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“Το ταλέντο αρχίζει τα ωραία έργα, αλλά μόνο η δουλειά τα ολοκληρώνει.”
Joseph Joubert, Γάλλος Γνωμικογράφος (1754-1824)

Έργο είναι ένα προσωρινό εγχείρημα που στοχεύει στη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας. Προσωρινό σημαίνει
ότι κάθε έργο έχει καθορισμένο τέλος. Μοναδικό σημαίνει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία διαφέρει κατά διακριτό τρόπο από όλα τα
παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Στην ελληνική, και όχι μόνο, πραγματικότητα τα παραπάνω στοιχεία αντίκεινται στην κλασική
έννοια της συνεχούς και απρόσκοπτης ροής εργασίας! Ανασκευάζοντας λοιπόν, έργο είναι ένα προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο
δραστηριοτήτων που επιλέγονται για τη βέλτιστη χρήση των πόρων (χρόνος, χρήματα, άνθρωποι, υλικά, μηχανήματα, ενέργεια,
χώρος κ.α.) με απώτερο σκοπό την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων του.
Με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και το ιδιαίτερο επιχειρηματικό περιβάλλον της σύγχρονης εποχής προσαρμοσμένα
στην ελληνική πραγματικότητα, η ACTA δημιούργησε μια πρωτοποριακή πιστοποίηση προκειμένου να ανταποκριθεί στην ολοένα
αυξανόμενη ανάγκη των επιχειρήσεων να διαχειρίζονται και να φέρουν εις πέρας τις μεγάλες ή μικρές τους προκλήσεις με τρόπο
επιστημονικό και αποτελεσματικό:

Cer3ﬁed Project Management Professional
Το CPΜP δημιουργήθηκε από την ACTA, σε συνεργασία με
έμπειρους επαγγελματίες του χώρου της διοίκησης
επιχειρήσεων και διαχείρισης έργων με σκοπό να
πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει όλα εκείνα τα
χαρακτηριστικά που θα τον βοηθήσουν αφενός να
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο ευρύ πεδίο των
αρμοδιοτήτων διοικητικής διαχείρισης, αφετέρου να
οργανώσει με τέτοιο τρόπο το έργο που έχει αναλάβει,
ώστε τα αποτελέσματα, εκτός από σωστά και
ολοκληρωμένα, να αποτελούν ένα αδιάσπαστο σύνολο
ενεργειών προς την επίτευξη του επιχειρηματικού στόχου.

§ Αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα του
προγραμματισμού
§ Αναγνωρίζει τα βήματα υλοποίησης ενός project

Σε ποιους απευθύνεται
Το πιστοποιητικό αυτό απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων,
οργανισμών ή ιδρυμάτων που εμπλέκονται με την οργάνωση,
διαχείριση και διεκπεραίωση θεμάτων στρατηγικής σημασίας
και που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επίσης αφορά σε φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ που
ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο σχετικό χώρο.
Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5
ενότητες:

Στόχος του προγράμματος είναι:
§ Η πλήρης κατανόηση της έννοιας του έργου και της
διαχείρισης των παραμέτρων του
§ Η απόκτηση της ικανότητας να αντιλαμβάνεται το
στέλεχος τα «συστατικά στοιχεία» του έργου,
προκειμένου να αναλύσει όλες τις πτυχές του
§ Η σύνδεση των αποτελεσμάτων ενός έργου με τη
στρατηγική του οργανισμού
§ Η αντίληψη των περιορισμών που υπάρχουν: το
αντικείμενο του έργου (project scope), ο χρόνος που
απαιτείται για την εκτέλεση του έργου και το κόστος
εκτέλεσης του έργου

1 Εισαγωγή
2 Παρουσίαση του έργου
3 Η μέθοδος προγραμματισμού βημάτων
4 Υλοποίηση του έργου
5 Πρακτική άσκηση

Το CPMP πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να:
§ Γνωρίζει τις βασικές αρχές και τους περιορισμούς ενός
έργου
§ Αντιλαμβάνεται τον τρόπο διοίκησης ενός τμήματος ή
οργανισμού
§ Γνωρίζει τις μεθόδους οργάνωσης και αποτελεσματικής
παρουσίασης ενός έργου
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