
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ  (Πρϊτοσ Κφκλοσ πουδϊν) 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΟΤ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρη 

του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μαθήματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 2 6 

Αςκιςεισ Πράξθσ 2  

   
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/BAT154/  

 ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ καταλλήλου 
επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο Προςόντων 
του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα αποτελεί το βαςικό ειςαγωγικό μάκθμα ςτισ ζννοιεσ του ζργου και των διαδικαςιϊν 
διοίκθςθσ και διαχείριςθσ ζργων. 

Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι των ςπουδαςτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ διοίκθςθσ ζργων, τθ 
ςφνδεςθ τθσ ζννοιασ του ζργου με τουσ εκάςτοτε επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ και το αντίςτοιχο 
επιχειρθςιακό / οικονομικό περιβάλλον και τθν κατανόθςθ τθσ ςυνολικισ εικόνασ του ζργου και των 
απαιτιςεων για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του. 

Επίςθσ αναφζρεται ςε ειςαγωγικζσ ζννοιεσ ςε μεκοδολογίεσ διαχείριςθσ ζργων και τθ κζςθ τουσ ςτθ 
διάρκεια του κφκλου ηωισ ενόσ ζργου, ζτςι ϊςτε ο φοιτθτισ να ζχει μία ςυνολικι αντίλθψθ των 
διαδικαςιϊν και μεκοδολογιϊν ςτθ διαχείριςθ ζργου. Με αυτι τθν ζννοια το μάκθμα αποτελεί τθ 
βάςθ πάνω ςτθν οποία ςυγκεκριμζνεσ μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ διαχείριςθσ ζργων αναπτφςςονται 
ςε επί μζρουσ ειδικά μακιματα τθσ κατεφκυνςθσ. 

Σζλοσ, ςτόχο του μακιματοσ αποτελεί θ κατανόθςθ από τουσ ςπουδαςτζσ τθσ ςθμαςίασ τθσ 
διαχείριςθσ των ζργων ςτθ ςφγχρονθ οικονομία και τθσ μετεξζλιξθσ τθσ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ 

https://eclass.hmu.gr/courses/BAT154/


 

 

ζργων ςε ζνα διακριτό επιςτθμονικό πεδίο / επάγγελμα 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ζχει κατανόθςθ τα βαςικά και κρίςιμα χαρακτθριςτικά των ζργων, τθν ςφνδεςθ τουσ με 
γενικότερουσ οικονομικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ και τισ αρχζσ του κφκλου ηωισ των 
ζργων. 

 Ζχει γνϊςθ των εργαλείων και των τεχνικϊν τθσ διαχείριςθσ του ζργου και πωσ αυτά 
χρθςιμοποιοφνται για να εξαςφαλίςουν τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των ζργων ςε χρόνο και 
εντόσ του προχπολογιςμοφ 

 Είναι ςε κζςθ διακρίνει τουσ βαςικοφσ ρόλουσ ςε ζνα πραγματικό ι μία μελζτθ περίπτωςθσ 
ζργου και να εκτιμιςει το ρόλο των ενδιαφερομζνων μερϊν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. 

 Χρθςιμοποιεί τισ μεκοδολογίεσ διαχείριςθσ ζργων για να προςδιορίςει βαςικά ςτοιχεία όπωσ 
κρίςιμθ διαδρομι, εξαρτιςεισ και ζνα ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα. 

 Αναλφει και υπολογίηει τα βαςικά ςτοιχεία κόςτουσ του ζργου και τθ ςφνδεςθ τουσ με το 
χρονοδιάγραμμα του ζργου. 

 υνεργαςτεί με τουσ ςυμφοιτθτζσ του για να δθμιουργιςουν και να παρουςιάςουν ζνα 
ςχζδιο ςε μια μελζτθ περίπτωςθσ ζργου που περιλαμβάνει τθν οργάνωςθ του ζργου, 
κατανομι βαςικϊν κακθκόντων, και τα βαςικά ςχζδια του ζργου (Ανάλυςθ Περιβάλλοντοσ – 
Επικοινωνίεσ, τόχουσ, Ανάλυςθ Δομισ Εργαςιϊν, Χρονοπρογραμματιςμό, και 
Προχπολογιςμό) 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

Σο μάκθμα αποςκοπεί ςε   

  

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ Ζργων 
2. Ηγεςία και κακοδιγθςθ ςτισ επιχειριςεισ και τα ζργα 
3. Απόδοςθ & υποκίνθςθ εργαηομζνων  
4. Ανάλυςθ χρθματοδοτικϊν προβλθμάτων ςτα ζργα 
5. Προγραμματιςμόσ επενδφςεων 
6. Ανάλυςθ & αξιολόγθςθ ζργων 
7. Χρονικόσ προγραμματιςμόσ ζργων 
8. Κόςτοσ ζργων 

 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςη κ.λπ. 

τθ τάξθ Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

- 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτικήw 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ & Αςκιςεισ Πράξθσ  52 

Case Study 28 

 

Αυτοτελισ Μελζτθ 70 

Σφνολο Μαθήματοσ  

(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ ανά 
150 



 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

πιςτωτική μονάδα) 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι  
 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν κα γίνεται με : 

(A): Γραπτι Εξζταςθ (Ερωτιςεισ φντομθσ Απάντθςθσ, 
Ερωτιςεισ Πολλαπλισ Επιλογισ, Επίλυςθ Προβλθμάτων) 
(Β): Αςκιςεισ κατά τθν Διάρκεια του Εξαμινου 
 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν είναι προςβάςιμθ από αυτοφσ 

για επεξθγιςεισ αναφορικά με τθν βελτίωςθ τουσ. 

 

 ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
1. «Διοίκθςθ & Διαχείριςθ Ζργων – Μζκοδοι & Σεχνικζσ», εραφείμ Πολφηοσ, Εκδόςεισ Κριτικι, 2θ Ζκδοςθ 2011. 
2. «Διοίκθςθ Ζργων», Jack R. Meredith & Samuel J. Mantel Jr. & Scott M. Shafer, Εκδόςεισ Προπομπόσ, 2020. 
3. «Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Ζργων», Σςιρίκασ Ακανάςιοσ, Εκδόςεισ Rosili, 2017. 
 
-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 
1. The Journal of Modern Project Management 
2. Project Management Journal (SAGE Journals) 

3. International Journal of Project Management (Elsevier 

 


