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Α/α Ελληνικός Όρος  Αγγλικός Όρος Ορισμός 

1 Αναλυτική Δομή 

Εργασιών 

Work Breakdown 

Structure 

Μία ιεραρχική προσανατολισμένη στα παραδοτέα δομική ανάλυση και ομαδοποίηση των επί 

μέρους εργασιών/δραστηριοτήτων που απαρτίζουν το φυσικό αντικείμενο ενός έργου με στόχο 

την πετυχημένη ολοκλήρωσή του. 

2 Αποκτηθείσα Γνώση Lessons Learned Η γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου η οποία δείχνει πώς 

αντιμετωπίστηκαν ή πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν στο μέλλον διάφορα γεγονότα/ 

καταστάσεις/διαδικασίες με στόχο την βελτίωση της μελλοντικής απόδοσης  της ομάδας έργου, 

του διαχειριστή έργου αλλά και του οργανισμού που το υλοποίησε. 

3 Διαδικασία Process  Μία συστηματική σειρά από δραστηριότητες (σειρά από βήματα) που στόχο έχουν να πετύχουν 

ένα τελικό αποτέλεσμα έτσι ώστε ένα ή περισσότερα εισαγόμενα στοιχεία να ενεργοποιηθούν 

για να δημιουργήσουν ένα ή περισσότερα αποτελέσματα. 

4 Διαχείριση Έργου Project Management Η εφαρμογή γνώσης, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών κατά την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων του έργου, με στόχο να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των 

συμμετεχόντων, των εμπλεκομένων στο έργο. 

5 Διαχειριστή Έργου Project Manager Άτομο το οποίο ορίζεται να ηγηθεί της ομάδας η οποία είναι  υπεύθυνη για την επίτευξη του 

σκοπού και των στόχων ενός έργου. 

6 Δραστηριότητα Activity Μία ξεχωριστή, προγραμματισμένη εργασία που αποτελεί τμήμα των συνολικών διεργασιών 

που εκτελούνται κατά τη διάρκεια ενός έργου. 

7 Εμπλεκόμενοι Stakeholders Άνθρωποι ή/και οργανισμοί που επηρεάζουν ή/και  επηρεάζονται με θετικό ή αρνητικό τρόπο 

από την εκτέλεση και το παραδοτέο ενός έργου. 

8 Έργο Project Ένα προσωρινό εγχείρημα που στοχεύει στη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος, υπηρεσίας 

ή/και αποτελέσματος. 
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9 Κρίσιμη Διαδρομή Critical Path Η μεγαλύτερη χρονικά διαδρομή μιας ακολουθίας δραστηριοτήτων από την έναρξη μέχρι το 

πέρας του έργου που καθορίζει παράλληλα και το μικρότερο δυνατό χρόνο ολοκλήρωσης του 

έργου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στις δραστηριότητες αυτές επιφέρει χρονική επιμήκυνση 

στην ολοκλήρωση του συνολικού έργου. 

10 Κύκλος Ζωής Έργου Project Life Cycle Μία λογική ακολουθία δραστηριοτήτων για την επίτευξη των σκοπών ή στόχων του Έργου. 

11 Λειτουργία Operation Μία πράξη που εντάσσεται μέσα σε καθημερινές δραστηριότητες οι οποίες παράγουν το ίδιο 

προϊόν ή μία επαναλαμβανόμενη υπηρεσία. 

12 Ομάδα Διαχείρισης 

Έργου 

Project Management 

Team 

Τα μέλη της ομάδας έργου τα οποίο εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση ενός έργου. 

13 Ομάδα Έργου Project Team Ένα σύνολο ανεξάρτητων ατόμων που συνήθως ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες και επιτελούν 

διαφορετικές λειτουργίες σε μία επιχείρηση και τους ανατίθεται να εργαστούν σε 

συγκεκριμένες δραστηριότητες ενός έργου υποστηρίζοντας το διαχειριστή έργου. 

14 Ορόσημο Milestone Ένα σημαντικό γεγονός σε ένα έργο που πραγματοποιείται σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Πρόκειται για μία στιγμή στο χρόνο (δεν έχει δηλαδή διάρκεια). 

15 Παραδοτέο Deliverable Κάθε μοναδικό και επαληθεύσιμο προϊόν, αποτέλεσμα ή ικανότητα για εκτέλεση μιας 

υπηρεσίας που πρέπει να παραχθεί για να ολοκληρωθεί μία διαδικασία ή/και μία φάση του 

έργου καθώς και ολόκληρο το έργο. 

16 Περιορισμός Constraint Ένας περιοριστικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την εκτέλεση ενός έργου . πχ χρονικός 

περιορισμός, ποιοτικός περιορισμός, οικονομικός περιορισμός. 

17 Προαπαιτούμενο 

Έργου  

Project Requirement Ένας όρος, ένα χαρακτηριστικό ή μία δυνατότητα ή μία ικανότητα που απαιτείται να υφίσταται 

σε ένα προϊόν, υπηρεσία ή αποτέλεσμα ενός έργου ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που 

υφίστανται στο πλαίσιο ενός συμβολαίου ή στο πλαίσιο κάποιων προδιαγραφών. 
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18 Πρόγραμμα Program Μία ομάδα από συναφή έργα (projects) τα οποία τα διαχειριζόμαστε συντονισμένα ώστε να 

προκύψουν οφέλη τα οποία δεν θα προέκυπταν αν αυτά τα έργα τα διαχειριζόμασταν 

ξεχωριστά (το καθένα από μόνο του). 

19 Πρόγραμμα Έργου Project Schedule Ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει το δίκτυο των δραστηριοτήτων και τις αλληλεξαρτήσεις τους, 

με αναφορά στις προγραμματισμένες ημερομηνίες υλοποίησης, στη  διάρκεια υλοποίησης και 

σε όλους τους απαραίτητων πόρους.  

20 Ρίσκα  Έργου  Project Risks Αβέβαια γεγονότα ή καταστάσεις τα οποία αν συμβούν έχουν θετική ή αρνητική επίδραση σε 

έναν ή και σε περισσότερους στόχους ενός έργου. 

21 Υπόθεση Assumption Παράγοντας ο οποίος κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του έργου θεωρείται ως κάτι αληθινό, 

πραγματικό ή σίγουρο χωρίς όμως να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απόδειξη γι’ αυτό. 

22 Φυσικό Αντικείμενο 

Έργου 

Project Scope Περιγραφή του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται να υλοποιηθούν για να παραχθεί το 

παραδοτέο (προϊόν, υπηρεσία, διαδικασία) ενός έργου σύμφωνα με τα προσχεδιασμένο 

χαρακτηριστικά και λειτουργίες και φυσικά τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των 

εμπλεκομένων μερών. 

23 Χορηγός Έργου Project Sponsor Ένα άτομο ή μία ομάδα ατόμων ή κάποιος φορέας που προσφέρει  τους απαραίτητους πόρους 

και την απαραίτητη υποστήριξη για την ομαλή και επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου.  
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