
Τίτλος Μαθήματος  
Διαχείριση Έργων   

Κωδικός Μαθήματος  
MGD335 

Τύπος Μαθήματος  
Επιλογής 

Επίπεδο  
Πτυχίο (1ος Κύκλος) 

Χρόνος / Εξάμηνο  2Ο Έτος / 4ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα   Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι και 6 
τηλεσυναντήσ
εις 

Εργαστή
ρια / 
εβδομάδ
α 

Κανένα 

Σκοπός και στόχοι 
μαθήματος  

Αυτό το μάθημα παρέχει μια συστηματική και 
εμπεριστατωμένη εισαγωγή σε όλες τις πτυχές της 
διαχείρισης του έργου. Τα έργα, μικρά ή μεγάλα, απλά ή 
πολύπλοκα, μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά 
μέσω της εφαρμογής διαδικασιών διαχείρισης έργων και 
της ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων. Το μάθημα αναδεικνύει  
τη σημασία της κατανόησης της σχέσης μεταξύ των έργων 
και των στρατηγικών στόχων του οργανισμού. Το μάθημα 
συζητά επίσης τις τεχνικές, και διαπροσωπικές δεξιότητες 
που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση των έργων από 
την αρχική ιδέα μέχρι την και  παράδοση τους. 
Υπογραμμίζει επίσης ότι η διαχείριση έργων είναι ένα 
επαγγελματικό πεδίο με τα δικά του εργαλεία, τεχνικές και 
δεξιότητες.  
Μέσω πραγματικών περιπτώσεων μελέτης, οι έννοιες 
διαχείρισης έργων θα ενισχυθούν και  θα καλύψουν μια 
ευρεία ποικιλία έργων και βιομηχανιών. 
 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι 

φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση να: 

 Καθορίζουν τη διαχείριση έργων και περιγραφή 
στους σημαντικότερους στόχους, τα καθήκοντα, και 
τις ευθύνες του διευθυντή έργου 

 Εξηγήσουν  τη στρατηγική σημασία των έργων  

 Αναγνωρίζουν και να επιλέγουν προμηθευτές για τις 

ανάγκες του έργου με βάση πολλαπλά κριτήρια   



 Καθορίζουν το σχέδιο και να οργανώνουν τους 
πόρους που συνδέονται με το έργο 

 Προσδιορίζουν και οργανώνουν τα τμήματα και τις 
δραστηριότητες έργων.  

 Προετοιμάζουν ένα σχέδιο ελέγχου και 
ολοκλήρωσης με όλα τα  απαραίτητα βήματα για τον 
έλεγχο και την αξιολόγηση του έργου 

 Ελέγχουν αποτελεσματικά το έργο και τα σχετικά 
διευθυντικών ζητήματα  κινδύνων  

 Δημιουργούν και διαχειριστούν ομάδες διαχείρισης 
έργων και ομάδες έργων οι οποίες αποτελούνται 
από διαφορετικές προσωπικότητες     
 

Προαπαιτούμενά  
Junior 
Standing 

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενα 
Μαθήματος  

Περιεχόμενα    

 Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων οργανωτικές 
ικανότητες  

 Ηγεσία και Διαχείριση Ομάδες Έργου 

 Επιλογή και ταξινόμηση έργων  

 Αναγνώριση και διαχείριση ενδιαφερομένων  

 Επικοινωνία και Scope management    

 Προγραμματισμός έργου (Χρόνου και Πόρων) 

 Διαχείριση των Κινδύνων Έργου 

 Διαχείριση Ποιότητας Έργου      

 Διαχείριση Προμηθειών Έργου   

 Έλεγχος προόδου  

 Κλείσιμο και Παράδοση έργου   

 Ομιλητές από την βιομηχανία  

Τρόπος διδασκαλίας  
Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Προτεινόμενη  

Βιβλιογραφία  

 Harvey Mayor, (Τελευταία Έκδοση) Διαχείριση 

Έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 

  Pinto Jeffery, (Τελευταία Έκδοση), Διοίκηση 

Έργων, Η επίτευξη ανταγωνιστικού 

Πλεονεκτήματος. Εκδόσεις Πασχαλίδης  

  Burke R (Τελευταία Έκδοση) Project Management 

Διαχείριση Έργων, Εκδόσεις Κριτική  

 Πολύζος Σ, (Τελευταία Έκδοση) Διοίκηση και 

Διαχείριση Έργων, Εκδόσεις Κριτική  Clifford Gray 



Αξιολόγηση  
 

Τελική Εξέταση 50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

50% 

 100% 
 

Γλώσσα  Ελληνικά  

 


