
Προγραµµατισµός  Project  

Οργανισµός Σχεδίασης: Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων 
Ηµεροµηνία: 
      

Προτεινόµενο όνοµα προϊόντων: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (Α.Ν.) 

Όνοµα της Εργασίας :  1.1. ΑΡΧΗ 

Αντικείµενο : Ενηµέρωση οµάδας εργασίας σχετικά µε την ανάγκη  
υλοποίησης του παραπάνω συστήµατος.  
 

Παραδοτέα: Ανάλυση εργασιών και προσδιορισµός του απαιτούµενου χρόνου µέχρι 
την υλοποίηση του  

Αποφάσεις που απαιτούνται: 

• Ποιοι και πόσοι θα απασχοληθούν ανά φάση  
 

Απαιτούµενο Προσωπικό  
Ειδικότητα: Αναλυτής  Ώρες: 8  Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 
Ειδικότητα: Προγρ/στης Ώρες: 8  Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 
Εκτίµηση Χρόνου  Συνολικές ώρες: 16  Παραγραµµένος χρόνος 
(περιλάβετε τις µονάδες):       

ΕΡΓΑ
ΣΙΑ  
    

 
 

Ακολουθία:  Προκάτοχοι:       ∆ιάδοχοι:       
Ηµεροµηνία έναρξης: 16-5-2011 Η µεροµηνία ολοκλήρωσης: 16-5-2011 

 

Όνοµα της Εργασίας :  1.2. Φάση Προκαταρκτικής Έρευνας – Μελέτης 
Σκοπιµότητας 

Αντικείµενο : Στόχος της φάσης αυτής είναι να αποφανθεί κατά πόσο είναι 
πράγµατι αναγκαία η ανάπτυξη ενός καινούργιου πληροφοριακού συστήµατος, 
πόσο ωφέλιµη θα είναι για την Υπηρεσία  και αν είναι εφικτή µε τους πόρους που 
διαθέτει η ΜΟ∆ ΑΕ.  
 

Παραδοτέα: Ανάλυση εφικτότητας (Τεχνικής Οικονοµικής , Οργανωτικής) 
Πλεονεκτήµατα ανάπτυξης του Συστήµατος  

Αποφάσεις που απαιτούνται: 
Απόφαση 1: Ποσοτικοποίηση της ωφέλειας από την υλοποίηση του ΠΣ 
 

Απαιτούµενο Προσωπικό  
Ειδικότητα: Αναλυτής  Ώρες: 80  Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 
 

Εκτίµηση Χρόνου  Συνολικές ώρες: 80  Παραγραµµένος χρόνος 
(περιλάβετε τις µονάδες):       

ΕΡΓΑ
ΣΙΑ  
    

 
 

Ακολουθία:  Προκάτοχοι:       ∆ιάδοχοι:       
Ηµεροµηνία έναρξης: 17-5-2011 Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης: 30-5-2011 

 

Όνοµα της Εργασίας :  1.3. Φάση Εξακρίβωσης Αναγκών και Καθορισµού 
Απαιτήσεων 

ΕΡΓΑ
ΣΙΑ  
    

 
 

Αντικείµενο:  Κατά τη φάση αυτή πρέπει να εξακριβωθούν οι πραγµατικές ανάγκες 
της Υπηρεσίας. Μέσα από τις ανάγκες αυτές, θα εξαχθούν τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά (απαιτήσεις) τα οποία πρέπει να διαθέτει το σύστηµα ώστε να τις 
καλύπτει. Ο εντοπισµός των αναγκών διεξάγεται µε την καταγραφή των λειτουργιών 
της υπηρεσίας µε όσο µεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές, 
όπως ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις και γρήγορη πρωτοτυποποίηση. Επίσης γίνεται 
και η απαιτούµενη επικοινωνία µε υπεύθυνους TAXIS & Π.Σ. Αναπτυξιακού Νόµου  



Παραδοτέα:  πρωτοτυποποίηση συστήµατος  

Αποφάσεις που απαιτούνται: 
Να επιτευχθεί και να διατηρηθεί συµφωνία µεταξύ των ενδιαφερόµενων για το τι 

πρέπει να κάνει το σύστηµα.  

Να προσδιοριστούν τα όρια του συστήµατος. 
Απαιτούµενο Προσωπικό  
Ειδικότητα: Αναλυτης              Ώρες: 80   Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 
Ειδικότητα: Προγρ/στης Ώρες: 32     Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 
Ειδικότητα: Γραµ. Υποστήριξης   Ώρες: 40     Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 
 
Εκτίµηση Χρόνου  Συνολικές ώρες: 152  Παραγραµµένος χρόνος 
(περιλάβετε τις µονάδες):       

 

Ακολουθία:  Προκάτοχοι:       ∆ιάδοχοι:       
Ηµεροµηνία έναρξης: 31-5-2011 Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης: 10-6-2011 

 
 

Όνοµα της Εργασίας :  1.4. Φάση Καθορισµού Προδιαγραφών 

Αντικείµενο : Κατά την φάση αυτή, οι ανάγκες αναλύονται και παρουσιάζονται στη 
µορφή ενός εγγράφου προδιαγραφών. Η φάση προδιαγραφών είναι ανεξάρτητη 
πλατφόρµας υλοποίησης και καθορίζει το τι θα κάνει το προϊόν που θα 
αναπτύξουµε, χωρίς να εµπλέκει λεπτοµέρειες του πώς θα το κάνει. Επίσης, 
καταγράφονται οποιοιδήποτε περιορισµοί οι οποίοι πρέπει να πληρούνται.  
 

Παραδοτέα: καταγραφή λειτουργιών και περιορισµών 
Αποφάσεις που απαιτούνται: 
Απόφαση 1: Για το τι και πώς θα το κάνει το ΠΣ 
 

Απαιτούµενο Προσωπικό  
Ειδικότητα: Αναλυτης  Ώρες: 40  Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 
Ειδικότητα: Προγρ/στης Ώρες: 80  Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 
 
Εκτίµηση Χρόνου  Συνολικές ώρες: 120 Παραγραµµένος χρόνος (περιλάβετε τις 
µονάδες):       

ΕΡΓΑ
ΣΙΑ  
    

 
 

Ακολουθία:  Προκάτοχοι:       ∆ιάδοχοι:       
Ηµεροµηνία έναρξης: 13-6-2011      Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης: 17-6-2011 

 
 

Όνοµα της Εργασίας :  1.5. Φάση Σχεδίασης 

Αντικείµενο :Στη φάση αυτή έχουµε την  αρχιτεκτονική σχεδίαση. Στη συνέχεια 
ακολουθεί λεπτοµερής σχεδίαση των κοµµατιών µε τη επιλογή των κατάλληλων 
αλγορίθµων και δοµών δεδοµένων. Στην φάση αυτή επίσης, θα σχεδιαστούν οι 
αναγκαίες βάσεις δεδοµένων για το σύστηµα, καθώς επίσης και οι αναγκαίες οθόνες 
εισαγωγής δεδοµένων (φόρµες) και αναφορές.  

Παραδοτέα: Λεπτοµερής σχεδίαση αλγορίθµων, δοµών δεδοµένων 
αναγκαίων οθόνων εισαγωγής δεδοµένων (φόρµες) και αναφορών. 
Αποφάσεις που απαιτούνται: 
Απόφαση 1: Για τα απαραίτητα στοιχεία που θα περιέχουν οι πίνακες, φόρµες και οι 
αναφορές.  

ΕΡΓΑ
ΣΙΑ  
    

 
 

Απαιτούµενο Προσωπικό  
Ειδικότητα: Αναλυτης   Ώρες: 48  Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 
Ειδικότητα: Προγρ/στης Ώρες: 64  Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 



Εκτίµηση Χρόνου  Συνολικές ώρες: 112  Παραγραµµένος χρόνος 
(περιλάβετε τις µονάδες):       

 

Ακολουθία:  Προκάτοχοι:       ∆ιάδοχοι:       
Ηµεροµηνία έναρξης: 17-6-2011      Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης: 24-6-2011 

 
 

Όνοµα της Εργασίας :  1.6. Φάση Υλοποίησης και Συνένωσης Κώδικα 

Αντικείµενο : Στη φάση αυτή υλοποιούµε µε κώδικα και συνδέουµε τα διάφορα 
κοµµάτια του συστήµατος. Η υλοποίηση, η συνένωση, η συνδεση µε  TAXIS & Π.Σ. 
Αναπτυξιακού Νόµου και ο έλεγχος του προϊόντος ως ολότητα πρέπει να γίνονται 
παράλληλα για τον έγκαιρο εντοπισµό και επιδιόρθωση προβληµάτων. 

Παραδοτέα: Σε τελική µορφή το ΠΣ 

Αποφάσεις που απαιτούνται: 
Για την τελική µορφή του συστήµατος 
 

Απαιτούµενο Προσωπικό  
Ειδικότητα: Προγρ/στης Ώρες: 160  Ποσοστό πλήρους απασχόλησης :100 

Εκτίµηση Χρόνου  Συνολικές ώρες: 160  Παραγραµµένος χρόνος 
(περιλάβετε τις µονάδες):       

ΕΡΓΑ
ΣΙΑ  
    

 
 

Ακολουθία:  Προκάτοχοι:       ∆ιάδοχοι:       
Ηµεροµηνία έναρξης: 27-6-2011 Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης: 6-7-2011 

 
 

Όνοµα της Εργασίας :  1.7. Ολοκλήρωση Συστήµατος 

Αντικείµενο : Στην φάση αυτή έχει ολοκληρωθεί και είναι έτοιµη προς χρήση  
  
Παραδοτέα: Πληροφοριακό σύστηµα και τεκµηρίωση αυτού.  

Αποφάσεις που απαιτούνται: 
∆εν απαιτείται 
Απαιτούµενο Προσωπικό  
∆εν απαιτειται 

Εκτίµηση Χρόνου  Συνολικές ώρες:  Παραγραµµένος χρόνος (περιλάβετε τις 
µονάδες):  

ΕΡΓΑ
ΣΙΑ  
    

 
 

Ακολουθία:  Προκάτοχοι:       ∆ιάδοχοι:       
Ηµεροµηνία έναρξης: 29-6-2011      Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης: 29-6-2011 

 
 


