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Το Project Management είναι 
«επάγγελµα» ή «δεξιότητα»;
Πώς προσφωνείς το φοιτητή που αποφοιτεί µε τη χαµηλότερη βαθµολογία από την τάξη 
του σε κάποια Ιατρική σχολή κάπου στον πλανήτη; Γιατρό! 
Πώς προσφωνείς το φοιτητή που αποφοιτεί µε την υψηλότερη βαθµολογία από την τάξη 
του στην καλύτερη σχολή ∆ιοίκησης Έργων του πλανήτη; ∆εν υπάρχει απάντηση…

του Θεοφάνη Γιώτη, PMP®, MSc, Ph.D. C., ιδρυτής και Managing Partner της 12 PM Consulting, συνιδρυτής και Πρόεδρος του PMI GREECE και CEO της ITEC

Ο
O Glen Alleman ,  Αντιπρόεδρος του 
Program Planning and Controls στην εται-
ρεία Lewis & Fowler στο Denver του Colo-
rado τονίζει: «Project Management is a 
practice NOT a profession». Εκ διαµέτρου 
αντίθετα, ο Dennis Stevens, Πρόεδρος και 
CIO στην εταιρεία Synaptus τονίζει: «By any 
definition, Project Management is a pro-
fession!».
To Ph.D. Thesis του Paul D. Giammalvo 
(Ιούν. 2003 - Αύγ. 2007) από το ESC-Lille 
University που έγινε µε την επίβλεψη του 
Καθηγητή Christophe N. Bredillet και έχει 
τίτλο “Is project management a profes-
sion? If yes, where does it fit in and if 
not, what is it?” ερεύνησε το θέµα µεταξύ 
τριών κατηγοριών ενδιαφερόµενων µερών:
  όσων πιστεύουν ότι η ∆ιοίκηση Έργων 

είναι επάγγελµα
  όσων πιστεύουν ότι η ∆ιοίκηση Έργων 

δεν είναι επάγγελµα, και
  όσων πιστεύουν ότι δεν έχει σηµασία εάν 

είναι ή δεν είναι επάγγελµα.
Τα ευρήµατα του ∆ιδακτορικού είναι: “project 
management is ΝΟΤ a profession. It is a 
process, methodology or system”. 
Τελικά οι διαπιστώσεις βρίσκονται στα δύο 
αντίθετα άκρα. Όµως ο φιλόσοφος Σωκρά-
της είχε πει: “Η έναρξη της Σοφίας είναι ο 
καθορισµός των εκφράσεων”. Ποιος είναι ο 
ορισµός ενός επαγγέλµατος; 

Ορισµοί των λέξεων
Το λεξικό Webster ως “profession” ορίζει: 
«body of people in a learned occupation». 
Ο δικτυακός τόπος dictionary.reference.
com ορίζει ως επάγγελµα: «occupation that 
requires considerable training and special-
ized study», «vocation requiring knowl-
edge of some department of learning or 
science», «body of persons engaged in an 
occupation or calling».

Εποµένως, οι ορισµοί των λεξικών οδηγούν 
στο συµπέρασµα ότι το Project Manage-
ment είναι επάγγελµα. 
Το project management απαιτεί γνώσεις, 
δεξιότητες, σηµαντική εκπαίδευση και εµπει-
ρία ώστε να εξασκηθεί. Όπως ακριβώς συµ-
βαίνει µε άλλα επαγγέλµατα. Η πράξη επί-
σης µας λέει ότι εκατοµµύρια άτοµα παγκο-
σµίως εξασκούν το Project Management ως 
επάγγελµα και από αυτό εξασφαλίζουν τα 
προς το ζην. Όπως ακριβώς κάνουν οι για-
τροί, οι δικηγόροι, οι µηχανικοί, οι φωτογρά-
φοι, οι πιλότοι και πολλοί άλλοι. Άρα για 
αυτούς το project management είναι επάγ-
γελµα.
Ο αντίλογος όµως λέει: «µα πώς είναι δυνα-
τόν να υπάρξει επάγγελµα χωρίς θεσµοθε-
τηµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις»; Μήπως το project manage-
ment είναι δεξιότητα που χρησιµοποιείται 
οριζόντια σε όλους τους τοµείς της οικο-
νοµικής δραστηριότητας; 
Προφανώς είναι και δεξιότητα. Πολλοί επι-
µένουν ότι το project management το εξα-
σκούµε από το νηπιαγωγείο µέχρι που θα 
φύγουµε από αυτόν τον κόσµο. Εάν είναι 
έτσι, τότε έχουµε εν δυνάµει 6 δισ. project 
managers παγκοσµίως που χρησιµοποιούν 
“knowledge, skills, tools & techniques” 
για να κάνουν καλύτερα την καθηµερινή 
τους εργασία.

Νοµοθετική ρύθµιση 
Όµως επάγγελµα χωρίς νοµοθετική ρύθµιση 
δεν µπορεί εύκολα να ευδοκιµήσει. Υπάρχει 
κάποια χώρα που έχει νοµοθετήσει και επο-
µένως αναγνωρίζει το επάγγελµα του project 
management. 
Από ότι γνωρίζω, η µοναδική χώρα στον 
πλανήτη που έχει νοµοθετήσει τα επαγγελ-
µατικά δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις για 
το Project Management είναι η Νότια 

Αφρική µε το «Project and Construction 
Management Professions Act [No. 48 of 
2000]».  Επίσης, στη Μεγάλη Βρετανία, σύµ-
φωνα µε εκτιµήσεις του Mike Nichols, Προέ-
δρου του Association for Project Manage-
ment (APM), υπάρχουν περίπου 300.000 
project managers µέγεθος παραπλήσιο µε 
αυτό των γιατρών ή δικηγόρων. Εδώ και 
καιρό, η APM που διαθέτει πάνω από 
15.000 µέλη, είναι σε διαδικασία για να γίνει 
“Chartered” για τη Μεγάλη Βρετανία. Με 
ότι σηµαίνει αυτό.
Είναι προφανές ότι όλοι οι επαγγελµατίες 
Project Managers δεν είναι εξίσου καλοί στη 
∆ιοίκηση Έργων. Όπως και οι Γιατροί. Υπάρ-
χουν Γιατροί αυθεντίες και γιατροί της σειράς. 
∆εν έχουν όλοι οι Project Managers την ικα-
νότητα να παρακολουθούν Προγράµµατα 
έργων, να δηµιουργούν PMOs, να ευθυ-
γραµµίζουν το Portfolio της εταιρείας µε 
τους στρατηγικούς σκοπούς αυτής ή να 
κάνουν εξαιρετική δουλειά στο Risk Man-
agement! Ακριβώς όπως οι γιατροί! ∆εν 
είναι όλοι οι Γιατροί ικανοί να κάνουν εγχεί-
ρηση ανοικτής καρδιάς! Οι Γιατροί πληρώ-
νονται για να είναι γιατροί, να εκπαιδεύονται 
συνεχώς, να καταλαβαίνουν τις εξελίξεις 
στον τοµέα της Ιατρικής και να βελτιώνονται 
συνεχώς στο επάγγελµά τους. Για τον ίδιο 
λόγο πληρώνονται και οι Project Managers. 
Εν κατακλείδι, “το νερό µπήκε στο αυλάκι”. 
Και άλλες χώρες στο µέλλον θα ακολουθή-
σουν! Πιθανώς να πάρει χρόνο. Όµως το 
project management, για κάποιους είναι 
δεξιότητες που η εξάσκησή τους κάνει την 
καθηµερινότητά τους πιο εύκολη και για 
άλλους είναι επάγγελµα από το οποίο βγά-
ζουν τα προς το ζην.
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