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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διαχείριση έργων είναι ένα γνωστικό πεδίο που βρίσκει ποικίλες εφαρμογές σε διάφορους
τομείς και αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην οικονομική,
τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη. Ο διαχειριστής έργου είναι υπεύθυνος για την ορθολογική
εφαρμογή των μεθόδων διαχείρισης και για την αποτελεσματική και αποδοτική διεκπεραίωση των
δραστηριοτήτων σε κάθε στάδιο του έργου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται
προσπάθεια να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας και οι κυριότερες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ο ικανός
διαχειριστής και που θα τον βοηθήσουν να διαχειρίζεται με επιτυχία τα έργα που αναλαμβάνει. Η
μελέτη των χαρακτηριστικών του ικανού διαχειριστή έργου βασίζεται στη συλλογή δεδομένων
χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με
στοιχεία του χαρακτήρα και γνώσεις που πρέπει να έχει ο διαχειριστής έργου. Το ερωτηματολόγιο
συμπληρώνεται από ένα δείγμα μηχανικών, οι απαντήσεις καταχωρούνται στο λογισμικό SPSS και
τα δεδομένα επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας την περιγραφική στατιστική και την ανάλυση
συσχετίσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα σημαντικότερα χαρακτηριοδομικά χαρακτηριστικά
του ικανού διαχειριστή έργου είναι η οργανωτική ικανότητα, η ικανότητα αντίληψης της συνολικής
εικόνας και η ικανότητα προγραμματισμού, ενώ τα λιγότερο σημαντικά είναι η φιλικότητα, η
κοινωνική ευαισθησία και η κατανόηση. Αναφορικά με τις γνώσεις οι σημαντικότερες είναι η
γνώση των σταδίων του έργου και της δομικής ανάλυσης των εργασιών ενώ στην τελευταία θέση
βρίσκεται η γνώση των κατασκευαστικών μηχανημάτων. Προέκυψαν πολλές αποδεκτές
συσχετίσεις και τάσεις οι οποίες δείχνουν το πώς βαθμολογούν οι μηχανικοί τα στοιχεία της
έρευνας με βάση τα δικά τους χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ερμηνεύονται
και επεξηγούνται και προτείνονται τρόποι αξιοποίησης και μελλοντικής επέκτασης της μελέτης.
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