
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕ0102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

(Γενικού Υποβάθρου / ειδικού υποβάθρου / ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων / ανάπτυξης δεξιοτήτων) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.fme.aegean.gr/el/courses   

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Οι βασικές γνώσεις που θα λάβει ο φοιτητής από την παρακολούθηση του 

μαθήματος είναι οι ακόλουθες:  

 

(α) Κατανόηση βασικών εννοιών για τη Διοίκηση Έργων καθώς και των ε̟πιμέρους 

ενοτήτων μέσω των ο̟ποίων ε̟πιτυγχάνεται να μοντελο̟ποιηθεί ένα «Έργο», 

να ̟παρακολουθηθεί α̟πό ά̟ποψης χρόνου και κόστους καθώς και να βελτιστο̟ποιηθεί ο 

χρόνος και το κόστος υλο̟ποίησης.  

(β) Κατανόηση ολοκληρωμένης ̟προσέγγιση ̟ποσοτικών μεθόδων για τον χρονικό 

προγραμματισμό, τη βελτιστο̟ποίηση κόστους και τον έλεγχο τήρησης 

συμφωνημένων στοιχείων ̟ποιότητας.  

(γ) Κατανόηση και εξοικείωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης Έργου μέσω 

του ̟περιβάλλοντος MS-Project ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα της αντίληψης για τα 

κρίσιμα βήματα στο σχεδιασμό, την υλο̟ποίηση και τον έλεγχο ενός Έργου. 

http://www.fme.aegean.gr/el/courses


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)ΠΕΡΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Περιγραφή 

 

Πρόκειται για ένα α̟πό τα μαθήματα ̟που είναι ̟πλήρως ευθυγραμμισμένα με το 

αντικείμενο της ε̟πιστήμης του Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης, καθώς είναι 

α̟πόλυτα βέβαιο ότι οι α̟πόφοιτοι του Τμήματος θα κληθούν αργά ή γρήγορα να 

διοικήσουν έργα και να εφαρμόσουν τις γνώσεις ̟που α̟πεκόμισαν κατά την 

εκ̟παίδευσή τους. Βασικός σκο̟πός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών 

με τις κύριες μεθόδους/ τεχνικές διοίκησης των έργων, ό̟πως ο χρονικός 

π̟ρογραμματισμός (CPM, PERT), η διοίκηση και ο ̟προγραμματισμός χρήσης 

των ̟πόρων και η οικονομική ̟παρακολούθηση. Το μάθημα ̟περιλαμβάνει μια ̟πλήρη 

(δ) Εξοικείωση μέσω της χρησιμοποίησης πραγματικών π̟αραδειγμάτων που 

περιλαμβάνουν την ̟παρακολούθηση και βελτιστο̟ποίησης χρονικού 

προγραμματισμού και κόστους ενός Έργου. 

(ε) Κατανόηση ιδιαιτεροτήτων των μεθόδων Διαχείρισης Έργου ώστε να 

διευκολυνθεί η επιλογή και εφαρμογή της καταλληλότερης μεθόδου 

βελτιστο̟ποίησης χρονικού προγραμματισμού, ελέγχου και διαχείρισης κόστους για 

κάθε είδος Έργου. 

 

Ο φοιτητής με το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει 

σύνθετα προβλήματα Διοίκησης Έργου, να εντοπίζει ή να αναζητά δεδομένα 

συνδεόμενα με Φάσεις ενός Έργου, να προτείνει μεθόδους αποτελεσματικής 

μοντελοποίησης και αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων και τέλος να 

πραγματοποιεί υπολογισμούς και εκτιμήσεις ώστε να επιλύει τα εν λόγω προβλήματα 

και να παρουσιάζει τα προκύπτοντα αποτελέσματα. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
 
Λήψη αποφάσεων  
 
Αυτόνομη εργασία  
 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 



ε̟πισκό̟πηση των δραστηριοτήτων της διοίκησης των έργων, ξεκινώντας α̟πό τις 

φάσεις αυτού και καταλήγοντας στις ειδικές γνώσεις – δεξιότητες ̟που θα ̟πρέ̟πει να 

έχει ο Διευθυντής ενός έργου, ό̟πως οι μέθοδοι διαχείρισης του εύρους, των 

ανθρωπ̟ίνων ̟πόρων, της ̟ποιότητας και της επ̟ικοινωνίας. Τέλος, το μάθημα έχει 

μικρό εργαστηριακό μέρος καθαρά εισαγωγικό στο ο̟ποίο διδάσκεται ο 

τρό̟πος ̟προγραμματισμού και διαχείρισης των έργων μέσω εξειδικευμένου 

Λογισμικού (MS Project). 

 

Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus):  

i. Η φύση της διαχείρισης του Έργου, σχέση έργων και συστημάτων ̟παραγωγής, 

χαρακτηριστικά των έργων. Στοιχεία, έννοιες και ορολογία . 

ii. Κύκλος ζωή του έργου, ̟προσέγγιση μέσω διεργασιών, βασικές ενότητες για την 

̟παρακολούθηση και βελτιστο̟ποίηση των α̟ποτελεσμάτων 

iii. Προσδιορισμός του αντικειμένου του Έργου, ανάλυση και οργάνωση εργασιών, 

διοικητική δομή υλο̟ποίησης. 

iv. Προσδιορισμός των στοιχείων της μεθόδου με την ο̟ποία σχεδιάζεται και 

βελτιστο̟ποιείται ο χρονικός ̟προγραμματισμός του Έργου. 

v. Ειδικά ̟προβλήματα χρονο̟προγραμματισμού, διοίκηση ̟περιθωρίων 

δραστηριοτήτων, μοντελο̟οίηση ̟προβλημάτων στο ̟περιβάλλον MS-Project 

vi. Μοντελο̟ποίηση της αβεβαιότητας στον χρονικό ̟προγραμματισμό με την μέθοδο 

PERT και άλλων μοντέλων ̟προσομοίωσης.. 

vii. Σχεδιασμός του Προϋ̟πολογισμού του Έργου και μέθοδοι ̟παρακολούθησης και 

βελτιστο̟ποίησης του κόστους ενός Έργου. 

viii. Μέθοδοι ταυτόχρονης διαχείρισης ̟προβλημάτων ε̟πίτευξης 

χρονοπ̟ρογραμματισμού και βελτίωσης κόστους ενός Έργου, Ανάλυση βάσει της 

Μεθόδου Δεδουλευμένης Αξίας. 

ix. Διαχείριση Πόρων, ̟προσδιορισμός και μοντελο̟ποίηση ̟όρων σε ένα Έργο, 

μέθοδοι εξομάλυνσης ̟πόρων και εξοικείωση ̟προβλημάτων διαχείρισης ̟πόρων 

στο ̟περιβάλλον MS-Project 

x. Έλεγχος με στατιστικές μεθόδους και ε̟πίτευξη συμφωνημένης ̟ποιότητας 

xi. Διαχείριση Κινδύνων και αβεβαιότητας κατά την υλο̟ποίηση ενός έργου, 

κίνδυνοι ̟που συνδέονται με τον χρονο̟προγραμματισμό και το κόστος υλο̟ποίησης, 

μέθοδοι υ̟πολογισμού ε̟πίπ̟τωσης των κινδύνων 

xii. Τερματισμός ενός Έργου και μέθοδοι ολοκλήρωσης 

xiii. Ανασκό̟πηση των μεθόδων διαχείρισης έργου μέσω της ̟παρουσίασης δύο 

ολοκληρωμένων π̟ροβλημάτων, ενός έργου κατασκευής μικρού εργοστασίου και 

ενός έργου ανά̟πτυξης νέου π̟ληροφοριακού συστήματος στο ̟περιβάλλον MS-

Project. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση διαδικτύου τόσο για πρόσθετες πηγές μάθησης όσο 
και για την εκπόνηση εργασιών 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Προβλεπόμενες 
Διαλέξεις  

39 ώρες 



βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με 
τις αρχές του ECTS 

Πέντε ενδιάμεσες 
ασκήσεις που 
πριμοδοτούν τον τελικό 
βαθμό  

46 ώρες  
(προετοιμασίας και 

πρόσθετων 
φροντιστηριακών 

διαλέξεων) 

 
Προετοιμασία για τελική 
εξέταση 

50 ώρες  
(μελέτη και προετοιμασία 
επί όλου του διαθέσιμου 

υλικού - σημειώσεων, 
πρόσθετων συνδέσμων 

διαδικτύου, 
φροντιστηριακών 

ασκήσεων, εργασιών, συν 
συμμετοχή στην τρίωρη 

τελική εξέταση) 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  135 ώρες 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Τελική Εξέταση 100% πάνω σε σημειώσεις που 
είναι διαθέσιμες στους φοιτητές από την αρχή 
του εξαμήνου. Η εξέταση γίνεται με ανοικτές 
σημειώσεις και οι ερωτήσεις/ασκήσεις είναι 
συνθετικές, άμεσα σχετιζόμενες με την ύλη, αλλά 
δεν περιλαμβάνονται αυτούσιες στο βιβλίο. 
 
Πέντε ενδιάμεσες προαιρετικές ασκήσεις-μικρά 
τεστ πριμοδοτούν τον τελικό βαθμό ως και 20%. 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

Α) Σημειώσεις Μαθήματος 

 

Β) Πρόσθετα Συγγράμματα 

1. Διαχείριση Έργων, H. Maylor, εκδ. Κλειδάριθμος, 

2. Διαχείριση Έργων, Shtub Avraham, εκδ. Ε̟πίκεντρο. 

3. Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel Jr., (2008) Project Management: A 
Managerial Approach, 

Wiley 

4. Harold Kerzner (2009) Project Management Case Studies, Wiley 



5. Project Management Body of Knowledge, PMI, 2008, Project Management 
Institute, USA. 

6. Project Management: Processes, Methodologies, and Economics (2nd Edition), 
Shtub, A., Bard, 

J. and Globerson, S. 2004, Prentice Hall, USA. 

7. Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κινδύνων Έργων, Κηρυττό̟ουλος, Κ. 2006, Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος, Αθήνα 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά): 

 

 




