλοποίησή της, το σχέδιο μεταφέρεται στο κουτί
τριών μηνών και χωρίζεται σε μικρότερες εργασίες που μπορούν να ολοκληρωθούν συνήθως εντός 2
εβδομάδων. Η ομάδα αναλαμβάνει εργασίες κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της μόνο από τα στοιχεία
που βρίσκονται στο κουτί τριών μηνών.
Ο πίνακας Scrumban
Ο βασικός πίνακας Scrumban αποτελείται από τρεις στήλες που ορίζουν τη κατάσταση των εργασιών: α)
Προς εκτέλεση (To-Do), β) Εκτελούνται (Doing), και γ) έχουν Ολοκληρωμένες (Done). Μετά τον
προγραμματισμό των εργασιών, οι εργασίες προστίθενται στη στήλη ‘Προς εκτέλεση’, όταν ένα μέλος της
ομάδας είναι έτοιμο να αναλάβει μια εργασία, τη μεταφέρει στη στήλη ‘Εκτελούνται’ και όταν την
ολοκληρώσει, τη μετακινεί στη στήλη ‘Ολοκληρωμένες’.
Η στήλη ‘Εκτελούνται’ μπορεί να επεκταθεί σε επιπλέον στήλες βάσει της ροής εργασίας της ομάδας. Τα
πιο συνηθισμένα παραδείγματα είναι το α) Σχεδιασμός, β) Ανάπτυξη, γ) Δοκιμή. Επίσης, ο πίνακας του
Scrumban πρέπει να υποστηρίξει τα όρια της μετρικής work in progress - ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει
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τον μέγιστο αριθμό εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι γραμμένο στο επάνω μέρος της στήλης.
Συνήθως, είναι ίσο με τον αριθμό των ατόμων στην ομάδα (είναι το πιο βέλτιστο ένα άτομο να δουλεύει
σε μια εργασία του έργου κάθε χρονική στιγμή). Για τον καλύτερο προγραμματισμό των εργασιών μπορεί
να υπάρχει επίσης και όριο στη στήλη ‘Προς εκτέλεση’. Εάν υπάρχει το όριο γράφεται στο επάνω μέρος
του τμήματος.
Η ομάδα
Η Scrumban δεν απαιτεί συγκεκριμένο αριθμό μελών για την ομάδα έργου ή τη δημιουργία νέων ρόλων.
Οι ρόλοι που είχε μια ομάδα πριν από την υιοθέτηση του Scrumban παραμένουν και κατά τη χρήση του.
Όπως στις μεθοδολογίες Scrum και Kanban και εδώ οι εργασίες που αποφασίζεται να εκτελεστούν δεν
αναθέτονται από κάποιο μέλος της ομάδας στα υπόλοιπα. Τα μέλη της ομάδας επιλέγουν μόνα του τις
εργασίες που μπορούν και θέλουν να ολοκληρώσουν και υπάρχει συντονισμός.
2.4.8.2 Θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας Scrumban
Τα βασικότερα θετικά σημεία της μεθοδολογίας Scrumban είναι:
1. Εξοικονόμηση χρόνου
Στο Scrumban δεν χρειάζεται να γίνεται εκτίμηση και σχεδιασμό της χρονικής διάρκειας κάθε κύκλου
εργασιών σχεδόν κάθε δεύτερη εβδομάδα. Η ομάδα έργου σχεδιάζει μόνο όταν υπάρχει ανάγκη δηλαδή
όταν ο αριθμός των εργασιών WIP πέσει κάτω από το προκαθορισμένο όριο. Αυτό εξοικονομεί πολύ χρόνο
στην ομάδα.
2. Διαχείριση χρονικά μεγάλων έργων
Χρονικά μεγάλα και πολύπλοκα έργα, μπορούν να ‘σπάσουν’ σε μικρότερα, οι εργασίες τους να
τοποθετηθούν στα αντίστοιχα κουτιά ενός έτους, έξι και τριών μηνών και η εκτέλεσή του να
προγραμματιστεί σε κύκλους εργασιών συνήθως των 2 εβδομάδων.
3. Το Scrumban αναδεικνύει αγκυλώσεις στη διαδικασία εκτέλεσης.
Όπως συμβαίνει και στη μεθοδολογία Kanban, έχοντας όλη τη διαδικασία εκτέλεσης ορατή σε ένα πίνακα
η ομάδα μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει σε ποιο σημείο έχουν συγκεντρωθεί πολλές εργασίες και να λύσει
γρήγορα τυχών προβλήματα καθυστέρησης του έργου.
4. Κοινή και ίση πληροφόρηση
Έχοντας όλα τα μέλη της ομάδας πρόσβαση στην κοινή εικόνα του πίνακα εργασιών, επιτυγχάνεται ισάξια
πληροφόρηση για το έργο, ενισχύοντας την διαφάνεια και τη συμμετοχικότητα. Δεν υπάρχει ο ρόλος του
‘επιτηρητή’ και οι εργασίες που έχει αναλάβει το κάθε μέλος της ομάδας είναι ορατές σε όλους.
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Τα βασικότερα αρνητικά σημεία της μεθοδολογίας Scrumban είναι:
1. Μπορεί να μετατραπεί σε μια ‘άστατη’ μεθοδολογία
Το Scrumban είναι μια νέα ευέλικτη (agile) τεχνική που προέρχεται από το πάντρεμα του Scrum και του
Kanban. Υπάρχουν οι βασικοί κανόνες, αλλά αυτοί δεν επιλύουν όλα τα θέματα που μπορεί να
αντιμετωπίσει μια ομάδα έργου. Ως εκ τούτου οι ομάδες δημιουργούν πολλές φορές δικές τους εσωτερικές
διαδικασίες που πολλές φορές μπορεί να παρεκκλίνουν από την ευέλικτη φιλοσοφία της μεθοδολογίας
δημιουργώντας σύγχυση και προβλήματα.
2. Υπάρχει δυσκολία στην παρακολούθηση της απόδοσης των πόρων
Κάθε μέλος της ομάδας στο Scrumban επιλέγει τα καθήκοντά του και δεν υπάρχουν υποχρεωτικές
καθημερινές συναντήσεις, οι οποίες καθιστούν τον εντοπισμό του τι έκανε ο καθένας και σχεδιάζει να
κάνει πιο δύσκολο.
3. Ενημέρωση του πίνακα εργασιών
Καθώς κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει από μόνος του την εκτέλεσης μιας εργασίας, και την
ενημέρωση της κατάστασή της πάνω στον πίνακα εργασιών, μπορεί να υπάρξουν στιγμές που ο πίνακας
δεν παρουσιάζει την πραγματική κατάσταση του έργου.28

3. Μελέτες περιπτώσεων
3.1 Agile Project Development at Intel: A Scrum Odyssey
Στον κλάδο των μικροεπεξεργαστών, το τμήμα product development engineering (PDE) υπάρχει και είναι
ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις σχεδιαστικές ομάδες και τις ομάδας παραγωγής. Ως αποτέλεσμα το
τμήμα PDE να είναι λειτουργεί συχνά κάτω από μεγάλη πίεση, χωρίς να έχει εκείνο τον απόλυτο έλεγχο
των χρονοδιαγραμμάτων, του στόχου και των παραδοτέων του κάθε έργου που έχει να ολοκληρώσει. Για
την καλύτερη οργάνωση του τμήματος, το οποίο αποτελείται από 7 υπό-ομάδες και συνολικά 50
εργαζομένους αποφασίστηκε η πιλοτική εφαρμογή ενός εναλλακτικού μοντέλου διοίκησης του Scrum,
μαζί με την εφαρμογή άλλων ευέλικτων (agile) τεχνικών.

28 Iliyan G. 2019. Kanban vs Scrum vs Scrumban: What Are The Differences? [Blog]. (Accessed 2019-10-19).
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Εισαγωγή
Βασική πρόκληση του νέο μοντέλου ήταν η παράλληλη εφαρμογή του σε πολλαπλές ομάδες, που
βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του κόσμου με διαφορετική κουλτούρα. Το προϊόν που είχαν να
δημιουργήσουν ήταν ένα πρόγραμμα για έλεγχο, το οποίο θα έτρεχε πάνω σε ένα εξοπλισμό για Automated
Test Equipment (ATE). Το πρόγραμμα αυτό και οι ιδιαιτερότητές του καθιστούσαν αδύνατη την
χρησιμοποίηση έτοιμων εργαλείων και μεθόδων που θα τους βοηθούσαν στην ανάπτυξή του, ως εκ τούτου
τα πάντα έπρεπε να σχεδιαστούν από το μηδέν. Επιπλέον η ομάδα είχε να αντιμετωπίσει και ένα ιστορικό
από μη πετυχημένα έργα στο παρελθόν, με μεγάλες καθυστερήσεις, και χαμηλή ποιότητα που οδήγησαν
σε χαμηλό ηθικό και πολλές αποχωρήσεις έμπειρων στελεχών.
Δουλεύοντας για χρόνια με τη μεθοδολογία του καταρράκτη (waterfall), είχαν αναπτυχθεί πολλές
εξαρτώμενές ομάδες που στη ουσία ήταν αποκομμένες καθώς η κάθε ομάδα είχε να εκτελέσει το δικό της
μέρος, το οποίο θα έπρεπε να παραδώσει στην επόμενη ομάδα, για να αρχίσει αυτή με τη σειρά της την
υλοποίηση του δικού της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι μικρές καθυστερήσεις ανάμεσα στις παραδόσεις
από ομάδα σε ομάδα να γιγαντώνονται, και οι ‘ειδικοί’ της κάθε ομάδας να εμποδίζουν τη συμμετοχή των
λιγότερο έμπειρων στην εκτέλεση των εργασιών καθώς οι στόχοι παράδοσης συχνά δεν επιτυγχάνονταν.
Βλέποντας λοιπόν την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί αποφασίστηκε η αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης
των έργων και των ομάδων. Επιλέχθηκε η εφαρμογή του Scrum να ξεκινήσει από τη φάση του σχεδιασμού
καθώς είναι μια σχετικά ήρεμη φάση και εφόσον τα κατάφερναν θετικά σε αυτή τη φάση, τα αποτελέσματα
θα επηρέαζαν ολόκληρη την πορεία του έργου.
Φάση 1η: Προετοιμασία
Η προετοιμασία για την υιοθέτηση του Scrum ξεκίνησε με τον διαχωρισμό σε 6 ομάδες έργου. Ως πρώτο
βήμα ήταν η συνεργασία της ομάδας με την συμβουλευτική εταιρεία Danube Technologies, Inc που
ειδικεύεται στη μεθοδολογία Scrum. Έπειτα από 2 ημέρες έντονης εκπαίδευσης πάνω στη μεθοδολογία,
αποφασίστηκε να αφιερωθούν τρείς μήνες στους οποίους οι ομάδες θα λειτουργούσαν αυστηρά μέσα στα
πλαίσια της μεθοδολογία, με στόχο να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες της Intel και να προσαρμοστεί το νέο
μοντέλο σε αυτές.
Για την παρακολούθηση και υποστήριξη της πορείας της υλοποίησης του Scrum, δημιουργήθηκε η Process
Action Team (PAT). Παρόλο που υπήρχε ομόφωνη απόφαση για την υιοθέτηση της μεθοδολογίας στην
πραγματικότητα δημιουργήθηκαν δύο στρατόπεδα. Μια ομάδα υποστηριχτών και μια ομάδα που ήταν
αντίθετη με την εφαρμογή της μεθοδολογίας.
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Σημείο κλειδί για την εφαρμογή του Scrum ήταν ο ρόλος του Scrum Master. Το πρώτο βήμα ήταν η
συνεργασία με τη διοίκηση της Intel και η ανάδειξη της σημαντικότητας αυτού του ρόλου ως πραγματικού
μηχανικού και όχι ως ενός ‘αχρείαστου’ διοικητικού πόρου. Στη συνέχεια ως Scrum Master ομάδας
επιλέχθηκε κάποιος μηχανικός με διαφορετικό τεχνικό υπόβαθρο από αυτό που είχε η ομάδα ανάπτυξης,
για να αποφευχθούν ασυμφωνίες τεχνικού χαρακτήρα που θα ήταν αποπροσανατολίστηκες προς την
διαδικασία του Scrum. Παρόλα αυτά και λόγο περιορισμένων οικονομικών πόρων οι Scrum Masters
εργαζόταν κανονικά σε άλλες ομάδες ως μηχανικοί. Συνεπώς ο όγκος εργασίας ήταν ακετός.
Φάση 2η: 3 μήνες μετά
Μετά τους πρώτους τρείς μήνες, άλλες 8 ομάδες προθυμοποιήθηκαν να υιοθετήσουν το Scrum. Αυτό
προκάλεσε σημαντικές προσκλήσεις τόσο στην εσωτερική επικοινωνία των ομάδων όσο και στον τρόπο
επικοινωνίας των διαφορετικών ομάδων μεταξύ του. Ήταν φανερό ότι ο οργανισμός χρειαζόταν
περισσότερες γνώσεις για τη διαχείριση πολλαπλών ομάδων. Μετά από την καθοδήγηση της εταιρείας
Danube, που ανέπτυξε ένα προσαρμοσμένο μοντέλο Scrum, δημιουργώντας νέους cross-functional ρόλους
και μέσα από εντατικά σεμινάρια μέσω της προσέγγισης, ‘δοκιμάζω, μαθαίνω, προσαρμόζομαι’ το τμήμα
κατάφερε να δημιουργήσει 12 ομάδες πλήρως λειτουργικές Scrum αποτελούμενες από 6 με 9 άτομα η κάθε
μία.
Συμπεράσματα
Εν τέλει και καθώς το project πέρναγε στη φάση της υλοποίησης, είχαν καταφέρει να ισορροπήσουν και
να δημιουργήσουν μια κοινά αποδεχτή λύση, ανάμεσα στις τεχνικές ομάδες, σύμφωνα με τις ανάγκες του
προϊόντος. Αποτέλεσμα ήταν να μπορέσουν να αναπτύξουν περισσότερες δυνατότητες και να δώσουν
μεγαλύτερη αξία στο προϊόν προς όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς να συμβιβαστούν με τη ποιότητα.
Η εφαρμογή του Scrum είχε κάνει τη διαφορά σε 4 σημαντικούς δείκτες.
α) Δείκτης Cycle Time: παρατηρήθηκε μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης μιας ομάδας εργασιών κατά 66%
β) Δείκτης Performance to Schedule: επί ένα έτος ήταν πάντα εντός του στόχου υλοποίησης δουλεύοντας
σε κύκλους των δύο εβδομάδων. Δεν υπήρξε σχεδόν καμία καθυστέρηση στα παραδοτέα και η διοίκηση
εφάρμοσε τον προγραμματισμό των δύο εβδομάδων και στα υπόλοιπα τμήματα.
Γ) Δείκτης Morale: η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία των μελών των ομάδων βελτιώθηκε, Η
ικανοποίηση αυξήθηκε κατά 70%, λόγο της συνεχής επίτευξης των στόχων και το τμήμα product
development engineering (PDE), έγινε το ποιο αποδοτικό σε όλη την εταιρεία.
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Δ) Δείκτης Transparency: οδήγησε στην υιοθέτηση προτύπων όπως CMMI, VER, και VAL. Επίσης η
χρήση λάθος τεχνικών, σφάλματων και λάθος εργαλείων σχεδόν εξαλείφθηκε από όλες της ομάδες του
τμήματος.
Δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες που οδήγησαν στην επιτυχημένη μετάβαση στο Scrum ήταν ο
εθελοντισμός και η αυτόοργάνωση των ομάδων. Η προσέγγιση της διοίκηση ‘απλά δοκιμάστε το’, ήταν
το κλειδί για την ενεργοποίηση των εργαζομένων. Η διοίκηση ήταν παρούσα στη διαδικασία, όχι για να
αναθέσει εργασίες και να επιρρίψει ευθύνες αλλά για να προάξει τη συνεργασία και να βρίσκει λύσεις στα
διάφορα διοικητικά προβλήματα που προέκυπταν. Η διαφάνεια έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο.
Δημιουργήθηκε μια εσωτερική αναφορά στην οποία η ομάδες κατέγραφαν τι πήγε καλά, τι όχι και διάφορες
προτάσεις που είχαν να κάνουν για την βελτίωση των διαδικασιών. Η αναφορά αυτή ήταν το κύριο
εργαλείο για τη συνεργασία του τμήματος PDE, της διοίκησης της εταιρείας και της συμβουλευτικής
εταιρείας Danube Technologies, Inc.
Στο τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής το Scrum εφαρμόστηκε από τον οργανισμό ως η βασική
μεθοδολογία για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των τεχνολογικών προϊόντων.29

3.2 Adobe Premiere Pro Scrum Adoption - How an agile approach enabled
success in a hyper-competitive landscape

Το Adobe Premiere Pro είναι ένας μη γραμμικός επεξεργαστής βίντεο που ανταγωνίζεται τα Final Cut Pro
της Apple και το Avid's Media Composer. σε βασικές αγορές, όπως η ραδιοτηλεόραση, η δημιουργία
ταινιών και η επεξεργασία βίντεο. Σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων, την
ταχύτητα στην αγορά και την εμπλοκή της ομάδας, η Premiere Pro άρχισε να υιοθετεί μια πιο ευέλικτη
νοοτροπία και προσέγγιση ξεκινώντας από το 2008. Η Premiere Pro CS5, ήταν η πρώτη έκδοση της ομάδας
μετά τη υιοθέτηση της μεθοδολογίας Scrum, η οποία έφερε εμφανής βελτιώσεις στην ποιότητα του
προϊόντος, στο μερίδιο αγοράς και κυρίως στην ισορροπία μεταξύ εργασίας-ζωής της ομάδας ανάπτυξης.
Το 2005 και το 2006, η ομάδα της Premiere Pro ξεκίνησε μια προσπάθεια να καταστήσει το προϊόν της
συμβατό με την πλατφόρμα Macintosh. Ο στόχος "Επιστροφή στο Mac" ήταν εφικτός καθώς η Apple είχε
μεταβεί σε αρχιτεκτονική που βασίζεται στην Intel, παρόλα αυτά οι προκλήσεις ήταν τεράστιες.

29
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Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με την ομάδα να χρησιμοποίησε μια πιο παραδοσιακή, προσέγγιση
ανάπτυξης για τη μεταφορά του βασικού κώδικα. Κατανάλωσαν περισσότερους από το 10 ανθρωπομήνες
μήνες στην προσπάθεια επιδιόρθωσης των ελαττωμάτων και στο ‘καθορισμό’ του κώδικα, προσπαθώντας
να βελτιώσουν την ποιότητα του κώδικα και να προετοιμαστούν για την δημοσίευση της έκδοσης CS4.
Αυτή η περίοδος, ονομάστηκε εσωτερικά ως "το τέλος", και έφτασε τα όρια της ομάδας στα άκρα. Κατά
τους τελευταίους μήνες της ανάπτυξης και λίγο πριν την παράδοση της νέας έκδοσης, ορισμένα μέλη της
ομάδας κατέληξαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα εξάντλησης και άλλες επιπτώσεις λόγο υπερβολικής
εργασίας. Όπως είναι φυσικό, κάτω από αυτές τις συνθήκες η ποιότητα και οι στόχοι του προϊόντος δεν
επιτεύχθηκαν στο 100%, παρά τις τεράστιες προσπαθείς της ομάδας.
Το φθινόπωρο του 2008, η ομάδα του Premiere Pro αποφάσισε να υιοθετήσει τη μεθοδολογία Scrum. Ο
στόχος που τέθηκε ήταν η έκδοση CS5 να υλοποιηθεί πάνω στο Scrum. Ωστόσο από την αρχή εφαρμογής
της νέας μεθοδολογίας, εμφανίστηκα ορισμένα σημαντικά ζητήματα όπως η επικοινωνία των μελών των
ομάδων, λόγο ότι υπήρχαν πολλά μέλη της ομάδας σε διαφορετικές περιοχές, η έλλειψη εμπειρίας στην
αποδόμηση των λειτουργιών σε μικρότερες ώστε να είναι υλοποιήσιμες εντός ενός κύκλου του Scrum και
η συνεργασία με ομάδες που εμπλέκοντας στην υλοποίηση της πλατφόρμας αλλά δεν λειτουργούσαν με
ευέλικτες μεθόδους.
Η λύση για το πρόβλημα της επικοινωνίας δόθηκε εσωτερικά. Αποφασίστηκε η χρησιμοποίηση ενός κοινού
εργαλείου της Adobe που επέτρεπε σε όλα τα μέλη να έχουν πρόσβαση σε μια κοινή οθόνη, ενώ παράλληλα
να μπορούν να μοιράζονται αρχεία, video κλήσεις και άμεση γραπτή επικοινωνία. Αποτέλεσμα ήταν τα
μέλη που δεν βρισκόταν στα γραφεία της Adobe και εργάζονταν από απομακρυσμένες περιοχές να
αισθάνονται το ίδιο ενεργά και σημαντικά με τους υπόλοιπους.
Μια ακόμα πρόκληση που είχαν να αντιμετωπίσουν ήταν οι πάρα πολλές και πολύωρες συναντήσεις της
ομάδας και με της άλλες ομάδες και με τη διοίκηση της εταιρείας για θέματα σχεδιασμού και συντονισμού.
Αυτό κατανάλωνε πολύτιμο χρόνο από το στάδιο ανάπτυξης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περίοδοι
και καταστάσεις όπως "το τέλος", λίγο πριν από κάθε κυκλοφορία νέας έκδοσης.
Υποθέτοντας το Scrum η ομάδα πέτυχε σχεδόν να εξαλείψει τέτοιου είδους καταστάσεις καθώς η
διαδικασία ελέγχου και κυκλοφορίας νέων δυνατοτήτων δεν είναι μια μεμονωμένη ξεχωριστή φάση και
εντάσσεται σε κάθε κύκλο εργασίας του Scrum. Αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να μειωθεί στο ελάχιστο ο
χρόνος κυκλοφορίας μιας νέων λειτουργιών αλλά και τα μέλη της ομάδας να αισθάνονται ασφάλεια και
ικανοποίηση για το αποτέλεσμα.
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Προσπαθώντας να αποτυπώσουν καλύτερα τα αποτελέσματα που είχε η μεθοδολογία Scrum τόσο στην
αξία του προϊόντος όσο και στα μέλη της ομάδας δημιουργήθηκαν διάφορες αναφορές με δείκτες επίδοσης
από το πριν και το μετά. Χαρακτηριστικό είναι ο δείκτης που δείχνει την ποιότητα του προϊόντος, ο δείκτης
με τα σφάλματα των εκδόσεων. Στην έκδοση CS5 η ομάδα επίλυε 20 λάθη λιγότερα κάθε μήνα σε σχέση
με την έκδοση CS4. Το αποτέλεσμα αυτό αποδύεται στην καλύτερα συνεργασία που είχαν τα μέλη της
ομάδας τόσο κατά τη διάρκεια σχεδιασμού όσο και υλοποίησης του συστήματος καθώς δημιουργώντας
μικρά κομμάτια λειτουργιών ήταν ποιο εύκολο να τα ελέγξουν.

Εικόνα 7: Σύγκριση σφαλμάτων της πλατφόρμας Adobe Premier Pro των εκδόσεων CS4 και CS4. from http://blogs.adobe.com
(Accessed 2019-10-19)

Παράλληλα υπήρξε μεγάλη αλλαγή και στην αντίληψη της ίδια της ομάδας προς το προϊόν. Όπως αναφέρει
και το μανιφέστο της ευέλικτης μεθοδολογίας ανάπτυξης σημαντικότερα είναι τα «Άτομα και
αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, παρά οι διαδικασίες και τα εργαλεία». Η ομάδα κλήθηκε να απαντήσει σε
ένα ερωτηματολόγια σχετικά με την υιοθέτηση του Scrum. Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στον
12ο και 18ο μήνα οφείλεται στο γεγονός ότι ο 12ος μήνας ήταν ο μήνα κυκλοφορίας της νέας έκδοσης και
η ομάδα είχε αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα και την ανταπόκριση της αγοράς. Στη συνέχεια και αφού η
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νέα έκδοση είχε κυκλοφορήσει με πολύ καλά αποτελέσματα στην ποιότητα και στις επιδόσεις η ομάδας
χαλάρωσε έγινε πιο αισιόδοξη και μπόρεσε να εκτιμήσει καλύτερα τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας.

Εικόνα 8 Έρευνα μελών ομάδας Premier Pro μετά από 18 μήνες υιοθέτησης του Scrum. http://blogs.adobe.com. (Accessed 201910-19).

Τέλος, βλέποντας πως η υιοθέτηση του Scrum οδήγησε σε καλύτερα αποτελέσματα την ομάδα του
Premiere Pro, η διοίκηση αποφάσισε την περεταίρω ενίσχυση και άλλως ομάδων και προϊόντων με τη
μετάβαση σε ευέλικτες μεθοδολογίες διαχείρισης και ανάπτυξης προϊόντων.30

30 Peter Green. 2012. Adobe Premiere Pro Scrum Adoption: How an agile approach enabled success in a hyper-competitive
landscape [Fact sheet]. AGILE '12 Proceedings of the 2012 Agile Conference Pages 172-178. http://blogs.adobe.com (Accessed
2019-10-18)
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4. Εμπειρική μελέτη
4.1 Μελέτη περίπτωσης. Η προσπάθεια μιας νεοσύστατη τεχνολογικής ομάδας
να αναπτυχθεί βιώσιμα

4.1.1 Εισαγωγή
Στην ακόλουθη εμπειρική μελέτη περίπτωσης (empirical case study), θα παρουσιαστεί μιας νεοσύστατη
τεχνολογική ομάδα (startup) και η προσπάθεια των ιδρυτών της να δημιουργήσουν ένα νέο καινοτόμο
τεχνολογικό προϊόν, εφαρμόζοντας ευέλικτες (agile) μεθοδολογίες και evidence based τεχνικές διοίκησης
και διαχείρισης.
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αποτυπωθούν πρακτικές που εφαρμόστηκαν και είχαν θετικές ενδείξεις
τόσο για τη βιωσιμότητα του προϊόντος όσο και της εταιρείας, αλλά και πρακτικές που δεν βοήθησαν προς
αυτή τη κατεύθυνση. Τέλος, να αναφερθεί πως η προσπάθεια αυτή διακόπηκε σχεδόν 16 μήνες μετά από
την έναρξή της καθώς η εταιρεία στα σταμάτησε να έχει την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη από
πλευράς επενδυτή, ενώ παράλληλα δεν είχε καταφέρει να δημιουργήσει τα απαραίτητα έσοδα που θα την
καθιστούσαν βιώσιμη χωρίς την ανάγκη χρηματοδότησης.

4.1.2 Το όραμα
Η ιδέα ήταν να αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα, που θα έδινε τη δυνατότητα στους χρήστες της να
καταχωρούν τα αιτήματά τους, να δέχονται προσφορές και να επιλέγουν τον κατάλληλο επαγγελματία. Η
πλατφόρμα η οποία θα ήταν διαθέσιμη σε web και mobile application, είχε ως στόχο τη μείωση του κόστους
αναζήτηση προσφορών και τελικά επιλογής συνεργάτη για εργασίες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών.
Παράλληλα, θα έδινε τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε μια
μεγάλη ποικιλία από καταχωρημένα αιτήματα σε διάφορες κατηγορίες όπως Οικοδομικά & Κατασκευές,
Κηπουρική, Ξυλουργικά – Έπιπλα, Ιδιαίτερα Μαθήματα κ.α. Με τη δυνατότητα αποστολή προσφορών οι
επαγγελματίες εξοικονομούσαν χρόνο και χρήματα μειώνοντας το κόστος εύρεσης νέων πελατών
(customer acquisition cost).
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4.1.3 Η αρχή
Η ομάδα δημιουργήθηκε το χειμώνα του 2018 από δύο μηχανικούς υπολογιστικών. Μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα και ενώ η ομάδα βρισκόταν ακόμα στο στάδιο της διαμόρφωση της ιδέας, βρήκαν την
απαραίτητη οικονομική υποστήριξη που αναζητούσαν και ξεκίνησαν να εργάζονται συστηματικά προς την
υλοποίησή της ιδέας αυτής. Μέσα σε λίγες εβδομάδες ιδρύθηκε και η εταιρεία τους στην Αθήνα και
ξεκίνησαν οι διαδικασίες στελέχωσης.
Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι που είχαν προϋπολογιστεί αρκούσαν για τη στελέχωση της εταιρείας με
μια ομάδα εργασίας των οκτώ ατόμων για τουλάχιστον 12 μήνες. Στόχος της ομάδας, ήταν η ολοκλήρωση
της δημιουργίας της πρώτης έκδοσης της πλατφόρμας, MVP (minimum viable product), μέσα στους
πρώτους 9 μήνες και η έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της το αμέσως επόμενο διάστημα.
Τα δύο ιδρυτικά μέλη, στη προσπάθειά τους να δημιουργήσουν τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και την
προοπτική της γρήγορης αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης της επιχείρησης συμφώνησαν ότι οι στρατηγικές
επιλογές που θα έκαναν θα είχαν ως βάση την ευελιξία, την ικανοποίηση και ανάπτυξη των εργαζομένων
και τη δημιουργία ενός προϊόντος προστιθέμενης αξίας για τους χρήστες. Με δεδομένο τον περιορισμένο
χρόνο, χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό και γνωρίζοντας πως η ομάδα ανάπτυξης θα χρειαζόταν αρκετό
χρόνο ώστε να αποδώσει σύμφωνα με τις πραγματικές της δυνατότητες, αποφασίστηκε η υιοθέτηση της
ευέλικτης (agile) μεθοδολογίας ανάπτυξης και διαχείρισης έργων Scrumban.
Η ομάδα έργου θα ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία της «καρδιάς» του συστήματος και μόνο του βασικού
μέρους της πλατφόρμας, αυτό της web εφαρμογής. Παράλληλα, κάθε άλλη ανάγκη σχετική με το προϊόν
θα καλυπτόταν μέσω εξωτερικών συνεργασιών. Έτσι η ανάπτυξη ενός μικρότερου μέρους της πλατφόρμας
εξίσου όμως σημαντικό, το κομμάτι της mobile εφαρμογής, ανατέθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη - εταιρεία.
Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνονταν η παράλληλη υλοποίηση και θα μειωνόταν ο χρόνος διαθεσιμότητας
του προϊόντος στην αγορά (Time to Market).

4.1.4 Στελέχωση και δημιουργία της ομάδας
Η πρώτη και ποιο σημαντική πρόκληση ήταν η σωστή στελέχωση της ομάδας ανάπτυξης. Ζητούμενο δεν
ήταν μόνο οι υποψήφιοι να είναι καλά καταρτισμένοι και να έχουν τεχνικές δεξιότητες αλλά εξίσου
σημαντικό ήταν να μπορούν να λειτουργούν κάτω από ένα καθεστώς αυτό-διαχείρισης και χωρίς
αυστηρούς εποπτικούς μηχανισμούς κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ώστε να μπορέσουν να
λειτουργήσουν σύμφωνα με τη μεθοδολογία Scrumban. Παράλληλα και λόγο των περιορισμό πόρων, τα
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άτομα της ομάδα θα έπρεπε να ήταν ικανά να εκτελέσουν περισσότερους από έναν ρόλο. Με τη βοήθεια
εταιρείας προσωπικού, η ομάδα στελεχώθηκε με έξι μηχανικούς και έναν γραφίστα.
4.1.5 Δουλεύοντας με Scrumban
Το Scrumban είναι μια τεχνική ανάπτυξης και διαχείρισης έργων λογισμικού που συνδυάζει της
μεθοδολογίες Scrum και Kanban. Για να υπάρξει γρήγορη ανατροφοδότηση και παρακολούθηση της
πορείας υλοποίησης του προϊόντος, η διάρκεια των Sprints ορίστηκε στις δύο εβδομάδες. Το Product
backlog και το Sprint Backlog διατηρήθηκαν και λειτουργούσαν θετικά καθώς μέσω τις ιεράρχησης των
εργασιών οδηγούσαν την ομάδα στο αναπτύσσει συνεχώς τα κομμάτια της εφαρμογής που είχαν την
μεγαλύτερη αξία για τους χρήστες της. Το Daily Scrum βοηθούσε στον καλύτερο συντονισμό των
εργασιών, και συχνά αναδείκνυε προβλήματα που προέρχονταν κυρίως από το κακό συντονισμό που
υπήρχε με την εξωτερική ομάδα ανάπτυξης της mobile εφαρμογής.
Δουλεύοντας με το Scrumban η ομάδα κέρδιζε σε χρόνο ανάπτυξης καθώς δεν απαιτούταν η υπάρξει
συντονιστή για τις εργασίες που είχαν να γίνουν με συνέπεια οι διαθέσιμοι πόροι να αφιερώνουν το 100%
του χρόνου τους στην υλοποίηση και ανάπτυξη του προϊόντος. Επίσης, μέσω της συμμετοχικότητα όλων
των μελών στον προγραμματισμό (Sprint planning) και την ιεράρχηση των εργασιών επιτεύχθηκε
καλύτερη επικοινωνία και αναπτύχθηκε το αίσθημα ότι το προϊόν ανήκει στην ομάδα ανάπτυξης και πως
είχαν την ευθύνη για την πορεία του. Αποτελέσματα της συμμετοχικότητα ήταν να υπάρχει ελεύθερη
ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και αυτό ήταν που σε αρκετές περιπτώσεις κάλυπτε το κενό που παρουσίαζε
η ομάδα ανάπτυξης σε δεξιότητες και εμπειρία και έδινε λύσεις για την υλοποίηση της πλατφόρμας.
Όταν σε κάποιο στάδιο της ανάπτυξης της πλατφόρμας αποχώρησαν δύο μέλη της ομάδας, θετικό σημείο
ήταν ότι τα δύο νέα μέλη που ήρθαν κατάλαβαν αμέσως το προϊόν, την πρόταση αξίας προς τους χρήστες
και το στάδιο στο οποίο βρισκόταν και κατάφεραν να ενσωματωθούν πολύ γρήγορα στην παραγωγική
διαδικασία. Μετά από δύο Sprints συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση των προδιαγραφών του προϊόντος,
μεταφράζοντας τους επιχειρησιακούς στόχους σε τεχνικές προδιαγραφές και παρά την ελάχιστη εργασιακή
τους εμπειρία σύντομα απέκτησαν αυτοπεποίθηση και πρότειναν και αυτοί ιδέες και κατευθύνσεις προς
την υπόλοιπη ομάδα.
Μέσα σε λίγες ημέρες από τη μετάβαση της πιλοτικής εφαρμογής σε παραγωγικό στάδιο η ομάδα
αντιλήφθηκε την ανάγκη για την ύπαρξη δύο ακόμα δυνατοτήτων, τη δυνατότητα των χρηστών του
προϊόντος να επιλέγουν ένα τύπο ανάποδης δημοπρασίας για τις δουλειές που θέλουν να αναθέσουν και τη
δυνατότητα αξιολόγησης των επαγγελματιών που αναλαμβάνουν μια εργασία. Η ευκολία που είχε η ομάδα
να αποδομήσει αυτές τις δύο λειτουργίες σε μικρότερες, να τις ιεραρχήσει και να ξεκινήσει να εργάζεται
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πάνω σε αυτές είχε ως αποτέλεσμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και οι δυο αυτές δυνατότητες να
βρεθούν από το στάδιο ιδέας στο στάδιο υλοποίησης και παραγωγής.

4.1.6 Προκλήσεις της ομάδας
Ένα από τα πρώτα ζήτημα που κλήθηκε να απαντήσει η ομάδα ανάπτυξης, ήταν να εντοπίσει και να
επιλέξει τα κατάλληλα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού και αυτά που θα «ταίριαζαν» καλύτερα με τη
μεθοδολογία Scrumban. Το Scrumban διαθέτει μεν βασικές διαδικασίες, δεν ορίζει όμως συγκεκριμένους
τρόπους και εργαλεία ώστε να υπάρχει οργάνωση και η ομάδα να μπορεί να εργάζεται πάνω σε ένα
σύστημα. Παρόλο που στην αγορά υπάρχουν πολλές λύσεις οι οποίες δηλώνουν κατάλληλες για αυτή τη
μεθοδολογία, η ομάδα ανάπτυξης πειραματίστηκε με τη χρήση πολλών λύσεων για περίπου δύο μήνες
χάνοντας πολύτιμο χρόνο και χρήμα και κατέληξε να δουλεύει σε τρία διαφορετικά συστήματα,
αυξάνοντας έτσι τα κόστη της.
Επίσης από τα πρώτα Sprints έγινε εμφανές το πρόβλημα της προσαρμογής δύο μελών της ομάδας στο νέο
μοντέλο λειτουργείας. Τα μέλη αυτά παρόλο που ήταν και τα ποιο έμπειρα από πλευράς τεχνικών
ικανοτήτων, λόγο ότι διέθεταν πολυετή εμπειρία δουλεύοντας με πιο «παραδοσιακές» διαδικασίες
ανάπτυξης λογισμικού οι οποίες είχαν ως γνώμονα τον εκτενή αρχικό σχεδιασμό, και την ελαχιστοποίησης
της απόκλισης από αυτόν καθ’ όλη της διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, παρουσίαζαν και τη
χαμηλότερη παραγωγικότητα και ικανοποίηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ότι στο τέλος κάθε ένα
από τα έξι πρώτα Sprints, ήταν αυτοί που είχαν τις λιγότερες εργασίες στη στήλη ολοκληρωμένα (Done)
στον πίνακα εργασιών. Έπειτα από την ολοκλήρωση των έξι πρώτων Sprints και μη έχοντας μπορέσει να
προσαρμοστούν σε αυτό τον νέο τρόπο λειτουργίας, αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την ομάδα. Ένας
εξ ’αυτών ανέφερε ότι το κομμάτι της συνεχούς επικοινωνίας της δουλειάς τους με τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας και η μη ύπαρξη προκαθορισμένων παραδοτέων του δημιουργούσε σύγχυση και
αποπροσανατολισμό με αποτέλεσμα να νιώθει ότι δεν είναι παραγωγικός. Η άμεση αντικατάσταση των
δύο αυτών μελών από στελέχη που είχαν μικρότερη εργασιακή εμπειρία μεν αλλά γνώριζαν τη
μεθοδολογία έφερε την ισορροπία στην παραγωγική διαδικασία.
Μια ακόμα πρόκληση που υπήρχε ήταν η επικοινωνία της ομάδας ανάπτυξης με την ομάδα του εξωτερικού
συνεργάτη που είχε αναλάβει την ανάπτυξη της mobile εφαρμογής. Παρόλο που η εξωτερική τεχνολογική
ομάδα λειτουργούσε με το μοντέλο Scrum, είχαν ορίσει τον κύκλο εργασιών κάθε Sprint σε τέσσερίς
εβδομάδες με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στον συγχρονισμό των εργασιών και στη καθυστέριση
υλοποίησης ορισμένων παραδοτέων τα οποία παρουσίαζαν εξαρτήσεις μεταξύ τους. Επίσης υπήρχε
ιδιαίτερο πρόβλημα με την διαφορά της αισθητικής της mobile και web εφαρμογής καθώς το γραφιστικό
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τμήμα του εξωτερικού συνεργάτη δεν λειτουργούσε με τη μεθοδολογία Scrum που όπως το τεχνολογικό
τους τμήμα. Η κατάσταση αυτή εξομαλύνθηκε από τη στιγμή που οι Product Owners κάθε ομάδας,
πραγματοποιούσαν μια συνάντηση συντονισμού κάθε δύο εβδομάδες, αλλά προβλήματα στον γενικότερο
συντονισμό παρέμειναν.

4.1.7 Σύνοψη θετικών σημείων και προκλήσεων
Τι πήγε καλά εφαρμόζοντας Scrumban

Τι δεν πήγε καλά εφαρμόζοντας Scrumban

1. Η ομάδα κατάφερε πολύ γρήγορα να

1.

κατανοήσει το στόχο της εφαρμογής, και να τον

διαφορετικά εργαλεία για να υποστηρίξει τις

μεταφράσει σε τεχνική λύση.

οργανωτικές της λειτουργίες με αποτέλεσμα

Η

ομάδα

χρησιμοποιούσε

πολλά

να αυξηθεί το κόστος.
2. Από τα πρώτα στάδια της εφαρμογής ανέδειξε

2. Δεν κατάφερε να δώσει λύση στα

προβλήματα συντονισμού μεταξύ της εσωτερικής

προβλήματα συντονισμού και συνεργασίας

ομάδας και των συνεργατών, μειώνοντας το ρίσκο.

με τους εξωτερικούς συνεργάτες.

3. Η ομάδα “κέρδισε” χρόνο και χρήματα, καθώς

3. Η ανάγκη για αυτό-οργάνωση και η μη

όλα τα μέλη αφιέρωναν το μεγαλύτερο ποσοστό

ύπαρξη ενός συντονιστή, έφερε σύγχυση σε

του χρόνου τους στην ανάπτυξη της πλατφόρμας

ορισμένα μέλη με συνέπεια την αποχώρηση

και όχι στη διαχείριση των εργασιών.

από την ομάδα.

4. Το Scrumban μέσω της επικοινωνίας και της
διαφάνειας που προάγει βοήθησε τα νέα μέλη να
ενσωματωθούν και να γίνουν αποδοτικά πολύ
γρήγορα.
5. Μείωσε τον χρόνο μετάβασης από την ανάπτυξη
στην

παραγωγή

(Cycle

Time),

μιας

νέας

δυνατότητας της πλατφόρμας.
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5. Επίλογος
5.1 Σύνοψη και συμπεράσματα
Στις παραπάνω ενότητες είδαμε σε βάθος τον τρόπο που μπορούν να εφαρμοστούν οι ευέλικτες
μεθοδολογίες του Scrum, Kanban ή του Scrumban σε τμήματα η ακόμα και σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Μέσα και από τις περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν είναι φανερό ότι η υιοθέτηση ευέλικτων μεθοδολογιών
δεν είναι πανάκεια λύση για την αντιμετώπιση των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς. Για
να είναι πετυχημένα αυτά τα μοντέλα είναι απαραίτητο πάντα να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του
κάθε οργανισμού. Το δυνατότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι αποτελούν μια πολύ καλή ευκαιρία, για
τον οργανισμό και τα στελέχη του να αναθεωρήσουν τις υφιστάμενες πρακτικές και διαδικασίες, και με
γνώμονα ένα κώδικα ηθικής που σέβεται τον άνθρωπο και έχει στο επίκεντρο του τη βιώσιμη ανάπτυξη να
δημιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες με πραγματική προστιθέμενη αξία για τον τελικό καταναλωτή.
Όπως προέκυψε και από την εμπειρική μελέτη περίπτωσης, η εφαρμογή ευέλικτων (agile) τεχνικών
διαχείρισης έργων όπως το Scrumban, σε επίπεδο ομάδας είχε θετικά αποτελέσματα για την εσωτερική της
λειτουργία και την ανάπτυξη του προϊόντος. Παρόλα αυτά, δεν κατάφερε να δώσει ξεκάθαρες λύσεις στο
κομμάτι της συνεργασίας της ομάδας με άλλες εξωτερικές, οι οποίες και αυτές ακολουθούσαν ευέλικτες
τεχνικές. Το πρόβλημα αυτό μαζί με το θέμα της διαχείρισης πολλών ανεξάρτητων ομάδων εντός του ίδιου
οργανισμού, παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα που χρίζει τόσο επιστημονικής όσο και εμπειρικής
διερεύνησης, και αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των διοικήσεων των σύγχρονων
οργανισμών στη προσπάθειά τους να εφαρμόσουν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

5.2 Μελλοντικές προεκτάσεις
Βασιζόμενοι στην παρούσα μελέτη και λαμβάνοντας υπόψιν την εργασιακή εμπειρία του συντάκτη και την
καθημερινή ενασχόληση με το αντικείμενο που παρουσιάζεται, ένα επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η
δημιουργία ενός νέου, ολιστικού μοντέλου βιωσιμότητας των επιχειρήσεων το οποίο να στοχεύει ιδιαίτερα
τις νεοσύστατες (startup), επιχειρήσεις και να τις βοηθά να αναπτυχθούν βιώσιμα, εντοπίζοντας από τα
αρχικά στάδια τυχών παθογένειες και δημιουργώντας από την αρχή τις απαραίτητές βάσεις για ένα βιώσιμο
μοντέλο επιχειρείν.
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