
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EEE.3.7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 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 

ECTS 

Διαλέξεις  2  3 
  

Σύνολο 2 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Μάθημα Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.eee.uniwa.gr/el/spoudes/pps/ps 

 
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 Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων που αφορούν τον προγραμματισμό, 
τον έλεγχο, και την αξιολόγηση τεχνικών έργων και προγραμμάτων. Στο πλαίσιο του 
μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της διοίκησης των έργων, μέθοδοι επιλογής 
και αξιολόγησης έργων, τεχνικές και μέθοδοι χρονικού προγραμματισμού, ανάλυσης 
κόστους-διάρκειας, βέλτιστη κατανομή και εξομάλυνση πόρων ενός έργου, και μέθοδοι 
ελέγχου ενός έργου. 
 
Αναλυτικά, οι φοιτητές/τριες με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει είναι σε θέση 
να: 



 Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τον 
προγραμματισμό, τον έλεγχο, και την αξιολόγηση τεχνικών έργων και 
προγραμμάτων  

 Αναγνωρίζουν τις δραστηριότητες ενός τεχνικού έργου και να υπολογίζουν τις 
κρίσιμες δραστηριότητες και την κρίσιμη διαδρομή του έργου 

 Έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν τα βασικά διαγράμματα ενός έργου 
 Έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα κρίσης, να μπορούν να συγκρίνουν και να 

αξιολογούν διαφορετικές καταστάσεις σχετικά το άμεσο, έμμεσο και συνολικό 
κόστος ενός έργου  

 Μπορούν με άνεση να κάνουν χρήση των μεθόδων που σχετίζονται με τον χρονικό 
προγραμματισμό τεχνικών έργων 

 Προτείνουν λύσεις για την βέλτιστη υλοποίηση του έργου 
 Μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και 

να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια 
μελέτη περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της 
αξιολόγηση και πρόταση για λύσεις. 

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 

 
Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των παρακάτω ικανοτήτων: 
1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 

και των απαραίτητων τεχνολογιών  
2. Λήψη απόφασης 
3. Κριτική σκέψη 
4. Αυτόνομη εργασία  
5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
6. Δεξιότητες γραπτού και προφορικού λόγου 
7. Δεξιότητες επικοινωνίας 
 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
1. Εισαγωγή στη διαχείριση έργων 

Διαχειριστής έργου, κίνητρα, κανόνες επικοινωνίας και συνεργασίας και η ατζέντα του 
έργου 



2. Ορισμός του έργου και προδιαγραφές 
Ορισμός έργου, έκθεση σκοπιμότητας, έναρξη έργου και προδιαγραφές έργου   

3. Εργασίες του έργου και συγκρότηση της ομάδας 
Δομή ανάλυσης εργασιών (WBS), προσδιορισμός δεξιοτήτων και συγκρότηση της 
ομάδας έργου 

3. Εναρκτήρια συνεδρίαση    
Η ατζέντα της εναρκτήριας συνεδρίασης, παρουσίαση προδιαγραφών, μελών,        
επεξήγηση κανόνων συνεργασίας και του τρόπου προγραμματισμού 

4. Λίστα εργασιών του έργου  
Προετοιμασία για τη λίστα εργσιών του έργου, διάγραμμα συνάφειας, οριστικοποίηση 
της λίστας εργασιών του έργου  

5. Δημιουργία διαγράμματος GANTT  
Τα βασικά του διαγράμματος GANT, χρήση του MSProject για τη δημιουργίας του 
διαγράμματος 

6. Χρονικός προγραμματισμός έργου  
Εισαγωγή στον χρονικό προγραμματισμό έργου, ευθύγραμμα διαγράμματα, δικτυωτά 
διαγράμματα, συνολική χρονική διάρκεια έργου και κρίσιμη διαδρομή έργου  

7. Διαχείριση ποιότητας έργου   
Ποιοτικός προγραμματισμός έργου,, έργαλεία και τεχνικές, διασφάλιση ποιότητας, 
εργαλεία και τεχνικές ποιοτικού έλεγχου 

8. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων του έργου  
Οργανωτικός προγραμματισμός, απόκτηση προσωπικού και ανάπτυξη ομάδας 

9. Διαχείριση επικοινωνίας έργου  
Προγραμματισμός επικοινωνιών, διανομή πληροφοριών, έκθεση απόδοσης και 
διοικητική περάτωση 

10. Διαχείριση κινδύνου έργου 
Προγραμματισμός  διαχείρισης κινδύνου, προσδιορισμός κινδύνου, ποιοτική και 
ποσοτική ανάλυση κινδύνου, προγραμματισμός απόκρισης κινδύνου,  παρακολούθηση 
και έλεγχος κινδύνου  

11. Αλλαγή έργου 
Η επιτροπή αλλαγής, δομή και διαδικασίες, έλεγχος αλλαγής 

12. Κλείσιμο έργου και αξιολόγηση 
Χαρακτηριστικά κλεισίματος έργου, σύμβαση κλεισίματος, διοικητικό κλείσιμο και 
διοικητικά αποτελέσματα κλεισίματος του έργου., αξιολόγηση έργου 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική παρουσία των 
φοιτητών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
 Χρήση Οπτικοακουστικού υλικού και πολυμεσικών 

εφαρμογών 
 Ενημέρωση και βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό 

μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του 
μαθήματος και μέσω e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 
Εργασία που αφορά 
μελέτη περίπτωσης 

52 



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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

(ατομική  εργασία) 
Αυτοτελής μελέτη 12 
Σύνολο Μαθήματος  90 

 

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. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
 
Γραπτή Εξέταση: 80%  
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση μιας 
σειράς ασκήσεων που σχετίζονται με όλο το γνωστικό 
αντικείμενο του μαθήματος. 
 
Αυτοτελής Μελέτη (υποχρεωτική) : 20%  
Η υποχρεωτική εργασία αναφέρεται στη μελέτη 
περίπτωση ενός έργου.  
 

13. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Απόστολος Ι. Κοκκόσης.  “Διαχείριση Έργων”, 3η Έκδοση, 2016, Σύγχρονη Εκδοτική 
2. Απόστολος Ι. Κοκκόσης, Διαχείριση Έργων και Σχεδίαση CAD, Σύγχρονη Εκδοτική, 2013. 
3. Πολύζος Σεραφείμ. “ Προγραμματισμός & Οργάνωση των Έργων”, 2006, Εκδόσεις 

Τζιόλα 
4. Πολύζος Σεραφείμ. “ Διοίκηση και διαχείριση των έργων” , 2011, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 
5. Eric Verzuh. “ Εισαγωγή στην Διαχείριση Εργου”, 2002, Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ  
6. Burke, Rory. “Διαχείριση έργου” , 2002, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 
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