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Αποτελεσματική Διαχείριση Έργων 
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Εισηγήτρια

Συνοπτικό πρόγραμμα
Προτεινόμενη διάρκεια:
8 έως 12 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε στελέχη που έχουν πρότερη (έστω και περιορισμένη)
εμπλοκή σε έργα από διάφορους ρόλους, όπως:
•  Project Managers/Leaders 
•  General Managers/Project Sponsors 
•  Operations/MIS/R&D/Business Development

Managers 
•  Team Leaders/Supervisors
•  Project Administrators/Project team members 
•  Programmers & Systems Analysts  

Το σεμινάριο
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει γνώσεις
και δεξιότητες στη διαχείριση έργων, με αναφορά σε
βέλτιστες πρακτικές και επιχειρησιακά παραδείγματα.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών
αρχών και των κρίσιμων παραγόντων της αποτελεσμα -
τικής διαχείρισης έργων καθώς και η εξοικείωση με
εφαρμοσμένες διαδικασίες, τεχνικές και εργαλεία
διαχείρισης έργων.
Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος,
οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
•  Κατανοούν τι είναι έργο, πρόγραμμα, ή χαρτοφυλάκιο

έργων  
•  Αντιλαμβάνονται τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ έργου

και επιχειρησιακού περιβάλλοντος
•  Γνωρίζουν τι συνιστά ένα επιτυχημένο έργο και ποια

είναι τα κλειδιά της επιτυχίας του
•  Κατανοούν καθιερωμένη ορολογία και πρακτικές της

διαχείρισης έργων
•  Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές σύγχρονης

μεθοδολογίας διαχείρισης έργων
•  Χρησιμοποιούν εργαλεία και φόρμες διαχείρισης

έργων
•  Αναγνωρίζουν συνήθη λάθη στην καθημερινή

πρακτική τους  

Μεθοδολογία
Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος
παρουσιάζονται βασικές έννοιες και εφαρμοσμένη
μεθοδολογία της Διαχείρισης Έργων, τεχνικές και
εργαλεία, πρακτικά παραδείγματα και συμβουλές, αλλά
και μία ολοκληρωμένη πρακτική άσκηση, με
προσομοίωση καταστάσεων και προβλημάτων από όλο
τον κύκλο ζωής ενός έργου.

Βασικές έννοιες

• Χαρτοφυλάκιο έργων - Πρόγραμμα - Έργο 
• Στόχοι και προκλήσεις της Διαχείρισης Έργων

Εφαρμοσμένη μεθοδολογία διαχείρισης έργου 

• Βασικές έννοιες
▫ διακυβέρνηση έργου
▫ διαχείριση εύρους έργου
▫ διαχείριση χρονοδιαγράμματος έργου
▫ διαχείριση κόστους έργου
▫ διαχείριση ποιότητας έργου
▫ διαχείριση πόρων έργου
▫ διαχείριση επικοινωνίας & αναφορών προόδου
▫ διαχείριση κινδύνων έργου
▫ διαχείριση υπεργολάβων/προμηθευτών

• Έναρξη και σχεδιασμός έργου
▫ καθορισμός εύρους έργου
▫ σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος με ξεκάθαρα

ορόσημα (milestones)
▫ σχεδιασμός οργανωτικής δομής και ανάθεση

αρμοδιοτήτων
▫ σχεδιασμός αποτελεσματικών διαδικασιών

διαχείρισης του κόστους, χρόνου, της ποιότητας 
και του εύρους του έργου

• Υλοποίηση έργου 
▫ διαχείριση χρονοδιαγράμματος
▫ διαχείριση πόρων και κόστους
▫ διαχείριση ποιότητας
▫ ανάλυση και διαχείριση κινδύνων και

προβληματισμών

• Παρακολούθηση και έλεγχος έργου
▫ παρακολούθηση και έλεγχος προόδου εργασιών,

αξιολόγηση απόδοσης έργου
▫ ανάλυση, παρουσίαση και αναφορά προόδου έργου
▫ διαχείριση αλλαγών

• Περάτωση έργου  
▫ ολοκλήρωση συμβάσεων
▫ αξιολόγηση απόδοσης έργου/lessons learned

Πρακτική κατάρτιση (case study)

• Πρακτική κατάρτιση με τη μορφή εργαστηρίου, με
ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε ασκήσεις
χρήσης εργαλείων και εφαρμογής των τεχνικών 
και της μεθοδολογίας διαχείρισης έργων


