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ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 – 2012 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος της παρούσας  διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μοντέλων  που θα οδηγήσει στην 
ορθολογικότερη διαχείριση ενός προγράμματος. Επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν στοιχεία ενός 
οικείου προγράμματος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς το οποίο είναι ακόμα σε 
εξέλιξη. Αρχικά παρουσιάζεται  το αντικείμενο, ο στόχος και η δομή της εργασίας. Στη συνέχεια 
αναλύεται η έννοια του προγράμματος και  της διαχείρισης του και ορίζεται η διαφοροποίηση του 
από την διαχείριση έργου. Κατόπιν,  γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των Κοινοτικών 
Προγραμμάτων και των Πλαισίων Στήριξης  που έχει λάβει η χώρα μέχρι σήμερα, καταλήγοντας 
στο υπό υλοποίηση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Η παρουσίαση περιλαμβάνει 
μία μικρή αναδρομή στις ήδη ολοκληρωμένες οικονομικές ενισχύσεις (ΜΟΠ, Β΄ ΚΠΣ & Γ΄ΚΠΣ) και 
γίνεται μια πιο εκτενής αναφορά στο ΕΣΠΑ και τη διάρθρωσή του. Ακολουθεί μία ειδικότερη 
αναφορά στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη", του Άξονα Προτεραιότητας: 
"Αειφόρος Ανάπτυξη Και Ποιότητα Ζωής Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά στη 
Θεματική  Προτεραιότητα: «Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης», καθώς είναι αυτό το 
πρόγραμμα από το οποίο επιλέχθηκαν τα δεδομένα προς επεξεργασία. Περιγράφονται επίσης τα 
γενικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής μιας πράξης προς ένταξη στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα.  Περιγράφονται τα στοιχεία των πράξεων που έχουν ενταχθεί  μέχρι στιγμής στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και παρουσιάζεται ο στόχος της έρευνας όπως και η μεθοδολογία και 
το λογισμικό πρόγραμμα SPSS® Version 18 που χρησιμοποιείται για τις στατιστικές αναλύσεις. 
Πραγματοποιείται, η ανάλυση των δεδομένων με τη μέθοδο της συσχέτισης και αναλύονται οι 
συσχετίσεις ανά ζεύγος και γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια 
πραγματοποιείται η ανάλυση της απλής γραμμικής παλινδρόμησης, παρουσιάζονται οι 
συνδυασμοί των μεταβλητών και τα μοντέλα που αποδόθηκαν καθώς και τα ποσοστά 
προβλεπτικότητας του κάθε μοντέλου. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
από τις αναλύσεις συσχέτισης και παλινδρόμησης και σχολιάζεται η εφαρμογή τους στο επίπεδο 
διαχείρισης ενός προγράμματος. 
 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Διαχείριση Έργων, Διαχείριση Προγραμμάτων, Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων, Διαδικασία 
Επιλογής Πράξεων, Ανάλυση Συσχέτισης, Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση, Προβλεπτικά Μοντέλα. 
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