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Το παρόν βιβλίο έρχεται να συμπληρώσει μια σφαιρική παρουσίαση της Διοίκησης 
– Διαχείρισης Έργου (Project Management), η οποία ξεκίνησε με την έκδοση του 
βιβλίου «Διοίκηση – Διαχείριση Έργου, Project Management, Εκδόσεις Νέων 
Τεχνολογιών, 2004», το οποίο αποτελεί και τη βασική βιβλιογραφία του.  

Το Πακέτο Microsoft Office Project Professional 2003, το οποίο από τούδε και 
στο εξής για λόγους συντομίας θα καλείται Project 2003 ή απλούστερα Project, 
μπορεί ν’ αποτελέσει ένα ουσιαστικό συστατικό του Πληροφοριακού Συστήματος 
ενός μικρο-μεσαίου έργου, δηλαδή ένα «πληροφοριακό εργαλείο», το οποίο μπο-
ρεί να υποβοηθήσει σημαντικά στην άσκηση ορισμένων πτυχών της Διοίκησης – 
Διαχείρισης Έργου.  

Θα πρέπει, πάντως, να τονιστεί ότι, δεν θα πρέπει να ταυτίζεται η χρήση αυτού 
του πακέτου με την άσκηση της  Διοίκησης – Διαχείρισης Έργου. 

Η σημαντική βοήθεια, που μπορεί να παρέχει σ’ έναν Project Manager, συνί-
σταται στο ότι αποτελεί ισχυρό εργαλείο στην παρουσίαση και ανάλυση των: 

 Διαφορετικών σεναρίων κατά το Σχεδιασμό. Φυσικά τα εισαγόμενα δεδομένα 
αποτελούν προϊόν μιας ευρύτερης νοητικής προεργασίας (π.χ. διαχείριση αντι-
κειμένου, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση ποιότητας κ.λπ.), προϊόν της γνώσης 
της Διοίκησης – Διαχείρισης Έργου.  

 Αποτελεσμάτων κατά την Υλοποίηση του έργου, δηλαδή κατά την Παρακο-
λούθηση και τον Έλεγχο, αλλά και στη δημιουργία «ιστορικών» δεδομένων α-
ξιοποιήσιμα σε μελλοντικά έργα. 

Η παρακολούθηση και η κατανόηση της ροής της θεματολογίας του βιβλίου προϋ-
ποθέτει: 

 Τη γνώση βασικών εννοιών της Θεωρίας της Διοίκησης – Διαχείρισης Έργου, 
που εξασφαλίζεται, τόσο από την περιληπτική αναφορά του 1ου Κεφαλαίου 
(για τους επαρκώς γνωρίζοντες), όσο και από τη μελέτη της βασικής βιβλιο-
γραφίας που προαναφέρθηκε (για όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με 
αυτό το αντικείμενο). 

 Τη γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας Λογισμικού σε περιβάλλον Win-
dows. 

Η ανάπτυξη της παρουσίασης ακολουθεί ένα κοινό «λογικό δρόμο», από το απλό 
προς το συνθετότερο, με οδηγό ένα βασικό παράδειγμα (αλλά και μερικά ενδιάμε-
σα παραδείγματα), πράγμα το οποίο επιτρέπει την προβολή των πολλών και πολύ-
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πλευρων διαφορετικών δυνατοτήτων του πακέτου, με πολύ απλό και ευκολονόητο 
τρόπο.  

Στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται περιληπτικά και σφαιρικά οι βασικές έννοι-
ες της Διοίκησης – Διαχείρισης Έργου, που αποτελούν το «υπομόχλιο» για την 
κατανόηση της λειτουργίας του πακέτου. 

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται η πρώτη γνωριμία με το πακέτο, εκθέτοντας τα γε-
νικά του χαρακτηριστικά και παρουσιάζεται το βασικό παράδειγμα, πάνω στο ο-
ποίο στηρίζεται η συνέχεια.  

Στο Τρίτο Κεφάλαιο εκτίθενται οι προκαταρκτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
για τον καθορισμό ενός αρχείου του Έργου. 

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο γίνεται αναλυτική αναφορά στη μεθοδολογία εισόδου των 
χρονικών δεδομένων του Έργου. 

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι δυνατότητες μορφοποίησης 
των διαγραμμάτων Gantt και Δικτύου, καθώς και του Ημερολογίου των εργασιών. 

Στο Έκτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται με κάθε λεπτομέρεια ο προγραμματισμός των 
πόρων και η προσέγγιση του κόστους του Έργου. 

Το Έβδομο Κεφάλαιο ασχολείται με τη χρήση και διαμόρφωση Απόψεων, Πινά-
κων και Ενδιάμεσων Έργων, που επιτρέπουν τη θεώρηση του Σχεδιασμού από δι-
αφορετικές οπτικές γωνίες. 

Στο Όγδοο Κεφάλαιο παρατίθενται λεπτομερειακά οι μεθοδολογίες Παρακολού-
θησης της Εξέλιξης του Έργου, της ενημέρωσης του αρχείου και της σύγκρισης 
προβλέψεων και αποτελέσματος,  

Τέλος, στο Ένατο Κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες ειδικές (σπανιότερα χρησι-
μοποιούμενες) δυνατότητες του πακέτου. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι διαφορές μεταξύ του Project 2003 και του Project 
2000 δεν είναι μεγάλες, πράγμα που επιτρέπει τη χρήση του βιβλίου και για την 
εκμάθηση του Project 2000, καθώς ο χρήστης μπορεί πολύ εύκολα να εντοπίσει, 
στην πορεία, αυτές τις διαφορές. 


