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Μάθημα: Ο Ελληνικός οδηγός προετοιμασίας για τις εξετάσεις του prince2 foundation &    

practitioner 
 

Περιγραφή μαθήματος 

Ο κύριος στόχος του Οδηγού Προετοιμασίας και Κατάρτισης Prince2 είναι να παρέχει ένα ευανάγνωστο και 

κατανοητό εγχειρίδιο στα Ελληνικά ώστε να βοηθήσει του υποψήφιους της εξέτασης Foundation και 

Practitioner, να κατανοήσουν καλύτερα την εξεταζόμενή ύλη με ένα απλό και κατανοητό τρόπο. 

Το PRINCE2 (Project IN Controlled Environments) είναι μια μέθοδος που βασίζεται σε διαδικασίες για 

αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου (Project) είτε αυτό είναι ένα νέο προϊόν είτε πρόκειται για αναβάθμιση 

ενός παλαιοτέρου. 

Το PRINCE2 είναι μια απλή  εύπλαστη, scalable μεθοδολογία, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσαρμοστεί 

πολύ εύκολα σε κάθε έργο που αναλαμβάνετε μικρό η μεγάλο. 

Οι εξετάσεις PRINCE2 γίνονται είτε: (α) Ως μέρος ενός διαπιστευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος 

PRINCE2 μέσω του παρόχου εκπαίδευσης PRINCE2, (β) διαδικτυακά ή, (γ) σε δημόσιο εξεταστικό κέντρο 

PRINCE2 (εάν υπάρχει). 

Το επίσημο εγχειρίδιο του PRINCE2 αναφέρει ότι το PRINCE2 βασίζεται σε αρχές (Principles). Οι αρχές 

παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, σε αυτόν τον Οδηγό Προετοιμασίας και Κατάρτισης. Επίσης, αυτός ο Οδηγός 

Προετοιμασίας και Κατάρτισης αναφέρεται στα διαφορετικά επίπεδα σχεδίων για τον προγραμματισμό ενός 

έργου και στην διαδικασία διαχείρισης κινδύνων περιγράφοντας τα βήματα που προτείνονται από το 

PRINCE2. 

Θέματα που εξετάζονται 

• Εισαγωγή – PRINCE2 

• Η δομή και τα στοιχεία (Structure & Elements) του PRINCE2  

• Principles 

▪ Continued Business Justification  

▪ Learn from Experience 

▪ Define roles and responsibilities 

▪ Manage by stages  

▪ Manage by Exception  

▪ Focus on products  

▪ Tailor to suit the project environment 

• Themes 

▪ Business Case 

▪ Organization 

▪ Quality 

▪ Plans 

▪ Risk 

▪ Change 

▪ Progress 

• Processes 

▪ Starting Up a Project 

▪ Initiating a Project 

▪ Directing a Project 

▪ Controlling a Stage 

▪ Managing Product Delivery 
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▪ Managing a Stage Boundary 

▪ Closing a Project 

• Tailoring 

• Roles 

• Management Products.  

Διάρκεια Μαθήματος 

Το παρόν μάθημα διαρκεί περίπου 6 ώρες. Ωστόσο, η πραγματική ώρα εκμάθησης διαφέρει καθώς ο ρυθμός 

παρακολούθησης για κάθε άτομο διαφέρει. 

Το μάθημα απευθύνεται σε:  
 

Το παρόν μάθημα απευθύνεται σε: 

• Άτομα στον τομέα του Information Technology (IT), Team Leaders, Developers, Coders 

• Άτομα στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας, Team Managers, Junior Project Managers, 

εργοδηγούς, επιστάτες, κτλ. 

• Διαφημιστές 

• Marketers 

• Event organizers 

• Σε όλους όσους λόγω του επαγγέλματος τους θέλουν μια δοκιμασμένη γνωστή μέθοδο για να 

καθοδηγήσουν τα project τους 

• Σε όλους που ενδιαφέρονται να μάθουν για την PRINCE2 project management μεθοδολογία. 

Μέθοδος διδασκαλίας 

Το παρόν μάθημα παρέχεται διαδικτυακά όπου ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί τον δικό του ρυθμό 

παρακολούθησης. Το παρόν μάθημα παρέχεται υπό τη μορφή κειμένου και σημειώσεων σε power point. Οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν, να σταματήσουν και να συνεχίσουν την εκμάθηση οποιαδήποτε 

στιγμή. 

 

Στο τέλος του μαθήματος αυτός/αυτή που παρακολουθεί το θέμα καλείται να απαντήσει με επιτυχία σε 

ερωτηματολόγιο με πολλαπλής επιλογής απαντήσεις, για να εξασφαλίσει το σχετικό πιστοποιητικό 

παρακολούθησης του μαθήματος. 

*Σημείωση: Λόγο του ότι οι εξετάσεις στο PRINCE2 είναι στην Αγγλική γλώσσα, παρακαλώ όπως λάβετε 

υπόψη ότι το ερωτηματολόγιο με πολλαπλής επιλογής απαντήσεις που καλείται να απαντήσει αυτός/αυτή που 

παρακολουθεί το μάθημα/ Οδηγός Προετοιμασίας και Κατάρτισης Prince2, είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Εγγραφή και Πρόσβαση 

Για εγγραφή στο παρόν μάθημα, πατήστε το Take this course σήμα για πληρωμή διαδικτυακά και να 

αποκτήσετε πρόσβαση άμεσα στο μάθημα. Αν αγοράζετε το μάθημα για να το παρακολουθήσει κάποιο άλλο 

άτομο, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι πρέπει να δημιουργήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό 

του συγκεκριμένου ατόμου πριν την ολοκλήρωση της πληρωμής. 

Η πρόσβαση στο μάθημα ισχύει για 60 ημέρες. 

Εάν επιθυμείτε να λάβετε τιμολόγιο αντί να πληρώσετε διαδικτυακά, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί 

μας μέσω email. Επικοινωνήστε μαζί μας για τις ξεχωριστές εταιρικές χρεώσεις. 
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Instructor 

Spyros Spyrou has more than 20 years of experience in the logistics industry, in Deutsche Post, DHL Express, 

Logistics Operations Consulting, holding executive positions in Operations Management and Training and 

Development. 

Having won numerous awards for the best Operational Facilities and Best employee and manager specializing 

in Planning, design, and managing day-to-day Operations activities, Recruiting and training of new and 

existing employees, HR Management, Analysis, design, development, implementation, and evaluation of 

Training Programs.  

He has completed numerous training in Bohn, Brussels, Barcelona, Prague, and graduated from the highest-

ranking Operational Supervisory Academy of Deutsche Post I Germany. He has held for years the position of 

Country Employee representative in The European Workers for Forum of Logistics training and developing 

the future managers of the company. 

Through the years he has created developed and given training in Training Programs in the field of 

Communication, Leadership Essentials, Inspirational Leadership, Managing Operations, Working with Teams 

and others, and Project management. Also, he developed various programs specializing in Middle 

Management, Rising Stars, and people who do not have a university education, believing that teaching should 

challenge learners who want to develop their skills and advance their careers. 

He has studied MIS and holds various diplomas in Leadership, PMS, Communications and still developing!  

Also an avid runner and a fitness enthusiast.  

Fit to lead is the moto 
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