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Αξιότιμοι συνεργάτες και επαγγελματίες του Project, Program και Portfolio management, αγαπητοί φίλοι. 
 

 

Ενώ η επαγγελματική μου σταδιοδρομία στο χώρο της υλοποίησης έργων άρχισε το 1987, το διάστημα 
1993-1996 είχα την τιμή να είναι μέλος της ομάδας διοίκησης έργου στο Crash Programme που αποτε-
λούνταν από 16 επιμέρους projects και είχε συνολικό προϋπολογισμό 80 Δις Δραχμές (283.400.000 
ECUs) (1 ECU = 285 Δραχμές). Το Crash Programme ήταν συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, δια μέσου της εταιρείας ETCO 
που είχε αναλάβει το Project Management του Crash Programme, είχε δημιουργηθεί το 1ο Γραφείο Διοί-
κησης Έργων στην Ελλάδα (Project Management Office - PMO).  

 

  

Από το έτος 1998, διαβλέποντας την ανάγκη για πιστοποιημένες υπηρεσίες Project Management στην Ελ-
λάδα, ξεκίνησα την διενέργεια workshops κατά MSF (Microsoft Solutions Framework) ως ο πρώτος πι-
στοποιημένος MSF Trainer στην Ελλάδα εκπαιδεύοντας εκατοντάδες επαγγελματίες της πληροφορικής σε 
MSF. Ταυτόχρονα ξεκίνησα την διενέργεια workshops για την πιστοποίηση κατά το PMP με χρήση του 
PMBOK® Guide, 2000 Edition. 
 
Έτσι η εταιρεία την οποία διευθύνω, η Η ITEC-CONSULTING, κατόρθωσε το 2003 να γίνει o 1ος εξουσιοδο-
τημένος συνεργάτης του Project Management Institute (PMI) στην Ελλάδα κατέχοντας τον τίτλο PMI Reg-
istered Education Provider (PMI REP) για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε Project Management 
για την προετοιμασία πιστοποίησης κατά Project Management Professional - PMP®. 

 
 

 
 

 

  

Επίσης το 2003 ξεκίνησα να συνεργάζομαι με την Rita Mulcahy από την εταιρεία RMC Project χρησιμο-
ποιώντας το υλικό της RMC για την προετοιμασία πιστοποίησης κατά PMP®. Τον Μάιο του 2007 η ITEC-
CONSULTING υπέγραψε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με την RMC Project ως RMC Authorized 
Training Partner και RMC Authorized Product Distributor για την ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ. Έτσι η ITEC-
CONSULTING έγινε η 7η εταιρεία συνεργάτης της RMC παγκοσμίως www.rmcproject.com/international. 
 
Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στην Minneapolis της Minnesota όπου είχα και την μοναδική τιμή να ε-
πισκεφτώ την αείμνηστη πλέον Rita Malcahy στο σπίτι της. Η Rita Mulcahy, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της RMC Project Management, είχε δηλώσει: “As founder and CEO of the most innovative pro-
ject management training company in the United States, I’m extremely excited to bring my company’s 
classes and products to the world’s fastest-growing project management markets.” 

 

 
 

 

  

Τον Ιούνιο του 2010, μεταξύ χιλιάδων εθελοντών παγκοσμίως, είχα την τιμή να επιλεγώ να συμμετάσχω 
στο 10μελές core committee team της συγγραφής του PMBOK® Guide - Fifth Edition. Πρέπει να ση-
μειωθεί ότι από τα 10 άτομα του core team, μόνο δύο ήταν εκτός Βορείου Αμερικής. Η συγγραφή του 
PMBOK® Fifth Edition κράτησε 120 βδομάδες (Ιουν. 2010 έως Σεπ. 2012) με teleconference κάθε Τετάρ-
τη βράδυ. Το κάθε μέλος του core team αφιέρωσε εθελοντικά πάνω από 1.000 ώρες στην δημιουργία αυ-
τού του μοναδικού εγγράφου που θεωρείται πλέον defacto standard στο project management. 
 
Τέλος, στο διάστημα Ιανουάριος έως Μάιος του 2013, είχα την τιμή να συμμετάσχω σαν content con-
tributor και reviewer στην συγγραφή της «όγδοης έκδοσης του PMP Exam Prep» της αείμνηστης Rita 
Mulcahy. Αυτό το μοναδικό υλικό χρησιμοποιείται σχεδόν από όλους του υποψήφιους PMPs ανά την υφή-
λιο για την καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις του PMP®. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και μετά από 27 έτη λειτουργίας, έχουμε σταδιακά κατακτήσει το δι-
καίωμα να είμαστε από τους πρωτοπόρους σε θέματα project management παγκοσμίως και με μεγάλη 
ταπεινότητα προς τους επαγγελματίες του project management προσφέρουμε τα κάτωθι: 

 100% Εγγύηση Πιστοποίησης κατά PMP® ή Επιστροφή του Κόστους Εκπαίδευσης 

 Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής με Τεχνο-Οικονομική Αξιολόγηση 

 Δωρεάν Επανα-Παρακολούθηση του ιδίου Σεμιναρίου εντός ενός έτους 

 
Με εκτίμηση, 
 
Θεοφάνης Κ. Γιώτης,  MSc, Ph.D. C., PMP, PMI-ACP, CTT+, CSAP, PRINCE2 Practitioner 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 12PM Consulting / ITEC Consulting 

     Mobile: +30 693-22.13.502, Theofanis.Giotis@12pm.gr, Skype ID: FanisG 

 

 
Αγίου Κων/νου 40, ΑΙΘΡΙΟ Εμπορικό Κέντρο στο Μαρούσι, 15669 Μαρούσι 
info@12pm.gr, Τηλ: 210-61.000.61, Fax: 210 61.000.85, www.12pm.gr 

 

 

1987-2013:   27 χρόνια παροχής υπηρεσιών Project Management! 
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