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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟ  ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  EEΡΡΓΓΩΩΝΝ  --  ΕΕ∆∆∆∆ΕΕ 
 ΝΝEETTWWOORRKK  OOFF  PPRROOJJEECCTT  MMAANNAAGGEERRSS  IINN  GGRREEEECCEE  ––  PPMM--GGRREEEECCEE 

Τι είναι το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων PM-Greece; 

Το PM-Greece ξεκίνησε το 2001 σαν μια λίστα ενδιαφερομένων για θέματα διαχείρισης 
έργων (project management) στην Ελλάδα. Μέσω της λίστας πληροφορείται κανείς για 
σχετικές εκδηλώσεις, συνέδρια, παρουσιάσεις λογισμικών, νέες εκδόσεις, χρήσιμες συνδέσεις 
στο διαδίκτυο, σχετική βιβλιογραφία, αναζήτηση συνεργατών σε συναφή θέματα κ.λπ. κ.λπ. 
Επαγγελματίες, στελέχη εταιρειών, μεταπτυχιακοί σπουδαστές  αλλά και Ακαδημαϊκοί 
δάσκαλοι συμμετέχουν στη λίστα η οποία σήμερα απαριθμεί περίπου 800 μέλη.  Η συμμετοχή 
στη λίστα είναι δωρεάν και γίνεται με απλή εγγραφή στο σχετικό                          στη 
διεύθυνση http://yahoo.pmgreece.gr. 
Τόσο από τη λειτουργία της λίστας όσο και από άλλους παράγοντες (στη χώρα μας 
υλοποιήθηκαν έργα πολλών δισ. €), έγινε φανερό ότι υπήρχε αναγκαιότητα σύνδεσης των 
ενδιαφερομένων για τη διαχείριση έργων στη Ελλάδα με τα διεθνώς τεκταινόμενα. 
Σκοπός της διασύνδεσης αυτής είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας, η συνεργασία, η ανταλλαγή 
εμπειριών και τελικά η αναβάθμιση τόσο των επαγγελματιών όσο και του γενικότερου 
αντικειμένου στη χώρα μας. 
Το PM-Greece είναι το παλαιότερο σε λειτουργία ανεξάρτητο επιστημονικό σωματείο στην 
περιοχή (δεν είναι παράρτημα ή chapter άλλου σωματείου) και αποσκοπεί :  

 στην ανάπτυξη και προαγωγή του διεπιστημονικού πεδίου της ∆ιαχείρισης Έργων σε όλους 
τους τομείς της οικονομίας, και  

 την αναγνώριση, καθιέρωση και στήριξη των επαγγελματικών προοπτικών των σημερινών 
και αυριανών επαγγελματιών στην διοίκηση έργων στην Ελλάδα. 

Μέσω του PM-Greece επιχειρείται η δημιουργία ενός δικτύου επαγγελματιών και 
επιστημόνων στον χώρο της ∆ιοίκησης Έργου με σκοπό την αφομοίωση καινοτόμων μεθόδων 
και τεχνολογιών, την αλληλοενημέρωση και τη συμβολή στη διαμόρφωση κοινών πρακτικών 
και τυποποιήσεων, την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και 
παραγωγικών μονάδων και γενικότερα στην τόνωση της επαγγελματικής ανάπτυξης του 
κλάδου και την εδραίωση του κύρους του τόσο στον Ελληνικό όσο και στο ∆ιεθνή χώρο. 

Σε ποιους απευθύνεται το PM-Greece; 
Το PM-Greece πιστεύει ότι η δικτύωση των επαγγελματιών και επιστημόνων που 
δραστηριοποιούνται σε τομείς της διοίκησης και διαχείρισης έργων σε όλους τους χώρους 
εφαρμογής θα οδηγήσει στη δημιουργία πλεονεκτήματος για όλους και με αυτό το σκεπτικό 
απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε 
διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπως τα Τεχνικά έργα, τα έργα 
Πληροφορικής, τα Αναπτυξιακά, Κοινοτικά κ.λπ. 

Κυριότερες δραστηριότητες του PM-Greece 

2001 : ∆ημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου αλληλογραφίας http://yahoo.pmgreece.gr. 
2003 : Συμμετοχή (άτυπη) στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα nCPM 
2004 : Συμμετοχή (Περίπτερο) στο 18ο Παγκόσμιο Συνέδριο του IPMA (Βουδαπέστη) 

και δημιουργία φυλλαδίου για τη ∆ιαχείριση Έργων στην Ελλάδα. 
2004 :  ∆ιοργάνωση διεθνούς Συνεδρίου στο ΑΠΘ στα πλαίσια του προγράμματος nCPM. 
2005 : Επίσημη Σύσταση ως Επιστημονικό – Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο στην Αθήνα. 
2005 : Επίσημη αποδοχή στο IPMA – International Project Management Association. 
2005 : Συνδιοργάνωση του 3ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου CITC στην Αθήνα. 
2006 : Συμμετοχή στο ICEC (International Cost Engineering Council) & SENET (South East 

Network). 
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2007 : Συμμετοχή στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ProfPM. 
2008 : Συνδιοργάνωση του 1ου Μεσογειακού Συνεδρίου στη ∆ιαχείριση Έργων στη Χίο. 
2008 : Παροχή των πιστοποιήσεων του IPMA στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Αυστριακό 

Φορέα, Μέλος του IPMA, PMA. 
2009 : ∆ημιουργία του Ελληνικού Φορέα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων στη 

∆ιοίκηση – ∆ιαχείριση Έργων PMG Cert σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας 
Κατασκευών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. 

2010 : Πιστοποίηση του Φορέα Πιστοποίησης PMG Cert με ISO 9001:2008 και αποδοχή του 
ως Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης προσόντων στη ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση Έργων από το 
IPMA.  

2010 : Συνδιοργάνωση διεθνούς Συνεδρίου στην Κρήτη. 
2012 :  ∆ιοργάνωση του Παγκόσμιου Συνεδρίου του IPMA στην Κρήτη. Για πρώτη φορά 

στην ιστορία του IPMA δημιουργούνται video proceedings. 
2012 : Ανάπτυξη Ελληνικού Μοντέλου Αριστείας Έργων και διοργάνωση για πρώτη φορά 

του διαγωνισμού «Εθνικού Βραβείου Αριστείας Έργων» και “Project Manager της 
Χρονιάς». 

Πώς μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες; 

 Από την ιστοσελίδα του PM-Greece (http://www.pmgreece.gr ή http://www.edde.gr)  
 Από το PM-Greece                                 ( http://yahoo.pmgreece.gr) 
 Τηλεφωνόντας στα 210 772 1268   ή 690 777 0 775 
 Στέλνοντας e-mail στο info@pmgreece.gr  

Πώς μπορώ να συμμετέχω στην προσπάθεια; 

Μπορείτε να γραφτείτε μέλος στο PM-Greece. Αναλυτικά τα αναγκαία προσόντα για κάθε 
κατηγορία μέλους, περιγράφονται στο Καταστατικό του (http://bylaws.pmgreece.gr). Από 
1/1/2009 αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών γίνονται δεκτές μόνο για την 
κατηγορία των συνδεμένων μελών. Μετά την παρέλευση διετίας και ανάλογα με τη 
δραστηριοποίηση του μέλους, σχετική αίτησή του και απόφαση του ∆Σ του Ε∆∆Ε είναι 
δυνατή η αναβάθμιση στις ανώτερες κατηγορίες (πάρεδρο ή τακτικό).  
Για την εγγραφή μέλους στο Ε∆∆Ε (όλων των κατηγοριών) απαιτούνται τα εξής: 
1. Αίτηση για εγγραφή μέλους. Το τυποποιημένο έντυπο της αίτησης βρίκεται στη 

διεύθυνση http://pmgreece.gr/application. Ιδιαίτερη προσοχή στη σελ. 3 της αίτησης 
(Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αποστολή επισυναπτόμενων δικαιολογητικών). Παράκληση να 
αποστέλεται η αίτηση σε μορφή αρχείου XML [με την επιλογή «Υποβολή με e-mail» / 
Other / Save Data File και την αποστολή του αρχείου «pmg_apl_data.xml» που 
δημιουργείται] 

2. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να εμφαίνονται οι Ακαδημαϊκές σπουδές, δημοσιεύσεις 
(κυρίως σε διεθνή περιοδικά) και η σχετική εργασιακή εμπειρία (αν υπάρχει). 

3. Η κατάθεση του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής (δικαίωμα 
εγγραφής €50, ετήσια συνδρομή  €30 (συνδεδεμένα) δηλ. συνολικά €80) στον Τραπεζικό 
Λογαριασμό του Ε∆∆Ε στην ALPHA BANK (Κατάστημα Στουρνάρη), Αριθμός λογαριασμού 
104-002002-015660 (IBAN GR06 0140 1040 1040 0200 2015 660). Η πληρωμή 
μπορεί να γίνει και με πιστωτική κάρτα (VISA, MasterCard ή ΑΜΕΧ) συμπληρώνοντας το 
έντυπο που θα βρείτε στη διεύθυνση http://visa.pmgreece.gr (Αιτιολογία : «Αίτηση 
Εγγραφής Μέλους») 

4. Αποστολή των ανωτέρω 1-3 με e-mail στο members@pmgreece.gr με θέμα «Αίτηση 
Εγγραφής Μέλους Ε∆∆Ε».  

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του PM-Greece εξετάζει την αίτηση του μέλους και την 
αποδέχεται, ζητά περισσότερες πληροφορίες ή την απορρίπτει. Κατά την εξέταση της αίτησης 
μπορεί να προσκληθεί και το υποψήφιο μέλος. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το 
δικαίωμα εγγραφής δεν επιστρέφεται.  


