
 

 

 

 

 

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ / ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

23 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2016 

 

 

Το Έργο, ως μη επαναλαμβανόμενο εγχείρημα που στοχεύει στη δημιουργία ενός μοναδικού 
προϊόντος ή υπηρεσίας, έχει από τη φύση του προκαθορισμένη Αρχή και Τέλος, δεδομένο 
Προϋπολογισμό και προκαθορισμένη Ποιότητα παραδοτέου προϊόντος. 

Κατά συνέπεια το Έργο έρχεται σε αντίθεση με τις επαναλαμβανόμενες επιχειρησιακές 
λειτουργίες ρουτίνας και η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στην εκτέλεσή του είναι να 
εξασφαλίσουμε ότι το έργο εκτελείται και παραδίδεται λαμβάνοντας υπόψη τους 
καθορισμένους περιορισμούς χρόνου – κόστους – ποιότητας.  Ως αποτέλεσμα, στο πολύπλοκο 
επιχειρησιακό περιβάλλον, απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές και πρακτικές για την 
αποτελεσματική διοίκηση / παρακολούθηση και διαχείριση του. 

Σκοπός:  

Το σεμινάριο έχει σκοπό να βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην πρακτική και αποτελεσματική 
διοίκηση έργων.  Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και το 
κλείσιμο (close out) του έργου. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

 Η κατανόηση του αποτελεσματικού προγραμματισμού, του έγκαιρου εντοπισμού των 
αποκλίσεων και του προγραμματισμού των διορθωτικών ενεργειών 

 Η έκθεση των εκπαιδευομένων σε εργαλεία, πρακτικές και μεθόδους που βελτιώνουν τα 
προσόντα του Project Manager 

Συμμετέχοντες:  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων που επιθυμούν να 
συστηματοποιήσουν και να βελτιώσουν αποτελεσματικά τον τρόπο της διεξαγωγής έργων, με 
υπευθυνότητα τόσο σε πρωτεύοντα ρόλο (επίπεδο διοίκησης-project manager) όσο και σε 
δευτερεύοντα (project leader). 

Προαπαιτούμενα:  

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτεί ιδιαίτερα προσόντα πλην όμως η ένταξη των 
συμμετεχόντων σε κάποιο έργο επιχειρησιακό, τεχνικό ή πληροφορικής θεωρείται προσόν.   

 



 

Εισηγητές:  

Αβέρκιος Καραντινός: βασικές σπουδές Πολιτικού Μηχανικού (∆ΠΘ) με μεταπτυχιακές 
σπουδές στις Μεταφορές (Imperial College) και στην Επιχειρησιακή Έρευνα (LSE). Έχει 
διατελέσει επιτελικός και εκτελεστικός διευθυντής σε διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες, 
καθώς και σε μεγάλες ελληνικές εταιρείες πληροφορικής.  Έχει στο ενεργητικό του επιτυχείς 
υλοποιήσεις επιχειρησιακών έργων και έργων πληροφορικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή.  

Στέλιος Βογιατζής: σπουδές στη Στατιστική και Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Είναι Associate Member του Βρετανικού Chartered Management Institute (ACMI) και 
πιστοποιημένος σύμβουλος (Certified Practitioner) της μεθοδολογίας διοίκησης έργων 
PRINCE2®. Έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος σε διεθνείς συμβουλευτικές εταιρείες, 
όπως η PrricewaterhouseCoopers και η Arthur Andersen, με ειδικότητα τη διαχείριση της 
αλλαγής (Change Management). Έχει διατελέσει επισκέπτης ομιλητής στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
εισηγητής σε πλήθος επαγγελματικών σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι 
συγγραφέας του βιβλίου «Η Τέχνη του Πολέμου για Project Managers». 

Νίκος Καραμολέγκος: από το 1968 στην πληροφορική και από το 1975 στην πληροφορική 
τραπεζικών συστημάτων, μετά από μια σύντομη ακαδημαϊκή καριέρα. Έχει διατελέσει ∆/ντής 
Πληροφορικής της Τράπεζας Εργασίας, Σύμβουλος της Εθνικής Στεγαστικής και πολλών 
οργανισμών. Ίδρυσε το 1992 τη Financial Technologies (FiT), όπου σχεδίασε τα bMASTER και 
eLoans, που εγκαταστάθηκαν σε πέντε χώρες και χαρακτηρίστηκαν πρωτοπόρα για την 
αρχιτεκτονική τους. Στη συνέχεια διετέλεσε Program Manager και Σύμβουλος ∆ιοίκησης στη 
Eurobank και την Εθνική Τράπεζα αντίστοιχα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ασχολείται 
αποκλειστικά με τη δημιουργία ενός μοντέλου και προτύπου για Agile Banking. 

∆ιάρκεια: 16 ώρες. 

Χρόνος διεξαγωγής: 23, 25 Φεβρουαρίου 2016, 1 και 3 Μαρτίου 2016 (ώρες 16:30 – 
20:30) 

∆ίδακτρα: 440 €.  

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕ∆ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κα Σπηλιοπούλου). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 

ΣΕΜΙΝAΡΙΟ 23 
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Θεματολογία 
 

 
 

 Το περιεχόμενο και η διαδικασία της διοίκησης έργου 

 Το ομοιογενές πλαίσιο της αντίληψης της διοίκησης έργων και ειδικότερα ως προς: 

 τον καθορισμό του σκοπού και της έκτασης έργου 

 τον προσδιορισμό και τη διαχείριση των κινδύνων και της ποιότητας 

 τον σχεδιασμό των ορόσημων και των ενεργειών/δράσεων 

 την οργάνωση και την ανάθεση των ρόλων και των υπευθυνοτήτων 

 την παρακολούθηση / τον έλεγχο και τις αναφορές 

 την εκμάθηση από την εμπειρία. 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό 

με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που 

προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς 

παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα 

χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες 

αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα 

μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Μονάδα: 
 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 

 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 16/2/2016 

 στο e-mail: nspyliopoulou@hba.gr ή στο fax: 210-3646122 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


