
Τίτλος Μαθήματος Διοίκηση Έργων  

Κωδικός 
Μαθήματος 

ΜΒΑ635 

Τύπος μαθήματος Επιλεγόμενο 

Επίπεδο Μάστερ (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2ο Έτος / 3ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι 6 
τηλεσυναντήσεις

Εργαστήρια / 
Εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχοι Μαθήματος Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους φοιτητές να 
εκτιμήσουν τα θέματα και τις μεθοδολογίες που σχετίζονται με τη 
διαχείριση μεγάλων έργων, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα πρακτικής 
εμπειρίας στη διαχείριση έργων. Οι φοιτητές θα είναι εκτεθειμένοι σε 
πρακτικές τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης έργων. 

Η διοίκηση στη βάση της διαχείρισης έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη  
στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, αφού σχεδόν όλα τα στελέχη 
συμμετέχουν σε έργα. Το μάθημα παρουσιάζει μια συστηματική 
προσέγγιση στη διαχείριση των έργων. Τα θέματα που καλύπτονται 
περιλαμβάνουν: ορισμό του έργου, διαχείριση χρόνου και κόστους 
σε έργα, εργαλεία διαχείρισης έργου, γραφήματα Gannt, σχεδιασμός 
δικτύου, CPM και μεθόδους PERT, οργάνωση έργου κ.λπ. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αναμένεται, ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες  
θα είναι σε θέση να : 
 

 Αναλύουν τα κύρια καθήκοντα και τις ευθύνες του υπεύθυνου 
του έργου 

 Αναγνωρίζουν  τη στρατηγική σημασία των έργων, μέσω 
μελέτης περιπτώσεων και πραγματικών επιχειρηματικών 
σεναρίων 

 Αξιολογούν το έργο και να οργανώσουν τους πόρους που 
σχετίζονται με το έργο 

 Κατασκευάζουν το δίκτυο εφαρμόζοντας  όλα τα απαραίτητα 
βήματα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του έργου 

 Αξιολογούν τον προϋπολογισμό του έργου και τα στοιχεία του 
χρόνου 

 Αξιολογούν τα έργα και τους σχετικούς κινδύνους και τα 
θέματα διαχείρισης που σχετίζονται με τα έργα. 

 Αναγνωρίζουν τις  αποτελεσματικές δεξιότητες στη διαχείριση 
της ομάδας  και να επιλέγουν και εφαρμόζουν το σωστό 
μοντέλο ηγεσίας στην παρακολούθηση της υλοποίηση των 
έργων. 
 



Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων, Σύγχρονη Διαχείριση Έργου 

Στρατηγικές Οργάνωσης και Επιλογής Έργων: Δομή και κουλτούρα.

Οργάνωση του έργου. Ορισμός του Έργου. Επιλογή του υπεύθυνου 
έργου και της ομάδας. Ορισμός του πεδίου εφαρμογής και των 
στόχων, σχεδιασμός και καθορισμός της δομής της εργασίας. 

Σχεδιασμός έργου, γραφήματα Gannt, χρήση γραφήματος Gannt, 
προγραμματισμός πόρων, pεριορισμοί πόρων, εξομάλυνση των 
πόρων 

Διαγραμματισμός του δικτύου,  τεχνικές CPM και PERT, Ανάπτυξη 
του Προγράμματος, Εκτίμηση των Χρόνων και Κόστους του Έργου, 
Ανάπτυξη Σχεδίου Έργου, Μείωση της Διάρκειας και του κόστους του 
Έργου, Έλεγχος Έργου και Αξιολόγηση 

Διαχείριση κινδύνων, προβολή κινδύνου, βήματα εκτίμησης, Failure 

Mode and Effect Analysis.  

Δεξιότητες ηγεσίας, κίνητρα, διαχείριση ομάδας έργου 

Προϋπολογισμός και διαχείριση κερδηθείσας αξίας  

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία Project Management: The Managerial Process – Clifford 
Gray, Erik Larson Mc Graw Hill. 
 
Introduction to Project Management: A systems Approach with CD-
Rom – David Olson Mc Graw Hill. 

Project Management : A Managerial Approach. Jack R. Meredith, 
Samuel J. Mantel John Wiley & Sons 

Charvat, J., 2003. Project management methodologies: selecting, 
implementing, and supporting methodologies and processes for 
projects. John Wiley & Sons. 

Larson, E. W., & Gray, C. F. (2018). Project Management: The 
Managerial Process (7th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin. 

Meredith, J.R. and Mantel Jr, S.J., 2011. Project Management: A 
Managerial Approach. John Wiley & Sons. 

 

 



Αξιολόγηση Εξετάσεις  50% 

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες 
Αξιολόγησης 

50% 

 

Γλώσσα Ελληνική 

 


