Scrum Glossary
Greek Version (2019)

Dear reader
I created the rst version of my Scrum Glossary for my book “Scrum - A Pocket Guide” (Van
Haren Publishing, 2013). That version was subsequently (and with my permission) re-used,
edited and expanded for use on their website by Scrum.org.
In 2018 I updated my glossary for the 2nd edition of my pocket guide to Scrum (Annex A, p.
105). Around that time, 2018-2019, members from the global Scrum communities translated
that version in 20+ languages.
I made more edits as I added my Scrum Glossary to my book “97 Things Every Scrum
Practitioner Should Know” (O’Reilly Media, 2020) and to the 3rd edition of “Scrum - A
Pocket Guide” (Van Haren Publishing, 2021). Along the road I also made it available via my
website.
I am honoured and humbled for the continued appreciation of my glossary. It helped me see
that there was value in giving it a dedicated home, which is now scrumglossary.org. I gladly
share my Scrum Glossary in this document that can be downloaded from that website.
I am grateful to Thodoris Bais and Nikolas Friligko for creating this Greek version.
Keep learning,
Keep improving,
Keep…Scrumming.
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Gunther Verheyen
independent Scrum Caretaker

Greek / Ελληνικά - Το Γλωσσάρι του Scrum
Burn-down Chart: ένα διάγραμμα που απεικονίζει την ελάττωση της δουλειάς που
απομένει με το χρόνο.
Burn-up Chart: ένα διάγραμμα που απεικονίζει την αύξηση μιας παραμέτρου, π.χ. value με
το χρόνο.
Daily Scrum: ένα καθημερινό event, time-boxed για 15 λεπτά ή λιγότερο, ώστε να
επαναπρογραμματιστεί το development work κατά τη διάρκεια ενός Sprint. Το event
αυτό δίνει στο Development Team τη δυνατότητα να μοιράζεται την καθημερινή
πρόοδό του, να προγραμματίζει τη δουλειά του για τις επόμενες 24 ώρες και να
ανανεώνει το Sprint Backlog αναλόγως.
De nition of Done: το σύνολο των προσδοκιών ποιότητας που ενα product Increment
πρέπει να πληρεί ώστε να είναι releasable, δηλαδή να μπορεί να παραδοθεί στους
χρήστες του προϊόντος.
Development standards: το σύνολο των προτύπων και πρακτικών που ένα Development
Team αναγνωρίζει κατ’ανάγκη, ώστε να δημιουργήσει releasable Increments του
προϊόντος όχι αργότερα από το πέρας του Sprint.
Development Team: η ομάδα ανθρώπων που είναι υπεύθυνη για όλο το εξελισσόμενο
development work που απαιτείται για τη δημιουργία ενός releaseable Increment όχι
αργότερα από το πέρας του Sprint.
Emergence: η διαδικασία έναρξης βιωσιμότητας ή επιρροή απρόβλεπτων γεγονότων ή
γνώση ενός γεγονότος, ενός προηγουμένως αγνώστου γεγονότος ή γνώση ενός
γεγονότος που έγινε ορατό απρόσμενα.
Empiricism: το είδος διαδικασίας ελέγχου στο οποίο οι αποφάσεις βασίζονται στα
παρατηρούμενα αποτελέσματα, την εμπειρία και τον πειραματισμό. Το empiricism
εφαρμόζει τακτικές επιθεωρήσεις και προσαρμογές που απαιτούν και δημιουργούν
διαφάνεια. Συχνά αναφέρεται και ως ‘empirical process control' .
Forecast: η πρόβλεψη μιας μελλοντικής τάσης βάσει παρελθοντικών παρατηρήσεων, όπως
το ότι η επιλογή του Product Backlog θεωρήθηκε deliverable στο παρών Sprint ή σε
μελλοντικά Sprints για μελλοντικό Product Backlog.
Impediment: kάθε εμπόδιο που μπλοκάρει ή επιβραδύνει το Development Team και δε
μπορεί να λυθεί μέσω του self-organization του Development Team. Επικοινωνείται όχι
αργότερα από το Daily Scrum, με τον Scrum Master να είναι ο υπεύθυνος για την
επίλυσή του.
Increment: ένα υποψήφιο κομμάτι releasable δουλειάς, το οποίο προσθέτει και αλλάζει τα
προηγουμένως δημιουργημένα Increments και -σαν ολότητα- δομεί ένα προϊόν.
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Product: kάθε αισθητό ή μη αγαθό ή υπηρεσία αποτελούμενο από ένα συνεκτικό συνδυασμό
χαρακτηριστικών και λειτουργιών, οι οποίες προσφέρουν αξία απο την αρχή μέχρι το
τέλος στην επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος για τους ανθρώπους που
χρησιμοποιούν το προϊόν (χρήστες). Ορίζει το εύρος των: Product Owner, Product Backlog
και Increment.
Product Backlog: μια ταξινομημένη, εξελισσόμενη λίστα όλης της δουλειάς που κρίθηκε
απαραίτητη από τον Product Owner για να δημιουργήσει, να παραδώσει, να
διατηρήσει ένα προϊόν.
Product Backlog re nement: η επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια
ενός Sprint, μέσω της οποίας ο Product Owner και το Development Team προσθέτουν
λεπτομέρειες στο μελλοντικό Product Backlog.
Product Owner: το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη βελτιστοποίηση της αξίας που
παραδίδεται μέσω ενός προϊόντος, κυρίως διαχειρίζοντας και εκφράζοντας όλες τις
προσδοκίες του προϊόντος σε ένα Product Backlog. Ο μοναδικός αντιπρόσωπος όλων
των stakeholders.
Scrum (ο): ένα απλό framework για περίπλοκο product delivery (1) - ένα απλό framework
για περίπλοκο problem management (2).
Scrum Master: το άτομο που είναι υπεύθυνο για την προώθηση ενός περιβάλλοντος Scrum
μέσω guiding, coaching, teaching και facilitating ενός ή περισσοτέρων Scrum Teams
και του περιβάλλοντος αυτών στην κατανόηση και εφαρμογή του Scrum.
Scrum Team: οι συνδυασμένες ευθύνες των Product Owner, Development Team και
Scrum Master.
Scrum Values: ένα σύνολο από 5 θεμελιώδεις αξίες και ποιότητες που υποστηρίζουν το
Scrum framework: commitment, focus, openness, respect και courage.
Sprint: ένα event που παίζει το ρόλο ενός container για τα υπόλοιπα Scrum events, timeboxed για 4 εβδομάδες ή λιγότερο. Το event αυτό εξυπηρετεί το σκοπό της περάτωσης
επαρκούς ποσότητας δουλειάς, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει έγκαιρο inspection,
re ection και adaptation σε επίπεδο προϊόντος και στρατηγικής. Τα υπόλοιπα Scrum
events είναι τα: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review και Sprint Retrospective.
Sprint Backlog: μια εξελισσόμενη επισκόπηση της δουλειάς που κρίθησε απαραίτητη από
το Development Team, ώστε να επιτύχει το Sprint Goal.
Sprint Goal: μια συνοπτική δήλωση που εκφράζει το γενικό σκοπό ενός Sprint.
Sprint Length: το time-box ενός Sprint, το οποίο είναι 4 εβδομάδες ή λιγότερο.
Sprint Planning: ένα event που σηματοδοτεί την έναρξη ενός Sprint, time-boxed για 8
ώρες ή λιγότερο. Το event αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Scrum Team να κάνει inspect
το Product Backlog που θεωρείται σημαντικότερης αξίας για εκείνη τη δεδομένη στιγμή
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και να σχεδιάσει την πρόβλεψή του σε ένα αρχικό Sprint backlog για την επίτευξη του
Sprint Goal.
Sprint Retrospective: ένα event που σηματοδοτεί το πέρας ενός Sprint, time-boxed για 3
ώρες ή λιγότερο. Το event άυτό δίνει στο Scrum Team τη δυνατότητα να κάνει inspect
το Sprint που πρόκεται να τελειώσει και να καθιερώσει το τρόπο με τον οποίο θα
δουλέψει για το επόμενο Sprint.
Sprint Review: ένα event που σηματοδοτεί το πέρας του development ενός Sprint, timeboxed για 4 ώρες ή λιγότερο. Το event αυτό βοηθάει το Scrum Team και τους
stakeholders να κάνουν inspect το Increment, τη συνολική πρόοδο και τις στρατηγικές
αλλαγές, ώστε να δώσει στον Product Owner την ικανότητα να ανανεώσει το Product
Backlog.
Stakeholder: ένα πρόσωπο εξωτερικό του Scrum Team με συγκεκριμένο ενδιαφέρον ή
γνώση ενός προϊόντος που απαιτείται για την περαιτέρω εξέλιξη του προϊόντος.
Time-box: ένα container σε χρόνο μέγιστης διάρκειας, ενδεχομένως καθορισμένης
διάρκειας. Στο Scrum όλα τα events έχουν μόνο μια μέγιστη διάρκεια, εκτός από το
Sprint αυτό καθ'αυτό, το οποίο έχει μια καθορισμένη διάρκεια.
Velocity: δημοφιλής ένδειξη της μέσης ποσότητας δουλειάς του Product Backlog που
μετατράπηκε σε Increment ενός releasable προϊόντος κατά τη διάρκεια ενός Sprint από
ένα συγκεκριμένο Scrum Team. Το velocity εξυπηρετεί κυρίως ως βοήθεια για το
Development Team του Scrum Team, ώστε να προβλέψει τα Sprints.
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