
 

1 | Σ ε λ ί δ α  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Υ3-ΠΣΛΑ8 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ3-ΠΣΛΑ8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 
5 

Εργαστηριακές ασκήσεις 1 

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=864 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιασθεί, ώστε να εισάγει το φοιτητή στις αρχές, τις τεχνικές και τα εργαλεία 
πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για το προγραμματισμό, τη διοίκηση και τη διαχείριση ενός έργου 
πληροφορικής, με τελικό σκοπό αφενός την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων από τους οικονομικούς και 
χρονικούς στόχους που έχουν τεθεί, και αφετέρου την επίτευξη υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων. Στο τέλος 
των μαθημάτων, που περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργασίες και ασκήσεις στο εργαστήριο με τη βοήθεια 
σύγχρονων εφαρμογών λογισμικού ευρείας χρήσης, οι φοιτητές θα έχουν συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα 
και κρισιμότητα της καλής διαχείρισης και διοίκησης ενός έργου πληροφορικής και το καθοριστικό ρόλο της 
χρήσης εργαλείων πληροφορικής για την καλή του έκβαση. Παράλληλα θα αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη του 
συνολικού κύκλου σχεδιασμού και υλοποίησης έργων πληροφορικής και θα κατανοήσουν τις διαδικασίες των 
ευέλικτων (agile) μεθοδολογιών υλοποίησης έργων πληροφορικής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος 
ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 

▪ Διακρίνει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των έργων πληροφορικής, την σύνδεση τους με 
γενικότερους οικονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους του οργανισμού ή της επιχείρησης. 

▪ Αξιοποιεί εργαλεία και τεχνικές με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων πληροφορικής εντός των 
χρονικών ορίων και του προϋπολογισμού. 

▪ Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες διαχείρισης έργων  για να προσδιορίσει βασικά στοιχεία όπως κρίσιμη 
διαδρομή, εξαρτήσεις και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.  

▪ Αναλύει  και  υπολογίζει  τα  βασικά  στοιχεία  κόστους  του  έργου πληροφορικής και  τη  σύνδεση  τους  
με  το χρονοδιάγραμμα του έργου. 

▪ Συνδέει το κόστος, την ποιότητα και τον χρόνο υλοποίησης ενός έργου μέσω αντισταθμίσεων με το βέλτιστο 
δυνατό τρόπο. 

▪ Εφαρμόζει διαδικασίες των ευέλικτων (agile) μεθοδολογιών υλοποίησης έργων πληροφορικής. 
▪ Χρησιμοποιεί εργαλεία πληροφορικής για την αποτελεσματική διαχείριση των έργων πληροφορικής. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Αυτόνομη εργασία  
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▪ Ομαδική εργασία  
▪ Λήψη αποφάσεων 
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Διοίκηση Έργων Πληροφορικής – Βασικές Έννοιες 
2. Στρατηγικός σχεδιασμός έργων πληροφορικής 
3. Διάγνωση αναγκών για υλοποίηση έργων πληροφορικής 
4. Ανάλυση διαδικασιών και ροών πληροφορίας 
5. Αποτύπωση ροών εργασιών  και σχεδιασμός συστημάτων με χρήση Η/Υ 
6. Σχεδιασμός υλοποίησης έργων πληροφορικής – Προϋπολογισμός & Χρονοδιάγραμμα 
7. Επιλέγοντας την ομάδα ανάπτυξης 
8. Ευέλικτες (agile) μεθοδολογίες υλοποίησης έργων πληροφορικής  
9. Εργαλεία ευέλικτων (agile) μεθοδολογιών 
10. Διαχείριση της διαδικασίας ανάπτυξης 
11. Διαχείριση κινδύνων 
12. Διοίκηση της ποιότητας 
13. Διαδικασίες ολοκλήρωσης έργων πληροφορικής - Διαδικασίες συντήρησης και αναβάθμισης 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το 
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία: Λογισμικό Διαχείρισης Έργων  MS 
Project, TEAMS, Trello. 
Υποστήριξη μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής 
Τάξης του Τμήματος 
Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία: Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ομαδική Εργασία – 
Συγγραφή Εργασίας 

50 

Αυτοτελής Μελέτη 36 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Ομαδική Εργασία (100%). Προσομοίωση διαδικασιών διοίκησης 
ενός έργου πληροφορικής. 
Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι 
φοιτητές σε μεθόδους και εργαλεία διοίκησης έργων 
πληροφορικής.  
• Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός κατανόησης της 

διαδικασίας μοντελοποίησης, η ικανότητα αντίληψης των 
πραγματικών διαστάσεων ενός έργου πληροφορικής, η 
ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής μεθόδων διοίκησης 
έργων, η ικανότητα χρήσης agile εργαλείων, η γραπτή 
έκθεση, το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και η παρουσίαση 
αυτής. 
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Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του 
μαθήματος. 

 
 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
-Ξενόγλωσση 
 
▪ Taylor J., Managing Information Technology Projects: Applying Project Management Strategies to Software, 

Hardware, and Integration Initiatives, 2003 
▪ Gao S, Rusu l., Modern Techniques for Successful IT Project Management, Εκδόσεις IGI Global, 2015 
▪ Wysocki R. K.., Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Εκδόσεις WILEY, 2011. 
▪ Cohn M., Agile Estimating and Planning, Εκδόσεις Prentice Hall, 2006  

 
-Διαδικτυακό Υλικό: 
 
▪ http://www.efqm.org 
▪ http://www.hba.gr 
▪ http://www.iobe.gr 
▪ http://www.ase.gr 
▪ http://www.statistics.gr 
▪ http://www.uhc.gr 

 
-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ Information & Management– Elsevier 
▪ International Journal of Project Management - Elsevier 
▪ Project Management Journal – Project Management Institute, Inc. 
▪ Information and Software Technology - Elsevier Journal of Management. 
▪ International Journal of Business and Management. 
▪ The Academy of Management Journal. 
▪ Journal of Management Studies . 

 

 


