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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού Υπευθύνου και 
Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής 
και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Δημήτριος Εμίρης, Καθηγητής, Παν. Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

210.4142318 – emiris@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Διοίκηση και Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

202, 203 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 9 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών:   153 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Το παρόν μάθημα απευθύνεται  
• σε όσους ασχολούνται με έργα (projects) από την τεχνική 
πλευρά  
• σε όσους εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και την 
αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων που σχετίζονται με έργα 
• σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ευρύ γνωσιακό 
υπόβαθρο προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους 
ή να επιδιώξουν επαγγελματική ανέλιξη ή επαγγελματική 
πιστοποίηση στη διοίκηση έργων 
• Αποφοίτους Σχολών Διοίκησης και Πολυτεχνείων 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά και Αγγλικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Συνίσταται η κατοχή βασικών γνώσεων μαθηματικών.  
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και 
προσωπικό λογαριασμό e-mail. 
 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού 
εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), 
παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική 
υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο 
Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική 
ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας 
γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το 
εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και 
παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης 
και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Επίσης σε 
κάποιες διδακτικές ενότητες είναι διαθέσιμα video διαλέξεων τα οποία 
δεν μπορεί ο συμμετέχοντας να αποθηκεύσει αλλά μόνο να 
παρακολουθήσει on line συνδεδεμένος με την πλατφόρμα όσες φορές το 
επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα 
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ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει 
πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση 
Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και 
ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία 
επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών.  Οι συμμετέχοντες 
πρέπει να :  

• μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις 

• χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη 
του μαθήματος 

• υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και 
απαντήσεις τελικής εξέτασης  

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ωρών παρακολούθησης μέσω  της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων 3 μήνες, 75 ώρες 

Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Προϊόντων 3 μήνες, 24 ώρες 

Ανάλυση και Υποστήριξη Αποφάσεων για 
την Επιλογή Έργων / Προϊόντων 

3 μήνες, 54 ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 
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Σκοπός προγράμματος  

Το μάθημα Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων ασχολείται με τη μελέτη και 
πρακτική της Διοίκησης Έργων (Project Management) εξετάζοντας 
συνολικά ένα έργο από την απόφαση υλοποίησής του μέχρι την 
ολοκλήρωσή του. Αρχικά, παρουσιάζονται οι γνωστικές περιοχές, οι 
μεθοδολογίες και οι προσεγγίσεις για την αξιολόγηση και επιλογή μεταξύ 
υποψηφίων έργων, και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα ευθυγράμμισης 
των στόχων της Διοίκησης Έργων με τη στρατηγική μίας επιχείρησης ή 
οργανισμού. Κατόπιν, παρουσιάζονται βήμα-βήμα οι περιοχές γνώσης της 
Διοίκησης Έργων, ξεκινώντας από τη Συνολική Διοίκηση και περνώντας 
μέσα από τη Διαχείριση των Συμμετόχων, τη Διαχείριση του Φυσικού 
Αντικειμένου, τη Διαχείριση Χρόνου και Κόστους, τη Διαχείριση 
Επικοινωνιών και τη Διαχείριση Κινδύνων, σε συνδυασμό με στοιχεία 
Διαχείρισης Αλλαγών και Διοίκησης Δεδουλευμένης Αξίας. Επιτελείται μία 
ενδελεχής παρουσίαση και ανάλυση των πλέον αποδεκτών και 
υιοθετημένων παγκοσμίως εργαλείων, μεθοδολογιών, τεχνικών και 
προτύπων, τα οποία υποστηρίζουν την ορθή ανάπτυξη προγραμμάτων 
έργων και παρέχουν αξιόπιστους ποσοτικούς δείκτες που υποστηρίζουν 
την παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων. 
Παράλληλα, εξετάζεται μία επιχειρηματική περίπτωση όπου 
εφαρμόζονται όλα τα εργαλεία. Οι σπουδαστές αναλύουν την 
επιχειρηματική περίπτωση, αναπτύσσουν την αντίστοιχη τεκμηρίωση και 
τις αναφορές (όπως, το καταστατικό του έργου, την αναλυτική τεκμηρίωση 
του φυσικού αντικειμένου, το χρονικό προγραμματισμό, την ανάπτυξη του 
προϋπολογισμού, το σχέδιο στελέχωσης και το σχεδιασμό αντιμετώπισης 
κινδύνων) και παρουσιάζουν την εργασία τους. Το σύνολο του μαθήματος 
ενδυναμώνει τη σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής και προετοιμάζει 
τους σπουδαστές για εργασία σε εθνικά ή/και διεθνή έργα. 
Ο στόχος του μαθήματος Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Προϊόντων είναι η 
εισαγωγή των σπουδαστών στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και πρακτικές 
για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων. Το μάθημα καλύπτει κύριες 
φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης ενός προϊόντος, όπως: στρατηγική 
ανάπτυξης νέων προϊόντων, προγραμματισμός ανάπτυξης και οργάνωση 
έργων ανάπτυξης, προσδιορισμός αναγκών πελάτη, δημιουργία ιδεών για 
το προϊόν, επιλογή βέλτιστης ιδέας προς ανάπτυξη, αρχές σύνθεσης 
λειτουργικών ενοτήτων προϊόντος, εργαλεία ποιοτικού ελέγχου στην 
ανάπτυξη προϊόντος (π.χ. QFD, πίνακες σύγκρισης και αξιολόγησης 
προδιαγραφών, ανάλυση λειτουργιών), δοκιμή ιδέας προς ανάπτυξη, και 
σχεδιάζοντας για το περιβάλλον (Οικολογικός Σχεδιασμός - Ecodesign). Οι 
περισσότερες αρχές που αναπτύσσονται αφορούν κυρίως φυσικά 
προϊόντα, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και για την ανάπτυξη 
υπηρεσιών ή προϊόντων λογισμικού. 
Το πρόγραμμα του μαθήματος παρέχει στους σπουδαστές τα πλαίσια, 
εργαλεία, τεχνικές, και τις προοπτικές που θα τους βοηθήσουν στην πιο 
αποτελεσματική ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το μάθημα παρέχει 
ολοκληρωμένη κάλυψη των σημαντικότερων θεμάτων για την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων καθοδηγούμενων από την αγορά ή και την 
τεχνολογική εξέλιξη. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανάπτυξης βιομηχανικών 
προϊόντων καθώς και καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
 
Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος οι σπουδαστές θα μάθουν: 
•Πώς να διεξάγουν για ένα νέο προϊόν διαγνωστικό έλεγχο και να 
αναπτύξουν μια νέα στρατηγική ανάπτυξης ενός προϊόντος. 
•Πώς να σχεδιάσουν μια νέα διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος που 
ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία ώστε να αναπτυχθούν 
προϊόντα προσφέρουν αξία για τον πελάτη μέσω της διαφοροποίησης. 
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•Πώς να «ανακαλύψουν» τις ανάγκες των καταναλωτών/χρηστών και να 
δοκιμάσουν τις νέες ιδέες του υπό ανάπτυξη προϊόντος που εξυπηρετούν 
καλύτερα τις ανάγκες τους. 
Το μάθημα αυτό είναι κατάλληλο για όσους ήδη εμπλέκονται στην 
ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων ανάπτυξης νέων προϊόντων ή 
ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τους λειτουργικούς 
τομείς, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων, την εμπορία, την έρευνα και την 
ανάπτυξη, τη γενική διοίκηση, τον σχεδιασμό, τη μηχανική, τις λειτουργίες, 
τις πωλήσεις, την στρατηγική, και τη χρηματοδότηση, καθώς και μέλη 
διατμηματικών ομάδων ανάπτυξης προϊόντων. 
Σκοπός του Προγράμματος Ανάλυση και Υποστήριξη Αποφάσεων για την 
Επιλογή Έργων / Προϊόντων είναι η κατανόηση και χρήση ποσοτικών 
μεθόδων για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Η λήψη των 
αποφάσεων υλοποιείται μέσα σε ένα πολύπλοκο και συχνά 
μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον, όπου ο λήπτης της απόφασης 
προσπαθεί να προβλέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αντικειμενικές  
συνθήκες. Απαιτείται επομένως η απόκτηση γνώσεων σε μεθόδους 
ποσοτικής ανάλυσης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον αποτελεσματικό 
χειρισμό προβλημάτων απόφασης  σε πραγματικές συνθήκες. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 

         Γνωστικές Δεξιότητες (γνωστικές, 
συμπεριφορές/στάσεις, ψυχοκινητικές 

κ.α.)                                      (ικανότητα 
συλλογής, οργάνωσης και ανάλυσης 
δεδομένων μέσα από παρατήρηση, 

σύγκριση, πρόβλεψη, ιεράρχησης, πχ να 
γνωρίζω τι σημαίνει κάτι, να 

αντιλαμβάνομαι τι θα προκύψει εάν..., 
ικανότητα αξιοποίησης των γνωστικών 

και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 

καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, διαμόρφωση νοοτροπίας, 
ικανότητα χρήσης των ερεθισμάτων τα 

οποία εξελίσσονται σε κινητήρια 
δραστηριότητα, να μπορώ να αναλάβω, 

να επιλέξω, να περιγράψω κάτι) 

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να βοηθήσει / ενθαρρύνει τους 
σπουδαστές να: 
1.  Αντιληφθούν το πώς τοποθετείται το μοντέρνο Project 
Management στις σύγχρονες επιχειρήσεις, γιατί τα έργα 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την επιχειρηματική στρατηγική 
και πώς τα έργα βοηθούν να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί 
στόχοι. 
2.  Μάθουν πώς να οργανώνουν και να διοικούν έργα 
χρησιμοποιώντας παγκοσμίως αποδεκτές, αποτελεσματικές 
τεχνικές Project Management. 
3.  Μάθουν, κατανοήσουν και υιοθετήσουν προσεγγίσεις, 
τεχνικές και μεθοδολογίες ώστε να βελτιστοποιούν τα έργα 
τους από κάθε άποψη, όπως, φυσικό αντικείμενο, χρόνος, 
κόστος, παραγωγικό δυναμικό, κλπ. 
4. Αποκτήσουν γνώση στις πτυχές επικοινωνίας του Project 
Management περιλαμβανομένων αρκετών περιοχών, όπως η 
Διαχείριση Συμμετόχων, η Διαχείριση του Φυσικού 
Αντικειμένου, η Διαχείριση Κινδύνων, η Διαχείριση Αλλαγών, 
κλπ. 
5.  Κατανοήσουν το συστηματικό, διεργασιο-κεντρικό 
περιβάλλον του Project Management μαζί με τα συναφή 
πρότυπα. 
6.  Εξασκήσουν το Project Management μέσα από εκτενή 
εργασία πάνω σε μία επιχειρηματική περίπτωση. 
7.  Έλθουν σε επαφή με σύγχρονα λογισμικά Διοίκησης Έργων 
που επιτρέπουν τον προγραμματισμό, παρακολούθηση, 
έλεγχο, αναφορά και πρόβλεψη των έργων, 
8.  Αποκτήσουν κίνητρο για περαιτέρω μελέτη στο 
αντικείμενο και να επιδιώξουν επαγγελματικές ή πρακτικές 
πιστοποιήσεις. 
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Επίσης αποκτούν δεξιότητες όπως: 

• Κατανόηση εννοιών/προβλημάτων 

• Εφαρμογή γνώσεων/μοντέλων 

• Ανάλυση δεδομένων 

• Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

• Αξιολόγηση/ερμηνεία αποτελεσμάτων 

• Ικανότητα διεπιστημονικής σκέψης 

• Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και πληροφοριών 

• Ικανότητα χρήσης/σύνθεσης γνώσεων και 
ερεθισμάτων από πραγματικά προϊόντα 

 

  

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος 
διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζοντα
ι οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούνται 
από το 
πρόγραμμα και 
γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, 
διάκριση μεταξύ 
των γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θεω
ρία 

Πρακτική 
Δια ζώσης 

διδασκαλία 
στην τάξη 

Από απόσταση  
(e-learning) 

Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων 

1. Εισαγωγή & 
Πλαίσιο 
Διοίκησης 
Έργων (ΔΕ): 
Βασικές Έννοιες 
– Ορισμοί – Το 
Περιβάλλον της 
Διοίκησης 
Έργων – Στόχοι 
και προκλήσεις 
της ΔΕ - Ο 
Κύκλος Ζωής 
του Έργου και 
του Προϊόντος 
του Έργου – 
Οργανωτικές 
Δομές – Ο Ρόλος 

6 6  12 1 1,2, 5 
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του Γραφείου 
Διοίκησης 
Έργων (Project 
Management 
Office – PMO) – 
Ρόλος και 
Υπευθυνότητες 
Διοικητών 
Έργων – 
Προγράμματα, 
χαρτοφυλάκια 
και συμμέτοχοι 
– Γνωστικές 
περιοχές της ΔΕ 
– Διεργασίες και 
ομάδες 
διεργασιών – 
Παράγοντες 
περιβάλλοντος 
επιχείρησης και 
περιουσιακά 
στοιχεία 
οργανισμού – 
Δεξιότητες ΔΕ 

2. Στρατηγικός 
σχεδιασμός και 
μέθοδοι 
επιλογής έργων: 
 Ανάλυση του 
κύκλου ζωής – 
Πραγματική 
αξία και 
πραγματικό 
κόστος ενός 
έργου - 
Προσδιορισμός 
και φιλτράρισμα 
έργων - Τεχνικές 
αξιολόγησης και 
επιλογής έργων 
– Παραδείγματα 

3 3  6 2 1,2,3,4,5 

3. Συνολική 
Διοίκηση του 
Έργου: 
Εισαγωγή - 
Καταστατικό και 
Έκθεση Φυσικού 
Αντικειμένου – 
Σχέδιο 
(Πρόγραμμα) 
Έργου και 

2 4  6 3 1,2,3,4,5 
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Συνιστώσες του 
– 
Παρακολούθησ
η και Έλεγχος 
Προόδου - 
Κεντρική και 
Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση 
Αλλαγών – 
Κλείσιμο Έργου 
ή Φάσης – 
Παρουσίαση 
Πρότυπων 
Καταστατικών 
και Σχεδίων 
Διοίκησης Έργου 

4. Διαχείριση 
Φυσικού 
Αντικειμένου 
(ΦΑ) του Έργου: 
Προγραμματισμ
ός διαχείρισης 
του ΦΑ, 
συλλογή 
απαιτήσεων και 
παγίωση του 
αντικειμένου - 
Τεχνικές και 
Πρότυπα Δομής 
Ανάλυσης 
Εργασιών (Work 
Breakdown 
Structure – 
WBS) – Μέθοδοι 
αξιολόγησης και 
ελέγχου του ΦΑ 
- Σχέδιο 
Διαχείρισης ΦΑ 

2 4  6 4 1,2,3,4,5 

5. Διαχείριση 
Συμμετόχων του 
Έργου: 
Εισαγωγή – 
Αναγνώριση 
Συμμετόχων – 
Διαχείριση και 
Παρακολούθησ
η Εμπλοκής 
Συμμετόχων – 
Παραδείγματα 
Μεθόδων 

2 3  5 5 1,2,3,4,5 
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Αναγνώρισης 
Συμμετόχων 

6. Διαχείριση 
Χρόνου του 
Έργου: 
Μελέτη και 
Οργάνωση 
Δραστηριοτήτων 
- Εκτίμηση 
Παραγωγικού 
Δυναμικού και 
Διάρκειας 
Δραστηριοτήτων 
– Τεχνικές 
Εκτίμησης και 
Συνήθη 
Προβλήματα – 
Ανάπτυξη 
Ακολουθίας 
Δραστηριοτήτων 
και Τεχνικές 
Ανάπτυξης 
Γραφημάτων – 
Εξαρτήσεις, 
Περιορισμοί και 
Προθεσμίες – 
Είδη Δικτύων – 
Χρονικός 
Προγραμματισμ
ός και Μέθοδος 
Κρίσιμης 
Διαδρομής - 
Συμπίεση 
Χρονοδιαγράμμ
ατος και 
Βελτιστοποίηση 
- Πρότυπα 
Χρονικής 
Διαχείρισης 
Έργων 

5 9  14 6 1,2,3,4,5 

8. Οικονομική 
Διαχείριση 
Έργου: 
Τιμές και Είδη 
Παραγωγικού 
Δυναμικού – 
Ανάπτυξη 
Προϋπολογισμο
ύ και Μέθοδοι 
Κατάρτισής του 
– Ανάθεση 

2 2  4 8 1,2,3,4,5 
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Παραγωγικού 
Δυναμικού και 
Εξισορρόπησή 
του – 
Βελτιστοποίηση 
Διάρκειας Έργου 
και 
Απασχόλησης 
Παραγωγικού 
Δυναμικού 

9. 
Παρακολούθησ
η και Έλεγχος 
της Προόδου 
ενός Έργου: 
Πρότυποι 
Δείκτες και 
Μορφές 
Αναφορών – Η 
Μέθοδος 
Διοίκησης της 
Δεδουλευμένης 
Αξίας (Earned 
Value 
Management – 
EVM) – 
Σύγκριση 
προϋπολογισμέ
νου και 
πραγματικού 
κόστους – 
Εντοπισμός 
αποκλίσεων, 
διόρθωση 
πορείας και 
μελλοντικές 
εκτιμήσεις 

2 3  5 9 1,2,3,4,5 

10. Διαχείριση 
Επικοινωνιών 
Έργου: 
Εισαγωγή – Είδη 
Επικοινωνίας – 
Απαιτήσεις – 
Χαρακτηριστικά 
Συμμετόχων – 
Ανάπτυξη 
Σχεδίου 
Επικοινωνιών 

2 4  6 10 1,2,3,4,5 

11. Διαχείριση 
Κινδύνων 
Έργου: 

3 5  8 11 1,2,3,4,5 
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Μητρώο 
Κινδύνων – 
Μέθοδοι 
Ποιοτικής και 
Ποσοτικής 
Ανάλυσης 
Κινδύνων – 
Σχεδιασμός 
Εκτάκτων 
Καταστάσεων – 
Σχεδιασμός και 
Τεχνικές 
Αντιμετώπισης 
Κινδύνων – 
Προληπτική και 
Διορθωτική 
Διαχείριση 
Κινδύνων Έργου 
– 
Παρακολούθησ
η Εξέλιξης 
Κινδύνων 

12. Διαδικασία 
Κλεισίματος 
Έργου: 
Έλεγχος 
Ολοκλήρωσης 
Σύμβασης και 
Παραλαβή 
Έργου – Ρήτρες 
– Ιστορικά 
Στοιχεία – 
Διαχείριση 
Γνώσης 

2 1  3 12 1,2,3,4,5 
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*Μαθησιακά Αποτελέσματα 
1. Η σε βάθος κατανόηση της σημασίας του Project Management στο επιχειρηματικό και βιομηχανικό περιβάλλον και 
η δυνατότητα υποστήριξης για την υιοθέτησή του. 
2. Η δυνατότητα συσχέτισης του PM και των συστατικών του διεργασιών με τη στρατηγική και τους στόχους ενός 
οργανισμού καθώς και με το σύνολο των φάσεων του κύκλου ζωής ενός έργου, μέσα από βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές. 
3. Η αποτελεσματική εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών PM στην ανάλυση και επίλυση θεμάτων σχετιζόμενων με 
έργα. 
4. Η απόκτηση δεξιοτήτων, γνώσεων και επιχειρημάτων Διοίκησης Έργων, ώστε να μπορεί ο σπουδαστής να σταθεί 
σαν Project Manager σε επιχειρήσεις και να συνδράμει στην εθνική οικονομία και στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. 
5. Η ανάπτυξη ερεθισμάτων και ενδιαφέροντος περαιτέρω μελέτης και εμβάθυνσης στο πεδίο του PM. 
 

Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Προϊόντων 

Εισαγωγή, 
Βασικές Έννοιες, 
Ορισμοί και 
Στρατηγική 
Ανάπτυξης 
Προϊόντων 
(Introduction to 
Product 
Development 
Process) 

   2  

 

Βασικές Έννοιες 
Καινοτομίας 
στην Ανάπτυξη 
Προϊόντων 
(Innovation and 
Product 
Development) 

   2  

 

Βασικές Έννοιες 
Προγραμματισμ
ού Ανάπτυξης 
Προϊόντων 
(Product 
Planning and 
Project 
Selection) 

   2  

 

Βασικές Έννοιες 
Προσδιορισμού 
Αναγκών 
Χρηστών 
(Identifying 
Customer 
Needs) 

   2  
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Βασικές Έννοιες 
Προσδιορισμού 
Προδιαγραφών 
Προϊόντος 
(Product 
Specifications) 

   2  

 

Βασικές Έννοιες 
Δημιουργίας 
Ιδεών για το 
Προϊόν (Concept 
Selection) 

   2  

 

Εργαλεία 
Ποιότητας στην 
Ανάπτυξη 
Προϊόντων 
(Quality Tools in 
Product’s Idea 
Development) 

   2  

 

Βασικές Έννοιες 
Αξιολόγησης και 
Επιλογής Ιδεών 
για το Προϊόν 
(Concept 
Selection) 

   2   

Βασικές Έννοιες 
Βιομηχανικού 
Σχεδιασμού, 
Χρήσης 
Πρωτοτύπων και 
Σύνθεσης 
Λειτουργικών 
Ενοτήτων ενός 
Προϊόντος 
(Industrial 
Design, 
Prototyping & 
Product 
Architecture) 

   2   

Βασικές Έννοιες 
Δοκιμής Ιδεών 
Προϊόντος και 
Οικονομική 
Ανάλυση 
Ανάπτυξης 
(Concept Testing 
and Product 
Development 
Economics) 

   2   

Βασικές Έννοιες 
Ανάπτυξης 
Φιλικών προς το 

   2   
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Περιβάλλον 
Προϊόντων 
(Product 
Ecodesign) 

Σχετικές μελέτες 
περίπτωσης 
(Case Studies) 

   2   

Ανάλυση και Υποστήριξη Αποφάσεων για την Επιλογή Έργων / Προϊόντων 

Εισαγωγή    4.5  • Να 
αντιλαµβάνοντα
ι τις βασικές 
κατηγορίες 
µοντέλων που 
χρησιµοποιούντ
αι στη λήψη 
επιχειρηµατικώ
ν αποφάσεων, 
τις δυνατότητες 
και 
περιορισμούς 
που 
προσφέρουν και 
τις κατηγορίες 
των αποφάσεων 
που 
αντιµετωπίζουν 
 • Να 
εφαρµόζουν 
τεχνικές και 
αλγορίθµους 
της 
επιχειρησιακής 
έρευνας για την 
επίλυση 
προβλημάτων 
στην Διοίκηση 
Έργων και εν 
γένει 
διοικητικών 
προβλημάτων  
• Να 
χρησιμοποιούν 
την κατάλληλη 
μεθοδολογία 
ανάλυσης και 
προσδιορισμού 
βέλτιστης λύσης 
στην λήψη 
αποφάσεων 

Το περιβάλλον 
λήψης 
αποφάσεων-
αποφάσεις υπό 
βεβαιότητα και 
αποφάσεις υπό 
αβεβαιότητα 

   4.5  

Επιλογή Έργου    4.5  

Κριτήρια 
Επιλογής 
Μοντέλου 

   4.5  

Μοντέλα 
Επιλογής Έργου 

   4.5  

Γραμμικός 
Προγραμματισμ
ός 

   4.5  

Ανάλυση 
ευαισθησίας 

   9  

Μεθοδολογίες 
Αξιολόγησης 
Εναλλακτικών 
Έργων 

   4.5  

Μοντέλα 
Ακέραιου 
Προγραμματισμ
ού 

   4.5  

Μελέτες 
Περίπτωσης 

   9  
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Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

H εξεταστική διαδικασία κάθε διδακτικής ενότητας  
πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσα από την 
πλατφόρμα e-learning με τη συμπλήρωση τεστ επίδοσης 
(ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής) το οποίο είναι 
διαθέσιμο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή με την 
ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής 
εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία 
υποβολής των απαντήσεων. 
Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε 
συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη 
συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση 
ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από 
την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα. 
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Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1. Δημήτριος Εμίρης 
2. Δημήτριος Καραλέκας 
3. Στυλιανή Σοφιανοπούλου 

Ιδιότητες εκπαιδευτών 1. Δημήτριος Εμίρης, Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου 
Πειραιώς 
2. Δημήτριος Καραλέκας, Μέλος ΔΕΠ 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 
3. Στυλιανή Σοφιανοπούλου, Μέλος ΔΕΠ 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 
Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Διδακτικής/Θεματικής 
Ενότητας Εκπαιδευτικού Προγράμματος   
Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης 

Βαθμοί ECVET   

(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 
 

Ώρες Εξ 

Αποστάσεως 

Σύνολο 

Ωρών 

Μονάδες 

ECVET 

75+24+54 153 
153 

6,12 
 /25 

 
 

 
6,12 μονάδες ECVET 

Εισαγωγή στη Διοίκηση 
Έργων 

3 μήνες, 75 ώρες, 3 

μονάδες ECVET 

Εισαγωγή στην 
Ανάπτυξη Προϊόντων 

3 μήνες, 24 ώρες 

Ανάλυση και 
Υποστήριξη 
Αποφάσεων για την 
Επιλογή Έργων / 
Προϊόντων 

3 μήνες, 54 ώρες, 2,16 

μονάδες ECVET 
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Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 
Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων: 350€ χωρίς έκπτωση, 
250€ με έκπτωση Νο1 και 300€ με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ 
(200+100) 
 
Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Προϊόντων: 350€ χωρίς 
έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 και 300€ με έκπτωση 
Νο2 
Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ 
(200+100) 
 
Ανάλυση και Υποστήριξη Αποφάσεων για την 
Επιλογή Έργων / Προϊόντων: 350€ χωρίς έκπτωση, 
250€ με έκπτωση Νο1 και 300€ με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ 
(200+100) 
 
 

 

Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
Έκπτωση Νο1:750€ 
Έκπτωση Νο2: 900€ 

 

Εκπτωτική πολιτική 

 
 

Έκπτωση Νο1 
• Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 

ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα 
ανεργίας 

• Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Κατάστασης 

• AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής 

• Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή 
Βεβαίωση Φοίτησης 

• Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι 
ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή 
σχέση εργασίας με το φορέα 

• Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), 
εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με 
το φορέα 

Έκπτωση Νο2 
• Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 

ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

• Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων 
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 

• Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας 
περιόδου 
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Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) 1. Σύμφωνα με το αναγραφόμενο πλάνο καταβολής 
δόσεων κάθε διδακτικής ενότητας  

2. Εφάπαξ 
3. Με δυνατότητα αποπληρωμής σε ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής ενότητας 
σε μήνες και με προϋπόθεση την εξόφληση των 
διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της 
διδακτικής ενότητας. 

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον 
αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του 
προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου 
Σπουδών. Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων μετά την 
έναρξη των τμημάτων.  

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης διδάκτρων εκπαιδευτικής 
ενότητας ώστε να δοθεί εκ νέου πρόσβαση στην πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης και να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με 
την εκπαιδευόμενο η συμμετοχή του στην τελική εξέταση με 
την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική 
ενότητα. 

 

 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 
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Παράρτημα 

Θεματικά πεδία ανά Επιστημονικό κλάδο 
 

Επιλέξτε έως 3 θεματικά πεδία (τα κυριότερα) που σχετίζονται με το πρόγραμμά σας και 

συμπληρώστε τους αντίστοιχους αριθμούς στην κατάλληλη θέση του Πίνακα 2 "Στοιχεία 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος". 

Στην περίπτωση όπου το ίδιο θεματικό πεδίο εμφανίζεται σε δύο επιστημονικούς κλάδους, 

συμπληρώνεται ο ένας ή και οι δύο αριθμοί του θεματικού πεδίου ανάλογα με τη συνάφεια του 

προγράμματος με τους δύο κλάδους.   

 Ανθρωπιστικές Σπουδές 

101 Παραστατικές Τέχνες 

102 Κινηματογράφος/Ψηφιακές  Τέχνες 

103  Εικαστικές Τέχνες 

104  Λογοτεχνία/Ποίηση 

105  Φιλοσοφία/Επιστημολογία 

106 Ψυχολογία 

107  Ιστορία/Αρχαιολογία 

108 
Γλωσσολογία/Μετάφραση/Γλώσσες και  
Πολιτισμοί 

109 Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

 
 

 
  Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία 

201 
 Διαχείριση Πολιτιστικού και Τουριστικού 
Πλούτου 

202 Οικονομία/Χρηματοοικονομικά/Λογιστική 

203 
Οργάνωση και Διοίκηση 

Οργανισμών/Marketing 

204 Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες 

205 ΜΜΕ και Επικοινωνία 

206 Επιστήμη Δικαίου 

207 Ναυτιλία 

208  Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

209  Αγροοικονομία 
 

 
 Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία 

301 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

302 Βιοτεχνολογία 

303 Τεχνολογία Τροφίμων 

304 Βιολογία 

305 Οικολογία 

306 Γεωλογία 

307 Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

308 Φυσική 



20 
 

309 Χημεία 

310 Μαθηματικά και Στατιστική 

311 Αρχιτεκτονική/Χωροταξία/Πολεοδομία 

312 
Μηχανική Κτιρίων και 

Κατασκευών/Τοπογραφία 

313 Μηχανική Ενέργειας/Μηχανολογία/Μηχανική 

και Διαχείριση Μονάδων Παραγωγής 

314  Υλικά 
 

 
 Επιστήμες Υγείας και Αθλητισμός 

401 Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός 

402 Ιατρική Επιστήμη 

403  Οδοντιατρική 

404 Φαρμακογνωσία/Φαρμακολογία και  

Φαρμακευτική Τεχνολογία 

405 
Τεχνολογίες και Φροντίδα Υγείας και 
Πρόνοιας 

 
 

 
 Θεολογικές Σπουδές 

501  Θεολογία 

502 Θρησκειολογία 
 

 
 

  Γεωπονία 

601   Αγροοικονομία 

602  Τεχνολογία Τροφίμων 

603  Βιοτεχνολογία 

604 Οικολογία 

 


