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IT Governance
Η έννοια της Πληροφοριακής Διακυβέρνησης (IT Governance) έχει αρχίσει να αποκτά µεγάλη σηµασία 
στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισµούς. Η αποτελεσµατική διακυβέρνηση της Πληροφορικής 
και κατ’ επέκταση όλων των σχετικών ΙΤ προϊόντων και υπηρεσιών που πηγάζουν από ένα Τµήµα 
Πληροφορικής, απαιτεί κατανόηση, προσαρµογή και βέλτιστο συσχετισµό όλων των µοντέρνων 
προτύπων και διαδικασιών (ITIL, CoBIT, CMMI, ISO, κοκ) που ήδη υπάρχουν.

Του Βασιλείου Γ. Νικολόπουλου, PhD c., ITG Services Manager, Compuware Certified ITG Process Consultant, IntelliSolutions SA

Το IT Governance είναι ένα πανίσχυρο 
και πολυδιάστατο σύνολο από διαδικα-
σίες στα χέρια του εκάστοτε CIO, µέσω 
του οποίου αναλύονται στρατηγικές και 
λαµβάνονται σηµαντικότατες αποφά-
σεις επιχειρηµατικού σχεδιασµού και 
επενδύσεων, σχετικά µε το ΙΤ. Η Πληρο-
φοριακή Διακυβέρνηση θα διαδραµατίσει 
σηµαντικότατο ρόλο στην Ελληνική και 
Διεθνή αγορά τα επόµενα χρόνια, τόσο 
στο Ιδιωτικό όσο και στο Δηµόσιο Τοµέα 
και την ευρύτερη Δηµόσια Διοίκηση. 

Τι είναι η Πληροφοριακή 
Διακυβέρνηση και ποιος  
ο στόχος της
Εάν προσπαθήσουµε να βρούµε µία περι-
γραφή, η οποία να µπορεί να περιγράψει 
τι ακριβώς σηµαίνει Πληροφοριακή Δια-
κυβέρνηση, θα µπορούσαµε να πούµε ότι 
ένας βασικός ορισµός είναι ότι «Πληροφο-
ριακή Διακυβέρνηση ονοµάζουµε εκείνες 
τις διαδικασίες βάση των οποίων λαµβά-
νονται οι βέλτιστες αποφάσεις γύρω από 

επενδύσεις και στρατηγικούς σχεδιασµούς 
στον χώρο του ΙΤ, οι οποίες θα πρέπει να 
ευθυγραµµίζονται πλήρως µε την εταιρική 
στρατηγική». Ένας βασικός στόχος λοιπόν 
ενός οποιουδήποτε Τµήµατος Πληροφο-
ρικής είναι η ευθυγράµµισή του µε τις 
Επιχειρηµατικές και Εταιρικές Στρατηγικές 
του οργανισµού ή της εταιρίας που ανήκει. 
Η σωστή χρήση και διαχείριση του IT 
τµήµατος, ο τρόπος που λαµβάνονται οι 
αποφάσεις, ποιος τις λαµβάνει και πως 
υπολογίζεται και αξιολογείται το αποτέλε-
σµα των αποφάσεων και η εξέλιξή τους, 
όλα αυτά αποτελούν σηµαντικά στοιχεία 
της Πληροφοριακής Διακυβέρνησης. Το 
έργο που έχουν να επιτελέσουν οι Διευθυ-
ντές Πληροφορικής σε όλους τους Οργανι-
σµούς είναι ασφαλώς κοινό για όλους: Να 
µεγιστοποιήσουν την επιχειρηµατική αξία 
των επενδύσεων πληροφορικής. Παρόλα 
αυτά όµως, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής 
δυσκολεύονται να πετύχουν το σκοπό 
αυτό, καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες 
διαδικασίες και συστήµατα για να αποτι-

µηθούν οι αξίες, τα 
κόστη, τα ρίσκα και η 
απόδοση των υπηρε-
σιών που παρέχουν. 
Σε αντίθεση µε τα 
αντίστοιχα ανώτατα 
στελέχη, οι Διευθυ-
ντές Πληροφορι-
κής διοικούν τους 
οργανισµούς, χωρίς 
πολλές φορές να 
έχουν µια ξεκάθαρη 
εικόνα των επιχει-
ρηµατικών δεικτών 
που επιτρέπουν την 
επικοινωνία και τη 
διαχείριση της αξίας 
των επενδύσεων 

πληροφορικής. Το παραπάνω πρόβλη-
µα επιλύεται αποτελεσµατικά µε την 
εισαγωγή και χρήση της Πληροφοριακής 
Διακυβέρνησης. Οι λύσεις που προσφέ-
ρει προσδιορίζουν την ευθύνη σε κάθε 
επίπεδο του ΙΤ οργανισµού διασφαλίζοντας 
ότι οι επενδύσεις θα υποστηρίζουν τις 
εταιρικές προτεραιότητες και θα αυξά-
νουν την ποιότητα και την αποδοτικότητα 
των προσφερόµενων υπηρεσιών, είτε 
σε µοντέλο B2C, είτε σε µοντέλο B2B. 
Τέλος, η προσφορά των µεθοδολογιών και 
λύσεων του IT Governance µπορούν να 
βελτιστοποιήσουν αισθητά τις υπηρεσίες 
του E-Governance G2C ή G2B ή ακόµα 
να οργανώσουν και να καθοδηγήσουν 
τις νέες πληροφοριακές εξελίξεις στον 
Δηµόσιο τοµέα και την Δηµόσια Διοίκηση 
(Public IT Governance - PITG). 

Η πολυδιάστατη Δοµή της 
Πληροφοριακής Διακυβέρνησης
Η διακυβέρνηση της Πληροφορικής µπο-
ρεί να χωριστεί σε τρία µεγάλα επίπεδα, 
τα οποία είναι αλληλοεξαρτούµενα: 1. 
Διαδικασίες και Έλεγχος (Processes & 
Control layer), 2. Άνθρωποι και Δοµή 
(People & Structure layer), 3. Τεχνολογία 
(Technology layer). Το κάθε επίπεδο 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο σύνολο 
των µεθοδολογιών του IT Governance 
και θα πρέπει να υπάρχει µία δυναµι-
κή ισσοροπία µεταξύ αυτών των τριών 
στρωµάτων. Ο κοινός παρανοµαστής των 
παραπάνω επιπέδων δεν είναι άλλος από 
την Εταιρική Στρατηγική και τους Επιχειρη-
µατικούς Στόχους (Business Goals layer) 
οι οποίοι και καθοδηγούν τις αποφάσεις. 
Σε κάθε στρώµα γίνεται mapping και 
αντιστοιχίζονται τα διάφορα πρότυπα και 
best practices τα οποία υπάρχουν και 
είναι ευρέως αποδεκτά. Για παράδειγµα 

το πώς θα γίνει ή οργανωθεί µία µεθοδο-
λογία διαχείρισης ή παροχής ΙΤ υπηρε-
σίας (Service management / delivery 
& support) περιγράφεται από κάποιες 
ενότητες του προτύπου ITIL και ανήκει 
στο στρώµα των Διαδικασιών και Ελέγχου. 
Επίσης, ο έλεγχος και η αξιολόγηση αυτών 
των διαδικασιών, περιγράφεται από το 
πρότυπο CoBIT και το Balanced Scorecard 
(BC) τα οποία ανήκουν στο ίδιο στρώµα 
και µπορεί να έχουν αντίκτυπο στα δύο 
άλλα στρώµατα. Στο στρώµα Τεχνολο-
γία, µπορούµε να πούµε ότι ανήκουν τα 
πρότυπα ISO 17799 (Security) κάποιες 
ενότητες του ITIL (πχ. Configuration & 
Change Management, κοκ) καθώς και 
όλο το Infrastracture policy του κάθε 
οργανισµού. Τέλος, στο στρώµα Άνθρωποι 
και Δοµή αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχει 
ακόµα ελλιπής παραγωγή και εκµετάλ-
λευση προτύπων, µε κάποιες εξαιρέσεις 
σε διαχείριση προσωπικού ενός ΙΤ τµή-
µατος (πχ. Capacity Management, ITIL). 
Προφανώς το ISO 2001 καθορίζει αρκετά 
πράγµατα περί εσωτερικής οργάνωσης και 
δοµής αλλά όχι αποκλειστικά για τµήµατα 
Πληροφορικής, όπως και το Planning & 
Organization domain του προτύπου CoBIT 
που αγγίζει απλά διαδικασίες διαχείρισης 
προσωπικού. Διαδικασίες όπως αξιολόγη-
ση προσωπικού Τµηµάτων Πληροφορικής, 
προσαρµοστικές IT Training µεθόδους, 
µέθοδοι διαχείρισης και καθοδήγη-
σης προσωπικού, εσωτερικό social & 
structural networing και διαχείριση εται-
ρικής γνώσης από υπαλλήλους µε σκοπό 
το Business Process Optimization καθώς 
και προχωρηµένες µέθοδοι e-learning και 
τηλεκπαίδευσης, απλά λείπουν χαρα-
κτηριστικά από το παραπάνω στρώµα. 
Δεδοµένου ότι οι άνθρωποι αποτελούν τον 
πιο σηµαντικό Δοµικό Λίθο της Πληροφο-
ριακής Διακυβέρνησης και µέσω αυτών 
µπορεί να ελεγχθεί αποτελεσµατικά το 
IT Governance Framework οποιουδή-
ποτε οργανισµού, η Intellisolutions ήδη 
βαδίζει προς την κατεύθυνση µελέτης και 
δηµιουργίας νέων προτύπων και µεθο-
δολογιών για το στρώµα Άνθρωποι και 
Δοµή και την διασύνδεσή τους µε τα άλλα 
υπάρχοντα στρώµατα και πρότυπα. 

IT Governance Mix
Οι διακριτοί στόχοι της Πληροφοριακής 
Διακυβέρνησης είναι οι 4 παρακάτω:
•  IT value & alignment
•  Accountability
•  Performance Measurement
•  Risk Management
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, 
οι οποίοι αποτελούν µέρος του Business 
Goals layer, µε βάση το περιγραφικό µοντέ-
λο που παρουσιάστηκε, οι πλατφόρµες του 
IT Governance θα πρέπει να δίνουν στον 
CIO τα απαραίτητα εργαλεία ή διαδικασίες 
(IT Governance processes) για να επιτύχει 
τους παραπάνω στόχους. Τα σηµαντικότε-
ρα εργαλεία / διαδικασίες που θα πρέπει 
να έχει µία πλατφόρµα IT Governance 
(πχ. όπως η πλατφόρµα Changepoint της 
Compuware) είναι τα εξής:

•  Portfolio and Investment Planning
•  Project Portfolio Management
•  Resource Management
•  Demand Management
•  Financial & Budget Management
•  Project Management
•  Budget Management
•  Performance Management
•  Knowledge Management
•  Workflow Management
•  Survey Management
•  Client Management

Από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες, είναι 
το Demand Management, το οποίο και 
αποτελεί το πρώτο στάδιο εφαρµογής 
ενός IT Governance Framework σε έναν 
οργανισµό, και σκοπό έχει το λειτουργικό 
φιλτράρισµα του συνόλου των requests 
και την αποτελεσµατική αξιολόγησή τους, 
µε γνώµονα την Εταιρική Στρατηγική, τα 
Resources, το πιθανό Budget και τον 
χρόνο ολοκλήρωσης. Χρησιµοποιεί και τα 
τρία στρώµατα (Διαδικασίες, Άνθρωποι και 
Τεχνολογία). Όλες οι παραπάνω διαδικα-
σίες αποτελούν ένα IT Governance Mix 
υπηρεσιών και εργαλείων, τα οποία εφαρ-
µόζουν τις µεθοδολογίες και πρακτικές 
της Πληροφοριακής Διακυβέρνησης, µε 
βάση την 3-στρωµατική µοντελοποίηση που 
αναφέρθηκε.
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IT Governance Framework - ITGF
Η IntelliSolutions, αντιπροσωπεύοντας 
την κορυφαία εταιρία παγκοσµίως στο IT 
Governance σύµφωνα µε τους εγκυρότε-
ρους αναλυτές και αποκωδικοποιώντας 
την σηµαντικότητα της Πληροφοριακής 
Διακυβέρνησης, έχει ήδη δηµιουργήσει 
ένα ευρέως αποδεκτό IT Governance 
Framework - ITGF, το οποίο θα βοηθά και 
θα καθοδηγεί εταιρίες και οργανισµούς 
του Ιδιωτικού και Δηµόσιου Τοµέα στην 
βέλτιστη προσαρµογή και εφαρµογή των 
παραπάνω προτύπων. Το ITGF, προερχό-
µενο από συνεχή Έρευνα και Ανάπτυξη 
(R&D) αλλά και βασιζόµενο σε πολυετής 
µελέτες και Case Studies της εταιρίας, 
προσεγγίζει την έννοια της Πληροφορια-
κής Διακυβέρνησης υπό ένα ολοκληρω-
µένο πρίσµα Υπηρεσιών (ITG Consulting) 
και Εφαρµογής (ITG Applications) το 
οποίο θα βοηθήσει στον µέγιστο βαθµό 
εταιρίες και οργανισµούς Ιδιωτικού και 
Δηµοσίου Τοµέα να ευθυγραµµιστούν 
µε την έννοια του IT Governance και να 
διασυνδέσουν τις µεθοδολογίες της µε 
υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και µοντέλα Δηµόσιας Διοίκησης.
Aκολουθώντας την 3-στρωµατική 
µοντελοποίηση (3-core circle modeling 
- 3CCM), χρησιµοποιώντας όλα τα 
well-defined πρότυπα (ITIL, CoBIT, ISO 
2001/17799, κοκ) και έχοντας αναλυτι-
κές διαδικασίες και εργαλεία εφαρµογής, 
όπως Demand Management, Project 
Portfolio Management, κλπ, το ITG 
Framework καθοδηγεί αποτελεσµατικά 
την επιχείρηση ή τον οργανισµό έτσι ώστε 
η εφαρµογή και η κατανόηση της αξίας 
της Πληροφοριακής Διακυβέρνησης να 
επιτυγχάνεται στον µέγιστο βαθµό.


