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δευσης, καθώς επίσης και η πρόταση εφαρμογής μοντέλου Διοίκησης Έργου σε 
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τη στήριξη του μεταπτυχιακού μας προγράμματος και τη συμπαράστασή τους. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 Η εργασία ερευνά τη δυνατότητα λειτουργίας των σχολικών μονάδων της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το μοντέλο της Διοίκησης Έργων (Δ.Ε.). Η 

έρευνα εστιάζεται στη προσπάθεια σύγκρισης των μοντέλων διοίκησης των 

σχολικών μονάδων Αποτελείται από τέσσερα μέρη. 

 το πρώτο μέρος, περιγράφεται η επιστήμη της διοίκησης, παρουσιά-

ζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών. 

Παράλληλα, αναλύεται ο χαρακτήρας της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα σε 

συνδυασμό με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι σχολικές μονάδες στο 

νέο μοντέλο της Δημόσιας Διοίκησης (αποκεντρωμένη διοίκηση), καλούνται να 

παίξουν ουσιαστικό ρόλο και να εφαρμόσουν συστήματα σύγχρονου μάνατζμεντ 

στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, υλοποιώντας έργα και δράσεις σε τοπικό 

επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του εσωτερικού και εξωτερικού τους περιβάλλοντος. 

 το δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το μοντέλο της Δ.Ε. το οποίο είναι ένα 

ολοκληρωμένο και συντονισμένο σύστημα οργάνωσης και διοίκησης έργων σύμ-

φωνα με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και με 

συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας. ύμφωνα με τον επίσημο οδηγό του 

Project Management Institute (PMI), η Δ.Ε. περιλαμβάνει πέντε (5) διαδι-

κασίες και εννέα (9) γνωστικές περιοχές η συντονισμένη εφαρμογή και λει-

τουργία των οποίων οδηγεί στην αποτελεσματική περαίωση των στρατηγικών 

στόχων ενός οργανισμού, που λειτουργεί είτε εξ' ολοκλήρου είτε μερικώς με 

έργα. 

 το τρίτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η έρευνα, η οποία αποτυ-

πώνει την σημερινή κατάσταση διοίκησης των σχολικών μονάδων, καθώς επίσης 

γίνεται προσπάθεια σύγκρισης της διοίκησης των μονάδων διαφορετικού τύπου 

(γυμνάσια-γενικά λύκεια- ΕΠΑΛ) 

 το τέταρτο μέρος γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης ενός μοντέλου διοίκη-

σης των σχολικών μονάδων σύμφωνα με το μοντέλο της Διοίκησης Έργου. Αυτό 

το μοντέλο προσπαθεί να προσαρμόσει τις ανάγκες της διοίκησης των σχολικών 

μονάδων στη σύγχρονη μορφή διοίκησης. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

 Η έννοια της Διοίκησης της εκπαίδευσης εισέρχεται όλο και πιο έντονα 

στο καθημερινό λεξιλόγιο της ζωής της σχολικής κοινότητας. Η πολυπλοκότητα 

των μηχανισμών λήψης απόφασης καθώς επίσης και οι πολιτικές που 

εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα καθιστούν αναγκαία τη δυνατότητα ύπαρξης 

σύγχρονης διοίκησης στην εκπαίδευση. Διοίκηση που να προσαρμόζεται στα 

σύγχρονα ρεύματα της Διοικητικής επιστήμης και στην εφαρμογή των συστη-

μάτων προς όφελος όλων όσων συμμετέχουν στη εκπαιδευτική λειτουργία. 

 Η εκπαίδευση ως παραγωγικός οργανισμός δημιουργεί την ανάγκη 

αναμόρφωσης του διοικητικού εκπαιδευτικού συστήματος και της νοοτροπίας 

της εκπαιδευτικής κοινότητας με όρους ποιότητας και αποδοτικότητας, ώστε να 

εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα σε κεντρικό (Τπουργείο), 

σε περιφερειακό (Περιφερειακή Διεύθυνση) και σε τοπικό επίπεδο (Διεύθυνση - 

χολική Μονάδα). Επιτακτική είναι η ανάγκη η εκπαίδευση να αποκτήσει ένα 

σύγχρονο τρόπο διοίκησης καθώς επίσης και νέες αντιλήψεις σχετικά με τη 

διοίκηση των σχολικών μονάδων.  

 ε τοπικό επίπεδο η σχολική μονάδα, ανάλογα με το τύπο (Γυμνάσιο, Λύ-

κειο, ΕΠΑΛ, ΕΑ) έχει τις διοικητικές λειτουργίες που είναι γενικές για όλου 

του τύπου τις σχολικές μονάδες, αλλά επίσης κάθε τύπος έχει και τις δικές του 

ιδιαιτερότητες που έχουν σχέση με τη διοικητική λειτουργία αλλά και την 

παιδαγωγική. Η διοίκηση θα πρέπει να είναι προσηλωμένη στις γενικές αρχές 

της διοίκησης και συγχρόνως να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά και τις 

ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας.  

 τη παρούσα μελέτη αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση, στις σχολι-

κές μονάδες (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΕΠΑ) και σε διάφορες περιοχές της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης (αστικά κέντρα, επαρχία), σχετική με το παρών μοντέλο 

διοίκησης και στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης ενός μοντέλου διοί-

κησης της σχολικής μονάδας υπό μορφή Διοίκησης Έργου. Για το σκοπό αυτό 

διεξάγεται ποιοτική έρευνα που αποτυπώνει και συγκρίνει την υφιστάμενη 

κατάσταση στο τομέα της διοίκησης των σχολικών μονάδων. Σα αποτελέσματα 

της έρευνας αναμένεται να καταδείξουν την ποιότητα της υφιστάμενης 

κατάστασης, όπως θα την αποτιμήσουν τα υποκείμενα της έρευνας, καθώς και 

τη νοοτροπία των υποκειμένων σε σχέση με τις αρχές της Διοίκησης Έργου. 
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 Η πρόταση για Διοίκηση των σχολικών μονάδων υπό μορφή Διοίκησης 

έργου δείχνει μια σύγχρονη αντίληψη της διοίκησης των σχολικών μονάδων 

που προσαρμόζεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Αναδεικνύεται ο 

τοπικός χαρακτήρας, οι ιδιαιτερότητες καθώς επίσης και η ευελιξία που 

αποκτούν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων στη άσκηση των διοικητικών 

τους καθηκόντων. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΣΟ ΤΓΦΡΟΝΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ ΣΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

1. Η ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ. 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ  

Α. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη διοίκηση της εκπαίδευσης 

Διοικητική Επιστήμη (Management) στο χώρο της Εκπαίδευσης 

 H διοίκηση της εκπαίδευσης έχει ως πρωταρχικό στόχο τον αποτελεσμα-

τικό συντονισμό και διαχείριση όλων των απαραίτητων διαδικασιών ώστε να 

ικανοποιηθεί ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από το 

άρθρο 16 του ισχύοντος υντάγματος και την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθε-

σία, η οποία ορίζει τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. υγκεκρι-

μένα, με τον όρο Διοίκηση εννοείται «η εξειδικευμένη ανθρώπινη δραστηριό-

τητα που γίνεται στο πλαίσιο μιας οργανωμένης συλλογικής προσπάθειας και 

επιδιώκει την πραγματοποίηση, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, κάποιου κοινού 

σκοπού (έργο, παροχή υπηρεσιών, πωλήσεις κλπ.) με την αξιοποίηση των διαθέ-

σιμων μέσων, μέσα από λειτουργίες, όπως είναι ο προγραμματισμός, η οργά-

νωση, η διεύθυνση, ο συντονισμός και ο έλεγχος»1. Παράλληλα, ο αΐτης θεωρεί 

τη διοίκηση της εκπαίδευσης ορθολογικό σύστημα δράσης και συντονισμού 

πόρων2.  

 Οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί είναι μη κερδοσκοπικοί και 

αποβλέπουν στην κοινωνική ευημερία. Σο γεγονός ότι η εκπαίδευση «αντιμε-

τωπίζεται πλέον ως παραγωγικός οργανισμός»3 με όρους ποιότητας και αποδο-

τικότητας, δημιουργεί την ανάγκη αναμόρφωσης του διοικητικού εκπαι-

δευτικού συστήματος και της νοοτροπίας της εκπαιδευτικής κοινότητας προς 

αυτή τη κατεύθυνση. Οι έννοιες Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα 

παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διοίκηση, όπου η πρώτη ορίζεται ως «το μέγεθος 

εκείνο ενός οργανισμού, που χαρακτηρίζει την ικανότητα και τη δυνατότητα 

του να πραγματοποιεί το σκοπό του»4 και η δεύτερη ως η ικανότητα και η 

δυνατότητα του οργανισμού «να πραγματώνει κατά τρόπο απόλυτα αποτελεσμα-

                                                           
1 Θεοφανίδης, τ. (1985) Θεωρία και Τεχνική της Κοινωνικής Λογιστικής. Αθήνα, Εκδόσεις 

Παπαζήση, σελ 64. 
2 αΐτης, Φ. (2000) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα, σελ. 24. 
3 Καψάλης, Α. (2005) Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων. Εκδόσεις Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, σελ. 216. 
4 Παυλόπουλος, Π. (1983) Το Διοικητικό Φαινόμενο στο Πλαίσιο της Θεωρίας των Οργανώσεων. 

Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις άκκουλα, σελ. 58. 
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τικό το σκοπό του με το ελάχιστο δυνατό κόστος»5. Είναι, συνεπώς, σαφές ότι 

για την επίτευξη της αποδοτικότητας χρειάζονται συγκεκριμένες εισροές που 

μετασχηματίζονται σε εκροές, οι οποίες στο χώρο της εκπαίδευσης δεν είναι 

σαφώς καθορισμένες6. ήμερα, γίνονται κινήσεις ποσοτικής και ποιοτικής 

αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου με την εισαγωγή της Αυτοαξιολόγησης 

στις σχολικές μονάδες7. το ίδιο πλαίσιο κινείται και ο νόμος 3230/2004 του 

Τπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή της Διοίκησης με τόχους στη 

δημόσια διοίκηση8, η εφαρμογή του οποίου δεν έχει εξαπλωθεί σε όλο τον 

δημόσιο τομέα. 

 Είναι γενικά αποδεκτό ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης εμφανίζει αρκετές 

ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλους οργανισμούς, όπως για παράδειγμα την 

αδυναμία σαφούς προσδιορισμού του σκοπού, των εξυπηρετούντων, του αποτε-

λέσματος και την έλλειψη διοικητικής αυτονομίας στις δομές της9. Για το 

σκοπό αυτό, ο αΐτης θεωρεί ότι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διοίκησης 

της εκπαίδευσης πρέπει να αποτελέσει μέλημα της κεντρικής εξουσίας10. 

Βασικές Λειτουργίες του ύγχρονου Management 

 Η διοίκηση στην εκπαίδευση ορίζεται ως η «εξειδικευμένη ανθρώπινη 

δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 

οργανισμών ή του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του και επιδιώκει την 

πραγματοποίηση, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, των σκοπών της εκπαίδευσης με 

την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων - ανθρώπινων και υλικών - μέσα από 

λειτουργίες, όπως είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση, ο 

συντονισμός και ο έλεγχος»11.  

 το σύγχρονο μάνατζμεντ, οι βασικές λειτουργίες είναι οι εξής: 

                                                           
5 Callahan, R. (1964) Education and the Cult of Efficiency. Chicago, The University of Chicago 

Press, p.192. 
6 Κατσαρός, Ι. (2008) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

σελ. 22. 
7 ΤΠΔΒΜΘ, (2010) Εγκύκλιος με αριθ. πρωτ. 37100/Γ1/31-3-2010 με θέμα «Αυτοαξιολόγηση της 

χολικής Μονάδας». 
8 Νόμος 3230/2004, ΥΕΚ 44/11.2.2004, «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση 

της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». 
9 Κατσαρός, Ι. (2008) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

σελ. 19. 
10 αΐτης, Φ. (2007) Ο Διευθυντής στο Σύγχρονο Σχολείο, από τη θεωρία… στην πράξη. Σρίτη 

Έκδοση. Αθήνα, σελ. 36. 
11 Κατσαρός, Ι. (2008) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα. Παιδαγωγικό Ινστι-

τούτο, σελ. 16. 
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Προγραμματισμός  

 Κατά τον προγραμματισμό, σχεδιάζεται η στρατηγική και ορίζονται ο στό-

χοι του οργανισμού. Ο σωστός προγραμματισμός συντελεί στην πρόληψη λαθών 

και στον καλύτερο συντονισμό των δράσεων και διακρίνεται σε στρατηγικό και 

λειτουργικό.  

 Ο στρατηγικός προγραμματισμός γίνεται η διαμόρφωση του οράματος, της 

αποστολής και ο ορισμός των μακροπρόθεσμων στόχων του οργανισμού. Με τον 

όρο «αποστολή» εκφράζεται ο λόγος ύπαρξης του οργανισμού, ο οποίος στην 

περίπτωση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού μπορεί να είναι η παροχή δωρεάν 

εκπαίδευσης σε όλους. Σο όραμα ενός οργανισμού εκφράζει τις προσδοκίες των 

μελών για τη μελλοντική του πορεία και την επιθυμητή του κατάσταση στο 

μέλλον12. Για παράδειγμα, το όραμα του ΤΠΔΒΜΘ είναι η παροχή υψηλού 

επιπέδου εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές, με επίκεντρο τον μαθητή στο 

Νέο χολείο. Η στρατηγική του οργανισμού καθορίζει τους μακροπρόθεσμους 

στόχους, συνήθως 5ετίας, καθορίζει την πορεία δράσης του και κατανέμει 

ανάλογα τους διαθέσιμους πόρους13.  

 Ο λειτουργικός ή επιχειρησιακός προγραμματισμός καθορίζει χρονικά, 

ποσοτικά, ποιοτικά τις ενέργειες και τα μέσα για την επίτευξη μεσο-

βραχυπρόθεσμων στόχων14, οι οποίοι επιμερίζουν τους στρατηγικούς στόχους σε 

αυτόνομα και διαχειρίσιμα κομμάτια-προγράμματα δράσης που προβλέπεται να 

υλοποιηθούν με συγκεκριμένο προϋπολογισμό και ανθρώπινους πόρους και σε 

καθορισμένο χρόνο. Σο σύνολο των προγραμμάτων δράσης αποτελεί το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Business Plan) του οργανισμού, μέσα στο οποίο 

διακρίνονται και οι πολιτικές του, δηλαδή οι αρχές οργάνωσης και λήψης 

αποφάσεων του οργανισμού15. Λειτουργικοί στόχοι του ΤΠΔΒΜΘ είναι το 

ψηφιακό σχολείο, το νέο ολοήμερο σχολείο, το πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης 

σχολικής μονάδας, η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών κλπ.  

 Ο προγραμματισμός λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του εσωτερικού (πόροι, 

δυνατότητες και αδυναμίες) και του εξωτερικού (ανάγκες πολιτών και ομάδων 

συμφερόντων, ευκαιρίες και απειλές) περιβάλλοντος. Ο σωστός προγραμματι-

σμός εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή ολοκλήρωση του επιχει-

ρησιακού προγράμματος. 

                                                           
12 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 52-53. 
13 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 54. 
14 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 51-52. 
15 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 57. 
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Οργάνωση  

 Αποτελεί τη «διαδικασία προσδιορισμού, ομαδοποίησης και κατανομής 

των απαραίτητων εργασιών και πόρων για την εκπλήρωση των σκοπών του 

οργανισμού»16. Επιλέγεται η οργανωτική δομή που μπορεί να υλοποιήσει καλύ-

τερα την αποστολή και τους στόχους του οργανισμού17. Η οργανωτική δομή 

καθορίζει τη ροή της πληροφορίας και μπορεί να είναι α) πυραμιδοειδής-

ιεραρχική, όπου η πληροφορία μεταβιβάζεται από πάνω προς τα κάτω,  

β) λειτουργική ή οριζόντιο σύστημα που είναι ιεραρχική και βασίζεται στην 

αρχή της εξειδίκευσης, επιτρέποντας τη μεταβίβαση πληροφορίας από περισσό-

τερους του ενός προϊσταμένους/τμήματα, γ) γραμμική-επιτελική, όπου εξειδι-

κευμένες λειτουργίες αναθέτονται σε ξεχωριστά επιτελεία που γνωμοδοτούν 

και δ) δομή συλλογικών οργάνων, με τη μορφή συμβουλίων, ομάδων εργασίας 

κ.α. Εκροή της λειτουργίας της οργάνωσης αποτελεί το οργανόγραμμα, το οποίο 

είναι η σχηματική απεικόνιση της οργανωτικής δομής και των γραμμών 

εξουσίας του οργανισμού. 

 Η γραφειοκρατία είναι ένα μοντέλο οργανωτικής δομής που στηρίζεται 

«στην αυστηρή τήρηση της ιεραρχίας, την τυποποίηση και αποπροσωποποίηση 

της οργάνωσης»18 με σκοπό την ορθολογική και αποτελεσματική της λειτουρ-

γίας. τηρίζεται στην εξειδίκευση και τη διαίρεση της εργασίας σε θέσεις έργου 

με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. ήμερα, το μοντέλο αυτό δέχεται υψηλή 

κριτική καθώς η εφαρμογή του έχει επιφέρει αργή ροή πληροφορίας, δυσκαμ-

ψία και ανικανότητα προσαρμογής σε δυναμικά και πολύπλοκα περιβάλ-

λοντα19. 

 Ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού, σχεδιάζεται και η οργανωτική του 

μορφή, η οποία μπορεί να είναι συγκεντρωτική ή αποκεντρωμένη20. Για παρά-

δειγμα, ο όγκος των αρμοδιοτήτων και η διασπορά εποπτείας του ΤΠΔΒΜΘ, 

επιτάσσει τη λειτουργία περιφερειακών και τοπικών διοικητικών δομών, οι 

οποίες λόγω της αυστηρής τήρησης ιεραρχίας και γραφειοκρατίας αδυνατούν να 

αξιοποιήσουν δυναμικά και αποτελεσματικά τις δυνατότητες και αδυναμίες του 

εσωτερικού περιβάλλοντος και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις - ευκαιρίες 

και απειλές - του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

                                                           
16 Κατσαρός, Ι. (2008) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα. Παιδαγωγικό Ινστι-

τούτο, σελ. 63. 
17 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 102. 
18 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 108. 
19 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 103. 
20 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 109. 
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τελέχωση και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

 Σον προγραμματισμό του οργανισμού καλούνται να υλοποιήσουν οι 

σκεπτόμενοι πόροι του που είναι το ανθρώπινο δυναμικό21. υνεπώς, η στελέ-

χωση ενός οργανισμού αποτελεί μείζον ζήτημα για την παραγωγικότητα και 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού, ιδίως όταν έχει και εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα. Η στελέχωση αφορά στην απόκτηση ανθρώπινων πόρων ικανών 

ποσοτικά και ποιοτικά να ικανοποιήσουν τους στόχους του οργανισμού μέσω 

της απόδοσής τους. Τπάρχει σύνδεση της στελέχωσης με τον στρατηγικό 

σχεδιασμό22, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό που θα στρατολογηθεί πρέπει να 

ανταποκρίνεται αριθμητικά και ποιοτικά στις θέσεις έργου που ορίζει το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ο οργανισμός προχωρά στη στελέχωση εφόσον έχει 

προηγουμένως ορίσει και περιγράψει τις θέσεις εργασίας. Κάθε θέση εργασίας 

έχει συγκεκριμένα καθήκοντα, αναφέρεται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες 

ικανότητες, γνώσεις και νοοτροπία και έχει κριτήρια αποδοτικότητας23. Η 

στρατολόγηση διακρίνεται σε εξωτερική και εσωτερική24, κατά την οποία το ήδη 

υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό αναλαμβάνει νέες αρμοδιότητες και συχνά 

επιμορφώνεται.  

 ύγχρονη τάση αποτελεί η ευελιξία ενός οργανισμού, η οποία έγκειται 

στη δυνατότητα του οργανισμού να προσαρμόζει το ανθρώπινο δυναμικό 

ανάλογα με τις ανάγκες και τις υπηρεσίες που παρέχει, γεγονός που προκαλεί 

αντιδράσεις καθώς απαιτεί «απορρύθμιση των όρων εργασίας»25. Μορφές ευελι-

ξίας είναι η λειτουργική κατά την οποία διευρύνεται το πεδίο δράσης των 

εργαζόμενων και η ευελιξία στελέχωσης, ωραρίου ή αμοιβών26. Μια τέτοια 

πολιτική μπορεί να προκαλέσει ανασφάλεια στον εργαζόμενο και τριβές στον - 

δημόσιο κυρίως - οργανισμό, επειδή αλλάζουν κατοχυρωμένες εργασιακές σχέ-

σεις και κλονίζεται το «ψυχολογικό συμβόλαιο» δηλ. τις αμοιβαίες προσδοκίες 

μεταξύ προϊστάμενου και εργαζόμενου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε 

ισορροπία27. 

                                                           
21 Everard, K.B & Morris, G. (1999) Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση. Πάτρα: ΕΑΠ, σελ. 

97. 
22 Ξηροτύρη-Κουφίδου, . (2001) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, η πρόκληση του 21ου αιώνα στο 

εργασιακό περιβάλλον. Σρίτη Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ανίκουλα, σελ. 120. 
23 Everard, K.B & Morris, G. (1999) Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση. Πάτρα: ΕΑΠ, σελ. 

98-99. 
24 Ξηροτύρη-Κουφίδου, . (2001) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, η πρόκληση του 21ου αιώνα στο 

εργασιακό περιβάλλον. Σρίτη Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ανίκουλα, σελ. 130. 
25 Ξηροτύρη-Κουφίδου, . (2001) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, η πρόκληση του 21ου αιώνα στο 

εργασιακό περιβάλλον. Σρίτη Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ανίκουλα, σελ. 97. 
26 Ξηροτύρη-Κουφίδου, . (2001) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, η πρόκληση του 21ου αιώνα στο 

εργασιακό περιβάλλον. Σρίτη Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ανίκουλα, σελ. 112-117. 
27 Ξηροτύρη-Κουφίδου, . (2001) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, η πρόκληση του 21ου αιώνα στο 

εργασιακό περιβάλλον. Σρίτη Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ανίκουλα, σελ. 119. 
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 Η πολιτική του ΤΠΔΒΜΘ για τα οργανικά και λειτουργικά κενά είναι να 

γίνεται εξωτερική στελέχωση με εξετάσεις ΑΕΠ ή προσωρινή απασχόληση 

μεγάλου αριθμού αναπληρωτών και εσωτερική στελέχωση με μορφή μεταθέσεων 

και ετήσιων αποσπάσεων. Ιδιαίτερα για τις θέσεις στους διοικητικούς οργανι-

σμούς στην εκπαίδευση γίνεται εξωτερική στελέχωση με διοικητικούς υπαλλή-

λους και κάλυψη των υπόλοιπων κενών με αποσπάσεις εκπαιδευτικών, έπειτα 

από εισήγηση των ανώτερων στελεχών. Σα κριτήρια επιλογής είναι γνωστικά 

(ΑΕΠ) και κοινωνικά.  

 Μεγάλο ρόλο στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού παίζει η ανάπτυ-

ξη του ανθρώπινου δυναμικού για την αύξηση των ικανοτήτων του28. Σο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στις αντικειμενικές ανάγκες και στόχου του 

οργανισμού σε σχέση με το υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού και πρέπει να αξιολογείται η αποδοτικότητά του. Η σωστή αξιολό-

γηση του ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλει στον προσδιορισμό των επιμορ-

φωτικών αναγκών του προσωπικού29. Σο ΤΠΔΒΜΘ διαθέτει Περιφερειακά 

Εκπαιδευτικά Κέντρα (ΠΕΚ) για την επιμόρφωση των νεοδιόριστων, τρέχει 

επιμορφωτικά προγράμματα Α΄ και Β΄ επιπέδου στις ΣΠΕ και συνεργάζεται με 

το ΕΚΔΔΑ για επιμορφωτικές παρεμβάσεις σε στελέχη και εκπαιδευτικούς. 

ήμερα, το ΤΠΔΒΜΘ σχεδιάζει να θεσμοθετήσει την κατοχή πιστοποιητικού 

της διοικητικής επιστήμης, για την κάλυψη διοικητικών θέσεων καθώς επίσης 

και πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης. 

Ηγεσία 

 Η ηγεσία αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες των στελεχών να 

συντονίσουν, να εμπνεύσουν και καθοδηγήσουν το ανθρώπινο δυναμικό για την 

επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. Αποτελεί τη δύναμη επιρροής των 

στελεχών της ανώτατης διοίκησης στο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να υλοποιη-

θούν οι στόχοι «με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα»30.  

 Η σωστή επικοινωνία και η συναισθηματική νοημοσύνη του ηγέτη έχει 

άμεση σχέση με την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. ε ιεραρχικές δομές 

η επικοινωνία έρχεται από πάνω προς τα κάτω και αντιμετωπίζει σοβαρές 

δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις. Επιθυμητό είναι ο ηγέτης να ενθαρρύνει 

την πολυμεσική από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία και την οριζόντια επι-

κοινωνία μεταξύ τμημάτων κατά τις οποίες επικοινωνούντα περισσότερες 
                                                           
28 Ξηροτύρη-Κουφίδου, . (2001) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, η πρόκληση του 21ου αιώνα στο 

εργασιακό περιβάλλον. Σρίτη Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ανίκουλα, σελ. 156. 
29 Everard, K.B & Morris, G. (1999) Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση. Πάτρα: ΕΑΠ, σελ. 

108. 
30 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 310. 
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πληροφορίες, με πληθώρα μέσων μεταφοράς μηνυμάτων (έγγραφα, ομιλία, 

email, τηλεδιάσκεψη κλπ.) σε περισσότερους αποδέκτες31. Παράλληλα, η συ-

ναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί την ικανότητα κατανόησης και ελέγχου των 

συναισθημάτων του ατόμου και των άλλων (ενδοπροσωπική και διαπροσωπική 

νοημοσύνη)32, με στόχο την εκτόνωση έκρυθμων καταστάσεων που μπορεί να 

επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της οργάνωσης.  

 ημαντικό ρόλο παίζει η δυνατότητα υποκίνησης και ικανοποίησης των 

αναγκών του προσωπικού. Ο ηγέτης πρέπει να τηρεί το ψυχολογικό συμβόλαιο 

με τους εργαζόμενους, ώστε να βρίσκεται σε ισορροπία και να μη προκαλούνται 

τριγμοί στο εσωτερικό του οργανισμού33. Η υποκίνηση του προσωπικού ορίζεται 

ως η επιθυμία του να εργαστεί για τους στόχους του οργανισμού και σχετίζεται 

με την αλληλεξάρτηση των αναγκών, των κινήτρων και των στόχων κάθε 

εργαζόμενου34. Μία από τις δημοφιλέστερες θεωρίες είναι η θεωρία της ιεράρ-

χησης των αναγκών του A. Maslow. ύμφωνα με αυτή, οι ανάγκες διαβαθμί-

ζονται από τις φυσιολογικές, που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου 

έως τις ανάγκες ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τις οποίες ο άνθρωπος τείνει να 

γίνει το «ιδανικό» του35. Ο τρόπος υποκίνησης του προσωπικού εξαρτάται από 

το επίπεδο των αναγκών του και είναι συνήθως εξατομικευμένος. Για παρά-

δειγμα, ένας άνθρωπος με ανάγκες αναγνώρισης δεν θα υποκινηθεί τόσο από 

μια αύξηση αμοιβής όσο από μια διάκριση. Ο μάνατζερ πρέπει να αναγνωρίζει 

τα κίνητρα τόσο των υφισταμένων του όσο και των ομόβαθμων και να 

χρησιμοποιεί τους κατάλληλους «παρακινητές»36. Επίσης, ο ηγέτης πρέπει να 

ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό των 

στόχων του οργανισμού, καθώς είναι αποδεδειγμένο ότι οι άνθρωποι έχουν 

περισσότερα κίνητρα να εργαστούν για κάτι που έχουν συναποφασίσει και 

αισθάνονται δικά τους37. Σο ΤΠΔΒΜΘ, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, 

εφαρμόζει στρατηγική κόστους, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να αυξήσει τις 

αμοιβές. Η υποκίνηση του προσωπικού γίνεται κυρίως μέσα από βραβεύσεις, 

όπως στην περίπτωση του διαγωνισμού «Αριστεία και καινοτομία» που απευθύ-

                                                           
31 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 434-435. 
32 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 506. 
33 Ξηροτύρη-Κουφίδου, . (2001) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, η πρόκληση του 21ου αιώνα στο 

εργασιακό περιβάλλον. Σρίτη Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ανίκουλα, σελ. 119. 
34 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 250. 
35 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 257-258. 
36 Everard, K.B & Morris, G. (1999) Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση. Πάτρα: ΕΑΠ, σελ. 

55. 
37 Everard, K.B & Morris, G. (1999) Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση. Πάτρα: ΕΑΠ, σελ. 

45. 
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νεται σε εκπαιδευτικούς. Επίσης, η καθιέρωση της δημόσιας διαβούλευσης πριν 

τη χάραξη συγκεκριμένων πολιτικών έχει χαρακτηριστικά παρακίνησης. 

 Οι ηγετικές/διοικητικές προσεγγίσεις και συμπεριφορές περιγράφονται 

μέσα από πολλές θεωρίες. Οι R. Lippitt &R. White όρισαν 3 στυλ ηγεσίας: 1) το 

αυταρχικό που προσομοιάζει στη «θεωρία Φ» του D. McGregor σύμφωνα με την 

οποία ο ηγέτης μόνο αποφασίζει και επιβάλλεται σε υφιστάμενους που δεν ανα-

λαμβάνουν πρωτοβουλίες, 2) το δημοκρατικό που παραλληλίζεται με τη «θεωρία 

Ζ», σύμφωνα με την οποία το προσωπικό είναι άξιο εμπιστοσύνης, παίρνει πρω-

τοβουλίες και συναποφασίζει με τον ηγέτη, και 3) το εξουσιοδοτικό, σύμφωνα 

με το οποίο ο ηγέτης δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και οι αποφάσεις λαμβά-

νονται από το προσωπικό38. Σα πορίσματα της έρευνας δείχνουν ότι ο οργα-

νισμός έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν υιοθετεί το δημοκρατικό 

τύπο39. Αντίστοιχα, ο R. Likert αναφέρει τέσσερεις τύπους ηγεσίας: το αυταρ-

χικό-εκμεταλλευτικό, το καλοπροαίρετο-αυταρχικό, το συμβουλευτικό και το 

συμμετοχικό, το οποίο προσομοιάζει στο δημοκρατικό στυλ και υπερέχει των 

άλλων στην αποτελεσματικότητα40. Οι R. Blake & J. Mouton περιγράφουν 

πέντε μορφές ηγεσίας, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της συσχέτισης και της 

έντασης δύο παραγόντων: του ενδιαφέροντος του ηγέτη για τους ανθρώπους 

(σχέσεις) και για την παραγωγή (έργο)41. Η πιο αποτελεσματική μορφή, σύμφω-

να με έρευνες, είναι εκείνη του ηγέτη που νοιάζεται πολύ τόσο για τις ανάγκες 

και ικανοποίηση του προσωπικού όσο και για τους στόχους της παραγωγής42. 

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί και η ενδεχομενική προσέγγιση του Fiedler, σύμ-

φωνα με την οποία η αποτελεσματικότητα του ηγέτη εξαρτάται και από το 

είδος, το περιβάλλον της οργάνωσης43 και το «κλίμα» της44.  

 Η Ελληνική δημόσια διοίκηση διακρίνεται από την ιεραρχία και το 

συγκεντρωτισμό, με μειωμένη λήψη πρωτοβουλιών τόσο από τους υπαλλήλους, 

όσο και από τα κατώτατα στελέχη. ήμερα το ΤΠΔΒΜΘ μελετά τη θεσμοθέτηση 

                                                           
38 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 321-322. 
39 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 322. 
40 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 331. 
41 Everard, K.B & Morris, G. (1999) Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση. Πάτρα: ΕΑΠ, σελ. 

37. 
42 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 333-335. 
43 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 336. 
44 Everard, K.B & Morris, G. (1999) Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση. Πάτρα: ΕΑΠ, σελ. 

43. 
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νόμων που θα δώσουν περισσότερες εξουσίες στους αποκεντρωμένους φορείς και 

μεγαλύτερη ελευθερία και λήψη αποφάσεων εντός των σχολικών μονάδων. 

Έλεγχος  

 Ο έλεγχος είναι η διαδικασία που αποτιμά ποσοτικά και ποιοτικά την 

απόδοση του οργανισμού σε σχέση με τους στόχους που έθεσε στον προγραμ-

ματισμό. τον έλεγχο αποτυπώνεται η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών, 

των συμπεριφορών και των αποτελεσμάτων του οργανισμού. Η λειτουργία αυτή 

βασίζεται στον καθορισμό προτύπων (standards) τα οποία περιγράφουν τους 

επιθυμητούς αριθμητικούς και ποιοτικούς στόχους της οργάνωσης και συγκρί-

νονται με την πραγματική της απόδοση. Κάθε απόκλιση έχει συγκεκριμένα 

αίτια τα οποία πρέπει να αναγνωρισθούν και να θεραπευθούν45. 

 Σο είδος ελέγχου που εφαρμόζεται σήμερα και από τον Ελληνικό δημόσιο 

τομέα είναι ο έλεγχος μέσω γραφειοκρατίας, κατά τον οποίο αξιολογείται το 

ποσοστό συμμόρφωσης των εργαζόμενων με τους νόμους, τους κανονισμούς και 

τις διαδικασίες του οργανισμού. Εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος της τυπολατρείας 

και της μειωμένης εστίασης στο αποτέλεσμα46. 

Β. ύγχρονες τάσεις στη διοικητική επιστήμη  

Οργανωσιακή Κουλτούρα 

 Η οργανωσιακή παιδεία, δηλαδή η κοινή κουλτούρα που διαμορφώνεται 

στα μέλη ενός οργανισμού, θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματικότητά 

του47. Η οργανωσιακή κουλτούρα στον σύγχρονο οργανισμό δεν έχει συγκεν-

τρωτικό χαρακτήρα, αλλά «βασίζεται στη δέσμευση και αφοσίωση των εργαζό-

μενων», οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά, παίρνουν πρωτοβουλίες και εκφράζουν 

τις καινοτόμες ιδέες τους48. Με την έννοια «κουλτούρα» ορίζουμε τις κοινές 

αξίες, πιστεύω, παραδοχές και κανόνες που έχουν αναπτυχθεί σταδιακά ή 

έχουν οριστεί και διέπουν τα μέλη μιας οργάνωσης49, τα οποία σκέπτονται και 

συμπεριφέρονται σαν ομάδα με κοινούς κώδικες, έχουν κοινούς στόχους και 

όραμα. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μία κοινή νοοτροπία που παίζει 

                                                           
45 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 205. 
46 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 209. 
47 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 541. 
48 Ξηροτύρη-Κουφίδου, . (2001) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, η πρόκληση του 21ου αιώνα στο 

εργασιακό περιβάλλον. Σρίτη Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ανίκουλα, σελ. 104-105. 
49 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 544. 
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μεγάλο ρόλο στην ισορροπία του οργανισμού. Ανάλογα με το σύνολο των αξιών 

της αλλά και της ευθυγράμμισής της ή μη με τα βασικά δεδομένα του οργανι-

σμού, μπορεί να οδηγεί σε παραγωγικές ενέργειες ή στην καταστροφή50. Ο 

αντίκτυπος της κουλτούρας σχετίζεται με το περιεχόμενό της, την ένταση και 

την έκτασή της στον οργανισμό. υχνά, μια οργάνωση καλείται να υιοθετήσει 

μια εξωτερική κουλτούρα, στην οποία προσπαθεί να προσαρμοστεί. Όμως, η 

υφιστάμενη κουλτούρα μπορεί να «εμποδίσει αλλαγές, υλοποίηση πολιτικών ή 

εφαρμογή προγραμμάτων και να επιδράσει πάνω στην αποτελεσματικότητα της 

οργάνωσης51. Παράδειγμα αποτελεί η αναδιάρθρωση του Ελληνικού Δημόσιου 

Σομέα, οι εργαζόμενοι του οποίου καλούνται να αλλάξουν μια παγιωμένη 

κουλτούρα δεκαετιών που βασίζονταν στην αναποτελεσματικότητα και την 

έλλειψη επαγγελματισμού με μια νέα κουλτούρα σύγχρονης διοίκησης. Η 

οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να διαμορφωθεί από την ανώτατη διοίκηση και 

να διαχυθεί στα στελέχη και τους υπαλλήλους υπό μορφή οράματος, στόχων, 

πολιτικών, αξιών και κανόνων. Εδώ διαφαίνεται ο κρίσιμος ρόλος του ηγέτη-

μάνατζερ, η συμπεριφορά και η ενεργή συμμετοχή του οποίου στα δρώμενα του 

οργανισμού να αποτελεί πρότυπο για τους εργαζόμενους52. 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

διοίκησης, που αφορά όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, με στόχο την ικανο-

ποίηση του πολίτη-πελάτη, που, στην περίπτωση της εκπαίδευσης είναι οι 

γονείς και η αγορά εργασίας53. Τπάρχουν εθνικοί (ΕΛΟΣ) και διεθνείς 

(ISO:9000, BS5750) οργανισμοί που προωθούν την ανάπτυξη της ΔΟΠ σε 

οργανισμούς, παρέχοντας υπηρεσίες πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότη-

τας54. Η προσέγγιση είναι καθαρά πελατοκεντρική και ορίζει την έννοια της 

ποιότητας που είναι η ανταπόκριση σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και 

πρότυπα ποιότητας55. τόχος είναι η αποτελεσματικότητα σε σχέση με αξίες ή 

στόχους που έχουν προαποφασιστεί και περιγράφονται μέσα από κριτήρια-

δείκτες ποιότητας. Οι αξίες αυτές αποτελούν τα «τυπικά χαρακτηριστικά του 
                                                           
50 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 551. 
51 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 551. 
52 Αθανασούλα-Ρέππα, Α. et al. (1999) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Τόμος Β΄. Πάτρα: 

ΕΑΠ, σελ. 24. 
53 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2008) Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Έρευνα για την αξιολόγηση 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αθήνα: Π.Ι., σελ. 29. 
54 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 517. 
55 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 516. 
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ποιοτικού και αποτελεσματικού σχολείου και αντιμετωπίζονται ως επιδιω-

κόμενες»56.  

 ήμερα, επιχειρείται πιλοτικά πρόγραμμα Αυτοαξιολόγησης των σχολι-

κών μονάδων, σύμφωνα με το οποίο θα αναπτυχτούν «διαδικασίες προγραμμα-

τισμού και αποτίμησης της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου 

και στη συνέχεια θα διαμορφώσουν, θα υλοποιήσουν, θα παρακολουθούν και θα 

αξιολογήσουν χέδια Δράσης με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση της 

σχολικής μονάδας»57. 

υγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking) 

 Σο Benchmarking είναι μια σύγχρονη μέθοδος αξιολόγησης που βασίζεται 

στη σύγκριση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού με 

άλλους της ίδιας βαθμίδας. Η συγκριτική αξιολόγηση ενός οργανισμού με έναν 

άλλο με μεγαλύτερες επιδόσεις έχει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς εντοπίζει 

περιοχές βελτίωσης με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας. Παράλ-

ληλα, είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης μειωμένου κόστους, επειδή στην ουσία ο 

οργανισμός μαθαίνει μέσα από τις καλές πρακτικές (best practices) ενός άλλου 

οργανισμού. Σο Benchmarking διακρίνεται σε στρατηγικό και λειτουργικό, 

ανάλογα με τους τομείς με τους οποίους επιθυμεί να συγκριθεί58 και σε εξω-

τερικό (σύγκριση με άλλο οργανισμό) ή εσωτερικό (σύγκριση απόδοσης τμη-

μάτων εντός οργανισμού)59. 

Διοίκηση Αλλαγών 

 ε ανώτερο επίπεδο λειτουργίας, ο ίδιος οργανισμός ως αυτόνομο περι-

βάλλον μπορεί να χαράζει τον δρόμο της αλλαγής και να οδηγεί τις εξελίξεις 

στις οποίες καλούνται να προσαρμοστούν οι άλλοι γύρω του. Επομένως, τα 

ενδεχόμενα είναι τρία:  

 «Δεν αλλάζεις, έτσι δεν προσαρμόζεσαι, άρα πεθαίνεις. 

 Αλλάζεις για να προσαρμοσθείς στις εξελίξεις και επιβιώνεις. 

                                                           
56 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2008) Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Έρευνα για την αξιολόγηση 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αθήνα: Π.Ι., σελ. 30. 
57 ΤΠΔΒΜΘ, έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 37100/Γ1/31-03-2010, με θέμα «Αυτοξιολόγηση της 

σχολικής μονάδας». 
58 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 528-530. 
59 Asher, Μ. (1996) Managing Quality in the Service Sector. Kogan Page, p. 16. 
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 Οδηγείς τις εξελίξεις στις οποίες προσαρμόζονται οι άλλοι και επι-

τυγχάνεις»60. 

 Η διαχείριση των αλλαγών σε έναν σύγχρονο οργανισμό προϋποθέτει 

στρατηγικές επικοινωνίας, καθώς οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι άμεσα συνδε-

δεμένες με τις ευμετάβλητες συνθήκες του περιβάλλοντος στις οποίες ο οργα-

νισμός πρέπει να αντιδρά άμεσα. Σην ευελιξία και προσαρμοστικότητα του 

οργανισμού μπορούν να διασφαλίσουν η αποκέντρωση, οι ποιοτικές σχέσεις 

εντός και εκτός των πλαισίων του οργανισμού, η επιμόρφωση και συμμετοχή 

του ανθρώπινου δυναμικού και η εξέταση των συνθηκών του περιβάλλοντος.  

Γ. Σο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: νομοθεσία, διοικητική 

δομή και εκπαιδευτική πολιτική 

Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα 

 Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα σήμερα, ως εκφραστής της πολιτικής 

εξουσίας και εκτελεστής των κυβερνητικών αποφάσεων, διακρίνεται ως επί τω 

πλείστον από παραδοσιακά μοντέλα διοίκησης, που δυσχεραίνουν τη 

προσαρμογή της στα νέα δεδομένα της εποχής. Τπερισχύει το γραφειοκρατικό 

μοντέλο διοίκησης που συγκρούεται με τις ανάγκες της ανάπτυξης61 και η 

γραμμική-ιεραρχική μορφή οργάνωσης με έναν αποκεντρωμένο χαρακτήρα 

μικρής όμως έκτασης. την πράξη, υπερισχύει το συγκεντρωτικό μοντέλο με 

πυραμιδοειδή μορφή [Τπουργείο - Περιφέρειες - Διευθύνσεις - Σμήματα – Γρα-

φεία - χολεία] που στερείται ευέλικτης επικοινωνίας και άμεσης αντίδρασης 

σε συνθήκες αλλαγών. Οι πολιτικές που διαμορφώνονται περνούν μέσα από ένα 

πλέγμα γραφειοκρατικών διαδικασιών μέχρι να φτάσουν στον τελικό αποδέκτη 

τους, τον πολίτη, ενώ η ανατροφοδότηση του συστήματος γίνεται κι αυτή με 

αργούς ρυθμούς καθώς ακολουθεί την αντίστροφη πορεία. 

 Ακολουθώντας τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη 

τρατηγική της Λισσαβόνας που ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις, τα τελευταία 

χρόνια στην Ελλάδα γίνεται σοβαρή προσπάθεια αποκέντρωσης και πολιτο-

κεντρικής προσέγγισης. ύγχρονα μοντέλα διοίκησης έχουν παρεισφρήσει 

στους κόλπους της δημόσιας διοίκησης και έχουν χαρακτήρα εκσυγχρονιστικό.  

                                                           
60 Μπουραντάς, Δ. (2002) Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδ. 

Μπένου, σελ. 573. 
61 Υαναριώτης, Π. (1999) Δημόσια Διοίκηση Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση: Μπροστά στις 

Προκλήσεις του 21ου Αιώνα, Αθήνα: Εκδ. Αθ. ταμούλης, σελ. 157. 
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 ύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3230/200462 (ΥΕΚ 44, Α΄, 11-2-2004), 

καθιερώθηκε στις υπηρεσίες του Δημοσίου το σύστημα Διοίκησης μέσω τό-

χων (Management by Objectives), με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσμα-

τικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση του 

ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και μοντέλα διοίκησης.  

 Προωθείται το σύστημα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με την πιλοτική 

εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)63 στις Περιφέρειες 

και με στόχο τη μελλοντική εφαρμογή του σε όλες τις υπηρεσίες του 

Δημοσίου. 

 Σίθεται σε δημόσια διαβούλευση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007 - 2013» (ΤΠ.Ε.Δ.Δ.Α.) που επιδιώκει την ενίσχυση της 

διοικητικής αποτελεσματικότητας, την επιμόρφωση του ανθρώπινου 

δυναμικού, και τις μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο της οργάνωσης και 

λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, με τελικό στόχο την ικανοποίηση 

του Πολίτη.  

 Αναπτύσσονται συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διοικητικής 

μεταρρύθμισης, όπως η «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Πολιτεία» και «Δια-

φάνεια» που συμβάλλουν στην βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ των Τπηρε-

σιών και τη διοικητική σύγκλησή τους με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Είναι γεγονός ότι δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα βρίσκεται στο μεταίχμιο 

της νέας εποχής και έρχεται σε επαφή με σύγχρονες μεθόδους δημόσιου 

μάνατζμεντ, με στόχο να εφαρμόσει τις λειτουργίες του Προγραμματισμού, της 

Οργάνωσης, της Διεύθυνσης και του Ελέγχου με αντικειμενικούς και 

μετρήσιμους δείκτες, προς όφελος του Πολίτη.  

Σο Ελληνικό Εκπαιδευτικό ύστημα και η Διοικητική του Δομή 

 Η αγαστή μορφή διοίκησης της εκπαίδευσης συνίσταται στην ανάπτυξη 

των περιβαλλόντων, των συστημάτων και των γνωστικών προϋποθέσεων προς 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο ύνταγμα της Ελλάδος και στους 

ισχύοντες νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Η 

εκπαίδευση είναι ένας χώρος άσκησης διοίκησης με πολλές ιδιαιτερότητες που 

πηγάζουν από τον βασικό της στόχο, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του υ-

ντάγματος 1975/1986 είναι «η ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική 

                                                           
62 Νόμος 3230/2004, ΥΕΚ 44/11.2.2004, «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση 

της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». 
63 ΤΠΕΔΔΑ, Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας (2007) Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.). 

Αθήνα: ΤΠΕΔΔΑ / ΓΓΔΔ & Η.Δ. 
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αγωγή των Ελλήνων» και σύμφωνα με το Ν1566/8564 «σκοπός της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμο-

νική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων 

των μαθητών». Σο άρθρο 16 του υντάγματος διασφαλίζει το δικαίωμα της 

δωρεάν παιδείας, η ανάπτυξη της οποίας αποτελεί υποχρέωση του κράτους65. Ο 

βασικός νόμος για την πρωτοβάθμια (Α/θμια) και δευτεροβάθμια (Β/θμια) 

εκπαίδευση είναι ο Ν.1566/198566, ο οποίος αφορά στη διοίκηση των σχολικών 

μονάδων, την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών και τη σύσταση υπη-

ρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, και έχει εν μέρει τροποποιηθεί από τον 

Ν. 3848/201067.  

 Σο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διακρίνεται σε Α/θμια, Β/θμια και 

Ανώτατη Εκπαίδευση. Η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι εννεαετής (Δημοτικό 

και Γυμνάσιο) και η μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει το Λύκειο 

(ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.). Η δια βίου μάθηση υποστηρίζεται από ένα πλήθος 

φορέων, τους οποίους ελέγχει ή σχετίζεται το ΤΠΔΒΜΘ και βρίσκεται υπό την 

εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης του ΤΠΔΒΜΘ. 

 Σο επίπεδο συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης της εξουσίας διαμορφώνει τη 

διοίκηση της εκπαίδευσης σε συγκεντρωτική, όπου οι περισσότερες και 

σημαντικότερες αποφάσεις λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, π.χ. Τπουργείο 

και σε αποκεντρωμένη, κατά την οποία η εξουσία μετατοπίζεται από το 

κέντρο προς την περιφέρεια και τα επίπεδα λήψης αποφάσεων μοιράζονται σε 

περιφερειακό, τοπικό και σχολικό επίπεδο, επιτρέποντας την «πιο άμεση και 

ταχεία εξυπηρέτηση των πολιτών»68. Ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας της διοίκη-

σης ταιριάζει με της αρχές της Ποιότητας και της Αποδοτικότητας, καθώς 

λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για πιο στοχευμένες 

και, επομένως, πιο αποτελεσματικές κινήσεις και δράσεις, με τελικό σκοπό την 

εξυπηρέτηση του Πολίτη-Πελάτη και τη κοινωνική ευημερία, που αποτελεί και 

το ζητούμενο της Δημόσιας Διοίκησης.  

 Η διοίκηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έχει ιεραρχική 

δομή χωρίζεται σε κεντρική και περιφερειακή, όπου «κάποιες ειδικότερες αρμο-

                                                           
64 Ν. 1566/1985, ΥΕΚ 167, Α΄, 30-9-1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
65 Ελληνική Δημοκρατία, (1986) Σύνταγμα της Ελλάδας (όπως αναθεωρήθηκε με το Χήφισμα της 

6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων,.ΥΕΚ-85/Α/18-4-2001), άρθρο 

16. 
66 Ν. 1566/1985, ΥΕΚ 167, Α΄, 30-9-1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
67 Νόμος 3230/2004, ΥΕΚ 44/11.2.2004, «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση 

της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». 
68 Μακρυδημήτρης, Α. (2006), Δημόσια Διοίκηση: Στοιχεία Διοικητικής Οργάνωσης. Αθήνα: 

Εκδόσεις άκκουλα, σελ. 85. 
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διότητες ασκούνται από τις 13 Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκ-

παίδευσης που εδρεύουν στις έδρες κάθε μιας από τις αντίστοιχες διοικητικές 

Περιφέρειες» (Δρούλια & Πολίτης, 2008)69. υγκεκριμένα, το υπουργείο Παι-

δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΤΠΔΒΜΘ) σχεδιάζει και είναι 

υπεύθυνο για την εφαρμογή της νομοθεσίας, διοικεί αποκεντρωμένους οργανι-

σμούς και φορείς (το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής 

Έρευνα, κ.ά.), διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση, εγκρίνει 

τα προγράμματα σπουδών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και διορίζει το 

εκπαιδευτικό προσωπικό70. Γνωμοδοτικό όργανο του υπουργού Παιδείας είναι 

το Εθνικό υμβούλιο Παιδείας (ΕΤΠ), το οποίο - μαζί με μια πλειάδα οργάνων 

σε διάφορα ιεραρχικά επίπεδα - δεν κρίνεται αποτελεσματικό71. την επόμενη 

βαθμίδα της διοικητικής δομής βρίσκονται οι 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), η σύσταση των οποίων καθώς ορίστηκε με το Ν.2986/ 

200272. Οι ΠΔΕ υπάγονται στο ΤΠΔΒΜΘ και διοικούν, ελέγχουν, συντονίζουν 

και εποπτεύουν τις κατώτερες ιεραρχικά υπηρεσίες και δομές εκπαίδευσης της 

περιοχής ευθύνης τους, συντονίζοντας ταυτόχρονα το έργο των χολικών 

υμβούλων. Παράλληλα, διαχειρίζονται και διαχέουν την κυβερνητική 

εκπαιδευτική πολιτική και συνδέουν τις περιφερειακές υπηρεσίες με το 

ΤΠΔΒΜΘ και τους οργανισμούς και φορείς του73. Φαμηλότερα στην ιεραρχία 

βρίσκονται οι Διευθύνσεις (σε κάθε Νομό ή Περιφερειακή Ενότητα) και τα 

κατά τόπους Γραφεία που ασκούν διοίκηση, εποπτεύουν και συντονίζουν τη 

λειτουργία και συνεργασία των σχολικών μονάδων (δημόσιων και ιδιωτικών) 

αρμοδιότητάς τους74. Οι σχολικές μονάδες αποτελούν το τελευταίο διοικητικό 

επίπεδο, οι Διευθυντές των οποίων είναι διοικητικά, επιστημονικά και 

παιδαγωγικά υπεύθυνοι για το εκπαιδευτικό έργο που παράγεται75. Εντός των 

σχολικών μονάδων λειτουργεί ο ύλλογος Διδασκόντων, ο οποίος είναι αρμόδιος 

για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, τη πρόοδο των μαθητών και, από 

το 2010 πιλοτικά, για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και η χολική 

                                                           
69 Δρούλια, Θ & Πολίτης, Υ. (2008) Δημόσια Διοίκηση και Στελέχη Εκπαίδευσης. Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο. 
70 Euridice, (2010) Συνοπτική παρουσίαση των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη και 

τρέχουσες Μεταρρυθμίσεις: Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σελ. 3. 
71 Αθανασούλα-Ρέππα, Α. et al. (1999) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Τόμος Α’. Πάτρα: 

ΕΑΠ, σελ. 130-131. 
72 Νόμος 2986/2002 (ΥΕΚ 24/Α/13.2.2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».  
73 Euridice, (2010) Συνοπτική παρουσίαση των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη και 

τρέχουσες Μεταρρυθμίσεις: Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σελ. 3. 
74 Euridice, (2010) Συνοπτική παρουσίαση των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη και 

τρέχουσες Μεταρρυθμίσεις: Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σελ. 3. 
75 Euridice, (2010) Συνοπτική παρουσίαση των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη και 

τρέχουσες Μεταρρυθμίσεις: Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σελ. 4. 
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Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι γονέων και φορέων της 

τοπικής κοινωνίας και είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και τη διαχείριση 

τους προϋπολογισμού της σχολικής μονάδας76.  

 υμπερασματικά, το εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει συγκεντρωτικό, σε 

αντίθεση με τη μεγάλη πλειοψηφία των άλλων Ευρωπαϊκών κρατών. Όλες οι 

στρατηγικές αποφάσεις για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη στελέχωση και τον 

έλεγχο της εκπαίδευσης απορρέουν από την κεντρική εξουσία, δηλαδή το 

Τπουργείο Παιδείας, και υλοποιούνται από τα κατώτερα ιεραρχικά στρώματα 

(Περιφερειακές Δ/νσεις - Διευθύνσεις - Γραφεία - χολεία). Οι σχολικές μονά-

δες βρίσκονται ιεραρχικά στο κατώτερο επίπεδο. Μετά τις Διευθύνσεις και τα 

Γραφεία Εκπαίδευσης βρίσκονται στην ιεραρχία οι σχολικές μονάδες. Η 

ελευθερία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΤΠΔΒΜΘ είναι σαφώς μειωμέ-

νη και περιορίζεται σε μεμονωμένες δράσεις και αρμοδιότητες που ορίζονται με 

εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις77.  

Εκπαιδευτική Πολιτική, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Επιρροές 

 Η εκπαιδευτική πολιτική του ΤΠΔΒΜΘ είναι η προετοιμασία του πολίτη 

του 21ου αιώνα κοινωνία της γνώσης που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

χώρας σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο και απαιτητικό διεθνές, κοινωνικό και 

τεχνολογικό περιβάλλον. τρατηγικοί στόχοι του ΤΠΔΒΜΘ σήμερα αποτελούν: 

 Η προώθηση της δια βίου μάθησης.  

 Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 Προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.  

 Ενίσχυση της καινοτομίας, δημιουργικότητας και επιχειρηματικού  πνεύ-

ματος. 

 Πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση. 

 Διασφάλιση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Μείωση του ποσοστού μαθητών που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαί-

δευση με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές 

επιστήμες. 

 Μείωση του ποσοστού της σχολικής διαρροής από τη υποχρεωτική εκπαί-

δευση. 

 Πιστοποίηση των γνώσεων ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Τ.  

                                                           
76 Euridice, (2010) Συνοπτική παρουσίαση των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη και 

τρέχουσες Μεταρρυθμίσεις: Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σελ. 4. 
77 αΐτης, Φ. (2007) Ο Διευθυντής στο Σύγχρονο Σχολείο, από τη θεωρία… στην πράξη. Σρίτη 

Έκδοση. Αθήνα, σελ. 70-71. 
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 Αύξηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την τεχνο-

λογία για τη διδασκαλία78.  

 Παρακάτω αποτυπώνεται η σχέση των πολιτικών και των στρατηγικών 

στόχων του ΤΠΔΒΜΘ με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και κυρίως την 

Ευρωπαϊκή πολιτική. Επίσης, περιγράφεται ο τρόπος υλοποίησης των στρατη-

γικών στόχων μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

Διεθνείς Επιρροές 

Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις είναι δε-

σμευτικές για την Ελλάδα και εντάσσονται στο εσωτερικό Ελληνικό δίκαιο 

σύμφωνα με το Άρθρο 28, παρ. 1 του υντάγματος. Η Ελλάδα δεσμεύεται από 

τις εξής διεθνείς συμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης: 

 ύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1986): τα 

άρθρα 28 και 29 αναγνωρίζουν το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση, 

καθιστούν υποχρεωτική και δωρεάν τη στοιχειώδη εκπαίδευση, καθιστούν 

προσιτό τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ενθαρρύνουν τη διεθνή συ-

νεργασία στον τομέα της παιδείας, αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσω-

πικότητας και τον σεβασμό για τα δικαιώματα του ανθρώπου, για τις θεμε-

λιώδεις ελευθερίες, για τις εθνικές αξίες και τις αξίες άλλων πολιτισμών 

και για το φυσικό περιβάλλον79. Κυρώθηκε από την Ελλάδα το 1992 με τον 

Ν.2101/92 (ΥΕΚ 192/2.12.92)80. 

 Διεθνές ύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966): δια-

σφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των πολιτών, η ισότητα ανδρών και 

γυναικών, η αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας και το δικαίωμα 

ελεύθερης σκέψης, συνείδησης και θρησκείας και τη συνδικαλιστική 

ελευθερία με περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους κάθε κράτους 

για την κατοχύρωση της εθνικής ασφάλειας81. 

 Παράλληλα, η Ελλάδα είναι μέλος του Οργανισμού Οικονομικής υνερ-

γασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΑ) από το 1964, ο οποίος, μεταξύ άλλων, κάνει 

συστάσεις πάνω στον τομέα της εκπαίδευσης των κρατών και κάθε 3 χρόνια 

                                                           
78 ΤΠΔΒΜΘ (2010) Το Νέο Σχολείο: Πρώτα ο μαθητής. χέδιο Νόμου. ελ. 11-12. 

http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=785

&lang=el&showall=1  
79 ΟΗΕ (1986) Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ιστοσελίδα UNICEF http://www. 

unicef.gr/ reports/symb.php 
80 Ν.2101/92 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. (ΥΕΚ 192/2-12-

1992  
81 Ν.2462/1997 Κύρωση του Διεθνούς υμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ΥΕΚ 

Α' 25/26-2-1997), Άρθρα 2, 3, 16, 18, 22 

http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=785&lang=el&showall=1
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=402&Itemid=785&lang=el&showall=1
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διεξάγει έρευνες διεθνούς αξιολόγησης μαθητών σε 4 γνωστικές περιοχές και 

δεξιότητες82. 

 ύμφωνα με τη υνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

που υπογράφει στη Λισσαβόνα το 2007, στον τομέα της εκπαίδευσης, «η Ένωση 

έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, να συντονίζει ή 

να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών»83. Ιδιαίτερα στο άρθρο 165 

δηλώνεται ότι «η Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, 

ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, αν αυτό απαιτείται, 

υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα 

πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκα-

λίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την πολι-

τιστική και γλωσσική τους πολυμορφία»84. Επομένως, η ΕΕ έχει υποστη-

ρικτικές αρμοδιότητες όσον αφορά τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών 

μελών, τα οποία διατηρούν τη νομοθετική τους εξουσία και την ευθύνη άσκη-

σης των αρμοδιοτήτων τους. Σα θεσμικά όργανα που συναποφασίζουν για 

δράσεις ενθάρρυνσης στα κράτη μέλη, μετά από πρόταση της Επιτροπής, είναι 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το υμβούλιο, η Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών, της οποίας η γνώμη είναι υπο-

χρεωτική για θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης85. Η ΕΕ ως υπερεθνική 

οντότητα προωθεί, χρηματοδοτεί και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές πολιτικές της 

μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σο 2006 θεσπίστηκε πρόγραμμα δράσης 

στον τομέα της δια βίου μάθησης 2007-2013, με το οποίο ενισχύονται οι 

ανταλλαγές, η συνεργασία και η κινητικότητα με στόχο την ποιοτική αναβάθ-

μιση των συστημάτων εκπαίδευσης στην Κοινωνία της Γνώσης86. το πλαίσιο 

αυτό προάγονται η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η κοινωνική συνοχή, η 

ισότητα των φύλων, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η πολυγλωσσία, η χρήση 

Σεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και η ενεργή πολιτική συμμε-

τοχή87. Σο πρόγραμμα δράσης χωρίζεται σε 6 υποπρογράμματα. Από αυτά, το 

Comenius, το Leonardo da Vinci και το Εγκάρσιο Πρόγραμμα αφορούν την 

Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και υλο-

                                                           
82 OECD, Programme for International Student Assessment (PISA) http:// www.oecd.org/ 

pages/0,3417, en 32252351 32235731 1 1 1 1 1,00.html  
83 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C83, έτος 53ο, 30 Μαρτίου 2010, Ενοποιημένη 

απόδοση της υνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της υνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. (EUR-Lex C83, Vol 53, 30-3-2010), σελ. 54. 
84 Ο.π., σελ. 122 
85Γκόβαρης, Φ. & Ρουσσάκης, Ι. (2008) Ευρωπαϊκή Ένωση, Πολιτικές στην Εκπαίδευση. Αθήνα: 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σελ. 26.  
86 Απόφαση 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 15ης 

Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης, σελ. 4.  
87 Ο.π., σελ. 5  

http://www.oecd.org/%20pages/0,3417
http://www.oecd.org/%20pages/0,3417
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ποιούνται στην Ελλάδα μέσω του ΙΚΤ. Σο 2009 το υμβούλιο έθεσε τέσσερις 

στρατηγικούς στόχους για ένα στρατηγικό πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας 

στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης έως το 2020 (ΕΚ 2020)88. Σα κράτη 

μέλη καλούνται να συνεργαστούν και να λάβουν μέτρα σε εθνικό επίπεδο και η 

Επιτροπή καλείται να εξετάζει κοινές εκθέσεις προόδου, να κάνει προτάσεις 

για κριτήρια αξιολόγησης και να βελτιώσει τους υφιστάμενους δείκτες για τους 

εξής στόχους89: 

 Τλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας. 

 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης. 

 Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμε-

τοχής στα κοινά. 

 Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του επιχει-

ρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης90. 

 Είναι σαφές ότι η πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης επηρεά-

ζονται από την κοινωνική συνοχή της ΕΕ, την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, 

την ανταγωνιστικότητα και την αγορά εργασίας σε ένα ενδεχομενικό, πολύ-

πλοκο και ευμετάβλητο περιβάλλον. Θεωρείται δε ότι η έλλειψη δεξιοτήτων 

μπορεί να οδηγήσει στο άμεσο μέλλον την ΕΕ σε ύφεση91. Για τη διασφάλιση 

των ανωτέρω, επιχειρείται η ενδυνάμωση του τριγώνου γνώσης «έρευνα-

καινοτομία-εκπαίδευση», η οποία ξεκινά από το σχολείο92. Η ΕΕ θέτει τρεις 

τομείς δράσης με συγκεκριμένους στόχους και δείκτες: 

 Επικέντρωση στις ικανότητες: Βασικές γνώσεις γραφής, ανάγνωσης και 

αριθμητικής, εξατομικευμένες προσεγγίσεις στη μάθηση και αξιολόγηση 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 Μάθηση υψηλής ποιότητας για όλους τους μαθητές: προσχολική εκπαί-

δευση, δικαιότητα των συστημάτων εκπαίδευσης, πρόωρη εγκατάλειψη 

σχολείου, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εξέλιξη των σχολείων. 

                                                           
88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 0119/2, 28-5-2009, υμπεράσματα του συμβου-

λίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία 

στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»), (2009/0 119/02), σελ. 3.  
89 Ο.π., σελ. 6-7. 
90 Ο.π., σελ. 3-4. 
91 CEDEFOP, (2010), Knowledge, Skills and Competences for Recovery and Growth, Work 

Programme 2010, Luxembourg: Publications Office of the European Union, p. 2. 
92 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, COM (2008) 425 τελικό, Βελτίωση των ικανοτήτων 

για τον 21ο αιώνα:ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα, SEC(2008) 2177, 

Βρυξέλλες, 3.7.2008, σελ. 4.  
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 Εκπαιδευτικοί και προσωπικό των σχολείων: ικανότητες και δεξιότητες των 

εκπαιδευτικών, πρόσληψη προσωπικού και διεύθυνση των σχολείων93. 

2. Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

 Σο νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τη λειτουργία του Διευθυντή της σχολι-

κής μονάδας είναι ο νόμος 1566/1985 (ΥΕΚ 167, τ.Α΄). 

 Σο άρθρο 11 του ν. 1566/1985 ορίζει ότι «ο διευθυντής του σχολείου είναι 

ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της 

σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών 

εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων, που 

εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τις αρμοδιότητες του 

συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχει, επίσης, στην αξιολόγηση του έργου των 

εκπαιδευτικών του σχολείου του και συνεργάζεται με τους σχολικούς συμ-

βούλους» 

 Επιπρόσθετα, στο άρθρο 27 της υπ’ αριθμ. 105657/2002 (ΥΕΚ 1340, τ. Β’) 

υπουργικής απόφασης, ορίζεται ότι ο διευθυντής σχολικής μονάδας: 

 Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο 

δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία. 

 Καθοδηγεί και βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και ιδιαίτερα τους 

νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού 

χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. 

 Υροντίζει, ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά. 

 Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. 

 Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς, 

ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. 

 Αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς, όπως ορίζει η νομοθεσία94. 

 Όλα τα παραπάνω μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο ρόλος των διευθυντικών 

στελεχών στις σχολικές μονάδες είναι πολύ σημαντικός. Η σημασία, ασφαλώς 

του ρόλου του διευθυντή έγκειται στη θέση, την οποία κατέχει στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής ιεραρχίας και στις αρμοδιότητες που ασκεί. Θεωρητικά, η θέση 

του διευθυντή βρίσκεται στην κατώτατη βαθμίδα της διοικητικής οργάνωσης 

της εκπαίδευσης. Ψστόσο, η θέση αυτή σχετίζεται άμεσα με τον επικοινωνιακό 

                                                           
93 Ο.π., σελ. 6-15  
94 αΐτης, Φ. (2007) Ο Διευθυντής στο Σύγχρονο Σχολείο, από τη θεωρία… στην πράξη. Σρίτη 

Έκδοση. Αθήνα, σελ.331-332. 
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ρόλο, που διαδραματίζει ο διευθυντής σχολείου μεταξύ των ανωτέρων ηγετικών 

στελεχών της εκπαιδευτικής διοίκησης και των υφισταμένων εκπαιδευτικών95. 

 Κάθε πρόγραμμα εκπαιδευτικής πολιτικής, που δημιουργείται σε επίπεδο 

κεντρικής διοίκησης και κατευθύνεται από τη κορυφή της διοικητικής πυραμί-

δας σε όλα τα σχολεία της χώρας, «φιλτράρεται» μέσα από τη σχολική διεύθυν-

ση. «Φρωματίζεται», δηλαδή, από τις ψυχικές θέσεις και ικανότητες του διευ-

θυντή σχολείου, για να γίνει πραγματοποιήσιμο. Ο βαθμός επιτυχίας μιας 

εκπαιδευτικής αλλαγής αλλά και γενικά η επίτευξη των στόχων του σχολείου 

εξαρτώνται από την ικανότητα στην επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντικών 

στελεχών σχολικών μονάδων. Πραγματικά, σε ένα κατάλληλα οργανωμένο 

εκπαιδευτικό σύστημα ο διευθυντής σχολείου παίζει το σοβαρότερο ρόλο στο 

χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα. Περαιτέρω, όσο και αν ένα σύστημα επι-

κοινωνίας και οργάνωσης είναι ορθολογικά σχεδιασμένο, δεν μπορεί να επιτύ-

χει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα χωρίς την ανάθεση του ρόλου της σχολικής 

διεύθυνσης σε κατάλληλους ανθρώπους (εκπαιδευτικούς)96. 

 Ψς ηγέτης οφείλει να έχει όραμα για τον οργανισμό που διοικεί και να 

συστρατεύει όλους τους υπόλοιπους στην επίτευξη των κοινών τους στόχων. 

Επίσης πρέπει να λειτουργεί ως θετικό παράδειγμα για τους υφιστάμενους του, 

οι οποίοι παρακολουθούν τη συμπεριφορά του και δέχονται επιρροές. Ο 

Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να αποσπά την εκούσια συνδρομή 

όλων των συναδέλφων στην ολοκλήρωση των εργασιών στη σχολική μονάδα. Ψς 

πομπός και δέκτης μηνυμάτων στο πλαίσιο της επικοινωνίας ο Διευθυντής 

καλείται να δημιουργεί το κατάλληλο επικοινωνιακό κλίμα, να ενθαρρύνει το 

συνομιλητή του να εκφραστεί ελεύθερα, να τον κατανοεί και να του προσφέρει 

ανατροφοδότηση. 

Καθήκοντα διευθυντή του σχολείου  

 Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή των σχολικών μονάδων 

καθορίζονται από υπουργικές αποφάσεις. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα 

του Διευθυντή καθορίζουν τη λειτουργία του σχολείου που στοχεύει στη 

ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών.  

 Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων: 

α)  Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους. 

                                                           
95 αΐτης, Φ. (2007) Ο Διευθυντής στο Σύγχρονο Σχολείο, από τη θεωρία… στην πράξη. Σρίτη 

Έκδοση. Αθήνα, σελ. 332-333. 
96 αΐτης, Φ. (2007) Ο Διευθυντής στο Σύγχρονο Σχολείο, από τη θεωρία… στην πράξη. Σρίτη 

Έκδοση. Αθήνα, σελ. 333. 
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β)  Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για 

την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. 

γ)  Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές 

αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των στελεχών 

διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρηση τους και υλοποιεί τις 

αποφάσεις του υλλόγου των Διδασκόντων. 

δ) συγκροτεί με πράξη του τις επιτροπές για τις εξετάσεις, για τη συγκέν-

τρωση των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων και όσες 

άλλες προβλέπονται για τη λειτουργία του σχολείου. 

ε) συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό προ-

σωπικό, όπως προβλέπει η νομοθεσία. 

στ)  ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, για 

την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου. 

ζ) ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους 

χορηγεί αντίγραφα των βασικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχε-

τικών με την εκπαίδευση. 

η) στην περίπτωση που υπηρετούν στο σχολείο περισσότερα του ενός 

Τποδιευθυντές, ορίζει με πράξη του έναν υποδιευθυντή ως νόμιμο ανα-

πληρωτή του και καταμερίζει τις αρμοδιότητες και τις εργασίες σε αυτούς. 

θ)  είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον υποδιευθυντή, το γραμματέα του 

σχολείου και τον αρμόδιο εκπαιδευτικό για την τήρηση της αλληλο-

γραφίας του σχολείου και των πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις97.  

 

 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το ύλλογο 

Διδασκόντων: 

α)  Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προσκαλεί τα μέλη του υλλόγου 

στις συνεδριάσεις, στις οποίες προεδρεύει. Καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη και εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον 

εκπαιδευτικό. 

β)  Ενημερώνει το ύλλογο των Διδασκόντων για το έργο της σχολικής επι-

τροπής. Μεριμνά μαζί με το ύλλογο των Διδασκόντων για τη συντήρηση 

                                                           
97 Τπουργική απόφαση περί «καθορισμού των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

προισταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΕΚ και των συλλόγων των 

διδασκόντων (αριθμ.105657/Δ1/16-10-2002 ΥΕΚ 1340,τ.Β΄). 
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και λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια 

των απαραίτητων εποπτικών μέσων διδασκαλίας. 

γ)  Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για τη καθαριότητα και 

αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της 

υγείας και ασφάλειας των μαθητών. 

δ)  Ενημερώνει το ύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθε-

σία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του 

σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

ε)  Υροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας 

εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή 

αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό. 

στ)  Είναι υπεύθυνος για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων, σε συνεργασία 

με τον Τποδιευθυντή του σχολείου και τον ορισθέντα εκπαιδευτικό. 

ζ)  ε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης 

των γονέων, το οποίο κοινοποιεί στο σύλλογο γονέων και τον οικείο Διευ-

θυντή ή Προϊστάμενο Γραφείου Εκπαίδευσης.  

η)  Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να ανταποκρί-

νονται στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

θ) Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας του διδακτικού προσωπικού από 

το σχολείο και από τις συνεδριάσεις του υλλόγου των Διδασκόντων και 

ενεργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν συντρέχει λόγος. 

ι)  Είναι υπεύθυνος για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομα-

διαίας διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς. ε περίπτωση αντι-

κειμενικής αδυναμίας για τη συμπλήρωση αυτή ενημερώνει άμεσα τον 

Προϊστάμενο Γραφείου ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

 

 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών των σχολείων σε σχέση με 

τους χολικούς υμβούλους, το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο 

του Γραφείου. 

α) υνεργάζεται με τους χολικούς υμβούλους ή το Διευθυντή Εκπαίδευ-

σης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου ή προσκαλεί συσκέψεις με αυτούς για 

την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα. 

β)  Αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους χολικούς υμβούλους, 

πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους 

έργο. 
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γ) Ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο 

Γραφείου για τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. 

 

 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων σε σχέση με τους 

μαθητές. 

α)  Εκδίδει και υπογράφει τους τίτλους σπουδών ως υπεύθυνος και συνυπο-

γράφουν ως συνυπεύθυνοι, ο εκπαιδευτικός που συνέταξε τον τίτλο και οι 

διδάσκοντες, εφόσον απαιτείται. 

β)  υνεργάζεται με τις μαθητικές κοινότητες για την οργάνωση της σχολικής 

ζωής, μέσα σε κλίμα κατανόησης και υπευθυνότητας. 

γ)  Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση των 

μαθητών στο σχολείο. 

δ)  υντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού κλίματος με-

ταξύ μαθητών και διδασκόντων. 

ε)  Διενεργεί και ανανεώνει τις εγγραφές των μαθητών από τάξη σε τάξη. 

στ)  εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις 

για την εγγραφή μαθητών αδήλωτων στα μητρώα ή δημοτολόγια. 

ζ)  Εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών, όπως προβλέπεται και έχει την 

ευθύνη για τη φύλαξη των στοιχείων εγγραφής στο αρχείο του σχολείου. 

 

 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με τα όργανα 

λαϊκής συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές εκπαίδευσης. 

α)  Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας καλεί τα μέλη του χολικού υμβου-

λίου στις συνεδριάσεις του οργάνου με γραπτή πρόσκληση που την απευ-

θύνει τρεις τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη, ύστερα από εισηγήσεις των οργάνων που συμμετέχουν στο χολι-

κό υμβούλιο. 

β)  Καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και συμμε-

τέχει στις συνεδριάσεις τους, όταν προσκαλείται και το θεωρεί αναγκαίο. 

γ)  Παρέχει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον, σύμφω-

να με τις κείμενες διατάξεις, και δεν τον παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες 

για θέματα που εκείνος οφείλει να γνωρίζει. 

 Ο Διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τα καθή-

κοντα, που απορρέουν από το Νόμο 1566/1985 και των μεταγενεστέρων υπουρ-

γικών αποφάσεων και εγκυκλίων, έχει ρόλο που είναι πολυδιάστατος και 
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ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την ικανότητα του να διοικεί μια υπηρεσιακή 

μονάδα. 

 Μέσα στα πλαίσια αυτά της διοίκησης της σχολικής μονάδας θα πρέπει η 

διοικητική λειτουργία του Διευθυντή θα πρέπει να στηρίζεται σε αρχές που 

είναι ταυτισμένες με τις σύγχρονες θεωρίες διοίκησης των δημοσίων οργα-

νισμών.  

 Ο Διευθυντής θα πρέπει να είναι οργανωτικός, επόπτης, εκπαιδευτής, 

συντονιστής, τεχνοκράτης, εκπρόσωπος του σχολείου. Όλα αυτά είναι τα χαρα-

κτηριστικά δρομολογούν και τη παρουσία του μέσα στη σχολική κοινότητα. 

 Θεωρητικά η άσκηση καθηκόντων των στελεχών διοίκησης σε οποιοδή-

ποτε πλαίσιο σημαίνει την επίτευξη στόχων μέσω άλλων. Κριτήρια (ανάμεσα 

στα άλλα) με βάση τα οποία ένα διευθυντικό στέλεχος θα μπορούσε να κριθεί ως 

επιτυχημένο ή όχι είναι η αποτελεσματικότητα του ως προς την εκτέλεση των 

καθηκόντων του αλλά και ως προς το να καθιστά ικανό το ανθρώπινο δυναμικό 

ενός οργανισμού σε σχέση με την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 και μέχρι σήμερα αναμένουμε από ένα διευ-

θυντικό στέλεχος να: 

 Προκαλεί τις αλλαγές να συμβούν και να γνωρίζει τι θέλει να πετύχει.  

 Ασκεί υπεύθυνη διαχείριση των πόρων και να τους αξιοποιεί για την 

επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. 

 Προάγει την αποτελεσματικότητα στην εργασία που εκτελείται και να 

αναζητά διαρκή βελτίωση. 

 Είναι υπεύθυνος για την απόδοση της μονάδας που διευθύνει – διαχει-

ρίζεται. 

 Δημιουργεί κατάλληλο κλίμα που θα καθιστά τα άτομα ικανά και πρόθυμα 

να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους98. 

 χετικά με τη διοίκηση της εκπαίδευσης συχνά επιχειρείται ένας διαχω-

ρισμός μεταξύ λειτουργιών, διαδικασιών και συμπεριφορών διαχείρισης και 

αντιστοίχων λειτουργιών, διαδικασιών και συμπεριφορών ηγεσίας. Αυτός ο 

διαχωρισμός γίνεται ιδιαίτερα φανερός στη θεωρία σχετικά με το ρόλο του 

Διευθυντή σχολικής μονάδας, όπου ο τελευταίος εμφανίζεται, λίγο ή πολύ, ως 

εκπαιδευτικός ηγέτης ανάλογα με το πόσο χρόνο διαθέτει διαχειριζόμενος τις 

υποθέσεις του σχολείου ή διευθύνοντας τη σχολική μονάδα. Τποστηρίχθηκε ότι 

οι συγκεκριμένες τεχνικές, ανθρωπιστικές, και εκπαιδευτικές ικανότητες 

βοηθούν το διευθυντικό στέλεχος να επιτελεί σωστά την εργασία του, αλλά εάν 

                                                           
98 Καψάλης, Α. (2005), Οργάνωση και Διοίκηση χολικών Μονάδων, Θεσσαλονίκη, σελ.124 
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το στέλεχος αυτό επιθυμεί να ασκήσει ηγετικό ρόλο, θα πρέπει να αναλάβει ένα 

συμβολικό ή και πολιτιστικό ρόλο με μακροπρόθεσμο και στρατηγικό προσα-

νατολισμό.  

 το ίδιο πλαίσιο ο Mazzarella, βασιζόμενος στα ερευνητικά αποτελέσματα 

των Firestone και Wilson οι οποίοι εξέτασαν το ρόλο του Διευθυντή σχολείου 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την άσκηση ηγεσίας στην εκπαί-

δευση, υποστηρίζει πως ένας Διευθυντής καθίσταται ικανότερος ως προς την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας του σχολείου μέσω άσκησης συμπεριφορών 

γραφειοκρατικών (με διαχειριστικό προσανατολισμό) ή πολιτιστικών (με ηγετι-

κό προσανατολισμό)99. 

 Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας κατέχει μια θέση κλειδί. Αποτελεί το 

όριο ανάμεσα στο σχολείο και τους εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι σχετί-

ζονται με αυτό, βρίσκεται στο κέντρο της σχολικής οργάνωσης ή στο λαιμό μιας 

κλεψύδρας και δέχεται την πίεση από εσωτερικές αλλά και εξωτερικές δυνά-

μεις. Η επιτυχία ενός σχολείου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των 

οποίων η ικανότητα και η αφοσίωση του προσωπικού και η υποστήριξη των 

γονέων και των άλλων μελών της σχολικής κοινότητας, υπάρχει όμως η άποψη 

πως ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η ποιότητα της ηγεσίας που ασκέι ο 

Διευθυντής. 

 Ο Mintzberg αναφέρει σχετικά με τους διαχειριστικούς ρόλους100: 

 Οι διαχειριστικές δραστηριότητες και οι διαχειριστικοί ρόλοι μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: αυτοί που αφορούν κυρίως τις διαπροσωπικές 

σχέσεις, αυτοί που ασχολούνται κυρίως με διαδικασίες πληροφοριών και 

αυτοί που ασχολούνται με τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. 

 Η εργασία των διευθυντικών στελεχών όλων των τύπων μπορεί να περιγρα-

φεί με όρους δέκα παρατηρούμενων και επιτελούμενων ρόλων: συμβόλου, 

συνδετικού κρίκου και ηγέτη (διαπροσωπικοί ρόλοι), καθοδηγητή, διαχει-

ριστή πληροφοριών και εκπροσώπου (ρόλοι πληροφόρησης) και νευραλ-

γικού, ισορροπιστή, διαχειριστή πόρων και διαπραγματευτή (ρόλοι αποφά-

σεων). 

 Αυτοί οι δέκα ρόλοι δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Οι τρείς δια-

προσωπικοί ρόλοι εκπορεύονται από την επίσημη εξουσία του διευθυντικού 

στελέχους και το κύρος του - αυτοί αναδεικνύουν τους τρεις ρόλους πληρο-

φόρησης - και αυτοί με τη σειρά τους επιτρέπουν στο διευθυντικό στέλεχος 

να εκτελέσει τους τέσσερις ρόλους αποφάσεων. 

                                                           
99 Καψάλης, Α. (2005), Οργάνωση και Διοίκηση χολικών Μονάδων, Θεσσαλονίκη, σελ.125. 
100 Καψάλης, Α. (2005), Οργάνωση και Διοίκηση χολικών Μονάδων, Θεσσαλονίκη, σελ.126. 
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 το επίπεδο της σχολικής μονάδας, η άσκηση της διευθυντικής λειτουρ-

γίας γίνεται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η λειτουργία της διεύ-

θυνσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχολείο, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι οι 

σχολικές οργανώσεις, σε σύγκριση με άλλους είδους οργανώσεις, υπερτερεί από 

την πλευρά των «συντελεστών παραγωγής» και «προϊόντος» ο ανθρώπινος παρά-

γοντας. Επιπλέον, ο Διευθυντής σχολείου: από τη μία πλευρά είναι διορισμένος 

ηγέτης που ενεργεί για λογαριασμό των ανωτέρων, γεγονός που τον ωθεί να 

συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές προσδοκίες. Και από την άλλη 

πλευρά είναι ο ηγέτης της σχολικής κοινότητας και πρέπει να ενεργεί σύμφωνα 

με τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των μαθητών που ηγείται. Επομένως, 

η λειτουργία της σχολικής διεύθυνσης πρέπει να προωθεί διαδικασίες υλοποίη-

σης των σκοπών του σχολείου σύμφωνα με τις ανάγκες και προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών101. 

 Ο έλεγχος ασκείται από το Διευθυντή του σχολείου και συνίσταται στην 

εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία της σχο-

λικής μονάδας, ανεξάρτητα αν οι παράγοντες αυτοί είναι οι άνθρωποι ή 

πράξεις102. 

 ε σχολικό επίπεδο σχεδιασμός-προγραμματισμός πραγματοποιείται από 

το Διευθυντή του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς και αναφέρεται, κατά 

κανόνα, σε θέματα καταμερισμού της εργασίας και της οργάνωσης της σχολικής 

ζωής. υγκεκριμένα, ο Διευθυντής του σχολείου, ως υπεύθυνος για την ομαλή 

λειτουργία της σχολικής μονάδας και το συντονισμό της σχολικής ζωής, πρέπει 

με την έναρξη της σχολικής χρονιάς103: 

 Να ερευνήσει και να πραγματοποιήσει τις μελλοντικές δραστηριότητες του 

σχολείου, κατά τρόπο που να οδηγουν στην κατεύθυνση υλοποίησης των 

αντικειμενικών σκοπών του ιδρύματος. 

 Να συγκαλέσει το σύλλογο διδασκόντων, προκειμένου να ληφθούν αποφά-

σεις για την κατανομή του διδακτικού και εξωδιαδακτικού έργου στους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. 

 Να συγκαλέσει το σύλλογο διδασκόντων μετά από μερικές ημέρες, προκει-

μένου να ληφθούν αποφάσεις (με βάση τις εισηγήσεις του εκπαιδευτικού 

προσωπικού για τις τάξεις ή τα τμήματά τους) για γενικά θέματα λειτουρ-

γίας του σχολείου, όπως είναι: η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, ο 

                                                           
101 αΐτης, Φ. (2005) Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης. Σέταρτη Έκδοση. Αθήνα, 

σελ.255-256. 
102 αΐτης, Φ. (2005) Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης. Σέταρτη Έκδοση. Αθήνα, 

σελ.275. 
103 αΐτης, Φ. (2005) Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης. Σέταρτη Έκδοση. Αθήνα, 

σελ.115. 
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προγραμματισμός για την πραγματοποίηση σχολικών εορτών-διδακτικών 

επισκέψεων και σχολικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός συγκέντρωσης 

γονέων όλων των μαθητών της σχολικής μονάδας, οι κάθε είδους εκδηλώ-

σεις και δραστηριότητες που ικανοποιούν τις ανάγκες του διδακτικού προ-

γράμματος και φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με τη σύγχρονη πραγματι-

κότητα και με έργα πολιτισμικής αξίας σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο κ.α. 

 Να καταρτίσει, με βάση τις αποφάσεις που λήφθηκαν από το σύλλογο 

διδασκόντων, μνημόνιο ενεργειών για όλο το διδακτικό έτος, που αφορούν 

την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου σε όλη τη διάρκεια του 

διδακτικού έτους. 

 Να καταρτίζει, σε εβδομαδιαία βάση, χρονοδιάγραμμα άσκησης καθηκόντων 

του, επειδή ο χρόνος είναι μοναδικός πόρος και μάλιστα ανελαστικός. 

 Μέσα στα πλαίσια του σχεδιασμού-προγραμματισμού που θα πρέπει να 

λειτουργήσει η σχολική μονάδα, ο Διευθυντής της θα πρέπει να λάβει αποφά-

σεις. Ο μηχανισμός λήψης απόφασης είναι αρκετά δύσκολος σε σχέση με τις 

συνθήκες λειτουργίας που δημιουργούνται σε μια σχολική μονάδα. υγκεκρι-

μένα, οι συνθήκες με τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις είναι συνθήκες: 

 Βεβαιότητας, που σημαίνει ότι το διοικητικό στέλεχος που παίρνει 

απόφαση για κάποιο πρόβλημα του οργανισμού έχει όλες τις πληροφορίες 

στη διάθεσή του και επομένως μπορεί να προβλέψει το σχετικό πρόβλημα.  

 Αβεβαιότητας, που συνεπάγεται ότι το διοικητικό στέλεχος δεν έχει στη 

διάθεσή του όλες τις εναλλακτικές λύσεις και τις συνέπειες που έχει η 

καθεμία απ’ αυτές, δηλαδή η απόφασή του στηρίζεται σε περιορισμένες 

πληροφορίες, και 

 κινδύνου, που σημαίνει ότι το διοικητικό στέλεχος συνδέει την ύπαρξη κά-

θε εναλλακτικής λύσης και το κόστος αυτής με μία εκτίμηση της πιθανό-

τητας επιτυχίας της. την προκειμένη περίπτωση ο κίνδυνος εκφράζεται 

με τη μορφή της πιθανότητας. 

 Ανάλογα με τα διοικητικά επίπεδα λήψης αποφάσεων, οι αποφάσεις 

μπορούν να διακριθούν104: 

 ε στρατηγικές αποφάσεις, που λαμβάνονται στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμά-

κια και αναφέρονται στη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών του οργανι-

σμού. 

                                                           
104 αΐτης, Φ. (2005) Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης. Σέταρτη Έκδοση. Αθήνα, 

σελ.115. 
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 ε λειτουργικές αποφάσεις, που λαμβάνονται συνήθως στα κατώτερα ιεραρ-

χικά κλιμάκια και αφορούν υλοποίηση των αντικειμενικών σκοπών που 

τέθηκαν από την ανώτατη ηγεσία. 

 Δεδομένου ότι οι βασικές παράμετροι της εκπαίδευσης καθορίζονται σε 

κεντρικό επίπεδο, στο επίπεδο της σχολικής μονάδας ο προγραμματισμός αφορά 

κυρίως θέματα λειτουργίας του σχολείου. Η σχολική μονάδα απέχει πολύ από 

το να μπορεί να θεωρηθεί, εκτός από φορέας υποδοχής και εκτέλεσης της άνω-

θεν χαραγμένης πολιτικής, και φορέας συνδιαμόρφωσης μιας σχολικής εκπαι-

δευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της εθνικής. Παρά το γεγονός αυτό, η λει-

τουργία του προγραμματισμού μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρ-

φωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα, της κουλτούρας και του κλίματος κάθε σχολι-

κής μονάδας, μέσα από τον προσδιορισμό συγκεκριμένων πολιτικών, στόχων και 

σχεδίων δράσης για θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση των καλυτέρων 

δυνατών συνθηκών105: 

 για την υλοποίηση του διδακτικού έργου 

 για την προσαρμογή των κεντρικά καθορισμένων σκοπών και επιδιώξεων 

στις τοπικές συνθήκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιο-

χής ή σχολικής μονάδας, με βάση τις συγκεκριμένες δυνατότητες, ανάγκες 

και ιδιατερότητές της και  

 για την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων που εμπλου-

τίζουν τη σχολική ζωή και προσφέρουν ποικίλες ευκαιρίες μάθησης και 

καλλιέργειας. τη διαδικασία αυτή, αν και ιδιαίτερος ρόλος επιφυλάσσεται 

στα στελέχη της διοίκησης, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή τόσο 

των εκπαιδευτικών όσο και των εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων οργά-

νων στη διοίκηση του σχολείου. 

 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο επίπεδο της σχολικής μονάδας θα μπο-

ρούσε να ασκηθεί προγραμματισμός για:  

 εκπαιδευτικά θέματα, όπως η υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος, η 

υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, η ανάπτυξη θετικού παιδαγωγικού 

κλίματος, οι σχολικές εκδηλώσεις και η παροχή αντισταθμιστικής αγωγής 

 θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως η ενδοσχολική επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών πάνω σε νέες διδακτικές μεθόδους ή στην αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών και η προώθηση της ατομικής επαγγελματικής ανάπτυ-

ξης και η ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών 

                                                           
105 Κατσαρός, Ι. (2008) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα, σελ. 59-60. 
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 διοικητικά θέματα, όπως η αναβάθμιση του συστήματος αρχειοθέτησης και 

η μηχανοργάνωση του σχολείου 

 θέματα υλικοτεχνικής υποδομής, όπως η συντήρηση και ορθολογική αξιο-

ποίηση των σχολικών χώρων και εγκαταστάσεων, η εξασφάλιση υψηλού 

επιπέδου καθαριότητας και συνθηκών υγιεινής, ο εκσυγχρονισμός και η 

προσαρμογή του εξοπλισμού και των εποπτικών υλικών και μέσων στις 

απαιτήσεις των νέων προγραμμάτων, βιβλίων και μεθόδων διδασκαλίας 

 θέματα επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον, όπως η ανάπτυξη κλί-

ματος συνεργασίας του σχολείου με την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα με 

τους γονείς των μαθητών και με την τοπική αυτοδιοίκηση, η αναβάθμιση 

της λειτουργίας των σχολικών οργάνων λαϊκής συμμετοχής, η ανάπτυξη 

προγραμμάτων ενημέρωσης και στήριξης των γονέων, η διάχυση των αποτε-

λεσμάτων και των επιτευγμάτων του σχολείου στην τοπική κοινωνία, η 

συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις 

 Ο προγραμματισμός αυτός συνήθως γίνεται σε ετήσια βάση. Απαραίτητος 

όμως είναι και ο λεπτομερής σχεδιασμός των προτεραιοτήτων και των στρατη-

γικών του σχολείου με ορίζοντα μεγαλύτερο του έτους - συνήθως τριετίας - 

διότι προσφέρει προοπτική και ένα πλαίσιο για τον συντονισμό και τον προ-

γραμματισμό επιμέρους δράσεων. 

 Ο προγραμματισμός στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, ακόμα και αν 

αφορά θέματα περιφερειακού ή υποστηρικτικού χαρακτήρα, πέραν της συμβο-

λής του στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του παρεχό-

μενου εκπαιδευτικού έργου, έχει αδιαμφισβήτητη σημασία, διότι α) συμβάλλει 

στην εξοικείωση των διοικητικών στελεχών και των εκπαιδευτικών με τη 

συγκεκριμένη διαδικασία και στη συνειδητοποίηση από μέρους τους της χρησι-

μότητάς του, β) με αυτή την έννοια αποτελεί μια μορφή προεργασίας, προε-

τοιμασίας και άσκησής τους για την εφαρμογή ευρύτερου και ουσιαστικότερου 

προγραμματισμού, ενόψει της διαφαινόμενης διεύρυνσης της αυτονομίας των 

σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο των αποκεντρωτικών τάσεων που επικρατούν 

διεθνώς106. 

 Η διαδικασία του προγραμματισμού προϋποθέτει την αποσαφήνιση της 

αποστολής, των σκοπών και της κατάστασης του σχολείου και την ιεράρχηση 

των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Η εξασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων σχε-

τίζεται με τον βαθμό στον οποίο έχουν διαμορφωθεί κοινές αντιλήψεις και 

στόχοι μεταξύ των συμμετεχόντων στη διαδικασία λήψης των σχετικών αποφά-

σεων. 

                                                           
106 Κατσαρός, Ι. (2008) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα, σελ. 60. 
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 Ο προγραμματισμός της σχολικής μονάδας σχετίζεται με τη λειτουργία 

της οργάνωσης της σχολικής μονάδας. Η λειτουργία αυτή σχετίζεται με: 

 την αποτελεσματική οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης 

 την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής διοικητικής δομής 

 την κατάλληλη κατανομή και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού  

 την αποτελεσματική χρήση του χρόνου, του χώρου και των πόρων 

 το επίπεδο της σχολικής μονάδας υλοποιείται σε καθημερινή βάση από 

τον Διευθυντή, τον υποδιευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων το σύνολο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. υγκεκριμένα, τα ανωτέρω όργανα διοίκησης της 

σχολικής μονάδας αποφασίζουν, στο πλαίσιο που καθορίζουν οι ισχύουσες δια-

τάξεις (Π.Δ 201/1998 και Τ.Α 105657/16-10-2002, ΥΕΚ 1340, τ.Α΄), ποια προ-

γράμματα και με ποιόν τρόπο θα υλοποιηθούν, πως θα καταμεριστεί το διδα-

κτικό και εξωδιδακτικό έργο και πως θα οργανωθεί η σχολική ζωή. Η μέριμνα 

των οργάνων διοίκησης του σχολείου επικεντρώνεται κυρίως σε δραστηριότητες 

που έχουν αποφασιστεί και προγραμματιστεί «άνωθεν» και όχι με πρωτοβουλία 

του ιδίου του σχολείου, βεβαιώνοντας έτσι τη συγκεντρωτική διοίκηση του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος107. 

 Η λειτουργία του προϋπολογισμού αποτελεί βασική λειτουργία της 

διοίκησης, αφού σχετίζεται με την ικανότητά της να εξασφαλίσει τους οικο-

νομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση των σκοπών του 

οργανισμού. Πρόκειται για τη διαδικασία πρόβλεψης και ποσοτικής απεικόνι-

σης των ετησίων εσόδων και των εξόδων που αντιστοιχούν στις προγραμματι-

σμένες δραστηριότητες του οργανισμού για μια συγκεκριμένη μελλοντική 

χρονική περίοδο, συνήθως ενός οικονομικού έτους. Η λειτουργία του συνδέεται 

άμεσα τόσο με τη λειτουργία του προγραμματισμού όσο και με τη λειτουργία 

του ελέγχου. Ψς εργαλείο του προγραμματισμού παρέχει το οικονομικό και 

χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. 

Ψς εργαλείο διοικητικού ελέγχου παρέχει το μέγεθος με το οποίο πρέπει να 

συγκριθούν οι πραγματοποιημένες δαπάνες για κάθε δραστηριότητα. Σαυτό-

χρονα ο προϋπολογισμός αποτελεί μια έμμεση μορφή εξουσιοδότησης των διοι-

κούντων για τη πραγματοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων108.  

 Ο προϋπολογισμός στα πλαίσια της εκπαίδευσης αποτελεί αρμοδιότητα 

του Τπουργείου. Ο προϋπολογισμός αυτός δίνει έμφαση στην αποτύπωση των 

δαπανών για προσωπικό, λειτουργικά έξοδα και υλικούς πόρους.  

                                                           
107 αΐτης, Φ. (2005) Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης. Σέταρτη Έκδοση. Αθήνα, 

σελ.139. 
108 Κατσαρός,Ι. (2008) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα, σελ. 89. 
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 τα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας συστήματος, οι αποκεντρωμένες υπη-

ρεσίες και οι εκπαιδευτικές μονάδες δεν έχουν καμία αρμοδιότητα για τον προ-

σδιορισμό του ύψους των δαπανών τους και για την κατάρτιση του προϋπο-

λογισμού τους. Οι σχολικές μονάδες δε διαθέτουν αυτονομία σε σχέση με τη 

χρηματοδότησή τους. Οι σχολικές μονάδες έχουν αποκλειστικό ρόλο τελικού 

αποδέκτη πόρων, το είδος και η ποσότητα των οποίων αποφασίζεται σε άλλο 

επίπεδο.  

 Οι σχολικές επιτροπές και οι ΟΣΑ διαχειρίζονται κονδύλια που τους 

μεταβιβάζονται από ανώτερα επίπεδα και έχουν - έστω και σε περιορισμένη 

έκταση - την αποφασιστική αρμοδιότητα για μετατροπή των κονδυλίων σε 

συγκεκριμένους πόρους (ανθρώπινους ή υλικούς) στο σχολείο. Επίσης δεν 

υπάρχει καμία δυνατότητα των ΟΣΑ και των σχολείων να αναπτύξουν και να 

εξασφαλίσουν δικούς τους πόρους για την εκπαίδευση, αφού οι ΟΣΑ δεσμεύο-

νται από το θεσμικό πλαίσιο και οι δυνατότητες των σχολείων είναι αμελητέες.  

 ε τοπικό επίπεδο λειτουργούν, επίσης, επιτροπές και συμβούλια, όπως 

είναι οι Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, η χολική επιτροπή και το χολικό 

υμβούλιο, που συνδέονται με τη λειτουργία του σχολείου και αποτελούν 

όργανα λαϊκής συμμετοχής. ύμφωνα με το Ν.1566/1985 τα συλλογικά αυτά 

όργανα έχουν την δυνατότητα άσκησης κοινωνικού ελέγχου και δημοκρατικής 

διοίκησης στα σχολεία. Η έλλειψη αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τα περιορίζει 

σε εισηγητικό ρόλο. Εξαίρεση αποτελεί η χολική Επιτροπή, η οποία έχει 

αποφασιστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για 

τη λειτουργία των σχολικών μονάδων109. 

 Έργο της σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που 

διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες, η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων 

πόρων, η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων ύστερα από πλειοδοτικό 

διαγωνισμό και γενικότερα η ευθύνη για τον εφοδιασμό του σχολείου με όλα τα 

μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του, καθώς και η αντιμετώπιση 

κάθε λειτουργικού προβλήματος αυτού. Με απόφαση του υπουργού εθνικής 

παιδείας και θρησκευμάτων μπορεί να ορίζεται συμμετοχή και άλλων προσώ-

πων στη σχολική επιτροπή, όταν αυτή αποφασίζει για την ανάθεση λειτουργίας 

των κυλικείων110. 

 Η εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται σε συλλογικό επίπεδο επι-

δέχονται την εφαρμογή του ελέγχου. Ο Διευθυντής του σχολείου, ο οποίος και 

λαμβάνει τις αποφάσεις, ελέγχει τη εφαρμογή των αποφάσεων. ε αυτή τη 

                                                           
109 αΐτης, Φ. (2005) Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης. Σέταρτη Έκδοση. Αθήνα, 

σελ.140. 
110 Ν.1566/85 άρθρο 52§2. 
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περίπτωση ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν 

την καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας, ανεξάρτητα αν οι παράγο-

ντες αυτοί είναι οι άνθρωποι (π.χ εκπαιδευτικοί, μαθητές), πράγματα (π.χ μέσα 

διδασκαλίας) ή πράξεις (π.χ απόφαση για σχολική εκδήλωση). το επίπεδο αυτό 

της διοίκησης λαμβάνουν χώρα διάφοροι τύποι ελέγχου (π.χ διαχειριστικός, 

νομιμότητας κ.α). Επίσης, ενδιαφέρον προκαλεί και η αξιολόγηση του εκπαι-

δευτικού έργου που παράγεται στη σχολική μονάδα. 

Όργανα του «Καλλικράτη» για την παιδεία 

 Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ρεαλιστικό σχέδιο περιφερειακής διοίκη-

σης της εκπαίδευσης, πρέπει να μελετηθεί το πλαίσιο-περιβάλλον μέσα στο 

οποίο τοποθετείται και με το οποίο συνεργάζεται. το νέο Καλλικρατικό χάρτη, 

οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα στις 

κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 101 του 

υντάγματος111. Κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει: α) Έως δύο νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής 

προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, 

αθλητισμού και περιβάλλοντος112. Οι σχολικές επιτροπές συγχωνεύονται σε δύο 

νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες ΠΕ και ένα για τις σχολικές 

μονάδες ΔΕ. Σα θέματα λειτουργίας, πιστώσεων και ελέγχου των σχολικών 

επιτροπών καθορίζονται από το ΤΠΕΔΔΑ113. 

Επίπεδο Δήμων 

 Οι αρμοδιότητες των νέων δήμων σε θέματα παιδείας είναι οι εξής: 

 Από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων114: κατασκευή, διαχείριση και βελ-

τίωση υλικοτεχνικών υποδομών των σχολείων, η συντήρηση, καθαριότητα 

και φύλαξη των σχολείων, η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών, κέντρων 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 

 Από τον νόμο «Καλλικράτη»115: εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης 

στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, 

συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας 

οικοπέδου ή κτιρίου για ίδρυση σχολικής μονάδας, η μίσθωση ακινήτων για 

                                                           
111 Νόμος 3852/7-6-2010 (ΥΕΚ 87 Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, σελ 1.  
112 Ο.π., Άρθρο 103. 
113 Ο.π., Άρθρο 103. 
114 Νόμος 3463/2006, ΥΕΚ 114/8-6-2006, Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοιντήτων, Άρθρο 75, 

Παρ Ι, τομέας στ'.  
115 Νόμος 3852/7-6-2010 (ΥΕΚ 87 Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης, Άρθρο 94.  
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σχολική στέγη, η απαλλοτρίωση οικοπέδων και ανέγερση σχολικών 

κτιρίων, διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την 

πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τη χολική Επιτροπή, η 

μεταφορά μαθητών, ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, η 

οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, 

κατόπιν έγκρισης της χολικής Επιτροπής, η κατανομή πιστώσεων στις 

χολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτι-

ρίων, η διακοπή μαθημάτων λόγων έκτακτων συνθηκών, και η χορήγηση 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων. 

Επίπεδο Περιφέρειας 

 ε επίπεδο περιφέρειας, καταρτίζεται Πενταετές Επιχειρησιακό Πρό-

γραμμα116 και τα όργανα των περιφερειών ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμ-

φωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτι-

κότητας117. Σο Περιφερειακό υμβούλιο εγκρίνει και παρακολουθεί το επιχει-

ρησιακό πρόγραμμα, τα αναπτυξιακά προγράμματα και τον προϋπολογι-

σμό/απολογισμό της περιφέρειας118. Σην εφαρμογή τους παρακολουθεί η Εκτε-

λεστική Επιτροπή της περιφέρειας που αποτελείται από τον Περιφερειάρχη 

και τους Αντιπεριφερειάρχες119. Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου 

μπορεί να συστήνονται μέχρι δύο επιτροπές στις οποίες μεταφέρονται αρμο-

διότητες για συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής πολιτικής120. Γνωμοδοτικό 

όργανο του περιφερειακού συμβουλίου είναι περιφερειακή επιτροπή διαβού-

λευσης, η οποία αποτελείται από τους Δημάρχους και εκπροσώπους κοινωνικών 

φορέων και οργανώσεων121. 

 υγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες των περιφερειών σε θέματα παιδείας είναι 

οι εξής: η κατάρτιση προγραμμάτων προς υποστήριξη της δια βίου μάθησης, 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφω-

να με το σχεδιασμό του ΤΠΔΒΜΘ, η άσκηση λειτουργικού χαρακτήρα αρμοδιο-

τήτων και θεματική εξειδίκευση για τα ΙΕΚ, η έγκριση σχολικών εκδρομών στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό, η έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας 

με σχολεία της αλλοδαπής, η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και 

εκδηλώσεων και η θέσπιση βραβείων και χορηγιών122. 

                                                           
116 Ο.π., Άρθρο 268. 
117 Ο.π., Άρθρο 186.  
118 Ο.π., Άρθρο 163. 
119 Ο.π., Άρθρο 173. 
120 Ο.π., Άρθρο 164. 
121 Ο.π., Άρθρο 178. 
122 Ο.π., Άρθρο 186.  
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 Αντίστοιχες εξουσίες και αρμοδιότητες προβλέπεται ότι θα δοθούν στις 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες της εκπαίδευσης, με περιθώρια αυτονομίας και 

αυτενέργειας σε περιφερειακό, τοπικό και σχολικό επίπεδο. 

 

Εσωτερικοί και Εξωτερικοί «Μέτοχοι» των σχολικών μονάδων 

 Σο πολύπλοκο περιβάλλον, εσωτερικό και εξωτερικό, με το οποίο άλλη-

λεπιδρούν οι σχολικές μονάδες, περιλαμβάνει τους εξής παράγοντες/κοινωνικές 

ομάδες:  

 Σο κράτος. Ο οργανισμός βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία, συνερ-

γασία και αλληλεπίδραση με το ΤΠΔΒΜΘ, ως ο φυσικός εκτελεστής των 

πολιτικών και των δράσεών του. 

 Υορείς με τους οποίους συνεργάζονται οι σχολικές μονάδες, π.χ. οι Διευ-

θύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, η Περιφέρεια, ο Δήμος και η Εκκλη-
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σία, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, οι τοπικοί και περιφερειακοί φο-

ρείς, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.α. 

 Σα συνδικάτα: Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών 

Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυ-

ση θεμάτων που προκύπτουν. 

 Οι χολικοί ύμβουλοι: ως παιδαγωγικά υπεύθυνοι των σχολικών μονά-

δων 

 Οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης: Είναι οι άμεσοι 

συνεργάτες των σχολικών μονάδων. 

 Σα ανεξάρτητα κέντρα στήριξης του εκπαιδευτικού έργου (ΚΠΕ, 

ΚΕΔΔΤ, Ν, Γραφεία καινοτόμων δράσεων), με τα οποία οι σχολικές 

μονάδες συνεργάζονται για θέματα αρμοδιότητάς τους. 

 Οι «πελάτες» - εκπαιδευτικοί, που κάθε σχολική μονάδα στηρίζει κάθε 

δραστηριότητα τους παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική. 

 Οι «πελάτες» - μαθητές: Σελικοί αποδέκτες των δράσεων είναι οι μαθητές 

που επωφελούνται από τις πρωτοβουλίες των σχολικών τους μονάδων. 

 Οι «πελάτες» - γονείς: Επικοινωνία με το σύλλογο γονέων και κηδεμό-

νων. Η έμμεση παροχή υπηρεσιών στους γονείς είναι ο έλεγχος της 

παροχής ποιοτικού και εκσυγχρονισμένου εκπαιδευτικού έργου στη 

σχολική μονάδα με τελικούς αποδέκτες τα παιδιά τους. 

 Οι Προμηθευτές που παρέχουν στην υπηρεσία τεχνολογικό εξοπλισμό, 

γραφικές ύλες, καθαριότητα κλπ. 

τοιχεία Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Είναι πολλοί οι παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσματική λειτουρ-

γία ενός οργανισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού, μικρού ή μεγάλου. Ψστόσο, οι 

υλικοί πόροι (μηχανήματα, κτίρια κ.α) δεν μπορούν να αποδώσουν χωρίς την 

ανθρώπινη προσπάθεια. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι: δημιουργούν σχέδια-

προγράμματα, συντονίζουν τις ενέργειες του οργανισμού, αξιοποιούν τα υλικά 

μέσα και αναπτύσσουν κριτήρια αποδοτικότητας και συστήματα ελέγχου για 

την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Όλες αυτές οι 

διοικητικές δραστηριότητες εξαρτώνται από τις γνώσεις, τη θέληση και τις 

ικανότητες των ανθρώπων (διοικητικών στελεχών) που εργάζονται σε αυτόν. 

 Η δημόσια εκπαίδευση δε φαίνεται να αποτελεί εξαίρεση του κανόνα 

αυτού. Όσο ορθολογική και αν είναι η οργάνωση των σχολικών μονάδων και όσο 

σύγχρονα και αν είναι τα μέσα διδασκαλίας και τα σχολικά κτίρια, η λειτουργία 
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αυτών κανένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να φέρει χωρίς κατάλληλα 

εκπαιδευμένους και με θέληση εκπαιδευτικούς. υνεπώς, η πρόσληψη και η 

ανάπτυξη ικανών εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση και η δημιουργία σε 

αυτή των κατάλληλων εργασιακών συνθηκών, ώστε οι διδάσκοντες να υποκι-

νούνται και να αποδίδουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πρέπει να αποτελεί 

το βασικότερο μέλημα της εκπαιδευτικής διοίκησης123.  

 Σο στοιχείο αυτό που διασφαλίζει ότι ο οργανισμός έχει στο παρόν και θα 

έχει στο μέλλον το αναγκαίο και κατάλληλο, από την άποψη των γνώσεων και 

ικανοτήτων, προσωπικό ονομάζεται «στελέχωση» ή κατά άλλη έκφραση «επάν-

δρωση». Σο έργο της στελέχωσης είναι δύσκολο: πρώτο, γιατί η ανεύρεση του 

κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού αφορά το μέλλον που ως γνωστό διακρί-

νεται για την αβεβαιότητά του και δεύτερο, τα θέματα του ανθρώπινου παρά-

γοντα, σε αντίθεση με τα τεχνικά και οικονομικά προβλήματα, απαιτούν ιδιαί-

τερο χειρισμό και εξειδικευμένες γνώσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν οι 

απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επιτυχία του οργανισμού. Ο ανθρώπινος 

παράγοντας μακροχρόνια αποδίδει στον οργανισμό πλεονεκτήματα μεγάλης 

αξίας124.  

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΛΕΙΟΤ 

             ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΦΟΛΕΙΟΤ 

  

                                                       ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ 

 

             ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 τα πλαίσια της οργάνωσης της σχολικής μονάδας τα στοιχεία που αποτε-

λούν το ανθρώπινο δυναμικό αυτής είναι ο Διευθυντής, ο υποδιευθυντής, οι 

εκπαιδευτικοί (σύλλογος διδασκόντων) και διοικητικός υπάλληλος (γραμμα-

τεία). 

 Ο Διευθυντής και ο υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας είναι εκπαιδευ-

τικοί με θητεία στην αντίστοιχη θέση ευθύνης. Ο διευθυντής μπορεί να προ-

χέεται από άλλη σχολική μονάδα. Ο υποδιευθυντής είναι μέλος του συλλόγου 

διδασκόντων του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν μόνιμη θέση 

                                                           
123 αΐτης, Φ. (2005) Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης. Σέταρτη Έκδοση. Αθήνα, 

σελ.289. 
124 αΐτης, Φ. (2005) Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης. Σέταρτη Έκδοση. Αθήνα, 

σελ.290. 
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στο σχολείο και μπορούν να φύγουν από το σχολείο μόνο μετά από αίτηση δική 

τους.  

 Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 

είναι ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. Δεν έχει αρμο-

διότητα στην επιλογή του προσωπικού. τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμι-

κού μέσα σε μια σχολική μονάδα είναι η δημιουργία του κατάλληλου σχολικού 

κλίματος. Βασικοί παράγοντες που συμμετέχουν στη δημιουργία του σχολικού 

κλίματος είναι: ο Διευθυντής, ο Τποδιευθυντής και ο ύλλογος διδασκόντων. 

Ουσιαστικά είναι αυτοί που ορίζουν και τις θέσεις ευθύνης που αντιστοιχούν 

στη λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

 Σο κλίμα δίνει σε μια σχολική μονάδα την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα 

της, αυτό που διαφοροποιεί από άλλες σχολικές μονάδες, έστω κι αν είναι 

καθ΄όλα τα άλλα όμοιες. ύμφωνα με τους Hoy και Miskel125, το σχολικό κλίμα 

μπορεί να εκληφθεί ως η «προσωπικότητα του σχολείου», δηλαδή το κλίμα στην 

οργάνωση είναι ότι η προσωπικότητα στο άτομο. 

 υγγραφείς όπως οι H.Beare, B. Candwell και R. Millikan126, το σχολικό 

κλίμα «καθορίζεται από την κοινωνική και φαινομενολογική μοναδικότητα  

μιας συγκεκριμένης κοινότητας, η οποία περιλαμβάνει αόρατα συμβολικά στοι-

χεία». Πρόκειται για ένα ευδιάκριτο χαρακτηριστικό μείγμα περιβαλλοντικών 

συνθηκών (όπως ο τύπος και το μέγεθος του σχολείου κ.α), αξιών, ενδιαφερό-

ντων, προσδοκιών και ορισμένων ατομικών χαρακτηριστικών όλων όσων εμπλέ-

κονται, που διαφοροποιεί ένα σχολείο από κάποιο άλλο.  

 Τπάρχουν συγγραφείς (Hoy και Miskel) που θεωρούν το σχολικό κλίμα ως 

μια διαρκή ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος, η οποία βιώνεται από μαθη-

τές και δασκάλους, επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και βασίζεται στις συλλογι-

κές αντιλήψεις που αυτοί (μαθητές και εκπαιδευτικοί) σχηματίζουν για τη 

συμπεριφορά στο σχολείο τους127. 

 ε ότι αφορά το «κλίμα» των σχολικών μονάδων μερικοί συγγραφείς (Ser-

giovanni και Starratt) ορίζουν αυτό ως «την ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε 

σχολείο, σχετίζεται άμεσα με το άτομο που εμπλέκονται σε αυτό και αποτελεί 

τη βάση για προβλέψεις εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων128. 

 Σο κλίμα μιας σχολικής μονάδας διαμορφώνεται από τις αντιληπτικές 

όψεις των μελών του, δηλαδή είναι εκείνο που πιστεύουν ότι είναι οι εκπαιδευ-

                                                           
125 αϊτης, Φ. (2008) Ο Διευθυντής στο Δημόσιο χολείο, Αθήνα, σελ.159. 
126 αϊτης, Φ. (2008) Ο Διευθυντής στο Δημόσιο χολείο, Αθήνα, σελ.159. 
127 αϊτης, Φ. (2008) Ο Διευθυντής στο Δημόσιο χολείο, Αθήνα, σελ.159. 
128 αϊτης, Φ. (2008) Ο Διευθυντής στο Δημόσιο χολείο, Αθήνα, σελ.159. 
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τικοί, οι μαθητές και ο Διευθυντής του σχολείου και όχι αναγκαστικά αυτό που 

είναι στη πραγματικότητα. Προφανώς οι αντιληπτικές αυτές όψεις των μελών 

της σχολικής μονάδας προκύπτουν από τα ερεθίσματα, τα οποία προέρχονται 

από το εργασιακό περιβάλλον του σχολείου. 

 Η πραγματική και δυναμική ισχύ του κλίματος δημιουργεί μέσα στο 

σχολείο ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα, τα οποία επηρεάζουν θετικά ή 

αρνητικά την ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών για την εκτέλεση των καθη-

κόντων τους και κατ΄επέκταση την επίδοση των μαθητών.  

Προτεινόμενο μοντέλο διοίκησης σχολικής μονάδας 

 Μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της διοίκησης της εκπαίδευσης, 

αποκέντρωση και εξορθολογισμός του συστήματος διοίκησης των διευθύνσεων 

και σχολικών μονάδων, υπάρχουν προτάσεις που δίνουν μία άλλη εικόνα της 

διοίκησης της σχολικής μονάδας. Με τη πρόταση αυτή ο Διευθυντής του σχο-

λείου θα έχει αρμοδιότητες που είναι προσαρμοσμένες στην ανάγκη όχι μόνο 

της σημερινής αλλά και παλαιοτέρων κοινωνικών συνθηκών. Όπως παρατηρού-

με στο προτεινόμενο μοντέλο διοίκησης ο Διευθυντής προσαρμόζει τη λειτουρ-

γία του στις συνθήκες λειτουργίας των σημερινών απαιτήσεων της κοινωνίας.  

 τα πλαίσια της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ο Διευθυντής της 

σχολικής μονάδας θα πρέπει να αξιολογεί και να αναθέτει τις εργασίες που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία σε όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής 

μονάδας. Επίσης θα πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό, προγραμματισμό 

και υλοποίηση των πολιτικών που απαιτούνται να εφαρμοσθούν στη λειτουργία 

της.  

 Σα συλλογικά όργανα της σχολικής μονάδας θα πρέπει να λειτουργούν 

προς τη κατεύθυνση της υλοποίησης έργων που έχουν σχεδιασθεί με στόχο την 

αναβάθμιση της παιδαγωγικής και διδακτικής λειτουργίας της σχολικής μονά-

δας. Αυτό βέβαια έχει ως τελικό αποδέκτη το μαθητή.  

 Η συμμετοχή του συνόλου των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στη 

διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων αποτελεί κοινό στόχο της ηγεσίας 

της σχολικής μονάδας. Ο μαθητής μαζί με το γονέα συμμετέχουν και αυτοί 

ενεργά στη διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων. Η διαδικασία αυτή 

απορρέει από τη στιγμή που η σχολική μονάδα είναι μέρος της τοπικής 

κοινωνίας.  

 Ένα σημαντικό στοιχείο επίσης είναι η οικονομική κατάσταση της 

σχολικής μονάδας. ε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μια ευέλικτη 

μορφή λειτουργίας της σχολικής μονάδας σχετικά με τα οικονομικά θέματα. Η 
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διαχείριση, στη σημερινή της μορφή, δίνει δυνατότητα στο Διευθυντή να 

υλοποίηση έργα στο σχολείο, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές πρωτο-

βουλίες αυτών σχετικά με την υλοποίηση των έργων αυτών. 

 

(Πηγή: Ελευθεροτυπία, 5 Μαρτίου 2011, http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=256926 

 

 ε αυτή τη πρόταση υπάρχει η ενδυνάμωση του ρόλου του Διευθυντή στη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τπάρχει η θεσμοθέτηση νέων οργάνων που 

λειτουργούν δίπλα στο Διευθυντή με τρόπο το έργο του να είναι προσαρμοσμέ-

νο στις νέες κοινωνικές συνθήκες. Η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας 

στη λειτουργία της σχολικής μονάδας δίνει μια διαφορετική εικόνα στη 

λειτουργία της. Επίσης οι προτάσεις που έχουν σχέση με το νέο λύκειο και το 

τεχνολογικό λύκειο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση του λυκείου με τη 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=256926
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τοπική κοινωνία. Η φιλοσοφία είναι ότι στη σημερινή λειτουργία της κοινωνίας 

θα πρέπει το σχολείο να εκπληρώνει τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. 

 Η υλοποίηση έργων από τη σχολική μονάδα γίνεται πιο επιτακτική, αλλά 

συγχρόνως και πιο σύνθετη γίνεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

 

 



50 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΨΝ: ΕΝΑ ΤΣΗΜΑ ΟΡΓΑ-

ΝΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

1. ΑΠΟΑΥΗΝΙΗ ΕΝΝΟΙΨΝ 

 Η Διοίκηση Έργων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και πλήρως συντονισμένο 

σύστημα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Η επιστήμη 

της διοίκησης έργων ξεκίνησε ουσιαστικά από τις εταιρίες κατασκευαστικών 

έργων, η βιωσιμότητα των οποίων έχρηζε αναγκαία την υλοποίηση έργων πολύ 

υψηλών προδιαγραφών με τη βέλτιστη ποιότητα και το λιγότερο δυνατό κόστος 

μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.  

 Πατέρας του γνωστικού πεδίου της διαχείρισης έργων θεωρείται ο Henry 

Gantt (1861-1919), μηχανικός και σύμβουλος επιχειρήσεων, ο οποίος, με την 

ανάπτυξη του Διαγράμματος Gantt, εισήγαγε τις αρχές του προγραμματισμού 

και ελέγχου στη διαχείριση έργων129. O Gantt, έχοντας έντονες κοινωνικές 

ανησυχίες, πίστευε ότι η διατήρηση του σύγχρονου πολιτισμού βασίζεται από-

λυτα στην ποιότητα των υπηρεσιών του επιχειρηματικού και βιομηχανικού 

συστήματος130. Θεωρούσε ότι οι οικονομικές συνθήκες είναι περισσότερο ικανές 

για κοινωνικό καλό ή κακό από ότι οι πολιτικές θεωρίες και υποστήριζε ότι, αν 

οι οργανισμοί στοχεύουν σε υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προ-

βλήματα της κοινωνίας χωρίς να υπερκοστολογούν τις υπηρεσίες τους, ο πολι-

τισμός μας θα συνεχίζει να ευημερεί, χωρίς να έχει ανάγκη από επαναστάσεις, 

οι οποίες έχουν απρόβλεπτες συνέπειες131. Για το λόγο αυτό, ανέπτυξε ένα σύ-

στημα διαγραμμάτων, πιστεύοντας ότι η λεπτομερής χαρτογράφηση των εργα-

σιών ενός οργανισμού θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά και λειτουργία 

του132.  

 Ο Gantt μαζί με τον Frederick Winslow Taylor (1856-1915) έθεσαν τις 

θεμέλιες αρχές της διαχείρισης έργων. Ο Taylor ανέπτυξε τη θεωρία του επι-

στημονικού management που βασίζεται σε ένα σύστημα συγκεκριμένων νόμων, 

αρχών και κανόνων οι οποίες αυξάνουν την απόδοση του ανθρώπινου δυναμι-

κού σε έναν οργανισμό και συνακόλουθα δημιουργούν κοινωνική ευμάρεια133. 

                                                           
129 History of Project Management – The Work of Henry L. Gantt. 

http://projectmanagementessentials.wordpress.com/2010/03/06/history-of-project-

management-% E2 %80%93-the-work-of-henry-l-gantt (3-11-2010). 
130 Gantt, H. (1919) Organizing for Work. New York: Harcourt, Brace and Howe, σελ.3. 
131 Ibid,σελ. 11-12. 
132 Ibid, σελ. 17. 
133 Taylor, F. (1911) The Principles of Scientific management. The Project Gutenberg EBook 

σελ. 112-113. http://www.gutenberg.org/cache/epub/6435/pg6435.txt. 

http://projectmanagementessentials.wordpress.com/2010/03/06/history-of-project-management-%25%20E2%20%80%93-the-work-of-henry-l-gantt
http://projectmanagementessentials.wordpress.com/2010/03/06/history-of-project-management-%25%20E2%20%80%93-the-work-of-henry-l-gantt
http://www.gutenberg.org/cache/epub/6435/pg6435.txt
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Οι σύγχρονες αρχές της διαχείρισης έργων οι οποίες έκαναν τη διαχείριση 

έργων ένα διακριτό γνωστικό αντικείμενο αλλά και ένα επάγγελμα αναπτύχθη-

καν την δεκαετία του 1950. 

 ήμερα η Διοίκηση Έργων αποτελεί ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύ-

στημα διοίκησης, το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται σε επιστημονικό και πρακτι-

κό επίπεδο από πιστοποιημένα διεθνή ινστιτούτα. το παρόν σύγγραμμα, η 

ανάλυση της Δ.Ε. βασίζεται κυρίως στον οδηγό του Project Management 

Institute (PMI). Σα παραδείγματα που χρησιμοποιούμε αντλούνται από το 

χώρο της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης και συγκεκριμένα από τη 

σχολική μονάδα, η οποία αποτελεί και το θέμα της παρούσας διατριβής. 

I. Έργο (project) 

 Σο έργο ορίζεται ως «ένα μοναδικό σύνολο συντονισμένων ενεργειών με 

ορισμένο σημείο εκκίνησης και κλεισίματος, που αναλαμβάνεται από ιδιώτες ή 

οργανισμούς για την επίτευξη συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών απόδο-

σης, μέσα σε καθορισμένο πρόγραμμα, κόστος και παραμέτρους απόδοσης»134.  

 την περίπτωση μιας υπηρεσίας, η έννοια του έργου αφορά σε κάθε δρα-

στηριότητα που έχει θέσει ως στόχο την υλοποίηση μίας μοναδικής υπηρεσίας, 

με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, κόστος και ποιότητα, με στόχο το κοινω-

νικό όφελος και την εξυπηρέτηση του πελάτη-πολίτη (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 1).  

 Παραδείγματα έργων από επιχειρήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες 

μπορούν να είναι τα ακόλουθα: 

 Η κατασκευή της Εγνατίας Οδού. 

 Ο σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση των Ολυμπιακών Αγώνων. 

 Μία εκστρατεία προβολής και διαφήμισης ενός προϊόντος, μιας εταιρίας ή 

ενός πολιτικού. 

 Η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος. 

 Η διοργάνωση μιας εκδήλωσης/σεμιναρίου/συνεδρίου. 

 Η σχεδίαση, οργάνωση, ανάπτυξη και υλοποίηση μιας νέας προγραμματι-

κής περιόδου ή ενός νέου σχολικού έτους ανάλογα με την εκάστοτε 

στοχοθεσία που είναι απόρροια των πραγματικών αναγκών και αντικει-

μενικών συνθηκών κάθε δεδομένης στιγμής. 

 Οι βασικές ιδιότητες ενός έργου είναι η προσωρινότητα και η 

μοναδικότητά του: 

                                                           
134 British Standard (BS) 6079-1: 2000 Project Management: Part 1: Guide to Project 

Management. British Standard Institute. PMI Standards. 



52 

 Προσωρινό σημαίνει ότι κάθε έργο έχει ένα προκαθορισμένο τέλος.  

 Μοναδικό σημαίνει ότι το τελικό προϊόν ή η υπηρεσία διαφέρει από όλα τα 

παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες135. 

ΙΙ. Προσωρινότητα  

 Ένα έργο θεωρείται προσωρινό επειδή έχει μία καθορισμένη αρχή και ένα 

καθορισμένο τέλος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει σύντομη χρονική διάρκεια. 

Για παράδειγμα, στον τομέα της εκπαίδευσης, ένα έργο θα μπορούσε να αποτε-

λεί η εύρυθμη λειτουργία ενός σχολικού έτους με αρχή τη 1η επτεμβρίου και 

λήξη στις 30 Ιουνίου, η εφαρμογή μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής ή ο 

στρατηγικός προγραμματισμός μιας προγραμματικής περιόδου τριών, πέντε 

ετών ή και δεκαετίας. ε κάθε περίπτωση, τα έργα έχουν συγκεκριμένο τέλος 

καθώς υλοποιούνται για να παρέχουν συγκεκριμένα οφέλη, υλικά ή άυλα, για 

την ομάδα στόχο προς την οποία απευθύνεται. Η λήξη ενός έργου μπορεί 

επίσης να σηματοδοτεί την παράδοση ενός τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας που 

θα μπορέσει να διαρκέσει στο χρόνο, όπως, για παράδειγμα, η κατασκευή βιο-

κλιματικών σχολείων ή τα αποτελέσματα της εφαρμογής ενός νέου αναλυτικού 

προγράμματος σε επίπεδο μαθητικής επίδοσης, η υλοποίηση ενός προγράμμα-

τος αγωγής υγείας. Σα έργα είναι εξ’ ορισμού διαφορετικά μεταξύ τους, καθώς, 

καθένα από αυτά υλοποιείται για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες και να 

επιφέρει καθορισμένους στόχους σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, σε ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό) και με συγκεκριμένους 

πόρους (υλικούς και ανθρώπινους). Σα έργα, τέλος, είναι προσωρινά καθώς 

υλοποιούνται από ομάδες έργου, οι οποίες συγκροτούνται κατά την έναρξη και 

διαλύονται μετά τη λήξη του136.  

 Παρ’όλα αυτά, θεωρούμε ότι στην περίπτωση της σχολικής μονάδας, μπο-

ρεί να λειτουργήσει ένα μεικτό σύστημα που να βασίζεται στις αρχές της 

Διοίκησης Έργων σε επίπεδο τόσο μεμονωμένων όσο και επαναλαμβανόμενων 

έργων: 

 Μεμονωμένων, όπως η υλοποίηση μιας επιμορφωτικής δράσης. 

 Επαναλαμβανόμενων, όπως ο συντονισμός λειτουργίας ενός σχολικού έτους 

ή μιας εκπαιδευτικής πολιτικής σε βάθος χρόνου, ανάλογα με αντικειμε-

νικές συνθήκες (δυνατά και αδύναμα σημεία, ευκαιρίες και απειλές - 

SWOT). 

                                                           
135 PMI Standards Committee (2008) A Guide to the Project management Body of Knowledge. 

Fourth Edition. PMI., p. 5. 
136 PMI Standards Committee (2008) A Guide to the Project management Body of Knowledge. 

Fourth Edition. PMI., p. 5. 
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ΙΙΙ. Μοναδικότητα 

 Σο δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό ενός έργου είναι η μοναδικότητά του. 

Ένα έργο μπορεί να είναι μοναδικό ακόμα κι αν ανήκει σε μια ευρύτερη 

κατηγορία παρόμοιων έργων137. Για παράδειγμα, η κατασκευή μιας σχολικής 

μονάδας ανήκει σε μια ευρύτερη κατηγορία αντίστοιχων κατασκευών, αλλά 

διατηρεί ορισμένα χαρακτηριστικά που καθιστούν την κάθε περίπτωση 

μοναδική. Επειδή κάθε έργο σε επίπεδο προϊόντος ή υπηρεσίας είναι μοναδικό, 

τα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν πρέπει να αναπτύσσονται συστη-

ματικά (progressive) και να είναι επιμελημένα (elaborated): 

 υστηματικά: εξελίσσονται με συγκεκριμένα βήματα που προσαυξάνονται. 

 Επιμελημένα: αναπτύσσονται διεξοδικά με εστίαση στη λεπτομέρεια138. 

 Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το τελικό προϊόν ή 

υπηρεσία πρέπει να ορίζονται από την αρχή του έργου και να συγκεκριμενο-

ποιούνται προοδευτικά καθ’όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλο-

ποίησης του έργου. υνεπώς, ο ορισμός του φυσικού αντικειμένου του έργου 

(Project Scope Definition) πρέπει να παρέχει συμπυκνωμένες πληροφορίες, οι 

λεπτομέρειες των οποίων διασαφηνίζονται στην πορεία139. 

 Για παράδειγμα, το Τπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ αποφασίζει την αλλαγή 

των αναλυτικών προγραμμάτων. Ορίζει το έργο «Νέα Αναλυτικά Προγράμματα» 

καθώς το εύρος και το περιεχόμενο των Α.Π. δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Καθώς 

προχωρά η έρευνα και συστήνονται οι ομάδες έργου, τα παραδοτέα αναλύονται 

με περισσότερη λεπτομέρεια, όπως «Α.Π. στην Α/θμια Εκπ/ση», «Α.Π. στη 

Β/θμια Εκπ/ση», «Α.Π. Ξένων Γλωσσών», «Α.Π. στα Μειονοτικά χολεία» κλπ. 

IV. Διοίκηση έργων 

 ύμφωνα με το PMI140, η Διοίκηση Έργων είναι «η εφαρμογή γνώσης, 

δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών για την εκπόνηση δραστηριοτήτων με στο-

χο να ικανοποιήσει ή να ξεπεράσει τις ανάγκες και προσδοκίες των συμμετεχό-

ντων» (πελατών/ομάδων ενδιαφερόμενων). 

 Σο να αγγίξουμε ή να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες και ανάγκες των ομά-

δων συμφερόντων (stakeholders) σημαίνει ότι πρέπει να ισορροπήσουμε αντα-

γωνιστικές παραμέτρους όπως: 

                                                           
137 Ibid., p. 5. 
138 PMI Standards Committee (1996) A Guide to the Project management Body of Knowledge. 

PMI., p. 5. 
139 Ibid. p.5. 
140 PMI Standards Committee (1996) A Guide to the Project management Body of Knowledge. 

PMI., p. 6. 
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 Αντικείμενο, χρόνος, κόστος και ποιότητα. 

 Ομάδες συμφερόντων με αντικρουόμενες ανάγκες και προσδοκίες. 

 Αναγνωρίσιμες ανάγκες και μη αναγνωρίσιμες προσδοκίες.  

Οι Υάσεις και ο Κύκλος Ζωής του Έργου. 

 Η μοναδικότητα κάθε έργου εμπεριέχει ένα βαθμό αβεβαιότητας. Για το 

λόγο αυτό, οι οργανισμοί που λειτουργούν βάσει Δ.Ε. χωρίζουν κάθε έργο σε 

φάσεις (phases) για να έχουν καλύτερο έλεγχο της διοίκησης που ασκούν τόσο 

μέσα στο έργο όσο και σε σχέση με τις υπόλοιπες λειτουργίες τους. Οι φάσεις 

αυτές αποτελούν τον Κύκλο Ζωής του έργου (Project Life Cycle). ε κάθε φάση 

υλοποιούνται ένα ή περισσότερα παραδοτέα (deliverables), τα οποία, ανάλογα 

με την αποτελεσματικότητά τους, σηματοδοτούν το τέλος μιας φάσης και το 

ξεκίνημα μιας άλλης141. Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός 

προγράμματος επιμόρφωσης βασισμένο στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοιν-

ότητας μιας ορισμένης σχολικής μονάδας, μπορεί στη πρώτη φάση να ξεκινήσει 

με ανοιχτή διαβούλευση μεταξύ διοίκησης και εκπαιδευτικών ή με στοχευμένες 

έρευνες και ερωτηματολόγια (ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών), προκειμέ-

νου να οριστούν οι θεματικές περιοχές πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η επόμε-

νη φάση της σχεδίασης του επιμορφωτικού προγράμματος. 

 Ο Κύκλος Ζωής ενός έργου ορίζει την έναρξη και λήξη του και ενώνει το 

έργο με τις τρέχουσες λειτουργίες του οργανισμού142. Σα εγκεκριμένα παραδο-

τέα της προηγούμενης φάσης ορίζουν την έναρξη της επόμενης φάσης, η οποία 

μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και πριν την ολοκλήρωση της πρώτης, εάν οι συνθή-

κες το επιτρέπουν και όταν το ρίσκο που συνοδεύει αυτή την ενέργεια είναι 

επιτρεπτό (fast tracking). Γενικά, ο Κύκλος Ζωής ενός έργου ορίζει: 

 Σο είδος της τεχνικής εργασίας που θα γίνει σε κάθε φάση. (π.χ. Για την 

οργάνωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, σε ποια φάση θα ανήκει η 

έρευνα για τις επιμορφωτικές ανάγκες, κι αν πέσουμε έξω στον χρονοπρο-

γραμματισμό, ποιο θα είναι το ρίσκο αν προχωρήσουμε στην επόμενη φάση 

του ορισμού επιμορφωτικού περιεχομένου;) 

 Ποιος θα συμμετέχει σε κάθε φάση. (π.χ. η φάση της διερεύνησης επιμορ-

φωτικών αναγκών θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό του φορέα υλο-

ποίησης και η φάση του ορισμού περιεχομένου από χολικούς υμβού-

λους). 

                                                           
141 Ibid. p. 11. 
142 Ibid. p. 12. 
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 Ο Κύκλος Ζωής ενός έργου αποτυπώνεται σε πίνακα και διέπεται από 

ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 2): 

 Σα επίπεδα κόστους και στελέχωσης είναι χαμηλά στην αρχή, υψηλά προς 

το τέλος και πέφτουν απότομα όταν το έργο οδεύει προς τη λήξη του. 

 Η πιθανότητα επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι σε χαμηλά 

ενώ το ρίσκο και η αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα στην αρχή του έργου. Η 

πιθανότητα επιτυχούς ολοκλήρωσης γίνεται προοδευτικά μεγαλύτερη όσο 

το έργο προχωρά. 

 Η ικανότητα των συμμετεχόντων να επηρεάσουν τα τελικά χαρακτηριστικά 

και κόστος του προϊόντος ή υπηρεσίας είναι μεγαλύτερη στην αρχή και 

πέφτει προοδευτικά όσο το έργο προχωρά (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 3). Άλλωστε, το 

κόστος αλλαγών και διορθώσεων αυξάνεται όσο το έργο προχωρά143. 

 Ο αριθμός των φάσεων ενός έργου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη φύση 

του έργου144. Τπάρχουν περιπτώσεις έργων μίας φάσης. Οι φάσεις διαχωρί-

ζονται μεταξύ τους από ορόσημα (milestones) σύμφωνα με τα οποία λήγει μια 

φάση και ξεκινά η επόμενη. 

 Παρακάτω αναφέρουμε ένα παράδειγμα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος: 

 Πρώτη Υάση - Διατύπωση του έργου: τοχοθεσία, διερεύνηση επιμορφω-

τικών αναγκών, συνεργασία με τις ομάδες συμμετεχόντων (stakeholders). 

 Δεύτερη Υάση - Πλάνο και χεδιασμός: Βασικό σχέδιο επιμόρφωσης, 

κόστος υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα, ορισμός ομάδας ή ομάδων εργασίας, 

αναλυτικό πλάνο υλοποίησης. 

 Σρίτη Υάση - Παραγωγή: Παραγωγή επιμορφωτικού υλικού, προετοιμα-

σία εγκαταστάσεων, ορισμός επιμορφωτών και επιμορφούμενων, υλοποίηση 

επιμορφωτικού προγράμματος ή κύκλων επιμόρφωσης ανά γνωστικό αντι-

κείμενο. 

 Σέταρτη Υάση - Ολοκλήρωση και ανατροφοδότηση: Αξιολόγηση του 

επιμορφωτικού προγράμματος, τελικά αποτελέσματα, ανατροφοδότηση, 

μελλοντικές ενέργειες. 

 Οι φάσεις ενός έργου μπορεί να είναι διαδοχικές (sequential) όταν η μία 

αρχίζει μετά τη λήξη της άλλης, επικαλυπτόμενες (overlapping) όταν η μία 

αρχίζει πριν τη λήξη της προηγούμενης, ή επαναλαμβανόμενη (iterative) όταν 

κάθε επόμενη φάση σχεδιάζεται κατά τη διάρκεια της προηγούμενης φάσης και 

                                                           
143 Ibid. p. 17. 
144 Ibid. p. 18 
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όχι από την αρχή145. Σο τελευταίο το συναντάμε σε έργα που εξελίσσονται σε 

αβέβαια περιβάλλοντα που αλλάζουν συνεχώς και έχουν μεγάλο ρίσκο, π.χ. 

ακαδημαϊκή έρευνα (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 4,5,6). 

υντελεστές Έργου (Project Stakeholders) 

 Οι υντελεστές Έργου είναι τα άτομα, οι ομάδες συμφερόντων και/ή οργα-

νισμοί που συμμετέχουν ενεργά στο έργο, ή που τα συμφέροντά τους μπορεί να 

επηρεαστούν θετικά ή αρνητικά από το έργο. Διακρίνονται σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς (εντός ή εκτός του περιβάλλοντος του έργου). Η Ομάδα Διοίκησης 

Έργου πρέπει να προσδιορίσει τους συντελεστές και να καθορίσει τις ανάγκες 

και προσδοκίες τους. ε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, η Ομάδα Διοίκη-

σης πρέπει να μπορέσει να επηρεάσει τις προσδοκίες τους ώστε να εξασφαλίσει 

την επιτυχή έκβαση του έργου146. Π.χ. μία νέα εκπαιδευτική πολιτική μπορεί 

να συναντήσει αντιδράσεις από διάφορα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

(συνδικαλιστές, εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που πιθανόν πλήττονται κλπ.). 

Πριν την εφαρμογή της πολιτικής, χρειάζεται ανοιχτή διαβούλευση με όλους 

τους συντελεστές και πιθανόν αλλαγές στο αρχικό σχέδιο, ώστε να μειωθεί το 

ρίσκο μελλοντικών ακραίων αντιδράσεων που θα θέσουν το συγκεκριμένο έργο 

σε κίνδυνο. ε κάθε περίπτωση, ιδίως σε θέματα παιδείας και δημόσιας διοί-

κησης, κάθε διαφορά πρέπει να λύνεται προς όφελος του πολίτη. 

V. Οργανωσιακές επιρροές  

 Ένα έργο αποτελεί μέρος του οργανισμού (ή οργανισμών) μέσα στον οποίο 

αναπτύσσεται και επηρεάζεται από τις λειτουργίες του και την οργανωτική του 

δομή. Για παράδειγμα, ο συντονισμός της ομαλής λειτουργίας ενός σχολικού 

έτους από μία σχολική μονάδα, επηρεάζεται άμεσα και έμμεσα από τις λειτουρ-

γίες της υπηρεσίας, τους πόρους της και την οργανωσιακή της κουλτούρα. 

 Τπάρχουν δύο είδη οργανισμών που υλοποιούν έργα: 

 Οργανισμοί που αναλαμβάνουν έργα για άλλους (οργανισμούς, επιχει-

ρήσεις, ιδιώτες). 

 Οργανισμοί που υιοθετούν το σύστημα Διοίκησης με Έργα (Management 

by Projects), και έχουν συστήματα διοίκησης που διευκολύνουν τη Δ.Ε. 

 τη παρούσα μελέτη θα επικεντρωθούμε στο δεύτερο είδος οργανισμού, 

καθώς, σύμφωνα με το πρότυπο αυτό θα αναπτύξουμε ένα σύστημα διοίκησης 

σχολικής μονάδας υπό μορφή Διοίκησης Έργων. 
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 ημαντικό επίσης ρόλο στη ΔΕ παίζει η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί 

στον οργανισμό, η οποία αντικατοπτρίζεται στις κοινές αξίες, νόρμες, πιστεύω, 

προσδοκίες, πολιτική, διαδικασίες, σχέσεις εξουσίας κλπ. Για παράδειγμα, ένας 

συγκεντρωτικός μάνατζερ δυσκολεύεται να λειτουργήσει με ομάδες εργασίας.  

 τον πίνακα του Παραρτήματος Ι, αποτυπώνεται η επίδραση της οργανω-

τικής δομής ενός οργανισμού στα έργα που αναλαμβάνει (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 7). 

 Οι οργανωτικές δομές κυμαίνονται σε ένα φάσμα από τη Λειτουργική 

(Functional) στην “Εργοκεντρική” (Projectized) δομή. υγκεκριμένα, σε έναν 

οργανισμό μπορούμε να συναντήσουμε τις εξής δομές: 

 Λειτουργική (Functional): Είναι η κλασσική ιεραρχική δομή, στην 

οποία κάθε εργαζόμενος έχει ένα άμεσο προϊστάμενο στον οποίο αναφέ-

ρεται. Σο προσωπικό ομαδοποιείται ανά ειδικότητα, π.χ. στις σχολικές 

μονάδες, τομέας οικονομικού, τομέας προγράμματος, τομέας εκδηλώσεων. 

Οι λειτουργικές δομές μπορούν να αναλάβουν έργα, αλλά το φυσικό αντι-

κείμενο του έργου περιορίζεται στα όρια κάθε λειτουργίας. ε περίπτωση 

που το έργο αντλεί στοιχεία από διαφορετικές λειτουργίες, περνάει ιεραρ-

χικά στα αντίστοιχα τμήματα που λειτουργούν αυτόνομα (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 8). 

 Αδύναμη Μήτρα (Weak Matrix): υντηρεί πολλά στοιχεία της Λειτουρ-

γικής δομής και ο Διευθυντής Έργου (Project Manager) έχει το ρόλο του 

συντονιστή και λιγότερο του μάνατζερ (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 9). 

 Ισορροπημένη Μήτρα (Balanced Matrix): Αναγνωρίζεται η ανάγκη 

για Διευθυντή Έργου (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 10), αλλά ο οργανισμός δεν του παρέχει 

ανεξαρτησία και εξουσία πάνω στο έργο και τους πόρους του147.  

 Δυνατή Μήτρα (Strong Matrix): Έχουν πολλά στοιχεία της Εργοκε-

ντρικής Διοίκησης και πλήρους απασχόλησης Διευθυντές έργων και υπαλ-

λήλους που εργάζονται σε έργα (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 11). 

 Βασισμένη στο Έργο ή «Εργοκεντρική» (Projectized): Εδώ η Ομάδα 

Έργου βρίσκεται στον ίδιο χώρο, οι περισσότεροι πόροι του οργανισμού 

διατίθενται στα έργα και οι Διευθυντές Έργου έχουν μεγάλη αυτονομία και 

εξουσία. υχνά υπάρχουν και άλλες οργανωσιακές μονάδες, αλλά απευθύ-

νονται άμεσα στον Διευθυντή Έργου ή προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρε-

σίες στα έργα (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 12). 

 ύνθετη Οργάνωση (Composite Organization): Σο μοντέλο αυτό που 

υιοθετείται από πολλούς οργανισμούς, ακόμα και λειτουργικούς, δημιουρ-

γεί μια ειδική ομάδα έργου που έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά της 
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Εργοκεντρικής Διοίκησης: πλήρους απασχόλησης στελέχη και προσωπικό, 

αυτόνομη αναφορά και λογοδοσία, ξεχωριστές λειτουργίες (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 13). 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες οργανισμού 

 Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες ενός οργανισμού, εσωτερικοί και εξωτε-

ρικοί, μπορούν να ασκήσουν θετική ή αρνητική επιρροή στην υλοποίηση ενός 

έργου148. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν έναν οργανισμό, και 

ιδίως έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, είναι οι εξής: 

 Οργανωσιακή κουλτούρα, δομή και διαδικασίες. 

 Κυβερνητικά πρότυπα, κανονισμός και πολιτικές του Τπουργείου Παιδείας 

 Τποδομή και εξοπλισμός. 

 Ανθρώπινοι πόροι (αριθμός, δεξιότητες, γνώση, αποδοτικότητα). 

 Διοίκηση προσωπικού (στελέχωση, αρχεία απόδοσης προσωπικού, υπερω-

ριακή πολιτική). 

 υνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος (τοπική κοινωνία, εκπαιδευτική και 

μαθητική κοινότητα, κτλ). 

 Ποσοστό ανοχής των μετόχων (συνδικαλιστών, εκπαιδευτικής κοινότητας, 

συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, ΟΣΑ κτλ). 

 Πολιτικό κλίμα. 

 Κανάλια επικοινωνίας του οργανισμού. 

 Βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα Δ.Ε. 

Οργανωσιακά στοιχεία διαδικασιών (organizational process assets) 

 Σα οργανωσιακά στοιχεία διαδικασιών περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία του 

οργανισμού που σχετίζονται με τις διαδικασίες για την επιτυχή υλοποίηση ενός 

έργου. Επίσης, περιλαμβάνουν όλη τη γνώση του οργανισμού από την εμπειρία 

του σε άλλα προγράμματα ή από τις πληροφορίες που έχει συλλέξει από άλλους 

οργανισμούς. Διακρίνονται σε 2 κατηγορίες:  

 Διαδικασίες και μέθοδοι (Processes and Procedures): αποτελούν τις πρότυ-

πες διαδικασίες, μεθόδους, αρχές, κατευθυντήριες γραμμές, εργαλεία και 

πολιτικές του οργανισμού. 

 Βάση Εταιρικής γνώσης (Corporate Knowledge Base): αποτελεί τις βάσεις 

δεδομένων του οργανισμού που συλλέγουν όλα τα μετρήσιμα στοιχεία των 

διαδικασιών, τα αρχεία του οργανισμού, το σύνολο των εμπειριών του 
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οργανισμού με τα μαθήματα που πήρε από προηγούμενα έργα, τη γνώση 

από την εμπειρία άλλων οργανισμών149. 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΨΝ 

 Η διαδικασία είναι ένα σύνολο συσχετιζόμενων δράσεων και ενεργειών 

που στοχεύει στην υλοποίηση ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος, υπηρεσίας ή 

προϊόντος150. τη Διοίκηση Έργων υπάρχουν 5 κατηγορίες διαδικασιών, οι 

οποίες δεν πρέπει να ταυτίζονται με τις φάσεις του έργου, καθώς επαναλαμβά-

νονται σε κάθε φάση ή υποέργο του έργου (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 14). 

Ομάδα Διαδικασιών Εκκίνησης 

 Οι διαδικασίες Εκκίνησης σηματοδοτούν τον ορισμό ενός νέου έργου ή 

μιας νέας φάσης. Εδώ ορίζεται σε πρώτο επίπεδο το φυσικό αντικείμενο (απαι-

τήσεις, παραδοτέα, διάρκεια, πόροι) οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι, τα 

κριτήρια επιτυχίας, ο Διευθυντής και η ομάδα έργου. Παράλληλα, ορίζονται οι 

συντελεστές του έργου, εσωτερικοί και εξωτερικοί, που θα επηρεάσουν το 

τελικό αποτέλεσμα151.  

 Παραδοτέα της Εκκίνησης είναι: 

1. Η σύνταξη του Project Charter, που περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω 

πληροφορίες και καταθέτεται προς έγκριση για να αποκτήσει επίσημη 

ισχύ (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 15). Σο έγγραφο αυτό επισημοποιεί το έργο και 

περιγράφει τις αρχικές απαιτήσεις του. Η διαδικασία αυτή στην αρχή 

έργου ή φάσης διατηρεί την εστίαση της ομάδας έργου στις συγκεκριμένες 

αποφάσεις και δράσεις που χρειάζεται να φέρει εις πέρας, ανάλογα με την 

εξέλιξη της εργασίας152. 

2. Ο ορισμός των συντελεστών του έργου και η αποτύπωση των πληροφοριών 

που τους αφορούν για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής 

(ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 16). 

Ομάδα Διαδικασιών χεδιασμού 

 Οι διαδικασίες χεδιασμού στοιχειοθετούν ολόκληρο το φυσικό αντικεί-

μενο ενός έργου ή φάσης, ορίζοντας τους αντικειμενικούς σκοπούς και ανα-

πτύσσοντας σχέδιο δράσης για την υλοποίησή τους.153 Ο χεδιασμός δεν είναι 
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στατικός, αλλά δυναμικός και επικαιροποιείται καθ’όλη τη διάρκεια του έργου 

ή φάσης, καθώς νέες πληροφορίες μπορούν να αλλάξουν τον αρχικό προγραμμα-

τισμό, στοχθεσία ή ακόμα και τα τελικά αποτελέσματα. 

 Παραδοτέα αποτελούν το χέδιο Διοίκησης Έργου (Project Management 

Plan) και το υλικό τεκμηρίωσης (documentation) του έργου. υγκεκριμένα: 

1. χέδιο Διοίκησης Έργου (Develop Project Management Plan): αποτελεί 

τη βασική πηγή πληροφόρησης του έργου καθώς ορίζει τον τρόπο με τον 

οποίο το έργο θα σχεδιαστεί, εκτελεστεί, ελεγχθεί και κλείσει (ΠΑΡΑΡΣ. 

Ι: 17).  

2. υλλογή Προϋποθέσεων (Collect Requirements): η διαδικασία ορισμού 

και τεκμηρίωσης των αναγκών των συντελεστών του έργου (stakeholders), 

(ΠΑΡΑΡΣ. ΙΙΙ: 18). 

3. Ορισμός Υυσικού Αντικειμένου (Define Scope): αποτελεί τη λεπτομερή 

περιγραφή του έργου (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 19). 

4. Ανάλυση Δομής Εργασιών (Create Work Breakdown Structure - WBS): 

αποτελεί τον επιμερισμό της εργασίας και των παραδοτέων σε μικρά δια-

χειρίσιμα τμήματα (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 20). 

5. Ορισμός δραστηριοτήτων (Define Activities), δηλαδή συγκεκριμένων 

ενεργειών για την παραγωγή των παραδοτέων που έχουν οριστεί 

(ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 21). 

6. Αλληλουχία δραστηριοτήτων (Sequence Activities), κατά την οποία ανα-

γνωρίζονται και καταγράφονται οι σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων 

(ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 22). 

7. Τπολογισμός πόρων δραστηριοτήτων (Estimate Activity Resources), για 

την ποσότητα ανθρώπινων πόρων, υλικών, εξοπλισμού και κόστους κάθε 

δραστηριότητας (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 23). 

8. Τπολογισμός διάρκειας διαδικασιών (Estimate Activity Durations). Τπο-

λογίζει το χρόνο υλοποίησης δραστηριοτήτων με δεδομένους πόρους 

(ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 24). 

9. Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος (Develop Schedule). Γίνεται ανάλυση της 

αλληλουχίας των δραστηριοτήτων και σχεδιάζεται χρονοπρογραμματισμός 

ανάλογα με τους πόρους και τους περιορισμούς του έργου (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 

25). 

10. Τπολογισμός κόστους (Estimate Cost), κατά τον οποίο υπολογίζονται οι 

χρηματικοί πόροι που χρειάζονται για την ολοκλήρωση του έργου 

(ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 26). 
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11. Καθορισμός προϋπολογισμού (Determine Budget). Τπολογίζεται το κό-

στος ανά πακέτο εργασίας για την έκδοση προϋπολογισμού (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 

27). 

12. χέδιο Ποιότητας (Plan Quality). Είναι η διαδικασία προσδιορισμού των 

ποιοτικών απαιτήσεων και standards του έργου (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 28). 

13. Ανάπτυξη σχεδίου ανθρώπινων πόρων (Develop Human Resource Plan), 

σύμφωνα με το οποίο εντοπίζονται και καταγράφονται οι ρόλοι, οι 

αρμοδιότητες και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη 

σχεδίου στρατολόγησης προσωπικού (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 29). 

14. χέδιο Επικοινωνίας (Plan Communications). Γίνεται εντοπισμός των 

αναγκών των εμπλεκόμενων και σχεδιάζεται αναλόγως η μορφή επικοινω-

νίας. (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 30). 

15. χέδιο Διαχείρισης Ρίσκου (Plan Risk Management). Εδώ παρουσιάζεται 

ο τρόπος διαχείρισης των κινδύνων του έργου (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 31). 

16. Εντοπισμός Κινδύνων (Identify Risks), κατά τον οποίο εντοπίζονται οι 

κίνδυνοι του έργου και καταγράφονται τα χαρακτηριστικά τους 

(ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 32). 

17. Ποιοτική ανάλυση κινδύνων (Perform Quality Risk Analysis), κατά την 

οποία δίνεται προτεραιότητα στους κινδύνους με τη μεγαλύτερη πιθα-

νότητα εμφάνισης και επιπτώσεων (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 33). 

18. Ποσοτική ανάλυση κινδύνων (Perform Quantitative Risk Analysis), κατά 

την οποία γίνεται ποσοτική ανάλυση των επιπτώσεων των κινδύνων σε 

συγκεκριμένους στόχους (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 34). 

19. χέδιο απόκρισης κινδύνων (Plan Risk Responses). Εδώ αναπτύσσονται 

εναλλακτικές δράσεις για τη μείωση των απειλών και την ενδυνάμωση 

ευκαιριών για τους στόχους του έργου (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 35). 

20. χέδιο Προμηθειών (Plan Procurements). Εδώ λαμβάνονται οι αποφάσεις 

και ο τρόπος αγοράς προμηθειών και εντοπίζονται οι πωλητές (ΠΑΡΑΡΣ. 

Ι: 36). 

Ομάδα Διαδικασιών Εκτέλεσης (Executing Process Group) 

 Η Διαδικασία Εκτέλεσης ολοκληρώνει την εργασία που έχει περιγραφεί 

στις προηγούμενες ομάδες διαδικασιών154. Αποτελείται από μια ομάδα 

διαδικασιών που συντονίζει ανθρώπους και πόρους για να υλοποιήσει προγραμ-

ματισμένες εργασίες σύμφωνα με το χέδιο Διαχείρισης Έργου (Project 
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Management Plan). Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία, καθώς μπορεί να 

επιφέρει αλλαγές στον αρχικό προγραμματισμό, αν εντοπιστεί ανάγκη. Η Ομά-

δα Διαδικασιών Εκτέλεσης Έργου περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες: 

1. Εκτέλεση διοίκησης και διαχείρισης Έργου (Direct and Manage Project 

Execution): Αποτελεί τη διαδικασία υλοποίησης της εργασίας που έχει 

περιγραφεί στον προγραμματισμό. Εξερχόμενα αποτελούν τα παραδοτέα 

του έργου, οι πληροφορίες υλοποίησης του έργου, οι αλλαγές και οι ενη-

μερώσεις του χεδίου Διαχείρισης Έργου (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 37). 

2. Εκτέλεση Διασφάλισης Ποιότητας (Perform Quality Assurance): Ελέγχει 

τις προϋποθέσεις ποιότητας και τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις ποιο-

τικού ελέγχου για να διασφαλίσει την εφαρμογή των κατάλληλων προτύ-

πων ποιότητας (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 38). 

3. Απόκτηση Ομάδας Έργου (Acquire Project Team): Επιβεβαιώνεται η δια-

θεσιμότητα ανθρώπινων πόρων και ορίζονται οι εργασίες στο προσωπικό 

(ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 39). 

4. Ανάπτυξη Ομάδας Έργου (Develop Project Team): Είναι η διαδικασία 

βελτίωσης των ικανοτήτων, της επικοινωνίας και του «κλίματος» εντός της 

ομάδας. Παραδοτέο αποτελεί η αξιολόγηση της αποδοτικότητας της ομάδας 

(ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 40). 

5. Διαχείριση Ομάδας Έργου (Manage Project Team): Παρακολουθείται η 

απόδοση της ομάδας, δίνεται ανατροφοδότηση, επιλύονται θέματα που 

προκύπτουν και γίνεται διαχείριση αλλαγών (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 41). 

6. Διανομή πληροφορίας (Distribute Information): Η διαδικασία αυτή δια-

χέει τις πληροφορίες που είναι σχετικές με την πορεία του έργου στους 

ενδιαφερόμενους (stakeholders), (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 42). 

7. Διαχείριση Προσδοκιών Ενδιαφερομένων (Manage Stakeholder Expec-

tations): Είναι η διαδικασία επικοινωνίας και συνεργασίας με τους ενδια-

φερόμενους προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 

43). 

8. Διενέργεια Προμηθειών (Conduct Procurements): Η διαδικασία αυτή 

(ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 44) περιλαμβάνει την επιλογή προμηθευτών μετά από 

αξιολόγηση των προσφορών τους και τη σύναψη συμβολαίων155.  

                                                           
155 Ibid. p. 59. 
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Ομάδα Διαδικασιών Επιτήρησης και Ελέγχου (Monitoring and Control-

ling Process Group) 

 Η ομάδα διαδικασιών της Επιτήρησης και Ελέγχου του έργου περιλαμβά-

νει τις διαδικασίες παρακολούθησης, αναθεώρησης και ελέγχου της εξέλιξης 

και απόδοσης του έργου. Εδώ ελέγχονται και καταγράφονται όλες οι διαδικα-

σίες, επισημαίνονται τυχόν σημεία του έργου που χρειάζονται βελτίωση και 

λαμβάνονται αποφάσεις για διορθωτικές αλλαγές όποτε κρίνεται απαραίτητο. 

Οι διαδικασίες της ομάδας αυτής είναι οι εξής156: 

1. Επιτήρηση και Έλεγχος Έργου (Monitor and Control Project Work): 

Περιλαμβάνει αναφορές, μετρήσεις απόδοσης και προβλέψεις για την 

εξέλιξη του έργου. Οι πληροφορίες που παράγονται αφορούν όλες τις πτυ-

χές του έργου (φυσικό αντικείμενο, κόστος, ποιότητα, ρίσκο, πόροι κλπ.), 

(ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 45). 

2. Έλεγχος Ενοποιημένης Αλλαγής (Perform Integrated Change Control): 

Εδώ γίνεται παρακολούθηση και διαχείριση των αλλαγών στα παραδοτέα, 

τα έγγραφα του έργου και στο χέδιο Διαχείρισης (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 46). 

3. Επαλήθευση Υυσικού Αντικειμένου (Verify Scope): Αναγνωρίζονται επί-

σημα τα παραδοτέα που έχουν ολοκληρωθεί (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 47). 

4. Παρακολούθηση Υυσικού Αντικειμένου (Control Scope): Είναι η δια-

δικασία καταγραφής της κατάστασης του έργου και διαχείρισης αλλαγών 

σε επίπεδο Υ.Α. (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 48). 

5. Έλεγχος Φρονοδιαγράμματος (Control Schedule): Είναι η διαδικασία 

καταγραφής της κατάστασης του έργου και διαχείρισης αλλαγών σε επί-

πεδο χρονοδιαγράμματος (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 49). 

6. Έλεγχος Κόστους (Control Costs): Είναι η διαδικασία καταγραφής της 

κατάστασης του έργου και διαχείρισης αλλαγών σε επίπεδο κόστους 

(ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 50). 

7. Έλεγχος Ποιότητας (Perform Quality Control): Εδώ παρακολουθούνται 

και καταγράφονται τα αποτελέσματα από τον ποιοτικό έλεγχο απόδοσης 

του έργου και συστήνονται αλλαγές (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 51). 

8. Αναφορά Απόδοσης (Report Performance): Αποτελεί τη συλλογή και διά-

χυση πληροφορίας σχετικά με την απόδοση του έργου με αναφορές της 

κατάστασης, μετρήσεις προόδου και προβλέψεις (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 52). 

                                                           
156 Ibid. p. 59. 
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9. Επιτήρηση και Έλεγχος Ρίσκου (Monitor and Control Risks): Η διαδι-

κασία αυτή επισημαίνει το ρίσκο του έργου, το παρακολουθεί και προσαρ-

μόζει το σχέδιο διαχείρισης έργου ανάλογα (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 53). 

10. Διαχείριση Προμηθειών (Administer Procurements): Εδώ ελέγχεται η 

πορεία υλοποίησης των συμβολαίων με τους προμηθευτές και γίνονται 

διορθώσεις (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 54).  

Ομάδα Διαδικασιών Κλεισίματος (Closing Process Group) 

 Οι διαδικασίες κλεισίματος περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέρ-

γειες για το κλείσιμο όλων των δράσεων του έργου ή φάσεων του έργου, σηματο-

δοτώντας την ολοκλήρωσή του. Περιλαμβάνει δύο διαδικασίες157: 

1. Κλείσιμο Έργου ή Υάσης (Close Project or Phase): Εδώ γίνεται η παρα-

λαβή του τελικού προϊόντος-υπηρεσίας-παραδοτέου αφού έχουν ολοκλη-

ρωθεί και τερματίσει όλες οι διαδικασίες (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 55). 

2. Κλείσιμο Προμηθειών (Close Procurements): Ολοκληρώνονται και τερμα-

τίζουν οι προμήθειες (ΠΑΡΑΡΣ. Ι: 56). 

3. ΓΝΨΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΨΝ 

 Η επιστημονική διοίκηση ενός έργου αποτυπώνεται μέσα σε εννέα περιο-

χές εφαρμογής μεθόδων και τεχνικών, που πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει 

ο Διευθυντής Προγράμματος. Οι παρακάτω ενότητες προέρχονται από το 

PMBOK (2000)158, ενώ για την Ελληνική μετάφραση των διαδικασιών χρησιμο-

ποιούμε τους όρους των Μιχιώτη και Παππή (2003)159. 

Ι. Διαχείριση ενοποίησης έργου (project integration management)  

Ενοποιεί τις βασικές διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διαχείριση του 

έργου, με σκοπό το συντονισμό των διαδικασιών του. Περιλαμβάνεις τις εξής 

διαδικασίες [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 57]:  

Ανάπτυξη χεδίου του Έργου (Project Charter) 

 Σο χέδιο Έργου αποτελεί τη διαδικασία σύνταξης εγγράφου που επιση-

μοποιεί το έργο ή τις φάσεις του, περιλαμβάνει όλες τις αρχικές απαιτήσεις και 

                                                           
157 Ibid. p. 64. 
158 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK Guide), 2000 Edition, PMI. 
159 Μιχιώτης, Α. & Παππής, Κ. «Μέθοδοι και τεχνικές της επιστημονικής Διοίκησης Έργων: 

Ανασκόπηση (review)», από το Μάθημα «Διοίκηση Έργοων» του Μεταπτυχιακού προγράμματος 

στην οργάνωση και διοίκηση βιομηχανικών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  

http://62.103.39.56:8080/ketakemakimages/Methodoikaitechnikestisdioikisisergon(anaskopisi)

F29933.pdf.  

http://62.103.39.56:8080/ketakemak_images/Methodoikaitechnikestisdioikisisergon(anaskopisi)_F29933.pdf
http://62.103.39.56:8080/ketakemak_images/Methodoikaitechnikestisdioikisisergon(anaskopisi)_F29933.pdf
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αναλύει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων. Αποτελεί ένα 

είδος «συμβολαίου» μεταξύ του οργανισμού που υλοποιεί και των εμπλεκόμε-

νων, τους οποίους το έργο αφορά. Ο Τπεύθυνος του έργου πρέπει να έχει ήδη 

οριστεί και να συμβάλλει στη σύνταξη του χεδίου. Για τη σύνταξη του σχεδίου 

λαμβάνονται υπόψη 1) ο Προσδιορισμός ύμβασης Έργου (Project State-

ment of Work - SOW): αποτελεί τη περιγραφή των προϊόντων/υπηρεσιών που 

θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την επιχειρησιακή ανάγκη, την περιγραφή του 

φυσικού αντικειμένου και το στρατηγικό σχέδιο του οργανισμού, 2) η Επιχει-

ρηματική Προσέγγιση (Business Case): παρέχει πληροφορίες για την καταλ-

ληλότητα υλοποίησης του έργου. Δηλώνει την επιχειρηματική ανάγκη για το 

έργο και κάνει ανάλυση κόστους-οφέλους σε σχέση με τις ανάγκες τις αγοράς, 

τις προσδοκίες εμπλεκομένων κλπ., 3) Περιβαλλοντικοί Παράγοντες Οργα-

νισμού (Enterprise Environmental Factors), και 4) τοιχεία Διαδικασιών 

Οργανισμού (Organizational Process Assets). Σο εργαλείο που χρησιμοποιεί-

ται είναι η κρίση των εμπειρογνωμόνων (Expert Judgement), δηλ. σύμβου-

λοι, εμπλεκόμενοι, στελέχη κλπ160.  

Ανάπτυξη χεδίου Διοίκησης Έργου (Project Management Plan) 

 Σο χέδιο Διοίκησης Έργου περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που περιγρά-

φουν, ενοποιούν και συντονίζουν το έργο και δίνει τις απαραίτητες πληροφο-

ρίες για την εκτέλεση, παρακολούθηση, έλεγχο και κλείσιμο του έργου. 

Περιγράφει λεπτομερώς τον κύκλο ζωής του έργου και τις διαδικασίες σε κάθε 

φάση. Προσδιορίζει τον χρόνο υλοποίησης, το κόστος, το φυσικό αντικείμενο, 

τους πόρους, το ρίσκο κλπ. Για τη σύνταξή του λαμβάνεται υπόψη το χέδιο 

Έργου, τα συμπεράσματα από τον προγραμματισμό, οι περιβαλλοντικοί παράγο-

ντες και τα στοιχεία του οργανισμού. Σο εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι η 

κρίση των εμπειρογνωμόνων που θα προσαρμόσει το έργο σε συγκεκριμένες 

ανάγκες, θα αναπτύξει τις τεχνικές λεπτομέρειες και θα καθορίσει τους απαι-

τούμενους πόρους161. 

Διοίκηση Εκτέλεσης Έργου (Direct and Manage Project Execution) 

 Πρόκειται για τη διαδικασία υλοποίησης των εργασιών που περιλαμβά-

νονται στο χέδιο Διοίκησης Έργου για την επίτευξη των αντικειμενικών 

στόχων του έργου και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και διορθωτικών 

αλλαγών. Σα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι η κρίση των εμπειρογνω-

μόνων και το πληροφοριακό σύστημα διοίκησης έργου (Project Manage-

                                                           
160 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK Guide), 2008 Edition, PMI, pp. 75-77. 
161 Ibid. p. 81. 
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ment Information System) που διευκολύνει την επίβλεψη της εκτέλεσης του 

έργου162.  

Παρακολούθηση και Έλεγχος του Έργου (Monitor and Control Project 

Work) 

 Είναι η διαδικασία παρακολούθησης, επισκόπησης και ελέγχου της 

διαδικασίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο χέδιο Διοίκησης Έργου έτσι ώστε 

να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι. Περιλαμβάνει τη συλλογή και διάχυ-

ση πληροφοριών, μετρήσεις, αξιολόγηση απόδοσης και εντοπισμό κινδύνων, 

βάσει των αναφορών απόδοσης του έργου (Performance Reports). Η διαδικασία 

αυτή αναθέτεται σε εμπειρογνώμονες. Καταλήγει σε διορθωτικές ή προλη-

πτικές κινήσεις και σε επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος, κόστους, ποιότητας 

και φυσικού αντικειμένου, όποτε κριθεί απαραίτητο163.  

Ενοποιημένος Έλεγχος Αλλαγών (Perform Integrated Change Control) 

 Αποτελεί τη διαδικασία επισκόπησης όλων των αιτημάτων για αλλαγές 

και προβαίνει σε εγκρίσεις και διαχείριση των αλλαγών σε κάθε διαδικασία, 

φάση ή στοιχείο του έργου. Βασίζεται στις αποφάσεις των εμπειρογνωμόνων 

μετά από συμβούλια ελέγχου αλλαγών (Change Control Meetings)164. 

ΙΙ. Διαχείριση αντικειμένου εργασιών έργου (project scope mana-

gement)  

 Η διαχείριση αντικειμένου εργασιών έργου έχει στόχο να προσδιορίσει 

επακριβώς όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. 

Περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 58]:  

υλλογή Προϋποθέσεων (Collect Requirements) 

 Η διαδικασία αυτή προβλέπει τον ορισμό και την καταγραφή των αναγκών 

που θα καθορίσουν τους αντικειμενικούς στόχους του έργου. Από τη συμμόρ-

φωση στις απαιτήσεις των συμμετεχόντων κρίνεται η επιτυχία του έργου. Οι 

προϋποθέσεις-όροι του έργου περιλαμβάνουν τόσο εκείνες που αφορούν τη 

διοίκηση του έργου, όσο και εκείνες που αφορούν στο τελικό προϊόν/υπηρεσία. 

Σα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι 1) συνεντεύξεις (τυπικές ή άτυπες) 

με τους ενδιαφερόμενους, 2) ερωτηματολόγια, 3) έρευνες, 4) παρατηρήσεις, 

5) ομάδες εστίασης (Focus Groups) με εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους, 

6) εργαστήρια (Workshops) για τον ορισμό των χαρακτηριστικών του τελικού 

                                                           
162 Ibid. pp. 83-87. 
163 Ibid. pp. 89-92. 
164 Ibid. pp. 93-98. 
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παραδοτέου, 7) τεχνικές ομαδικής δημιουργικότητας (Group Creativity 

Techniques) για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων (καταιγισμός ιδεών, νοη-

τικοί χάρτες, μέθοδος Delphi, διαγράμματα συνάφειας) και 8) τεχνικές ομαδι-

κής λήψης αποφάσεων (Group Decision Making Techniques) που παρέχουν 

διάφορα είδη λήψης απόφασης (ομοφωνία, πλειοψηφία, σχετική πλειοψηφία, 

δικτατορία)165.  

Ορισμός Υυσικού Αντικειμένου (Define Scope) 

 Αποτελεί μέρος του προγραμματισμού και περιγράφει αναλυτικά το αντι-

κείμενο εργασιών του έργου και το τελικό προϊόν/υπηρεσία. Λαμβάνονται υπό-

ψη το χέδιο Έργου, οι προϋποθέσεις και τα στοιχεία του οργανισμού. Σα 

εργαλεία/τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι: 1) κρίση των εμπειρογνωμό-

νων, 2) ανάλυση του προϊόντος, 3) εντοπισμός εναλλακτικών προσεγγί-

σεων και 4) εργαστήρια. Παραδοτέα αποτελούν η Επικαιροποίηση των εγγρά-

φων του έργου (Project Document Updates) και Δήλωση του Αντικειμένου 

Εργασιών (Project Scope Statement) που καταγράφει λεπτομερώς τα παραδοτέα 

και την εργασία για την υλοποίησή τους, περιγράφει το φυσικό αντικείμενο, 

προσδιορίζει τα κριτήρια αποδοχής του έργου και αναφέρει τους περιορισμούς 

(π.χ. ως προς το κόστος, τις προθεσμίες κλπ.) και τις υποθέσεις του166. 

Δημιουργία Δομής Ανάλυσης Εργασιών (Create Work Breakdown Struc-

ture - WBS) 

 Η WBS είναι η διαδικασία υποδιαίρεσης των εργασιών και των παραδο-

τέων του έργου σε μικρότερα διαχειρίσιμα κομμάτια. Αποτελεί την ιεραρχική 

αποσύνθεση των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του έργου. Σα 

κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα της WBS ονομάζονται πακέτα εργασίας (Work 

Packages) και περιέχουν όλες τις προγραμματισμένες εργασίες. Η τεχνική που 

χρησιμοποιείται ονομάζεται Αποσύνθεση (Decomposition) και αποδομεί ιεραρ-

χικά το έργο πρώτα σε φάσεις του κύκλου ζωής και έπειτα στα μεγάλα παρα-

δοτέα που υποδιαιρούνται σε πακέτα εργασίας [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 59]. Η WBS 

μπορεί να έχει τη μορφή διαγράμματος (π.χ. ψαροκόκκαλο), οργανωσιακού χάρ-

τη κλπ. Εδώ εφαρμόζεται ο κανόνας 100% (100% rule) που προβλέπει ότι το σύ-

νολο των εργασιών στο κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο αποτελεί το 100% των 

εργασιών του έργου συνολικά. Η WBS συνοδεύεται από λεξικό (WBS Dictio-

nary) το οποίο παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τα πακέτα εργασίας167. 

                                                           
165 Ibid. p. 108. 
166 Ibid. pp. 114-116. 
167 Ibid. pp. 116-121. 
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Επαλήθευση του Αντικειμένου Εργασιών (Verify Scope) 

 Αποτελεί τη διαδικασία επίσημης αποδοχής των παραδοτέων του έργου 

από όλους τους εμπλεκόμενους, η οποία επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση 

των εργασιών. Λαμβάνει υπόψη το χέδιο Διοίκησης Έργου, τις προϋποθέσεις 

και τα επικυρωμένα παραδοτέα και χρησιμοποιεί την τεχνική της επιθεώρη-

σης (Inspection) που περιλαμβάνει μετρήσεις και εξετάσεις, οι οποίες κα-

ταδεικνύουν την υλοποίηση των παραδοτέων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και 

τα κριτήρια αποδοχής168.  

Έλεγχος Αντικειμένου Εργασιών (Control Scope) 

 Εδώ ελέγχεται η κατάσταση του έργου και γίνεται διαχείριση των αλλα-

γών, οι οποίες είναι αναπόφευκτες σε κάθε έργο. Φρησιμοποιείται το εργαλείο 

της ανάλυσης διασποράς (Variance Analysis), το οποίο ελέγχει, μέσα από 

μετρήσεις απόδοσης του έργου, το εύρος της διασποράς του τελικού παραδοτέου 

από τον αρχικό προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου. Σέλος, γίνονται δεκτά 

αιτήματα αλλαγών και επικαιροποιήσεις όπου κρίνεται απαραίτητο169. 

ΙΙΙ. Διαχείριση χρόνου έργου (project time management) 

 τόχος των διαδικασιών διαχείρισης χρόνου έργου είναι η εξασφάλιση της 

έγκαιρης παράδοσης του έργου. Περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες [ΠΑΡΑΡ-

ΣΗΜΑ Ι: 60]:  

Ορισμός Δραστηριοτήτων (Define Activities) 

 Σα πακέτα εργασίας της WBS διαιρούνται σε δραστηριότητες (activities) 

που αντιπροσωπεύουν τις αναγκαίες εργασίες κάθε πακέτου εργασίας. Παρά-

γονται η Λίστα Δραστηριοτήτων με τα χαρακτηριστικά τους και η Λίστα Οροσή-

μων (Milestone List). Σα ορόσημα καθορίζουν τις σημαντικές στιγμές στο έργο, 

όπως η έναρξη ή το κλείσιμο μιας φάσης και συνήθως είναι υποχρεωτικό να 

τηρούνται. Λαμβάνεται υπόψη η βάση αναφοράς του φυσικού αντικειμένου 

(Scope Baseline), οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και τα στοιχεία του οργανι-

σμού. Φρησιμοποιούνται τα εργαλεία/τεχνικές 1) της αποσύνθεσης του έργου, 

2) της προσέγγισης rolling wave, η οποία προγραμματίζει τις μελλοντικές 

εργασίες σε τέτοιο βαθμό ανάλυσης ανάλογα με το πόσο σύντομα ή όχι θα γί-

νουν (όσο πιο κοντινές οι εργασίες, τόσο αναλυτικότερα περιγράφονται), 3) των 

                                                           
168 Ibid. p. 124. 
169 Ibid. pp. 125-128. 
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προτύπων (Templates) όταν έχουν πραγματοποιηθεί παρόμοια έργα και 4) της 

κρίσης των εμπειρογνωμόνων170. 

Αλληλουχία Δραστηριοτήτων (Sequence Activities) 

 τη διαδικασία αυτή τίθενται οι σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων, οι 

οποίες διαδέχονται η μία την άλλη με λογική σειρά. Κάθε δραστηριότητα και 

ορόσημο συνδέεται με τουλάχιστον άλλη μία του προηγείται και έπεται. Φρησι-

μοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) η μέθοδος Precedence Diagram-

ming (PDM) ή αλλιώς Μέθοδος Critical Path (CPM), η οποία κτίζει το δί-

κτυο χρονοπρογραμματισμού του έργου με μορφή διαγράμματος με κελιά και 

βέλη που δείχνουν τις σχέσεις και τη ροή των δραστηριοτήτων. το διάγραμμα 

υπάρχουν διάφορες σχέσεις εξάρτησης μεταξύ δραστηριοτήτων (π.χ. μία δρα-

στηριότητα μπορεί χρειάζεται να ξεκινήσει μόνο εφόσον κλείσει η προηγού-

μενη, παράλληλα με μια άλλη κλπ.) [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 61], 2) Καθορισμός 

Εξαρτήσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων (Dependency Determination), οι 

οποίες μπορεί να είναι υποχρεωτικές (π.χ. βάσει συμβολαίου), προαιρετικές 

(π.χ. βάσει λογικής) που μπορούν να μεταβληθούν κατά την εφαρμογή τεχνι-

κών fast tracking και εξωτερικές που δεν ελέγχονται από το έργο (π.χ. εξωτε-

ρικός έλεγχος, προμήθειες κλπ), 3) Εφαρμογή Προπορείας και Καθυστέ-

ρησης (Applying Leads and Lags), σύμφωνα με τα οποία μία δραστηριότητα 

μπορεί να επιταχυνθεί ή να καθυστερήσει σε σχέση με την επόμενη, όταν δι-

καιολογείται λογικά από τη φύση των δραστηριοτήτων, και 4) Προγραμμα-

τισμός Προτύπων Δικτύου (Schedule Network Templates), τα οποία είναι 

προτυποποιημένα διαγράμματα δικτύου που αναπαριστούν σχηματικά τη δια-

δοχή των δραστηριοτήτων. Σελικό παραδοτέο [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 62] αποτελεί το 

διάγραμμα δικτύου με τον χρονοπρογραμματισμό (Project Schedule Network 

Diagrams)171.  

Τπολογισμός Πόρων Δραστηριοτήτων (Estimate Activity Resources) 

 Με τη διαδικασία αυτή υπολογίζονται το είδος και οι ποσότητες του υλι-

κού, των ανθρώπινων πόρων, του εξοπλισμού και των προμηθειών που απαιτού-

νται για την υλοποίηση κάθε δραστηριότητας. Λαμβάνονται υπόψη η Λίστα 

Δραστηριοτήτων με τα χαρακτηριστικά τους, τα Ημερολόγια Πόρων (Resource 

Calendars) τα οποία καθορίζουν τη διαθεσιμότητα των πόρων σε κάθε χρονική 

περίοδο, το περιβάλλον και τα στοιχεία διαδικασιών του οργανισμού. Φρησιμο-

ποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Κρίση Εμπειρογνωμόνων, 2) Ανάλυ-

                                                           
170 Ibid. pp. 134-135. 
171 Ibid. pp. 136-141. 
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ση των εναλλακτικών μεθόδων δράσης ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους, 

3) Πληροφορίες εκτίμησης των πόρων του οργανισμού (Published 

Estimating Data), 4) Εκτίμηση bottom-up που υπολογίζει το κόστος και 

πόρους κάθε δραστηριότητας ξεχωριστά, τα οποία μετά αθροίζονται, και 5) 

Λογισμικό Διοίκησης Έργων που σχεδιάζει, οργανώνει και διαχειρίζεται τους 

πόρους του έργου. Παραδοτέα αποτελούν οι Προϋποθέσεις Πόρων ανά Δραστη-

ριότητα (Activity Resource Requirements), η Δομή Ανάλυσης Πόρων (Resource 

Breakdown Structure), η οποία αποδομεί ιεραρχικά τους πόρους, και οι ανα-

θεωρήσεις του έργου ανάλογα με τις αλλαγές172. 

Εκτίμηση Διάρκειας Δραστηριοτήτων (Estimate Activity Durations) 

 Η διαδικασία αυτή υπολογίζει την περίοδο που χρειάζεται για την ολο-

κλήρωση κάθε δραστηριότητας με συγκεκριμένους πόρους. Φρησιμοποιούνται 

τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Κρίση Εμπειρογνωμόνων, 2) τεχνική Analo-

gous Estimating, η οποία χρησιμοποιεί παραμέτρους από παρόμοια παλιά 

έργα για να εκτιμήσει τη διάρκεια του παρόντος έργου, 3) τεχνική Paramet-

ric Estimating, η οποία χρησιμοποιεί τη στατιστική σχέση μεταξύ πληρο-

φοριών του οργανισμού και άλλων μεταβλητών για να κάνει εκτίμηση του κό-

στους, προϋπολογισμού και διάρκειας των δραστηριοτήτων (π.χ. υπολογίζει τη 

διάρκεια επιμερίζοντας τη ποσότητα της εργασίας σε ανθρωποώρες), και 4) 

τεχνική Three-point Estimates, η οποία υπολογίζει την ακρίβεια της διάρ-

κειας λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της αβεβαιότητας και το ρίσκο. Βασίζεται σε 

μαθηματικό τύπο της τεχνικής Program Evaluation and Review (PERT) και 

χρησιμοποιεί τρεις εκτιμήσεις: Πολύ πιθανή, Αισιόδοξη και Απαισιόδοξη 

εκτίμηση διάρκειας173. 

Ανάπτυξη Φρονοπρογραμματισμού (Develop Schedule) 

 Είναι η διαδικασία ανάλυσης της αλληλουχίας, διάρκειας, πόρων και χρο-

νικών περιορισμών για τη δημιουργία Διαγράμματος Δικτύου Φρονοπρογραμ-

ματισμού Έργου (Project Schedule Network Diagram), όπου υπάρχον οι ημερο-

μηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων, Φάρτες Οροσήμων (Miles-

tone Charts) και Bar Charts που αναπαριστούν τη χρονική ακολουθία δραστη-

ριοτήτων. Φρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Ανάλυση Δικτύου 

Φρονοπρογραμματισμού (Schedule network Analysis), η οποία δημιουργεί το 

Φρονοπρογραμματισμό Έργου, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως τη μέθοδο 

Critical Path, τη μέθοδο Critical Chain, την ανάλυση what-if και τεχνικές 

                                                           
172 Ibid. pp. 141-144. 
173 Ibid. pp. 146-150. 
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συμπίεσης του χρονοπρογραμματισμού, 2) Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής 

(Critical Path Method), η οποία είναι ένας αλγόριθμος που υπολογίζει την πιο 

σύντομη και πιο μεγάλη χρονική διάρκεια του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις 

δραστηριότητες, τις εξαρτήσεις τους και τον χρόνο υλοποίησής τους. Η κρίσιμη 

διαδρομή είναι το δίκτυο των δραστηριοτήτων που συνολικά έχουν τη μεγα-

λύτερη χρονική διάρκεια και καθορίζουν τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, 

καθώς, οποιαδήποτε καθυστέρηση υποδηλώνει επιμήκυνση της συνολικής 

διάρκειας του έργου. τη διαδρομή αυτή υπάρχουν κρίσιμες δραστηριότητες με 

μηδενική/αρνητική ταλάντευση, δηλαδή δυνατότητα καθυστέρησης (critical 

activities with zero/negative float). Ένα έργο μπορεί να έχει παράλληλες 

διαδρομές μικρότερης διάρκειας με περισσότερη ευελιξία και δυνατότητα 

ταλάντευσης (positive float), δηλαδή επιμήκυνσης χρόνου χωρίς κόστος για το 

έργο, 3) Μέθοδος Κρίσιμης Αλυσίδας (Critical Chain Method), η οποία 

αποτελεί τη μακρύτερη αλυσίδα δραστηριοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τις 

αλληλεξαρτήσεις των εργασιών και των πόρων174. Η μέθοδος αυτή διαχειρίζεται 

την αβεβαιότητα κάθε δραστηριότητας προσθέτοντας στο τέλος του έργου 

ουδέτερες ζώνες (buffers) διάρκειας για να μειώσει την αβεβαιότητα και τυχόν 

καθυστερήσεις, που θα μπορούσαν να προκληθούν από τον βαθμό ασφάλειας 

των δραστηριοτήτων. Επίσης, χρησιμοποιεί τη τεχνική της σκυταλοδρομίας, 

σύμφωνα με την οποία κάθε εργαζόμενος έχει ένα αντικείμενο που το παραδί-

δει στον επόμενο μόλις το ολοκληρώσει, μειώνοντας έτσι τις καθυστερήσεις175. 

4) Εξισορρόπηση Πόρων (Resource Leveling) η οποία χρησιμοποιείται για τη 

διαχείριση περιορισμένων πόρων που χρειάζονται σε πολλές δραστηριότητες, 5) 

Ανάλυση εναρίων What-if, τα οποία παρουσιάζουν διάφορα πιθανά σενάρια 

που μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές συνθήκες (π.χ. καθυστερήσεις, 

εξωτερικές μεταβλητές όπως απεργίες κλπ.), 6) Εφαρμογή Προπορείας και 

Καθυστέρησης, 7) υμπίεση Φρονοπρογραμματισμού (Schedule Compres-

sion) που χρησιμοποιεί την τεχνική fast-track κατά την οποία φάσεις ή δρα-

στηριότητες που κανονικά θα τελούνταν σειριακά, γίνονται παράλληλα, 

αυξάνοντας το κόστος και το ρίσκο, και 8) Εργαλείο Φρονοπρογραμματισμού, 

συνήθως λογισμικό, που παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού δικτύου προγραμ-

ματισμού δραστηριοτήτων176. 

                                                           
174 Λεών, Ν., «ύντομη παρουσίαση της Μεθόδου Διαχείρισης Έργων Κρίσιμης Αλυσίδας», που 

δημοσιεύτηκε στο τεύχος 399 του Δελτίου του Πανελληνίου υλλόγου Διπλωματούχων 

Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Ιούνιος 2007, σελ.5.  

http://www.iok.gr/documents/CriticalChainIntro.pdf.  
175 Ibid, σελ. 4. 
176 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK Guide), 2008 Edition, PMI. Pp. 154-157. 

http://www.iok.gr/documents/CriticalChainIntro.pdf
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ΙΙΙ. Έλεγχος Φρονοπρογραμματισμού (Control Schedule) 

 Εδώ ελέγχεται η κατάσταση του έργου και γίνεται διαχείριση των αλλα-

γών και επικαιροποίηση των αρχικών δεδομένων του έργου. Φρησιμοποιούνται 

τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Ανασκόπηση Απόδοσης (Performance Review), 

η οποία μετρά, συγκρίνει και αξιολογεί την απόδοση του χρονοπρογραμμα-

τισμού και αποφασίζει για διορθωτικές κινήσεις όποτε κρίνεται αναγκαίο, 2) 

Ανάλυση Διασποράς σε σχέση με τον αρχικό χρονοπρογραμματισμό, 3) Λογι-

σμικό Διοίκησης Έργων, 4) Εξισορρόπηση Πόρων, 5) ενάρια What-if, 6) 

Εφαρμογή Προπορείας και Καθυστέρησης, 7) υμπίεση Φρονοπρογραμ-

ματισμού και 8) Εργαλείο Φρονοπρογραμματισμού177. 

ΙV. Διαχείριση κόστους έργου (project cost management) 

 Βασικός στόχος της διαχείρισης κόστους αποτελεί η σύνταξη και η παρα-

κολούθηση του προϋπολογισμού (budget) του έργου, για την οποία απαιτείται η 

λεπτομερής κοστολόγηση όλων των δραστηριοτήτων αλλά και των πόρων που 

απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. Περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες 

[ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 63]: 

Εκτίμηση Κόστους (Estimate Costs) 

 Είναι η διαδικασία κατά την οποία προσεγγίζεται το μέγεθος του κόστους 

του έργου. Γίνεται πρόγνωση των χρηματικών πόρων, βάσει πληροφοριών για το 

φυσικό αντικείμενο, της WBS, του χρονοπρογραμματισμού, του πλάνου ανθρώ-

πινων πόρων και του ενδεχόμενου ρίσκου. Φρησιμοποιούνται τα εξής εργα-

λεία/τεχνικές: 1) Κρίση των εμπειρογνωμόνων, 2) τεχνική Analogous 

Estimating, 3) τεχνική Parametric Estimating, 4) Εκτίμηση bottom-up 

5) τεχνική Three-point Estimates, 6) τεχνική Reserve Analysis, η οποία 

χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν απρόβλεπτες δαπάνες και χρειάζεται η δη-

μιουργία αποθεματικού εκτάκτων αναγκών (contingency reserve) για την 

καταπολέμηση της αβεβαιότητας κόστους. Σο αποθεματικό αυτό μπορεί να είναι 

ένα ποσοστό του εκτιμώμενου κόστους ή να υπολογιστεί με μεθόδους ποσοτικής 

ανάλυσης, 7) Κόστος Ποιότητας (Cost of Quality - COQ), το οποίο υπολογίζε-

ται με μαθηματικά μοντέλα και είναι το κόστος εφαρμογής πολιτών ποιότητας 

ώστε να ικανοποιηθεί ο πελάτης με το λιγότερο δυνατό κόστος178, 8) Λογισμικό 

Εκτίμησης Κόστους Διοίκησης Έργου (Project Management Cost Estima-

ting Software), το οποίο μπορεί να είναι φύλλα εργασίας, στατιστικά εργαλεία 

                                                           
177 Ibid. pp. 160-164. 
178 Schiffauerova, Α. & Thomson, V. “A Review of Research on Cost of Quality Models and Best 

Practices” in International Journal of Quality & Reliability Management, (2006), Vol. 23 Iss: 

6, pp. 647 - 669, p.1. http://www.mcgill.ca/files/desautels/CoQModels-BestPractices.pdf.  

http://www.mcgill.ca/files/desautels/CoQModels-BestPractices.pdf
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ή προσομοίωση και βοηθά στον υπολογισμό του κόστους, και 9) τεχνική Ven-

dor Bid Analysis, η οποία κάνει εκτίμηση κόστους σύμφωνα με τις προσφορές 

των επίσημων πωλητών179. 

Κατάρτιση Προϋπολογισμού (Determine Budget) 

 τη διαδικασία αυτή συγκεντρώνονται όλα τα κόστη των δραστηριοτή-

των/πακέτων εργασίας για τη σύνταξη της γραμμής αναφοράς κόστους (Cost 

Performance Baseline) που εμπεριέχει τον προϋπολογισμό και οι απαιτήσεις 

για χρηματοδότηση (Project Funding Requirements). Λαμβάνονται υπόψη η 

εκτίμηση κόστους των δραστηριοτήτων, η γραμμή αναφοράς του φυσικού αντι-

κειμένου, ο χρονοπρογραμματισμός, τα ημερολόγια πόρων και τα συμβόλαια. 

Φρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) υγκέντρωση Κόστους (Cost 

Aggregation), κατά την οποία συγκεντρώνονται τα κόστη ανά πακέτο εργασίας 

σύμφωνα με τη WBS και ανεβαίνουν μέχρι να φτάσουν στην κορυφή της, δίνο-

ντας το συνολικό κόστος, 2) τεχνική Reserve Analysis, 3) Κρίση των εμπει-

ρογνωμόνων, 4) Ιστορικές χέσεις (Historical Relationships), που αποτε-

λούνται από μαθηματικά μοντέλα, τα οποία υπολογίζουν το συνολικό κόστος 

ενός έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά-παραμέτρους του έργου, 

και 5) τεχνική Funding Limit Reconciliation, η οποία ισορροπεί το ξόδεμα 

κεφαλαίων με τους περιορισμούς τους, ώστε να μη χρειαστεί ανασχεδιασμός των 

εργασιών για να περιοριστούν τα έξοδα180. 

Έλεγχος Κόστους (Control Cost) 

 Είναι η διαδικασία παρακολούθησης και διαχείρισης του κόστους, ώστε να 

μη παρεκκλίνει από τη γραμμή αναφοράς κόστους. Φρησιμοποιούνται τα εξής 

εργαλεία/τεχνικές: 1) Διαχείριση Δεδουλευμένης Αξίας (Earned Value 

Management), η οποία ενοποιεί τις μετρήσεις από το φυσικό αντικείμενο, το 

κόστος και το χρονοπρογραμματισμό για να υπολογίσει την απόδοση και πρόοδο 

του έργου, 2) Πρόβλεψη (Forecasting), η οποία βασίζεται στις εκάστοτε πληρο-

φορίες απόδοσης των εργασιών (work performance information) για να 

υπολογίσει την εκτίμηση του κόστους κατά την ολοκλήρωση των εργασιών 

(Estimate at Completion - EAC), 3) τεχνική To-Complete Performance 

Index (TCPI), η οποία είναι συνάρτηση της EAC και του προϋπολογισμού κατά 

την ολοκλήρωση (Budget at Completion - BAC) που υπολογίζει ποια πρέπει να 

είναι η απόδοση του κόστους ώστε να ικανοποιήσει τον διοικητικό στόχο (EAC 

& BAC), 4) Επισκόπηση Απόδοσης (Performance Reviews), η οποία συγκρί-

                                                           
179 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK Guide), 2008 Edition, PMI. p. 173. 
180 Ibid. pp. 174-178. 
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νει την απόδοση του κόστους σε σχέση με τον χρόνο, τις δραστηριότητες και τον 

προϋπολογισμό για να υπολογίσει τα κεφάλαια που χρειάζονται για την 

ολοκλήρωση των εργασιών, 5) Ανάλυση Διασποράς (Variance Analysis), και 6) 

Λογισμικό Διοίκησης Έργων (Project Management Software). Παραδοτέα 

της διαδικασίας είναι οι Μετρήσεις Απόδοσης Εργασίας (Work Performance 

Measurements), οι Προβλέψεις Προϋπολογισμού (Budget Forecasts) και οι 

επικαιροποιήσεις και διορθωτικές κινήσεις, ανάλογα με τα στοιχεία που 

συλλέγονται181. 

V. Διαχείριση ποιότητας έργου (project quality management)  

 Η διαχείριση ποιότητας σε ένα έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό ποιότητας 

(quality planning), τη διασφάλιση ποιότητας (quality assurance) και τον 

ποιοτικό έλεγχο (quality control), στόχος των οποίων είναι να εξασφαλίσουμε 

ότι το αποτέλεσμα του έργου ικανοποιεί τις ανάγκες. Περιλαμβάνει τις εξής 

διαδικασίες [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 64]: 

χεδιασμός Ποιότητας (Plan Quality) 

 Αποτελεί τη διαδικασία αποτύπωσης των ποιοτικών απαιτήσεων-προτύ-

πων (Standards) του έργου και τεκμηρίωσης του τρόπου με τον οποίο το έργο 

θα συμμορφωθεί στις απαιτήσεις αυτές. Λαμβάνονται υπόψη η WBS, οι συμ-

μετέχοντες-συμβαλλόμενοι, η απόδοση του κόστους, ο χρονοπρογραμματισμός, 

το ρίσκο και οι παράγοντες του οργανισμού. Φρησιμοποιούνται τα εξής εργα-

λεία/τεχνικές: 1) Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit Analysis), όπου 

συνεκτιμούνται ο καθορισμός των στόχων, ο προσδιορισμός του έργου, η ανάλυ-

ση σκοπιμότητας και εναλλακτικών δυνατοτήτων, η χρηματοοικονομική ανά-

λυση, η οικονομική ανάλυση, η ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων και η ανάλυση 

ευαισθησίας και επικινδυνότητας182, 2) Κόστος Ποιότητας (Cost of Quality - 

COQ), 3) Πίνακες Ελέγχου (Control Charts), οι οποίοι αποτυπώνουν τη 

σταθερότητα και απόδοση κάθε διαδικασίας σε σχέση με τα προβλεπόμενα όρια 

που έχουν τεθεί από την αρχή του έργου, 4) υγκριτική Αξιολόγηση (Bench-

marking), η οποία είναι η διαδικασία σύγκρισης ενός έργου με αντίστοιχα έργα 

που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται, ώστε να συγκεντρωθούν καλές πρα-

κτικές, ιδέες βελτίωσης και συγκριτικοί τρόποι μέτρησης της απόδοσης. Δίνεται 

η δυνατότητα εντοπισμού των δυνατών και αδύναμων σημείων του έργου όσον 

αφορά την εσωτερική λειτουργία, την σχέση με πελάτες και προμηθευτές, τις 

                                                           
181 Ibid. pp. 179-187. 
182 Διαρθρωτικά Σαμεία ΕΣΠΑ, Σαμείο υνοχής και ΜΠΔΠ (ISPA), (2003), Οδηγός Ανάλυσης 

Κόστους - Ωφέλειας των Επενδυτικών Σχεδίων. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_el.pdf.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_el.pdf
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δυνατότητες ανάπτυξης και σημεία στα οποία απαιτούνται παρεμβάσεις, όπως 

ανακατανομή προσωπικού, εφαρμογή άλλων μεθόδων κλπ183, 5) χεδιασμός 

Πειραμάτων (Design of Experiments - DOE), η οποία είναι μια στατιστική 

μέθοδος που προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν συγκεκριμένες 

μεταβλητές, 6) τατιστικό Δείγμα (Statistical Sampling) του πληθυσμού της 

ομάδας-στόχου του έργου, 7) Διάγραμμα Ροής (Flowcharting), που αποτελεί 

γραφική αναπαράσταση μιας διαδικασίας στην οποία αποτυπώνονται οι σχέσεις 

μεταξύ των εκάστοτε ενεργειών, 8) Μεθοδολογίες Διοίκησης Ποιότητας 

(Quality Management Methodologies), όπως οι Six Sigma, Lean Six Sigma, 

Quality Function Deployment κλπ. και 9) Επιπρόσθετα εργαλεία σχεδια-

σμού ποιότητας όπως ο καταιγισμός ιδεών (Brainstorming), Affinity Diag-

rams, Matrix Diagrams, Prioritization Matrices, Force Field Analysis, 

Nominal Group Techniques κλπ. Παραδοτέα αποτελούν το χέδιο Διοίκησης 

Ποιότητας (Quality Management Plan), η Μετρική Ποιότητας (Quality Met-

rics), η Λίστα Ποιότητας (Quality Checklists) και το χέδιο Βελτίωσης Διαδι-

κασιών (Process Improvement Plan)184. 

Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance) 

 Εδώ ελέγχονται οι απαιτήσεις ποιότητας και τα αποτελέσματα μετρήσεων 

ποιοτικού ελέγχου ώστε να διασφαλιστούν τα πρότυπα ποιότητας του έργου. 

Λαμβάνεται υπόψη ο χεδιασμός Ποιότητας και χρησιμοποιούνται τα εξής 

εργαλεία/τεχνικές: 1) όλα τα εργαλεία του χεδιασμού Ποιότητας, 2) Έλεγχοι 

Ποιότητας (Quality Audits), οι οποίοι ελέγχουν το κατά πόσο οι δραστηριό-

τητες του έργου συμβαδίζουν με τις πολιτικές και διαδικασίες του οργανισμού 

και του έργου όπως έχουν προκαθοριστεί, για να γίνουν διορθωτικές κινήσεις 

όποτε χρειαστεί, και 3) Ανάλυση Διαδικασίας (Process Analysis), κατά την 

οποία επισημαίνονται τα πεδία βελτίωσης. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής 

είναι οι επικαιροποιήσεις στο σχέδιο διαχείρισης έργου και στη τεκμηρίωση 

του έργου και οι διορθωτικές κινήσεις185. 

Έλεγχος Ποιότητας (Perform Quality Control) 

 Εδώ ελέγχονται και καταγράφονται τα αποτελέσματα των ποιοτικών 

ελέγχων ώστε να αξιολογηθεί η απόδοση και να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές. 

Λαμβάνονται υπόψη η Διασφάλιση Ποιότητας, οι προτάσεις για αλλαγές και τα 

                                                           
183 Βλαδίκας, Γ. & Φουσουρίδης, Ν. (2006) Επιχειρησιακός Οδηγός Benchmarking, Κέντρο Επι-

χειρηματικής και Σεχνιλογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, σελ. 4. 

http://www.ee.teihal.gr/labs/pkoukos/Documentation/benchmarking.pdf. 
184 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK Guide), 2008 Edition, PMI., pp. 192-200. 
185 Ibid. pp. 201-204. 

http://www.ee.teihal.gr/labs/pkoukos/Documentation/benchmarking.pdf
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παραδοτέα του έργου. Φρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Δια-

γράμματα Ροής [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 65], 2) Φάρτες Ελέγχου, 3) Διαγράμματα 

Αιτίου-Αποτελέσματος (Cause and Effect Diagrams) ή Διαγράμματα Ishi-

kawa και Fishbone Διαγράμματα [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: 66], τα οποία δείχνουν 

πώς διάφοροι παράμετροι συνδέονται με πιθανά προβλήματα-επιπτώσεις. 

Προϋποθέτει τον εντοπισμό της ρίζας-αρχικού αιτίου ενός προβλήματος, πριν 

γίνει η ανάπτυξη των πιθανών λύσεων186, 4) Ιστόγραμμα (Histogram), το 

οποίο είναι ένας πίνακας που αναπαριστά τη συχνότητα ξεχωριστών χαρακτη-

ριστικών-αιτιών ενός δεδομένου προβλήματος [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 67], 5) Πίνα-

κας ή Διάγραμμα Pareto, το οποίο επίσης αποτυπώνει τη συχνότητα εμφάνι-

σης συγκεκριμένων ελαττωμάτων [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 68], 6) Run Chart, που 

αποτυπώνει τη ροή και απόκλιση των διαδικασιών κατά τη διάρκεια του έργου, 

7) Διάγραμμα Διασποράς (Scatter Diagram), το οποίο δείχνει τη σχέση 

μεταξύ 2 μεταβλητών και πώς οι αλλαγές τις επηρεάζουν [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 69], 

8) τατιστικό Δείγμα, 9) Επιθεώρηση (Inspection) του παραδοτέου, ώστε να 

επιβεβαιωθεί ότι ικανοποιεί τα πρότυπα της τεκμηρίωσης, και 10) Επισκό-

πηση των αλλαγών. Παραδοτέα της διαδικασίας είναι οι Μετρήσεις Ποιοτικού 

Ελέγχου και οι επικαιροποιημένες αλλαγές και παραδοτέα187. 

VI. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων έργου (project human resource 

management) 

 τόχος της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων είναι η εύρεση της βέλτιστης 

οργανωτικής δομής που μπορεί να φέρει εις πέρας το έργο και η ανάπτυξη της 

ομάδας του έργου (team building). Περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες [ΠΑΡΑΡ-

ΣΗΜΑ Ι: 70]: 

Ανάπτυξη χεδίου Ανθρώπινων Πόρων (Develop Human Resource Plan) 

 Είναι η διαδικασία που παρέχει τεκμηρίωση σχετικά με τους ρόλους, τις 

αρμοδιότητες και τις απαιτούμενες δεξιότητες για την εκτέλεση του έργου. 

Φρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Φάρτες Ιεραρχικού Σύπου 

(Hierarchical-type charts), οι οποίοι μοιάζουν με τη WBS, καθώς αποσυν-

θέτουν ιεραρχικά το έργο από πάνω προς τα κάτω (top-down) σε πακέτα εργα-

σίας που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες θέσεις έργου, 2) Φάρτες Μήτρας 

(Matrix-based charts), όπως η Responsibility Assignment Matrix (RAM), που 

αποτυπώνει τις σχέσεις των πακέτων εργασίας και δραστηριοτήτων με την 

                                                           
186 Kniberg, H. (2009) “Cause - Effect Diagrams, a pragmatic way of doing root-cause analysis” 

Crisp, p. 4 http://www.crisp.se/henrik.kniberg/cause-effect-diagrams.pdf.  
187 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK Guide), 2008 Edition, PMI, pp. 206-210. 

http://www.crisp.se/henrik.kniberg/cause-effect-diagrams.pdf
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ομάδα έργου και συγκεκριμένα το επίπεδο εξουσίας κάθε μέλους της ομάδας σε 

κάθε δραστηριότητα, όπως Responsible, Accountable, Consult, inform (RACI) 

[ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 71], 3) Text-Oriented Formats, τα οποία είναι έγγραφα 

που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν λεπτομερώς αρμοδιότητες, 4) 

Δικτύωση (Networking), η οποία αποτυπώνει την τυπική και άτυπη διάδραση 

μεταξύ του προσωπικού (συμβούλια, συζητήσεις, συνέδρια κλπ.) και δείχνει τις 

πολιτικούς και διαπροσωπικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση 

προσωπικού, και 5) Οργανωσιακή Θεωρία (Organizational Theory), που πα-

ρέχει πληροφορίες για τον τρόπο συμπεριφοράς ανθρώπων και ομάδων, ώστε να 

αυξάνεται η πιθανότητα ορθής διαχείρισης προσωπικού. Παραδοτέα είναι το 

χέδιο Διαχείρισης Προσωπικού (Staff Management Plan), που περιλαμβάνει 

τις ανάγκες στελέχωσης, τα ημερολόγια πόρων, τις ανάγκες επιμόρφωσης και 

τις αμοιβές, και το Πλάνο Ανθρώπινων Πόρων (Human Resource Plan) που πε-

ριγράφει τους ρόλους, τους βαθμούς εξουσίας, τις αρμοδιότητες και τις ικανό-

τητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου188. 

Απόκτηση Ομάδας Έργου (Acquire Project Team) 

 Η διαδικασία αυτή επικυρώνει τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων και 

ορίζει την ομάδα έργου (Project Staff Assignments). Λαμβάνονται υπόψη το 

χέδιο Δ.Ε., οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και τα οργανωσιακά στοιχεία του 

οργανισμού. Φρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Pro-assign-

ment, κατά την οποία τα μέλη της ομάδας επιλέγονται πριν την έναρξη του 

έργου, συνήθως όταν τα άτομα αυτά είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό του έργου 

ή έχουν τη τεχνογνωσία για τις ανάγκες του έργου, 2) Διαπραγμάτευση 

(Negotiation) α) με τους λειτουργικούς διευθυντές για τη διασφάλιση στελέ-

χωσης του έργου με ικανό προσωπικό β) με άλλες ομάδες έργου εντός του 

οργανισμού για παροχή ανθρώπινου δυναμικού, και γ) με άλλους οργανισμούς, 

προμηθευτές κλπ. για την εξασφάλιση ειδικευμένου προσωπικού, 3) Απόκτηση 

(Acquisition), η οποία γίνεται σε περίπτωση αδυναμίας του οργανισμού να 

σχελεχώσει με δικούς του πόρους το έργο και ζητά εξωτερική συμβολή συμβού-

λων ή κάνει υπερεργολαβίες (subcontracting) με άλλους οργανισμούς, και 4) 

Εικονικές Ομάδες (Virtual Teams), οι οποίες είναι ομάδες που χρησιμοποιούν 

τις Σεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΣΠΕ) ως μέσο επικοινω-

νίας και διαβούλευσης, είναι πιο ευέλικτες και προσαρμοστικές στις αντικει-

μενικές συνθήκες των μελών της ομάδας και, επομένως, οι πόροι δεν περιο-

                                                           
188 Ibid. pp. 218-224. 
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ρίζονται χρονικά ή χωρικά189. Θεωρείται ιδανική οργανωσιακή δομή για την 

ανάπτυξη υπαλλήλων γνώσης (knowledge workers)190. 

Ανάπτυξη Ομάδας Έργου (Develop Project Team) 

 Αποτελεί τη διαδικασία βελτίωσης ικανοτήτων, διάδρασης και περιβάλλο-

ντος μεταξύ των μελών της ομάδας έργου, με τελικό παραδοτέο την Αποτίμηση 

Απόδοσης Ομάδας (Team Performance Assessment). Φρησιμοποιούνται τα εξής 

εργαλεία/τεχνικές: 1) Διαπροσωπικές Δεξιότητες (Interpersonal Skills), όπως 

ανάπτυξη ενσυναίσθησης, επιρροής, δημιουργικότητας και διευκόλυνση, η γνώ-

ση των οποίων αυξάνει τη συνεργασία εντός της ομάδας, 2) Επιμόρφωση (Trai-

ning), τυπική ή άτυπη, που ενδυναμώνει τις ικανότητες της ομάδας, 3) Δρα-

στηριότητες Ενδυνάμωσης Ομάδας (Team-building Activities), οι οποίες πε-

ριλαμβάνουν άτυπες συναντήσεις και δραστηριότητες εκτός περιβάλλοντος 

εργασίας και ενισχύουν τις καλές εργασιακές σχέσεις της ομάδας, ιδιαίτερα 

όταν τα μέλη δεν έχουν συχνή επαφή δια ζώσης, 4) Βασικοί Κανόνες υμπε-

ριφοράς (Ground Rules), η γνωστοποίηση των οποίων αυξάνει τη δέσμευση της 

ομάδας και την παραγωγικότητά της, μειώνοντας τις παρεξηγήσεις, 5) υνε-

γκατάσταση (Co-location), η οποία ενδυναμώνει τις σχέσεις της ομάδας με την 

τοποθέτησή του σε κοινό φυσικό χώρο, και 6) Αναγνώριση και Αμοιβές 

(Recognition and Rewards), που έχουν άμεση σχέση με την απόδοση του έργου, 

μπορεί να είναι τυπικές ή άτυπες και ενισχύουν την υποκίνηση των μελών της 

ομάδας, καθώς συναισθάνονται ότι ο οργανισμός αναγνωρίζει το μόχθο τους. 

Προτείνεται η αναγνώριση της ομάδας συνολικά και όχι οι ατομικές αμοιβές-

τιμωρίες τύπου win-lose, οι οποίες μπορεί να βλάψουν τη συνοχή της 

ομάδας191. 

Διοίκηση Ομάδας Έργου (Manage Project Team) 

 Κατά τη διαδικασία αυτή παρακολουθείται η απόδοση της ομάδας, δίνεται 

ανατροφοδότηση, επιλύονται προβλήματα και γίνεται διαχείριση αλλαγών για 

τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του έργου. Λαμβάνονται υπόψη οι 2 

προηγούμενες διαδικασίες και χρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) 

Παρακολούθηση και υζήτηση (Observation and Conversation) της ομάδας 

έργου, όπου ελέγχεται η πρόοδος σε σχέση με τα παραδοτέα, 2) Εκτίμηση Από-

δοσης Έργου (Project Performance Appraisal), κατά την οποία ξεκαθαρίζονται 

                                                           
189 Ibid. pp. 225-228. 
190 Ebusiness Forum, Ομάδα Εργασίας Ιβ2: Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης για Προηγμένες 

Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: Τεχνολογικές Δυνατότητες, Ευκαιρίες και Προοπτικές, 

Σύντομος Ενημερωτικός Οδηγός, Αθήνα 2008, σελ. 2. 
191 Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK Guide), 2008 Edition, PMI. Pp. 231-235. 
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οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες, επιλύονται προβλήματα και θέτονται μελλοντικοί 

στόχοι, 3) Διαχείριση υγκρούσεων (Conflict Management), με την εφαρμογή 

6 τεχνικών: Απόσυρση/Αποφυγή (Withdrawing/Avoiding) από τη σύγκρουση, 

Εξομάλυνση/Εξυπηρέτηση (Smoothing/Accommodating), υμβιβασμός (Com-

promising), Καταναγκασμός (Forcing), υνεργασία (Collaborating) και Ανα-

κούφιση/Επίλυση Προβλήματος (Comforting/Problem Solving), 4) Μητρώο 

Καταγραφής Ζητημάτων (Issue Log), όπου καταγράφεται ποιος είναι αρμό-

διος για επίλυση προβλημάτων και το ιστορικό ζητημάτων που προκύπτουν, 

και 5) Διαπροσωπικές Δεξιότητες (Interpersonal Skills), οι οποίες συνοψίζο-

νται στις εξής: Ηγεσία (Leadership), Επιρροή (Influencing) εντός και εκτός της 

ομάδας, και Αποτελεσματική Λήψη Αποφάσεων (Effective Decision Making) 

που είναι η ικανότητα διαπραγμάτευσης και άσκησης επιρροής εντός του οργα-

νισμού και της ομάδας. Ψς αποτέλεσμα γίνονται επικαιροποιήσεις και αλλαγές 

όπου κρίνεται απαραίτητο192. 

VII. Διαχείριση επικοινωνίας έργου (project communication mana-

gement) 

 Διαχείριση επικοινωνίας έργου είναι η διαδικασία της επιλογής των 

καναλιών, του τρόπου και του περιεχομένου της επικοινωνίας μεταξύ των 

συμμετεχόντων σε ένα έργο. Περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ι: 72]: 

Προσδιορισμός Εμπλεκόμενων (Identify Stakeholders) 

 Είναι η διαδικασία εντοπισμού των ανθρώπων, οργανισμών κλπ. που 

εμπλέκονται ή επηρεάζονται από το έργο και καταγραφής των αναγκών, ενδια-

φερόντων και εμπλοκή τους στο έργο. Λαμβάνονται υπόψη το Καταστατικό 

Έργου, τα έγγραφα προμηθειών και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες του οργανι-

σμού. Φρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Κρίση Εμπειρογνω-

μόνων και 2) Ανάλυση Εμπλεκόμενων (Stakeholder Analysis), η οποία 

συλλέγει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τους εμπλεκόμενους μέσα 

από 3 βήματα: α) συνεντεύξεις όλων των πιθανών εμπλεκόμενων (π.χ. πρόεδροι 

φορέων, οργανισμών, συλλόγων κλπ.) για τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, 

β) εντοπισμός του πιθανού τους αντίκτυπου ή υποστήριξης για το σχεδιασμό 

της καλύτερης στρατηγικής προσέγγισης, που γίνεται με διάφορα εργαλεία 

όπως το Power/Interest Grid, το οποίο συστήνει τη βέλτιστη στρατηγική ανάλο-

γα με το μέγεθος της εξουσίας και του ενδιαφέροντος των εμπλεκόμενων [ΠΑ-

ΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 73], και γ) εκτίμηση της πιθανής αντίδρασης των εμπλεκόμενων 

                                                           
192 Ibid. pp. 236-241. 
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ώστε να σχεδιαστεί τρόπος αντιμετώπισής τους. Παραδοτέα είναι η Εγγραφή 

Εμπλεκόμενων (Stakeholder Register) και η τρατηγική Διαχείρισής τους 

(Stakeholder Management Strategy)193. 

χεδιασμός Επικοινωνίας (Plan Communications) 

 Είναι η διαδικασία σχεδιασμού επικοινωνιακής προσέγγισης, αφού 

ληφθούν υπόψη οι εμπλεκόμενοι και οι ανάγκες τους. Φρησιμοποιούνται τα 

εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Ανάλυση Απαιτήσεων Επικοινωνίας (Com-

munication Requirements Analysis), η οποία καθορίζει το είδος και την 

ποσότητα της παρεχόμενης πληροφορίας καθώς και τα πιθανά κανάλια 

επικοινωνίας, 2) Σεχνολογία Επικοινωνίας (Communication Technology), η 

οποία περιλαμβάνει τις μεθόδους επικοινωνίας (λεκτική, έγγραφη, ψηφιακή 

κλπ.) βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως το πόσο επείγει μια πληροφορία, 

τη διαθεσιμότητα ΣΠΕ κλπ., 3) Μοντέλα Επικοινωνίας (Communication 

Models) που αφορούν την ορθή αποστολή και λήψη μηνυμάτων και 4) Μέθοδοι 

Επικοινωνίας (Communication Methods), όπως τη Διαδραστική (Interactive 

Communication), Επικοινωνία Push που διανέμει πληροφορίες μορφή εγγρά-

φων, αναφορών, ηλ. ταχυδρομείου, δελτία τύπου κ.α., και Επικοινωνία Pull για 

μεγάλους όγκους πληροφορίας που μπορούν να βρουν μόνοι τους οι εμπλεκό-

μενοι, πχ. Ιστοσελίδα. Εξερχόμενα της διαδικασίας είναι το χέδιο Διαχείρισης 

Επικοινωνιών (Communications Management Plan)194. 

Διαβίβαση Πληροφορίας (Distribute Information) 

 τη διαδικασία αυτή οι πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες στους εμπλεκό-

μενους, βάσει του χεδίου Δ.Ε. και τις Αναφορές Απόδοσης. Φρησιμοποιούνται 

τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Μέθοδοι Επικοινωνίας και 2) Εργαλεία Διαβί-

βασης Πληροφοριών (Information Distribution Tools), όπως τα έγγραφα, οι 

ΣΠΕ και τα ηλεκτρονικά εργαλεία Διοίκησης Έργων195. 

Διαχείριση Προσδοκιών Εμπλεκόμενων (Manage Stakeholders Expec-

tations) 

 Αποτελεί τη διαδικασία επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εμπλεκό-

μενους για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους. Λαμβάνονται υπόψη η τρατη-

γική Διαχείρισης Εμπλεκόμενων και το χέδιο Διοίκησης Έργου. Φρησιμο-

ποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Μέθοδοι Επικοινωνίας 2) Διαπρο-

σωπικές Δεξιότητες και 3) Δεξιότητες Διοίκησης (Management Skills), όπως 

                                                           
193 Ibid. pp. 246-251. 
194 Ibid. pp. 253-256. 
195 Ibid. p. 260. 
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ρητορική ικανότητα, ικανότητα διαπραγμάτευσης κλπ. Ψς συνέπεια της επικοι-

νωνίας αυτής, μπορεί να γίνουν αλλαγές στο έργο196. 

Αναφορά Απόδοσης (Report Performance) 

 Είναι η διαδικασία συλλογής και διάχυσης πληροφοριών απόδοσης του 

έργου με τη μορφή αναφορών, μετρήσεων και προβλέψεων, ανάλογα με την 

ομάδα στόχο στην οποία απευθύνεται. Φρησιμοποιούνται τα εξής εργα-

λεία/τεχνικές: 1) Ανάλυση Διασποράς, 2) Μέθοδοι Επικοινωνίας, 3) υστή-

ματα Αναφοράς (Reporting Systems), π.χ. λογισμικό, και 4) Μέθοδοι Πρό-

βλεψης (Forecasting Methods), όπως Μέθοδοι Φρονικής ειράς (Time Series 

Methods) που επεξεργάζονται ιστορικά δεδομένα του έργου, Οικονομετρικές 

Μέθοδοι (Casual/econometric Methods), οι οποίες εντοπίζουν τις μεταβλητές 

που επηρεάζουν τις μεταβλητές και Τποκειμενικές Μέθοδοι (Judgmental 

Methods) που κάνουν διαισθητικές εκτιμήσεις197. 

VIII. Διαχείριση κινδύνου έργου (project risk management) 

 Η διαχείριση κινδύνου αποτελεί τη διαχείριση των αβέβαιων εκείνων 

γεγονότων που μπορεί να έχουν θετικές ή αρνητικές συνέπειες. Περιλαμβάνει 

τις εξής διαδικασίες [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 74]: 

χεδιασμός Διαχείρισης Κινδύνων (Plan Risk Management) 

 Ο προσεκτικός σχεδιασμός διαχείρισης κινδύνων ενισχύει την πιθανότητα 

επιτυχίας του έργου. Λαμβάνονται υπόψη το φυσικό αντικείμενο, το κόστος, ο 

χρονοπρογραμματισμός, οι επικοινωνίες και περιβαλλοντικοί παράγοντες του 

οργανισμού. Φρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) υσκέψεις χε-

διασμού και Ανάλυση (Planning Meetings and Analysis) της ομάδας έργου, 

παρουσία του Διευθυντή Έργου και των εμπλεκόμενων. Παραδοτέο είναι το 

χέδιο Διαχείρισης Κινδύνου (Risk Management Plan) που εμπεριέχει τη 

μεθοδολογία διαχείρισης, τους ρόλους της ομάδας, τις κατηγορίες κινδύνων, τις 

πιθανότητες εμφάνισης, των επιπτώσεων και του ελέγχου τους198. 

 Εντοπισμός Κινδύνων (Identify Risks) 

 Εδώ προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά των κινδύνων που μπορεί να 

επηρεάσουν το έργο. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι πληροφορίες του έργου και 

χρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Επιθεωρήσεις Σεκμηρίωσης 

(Documentation Reviews), από τις οποίες μπορούν να βγουν συμπεράσματα για 

                                                           
196 Ibid. p. 265. 
197 Ibid. pp. 266-270. 
198 Ibid. p. 279. 
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τους πιθανούς κινδύνους του έργου, 2) Σεχνικές υλλογής Πληροφοριών, 

όπως ο καταιγισμός ιδεών, η τεχνική Delphi, οι συνεντεύξεις κλπ, 3) Λίστα 

Ανάλυσης (Checklist Analysis) κινδύνων βάσει προηγούμενης εμπειρίας και 

γνώσης, 4) Ανάλυση Τποθέσεων (Assumptions Analysis) και σεναρίων του 

έργου για τον εντοπισμό πιθανής ανακρίβειας/κινδύνου, 5) Σεχνικές Διαγραμ-

μάτων (Diagramming Techniques), π.χ. διαγράμματα αιτίου-αποτελέσματος, 6) 

Ανάλυση SWOT, η οποία συνεξετάζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του έργου 

(strengths - weaknesses) με τις ευκαιρίες και τις απειλές του (opportunities - 

threats) και 7) Κρίσεις Εμπειρογνωμόνων. Εκροή είναι η Καταγραφή Κινδύ-

νων (Risk Register) με τη λίστα των κινδύνων και τις πιθανές αντιδράσεις σε 

αυτούς199. 

Ποιοτική Ανάλυση Κινδύνων (Perform Qualitative Risk Management) 

 Εδώ δίνεται προτεραιότητα στους κινδύνους με τη μεγαλύτερη πιθανό-

τητα εμφάνισης. Φρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Πιθανότητα 

Κινδύνου και Αποτίμηση Επίπτωσης (Risk Probability and Impact Asses-

sment), που εξιχνιάζουν τη πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων και τη πιθανή 

τους επίπτωση, 2) Μήτρα Πιθανότητας και Επίπτωσης (Probability and 

Impact Matrix) [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 75], 3) Αποτίμηση Ποιοτικών Δεδομένων 

Κινδύνων (Risk Data Quality Assessment), 4) Κατηγοριοποίηση Κινδύνων 

(Risk Categorization), 5) Αποτίμηση Επικινδυνότητας Κινδύνων (Risk 

Urgency Assessment) και 6) Κρίσεις Εμπειρογνωμόνων. Οι κίνδυνοι 

κατατάσσονται σε λίστες χαμηλής ή υψηλής προτεραιότητας200. 

Ποσοτική Ανάλυση Κινδύνων (Perform Quantitative Risk Management) 

 Η διαδικασία αυτή αναλύει ποσοτικά τις επιπτώσεις των κινδύνων υψη-

λής προτεραιότητας που έχουν αποτυπωθεί στο προηγούμενο στάδιο. Φρησιμο-

ποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) υλλογή Δεδομένων και Σεχνικές 

Αναπαράστασης (Data Collection & Representation Techniques) με συνεντεύ-

ξεις και εργαλεία διανομής πιθανοτήτων (Probability Distributions), 2) Ποσο-

τική Ανάλυση Κινδύνων και Σεχνικές Μοντελοποίησης (Quantitative Risk 

Analysis and Modeling Techniques), όπως Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity 

Analysis) που ξεχωρίζει τους πολύ πιθανούς κινδύνους, Ανάλυσης Φρηματι-

στηριακής Αξίας (Expected Monetary Value analysis) και Προσομοίωση, και 3) 

Κρίσεις Εμπειρογνωμόνων201. 

                                                           
199 Ibid. pp. 283-288. 
200 Ibid. pp. 289-294. 
201 Ibid. pp. 294-300. 
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χεδιασμός Απόκρισης Κινδύνων (Plan Risk Responses) 

 τη διαδικασία αυτή μελετούνται οι τρόποι και οι ενέργειες για την ενδυ-

νάμωση των ευκαιριών και τη μείωση των κινδύνων, σύμφωνα με την ανάλυση 

SWOT. Φρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Κρίσεις Εμπειρογνω-

μόνων 2) τρατηγικές για Απειλές (Strategies for Negative Risks or 

Threats) οι οποίες είναι α) Αποφυγή, με την αλλαγή του χεδίου Δ.Ε., β) Μετα-

βίβαση μιας απειλής σε τρίτο πρόσωπο/οργανισμό ώστε να έχει εκείνος την 

ευθύνη, γ) Μετρίαση της επίπτωσης του κινδύνου με πιο προσεκτικές κινήσεις 

από νωρίς, και δ) Αποδοχή του κινδύνου χωρίς αλλαγή του χεδίου Δ.Ε. και 

δημιουργία αποθεματικού για διαχείρισή του σε περίπτωση που εμφανιστεί και 

3) τρατηγικές για Ευκαιρίες (Strategies for Positive Risks or Oppor-

tunities) οι οποίες είναι α) Εκμετάλλευση, β) Μοίρασμα της ευκαιρίας με τρίτο 

πρόσωπο/οργανισμό, γ) Ενδυνάμωση και δ) Αποδοχή202. 

Παρακολούθηση και Έλεγχος Κινδύνων (Monitor and Control Risks) 

 Η διαδικασία αυτή ελέγχει την εφαρμογή διαχείρισης κινδύνων και 

προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις όποτε κρίνει απαραίτητο. Φρησιμοποιούνται 

τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Επαναξιολόγηση Κινδύνων (Risk Reasses-

sment), 2) Εξέταση Κινδύνων (Risk Audits), οι οποία εξετάζει την αποτελε-

σματικότητα της ανταπόκρισης των κινδύνων, 3) Ανάλυση Διασποράς και 

Σάσεων (Variance and Trends Analysis), που συγκρίνουν τα αποτελέσματα 

σύμφωνα με το σχεδιασμό με τα πραγματικά αποτελέσματα, 4) Μέτρηση Σεχνι-

κής Απόδοσης (Technical Performance Measurement), 5) Ανάλυση Αποθεμα-

τικού (Reserve Analysis), που ελέγχει την ποσότητα αποθεματικού σε σχέση με 

τους εναπομείναντες κινδύνους, και 6) υσκέψεις Κατάστασης (Status 

Meetings) σε τακτά χρονικά διαστήματα203. 

IX. Διαχείριση προμηθειών έργου (project procurement management) 

 Διαχείριση προμηθειών έργου είναι η διαδικασία με την οποία εξασφα-

λίζεται η προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από πηγές που βρίσκονται εκτός 

της ομάδας εκτέλεσης του έργου ή εκτός του οργανισμού που εκτελεί το έργο. 

Περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες [ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: 76]: 

χεδιασμός Προμηθειών (Plan Procurements) 

 Εδώ καταγράφονται οι αποφάσεις για τις προμήθειες και τους προμηθευ-

τές του έργου. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι πληροφορίες για το έργο και τον 

                                                           
202 Ibid. pp. 301-305. 
203 Ibid. pp. 308-311. 
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οργανισμό και χρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Ανάλυση 

Δημιουργίας ή Αγοράς (Make-or-Buy Analysis), κατά την οποία λαμβάνονται 

υπόψη το κόστος, ο προϋπολογισμός και η τεχνογνωσία της ομάδας έργου για 

να αποφασιστεί αν ένα προϊόν ή υπηρεσία θα αναπτυχθεί από την ομάδα-

οργανισμό ή θα αγοραστεί, 2) Κρίση Εμπειρογνωμόνων, και 3) Σύποι υμβά-

σεων (Contract Types), οι οποίοι είναι α) υμβάσεις ανάληψης έργου κατ' 

αποκοπή (Fixed-price Contracts), που καθορίζουν συγκεκριμένη τιμή για τα 

προϊόντα/υπηρεσίες που αγοράζονται και αποτελεί τη καλύτερη μορφή σύμβα-

σης, β) υμβάσεις Ενσωμάτωσης Κόστους (Cost-reimbursable contracts), οι 

οποίες περιγράφουν αμοιβές για όλα τα κόστη του προϊόντος/υπηρεσίας και επι-

λέγονται συνήθως όταν δεν είναι ξεκάθαρο το φυσικό αντικείμενο. υντάσσεται 

το χέδιο Διαχείρισης Προμηθειών (Procurement Management Plan), η Κατά-

σταση Εργασίας Προμηθειών (Procurement Statement of Work) και τα σχετικά 

έγγραφα προμηθειών204. 

Προμήθειες (Conduct Procurements) 

 Εδώ αξιολογούνται οι προσφορές, επιλέγονται οι προμηθευτές και 

συντάσσονται οι συμβάσεις. Φρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) 

υνέδρια Bidder, τα οποία γίνονται μεταξύ του αγοραστή και όλων των 

πιθανών προμηθευτών πριν γίνει συγκεκριμένη προσφορά ή πρόταση, 2) 

Σεχνικές Αξιολόγησης Πρότασης (Proposal Evaluation Techniques), 3) 

Ανεξάρτητες Εκτιμήσεις (Independent Estimates) για το πραγματικό κόστους 

του ζητούμενου προϊόντος/υπηρεσίας από τους προμηθευτές, 4) Κρίση Εμπει-

ρογνωμόνων, 5) Διαφήμιση, 6) Αναζήτηση στο Διαδίκτυο, και 7) Διαπραγ-

ματεύσεις Προμηθειών205. 

Διαχείριση Προμηθειών (Administer Procurements) 

 Εδώ ελέγχεται η πορεία των συμβάσεων και γίνονται αλλαγές/διορθώσεις 

όποτε κριθεί απαραίτητο. Φρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) 

ύστημα Ελέγχου Αλλαγών υμβάσεων (Contract Change Control System), 

το οποίο καθορίζει τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων, 2) Επισκό-

πηση Απόδοσης Προμηθειών (Procurement Performance Review), που ελέγ-

χει τη ποιότητα του προϊόντος του προμηθευτή, 3) Επιθεώρηση και Έλεγχοι 

(Inspection and Audits), 4) Αναφορά Απόδοσης (Performance Reporting), 5) 

υστήματα Πληρωμής (Payment Systems), 6) Διαχείριση Απαιτήσεων 

(Claims Administration) όταν, σε περίπτωση αλλαγής της σύμβασης, υπάρχει 

                                                           
204 Ibid. pp. 316-327. 
205 Ibid. pp. 328-332. 
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διχογνωμία μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή, και 7) ύστημα Διαχείρισης 

Εγγράφων (Records Management System)206. 

Κλείσιμο Προμηθειών (Close Procurements) 

 Είναι η διαδικασία ολοκλήρωσης όλων των προμηθειών του έργου. Φρησι-

μοποιούνται τα εξής εργαλεία/τεχνικές: 1) Έλεγχοι Προμηθειών (Procure-

ment Audits), 2) Διαπραγμάτευση Διακανονισμών (Negotiated Settlements) 

σε σχέση με απαιτήσεις και διεκδικήσεις των συμβαλλόμενων, και 3) ύστημα 

Διαχείρισης Εγγράφων207. 

 

 

                                                           
206 Ibid. pp. 335-339. 
207 Ibid. pp. 341-343. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΕΡΕΤΝΑ 

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ 

 Για τις ανάγκες της έρευνας, επιλέχτηκαν 16 χολικές Μονάδες: 4 ΕΠΑΛ 

(2 αστικά- 2 επαρχίας), 7 ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ (4 αστικά- 3 επαρχίας), 5 ΓΤΜΝΑ-

ΙΑ (3 αστικά - 2 επαρχίας). 

 Η επιλογή των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων έγινε με βάση το τύπο 

του σχολείου, μέγεθος σχολείου, τόπος λειτουργίας του σχολείου 

 την παρούσα φάση γίνεται μια προσπάθεια αξιοποίησης και αναβάθμισης 

σε τοπικό επίπεδο όλων των υπαρχουσών δυνατοτήτων με στόχο την βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών άρα κρίνεται σκόπιμο μέσω της 

έρευνας να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση και να αναδειχθούν οι αδυνα-

μίες των οργανισμών μέσα από τον λόγο και την εμπειρία των ίδιων των Διευ-

θυντών των σχολείων. 

2. ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 Ψς υποκείμενα της έρευνας επιλέξαμε τους Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων καθώς το αντικείμενο της έρευνας, η οποία αφορά τη χολική μονάδα 

υπό μορφή Διοίκησης Έργων, αφορά άμεσα την Ανώτατη και Ανώτερη Διοίκηση 

και έμμεσα τους υπαλλήλους. υγκεκριμένα, 16 Διευθυντές σχολικών μονάδων 

δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα, η οποία διεξήχθη υπό μορφή συνέ-

ντευξης. 

 Θεωρήσαμε ότι τα ανωτέρω στελέχη συγκεντρώνουν το επιστημονικό 

ενδιαφέρον, καθώς το περιεχόμενο των θέσεων εργασίας τους πληροί τα κριτή-

ρια που αφορούν τον στόχο, το αντικείμενο και τις προϋποθέσεις της παρούσας 

έρευνας.  

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 Σο κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται την ερευνητική μεθοδολογία που 

υιοθετήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας και εξηγεί πως ελήφθη η απόφαση 

σχετικά με την στρατηγική και την ερευνητική τακτική που υιοθετήθηκε. 

Αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία, την αιτιολογία της έρευνας και την ερευ-

νητική διαδικασία. Σο πρώτο στοιχείο εξηγεί γιατί προτιμήθηκε η συγκεκρι-

μένη ερευνητική μέθοδος έναντι άλλων που εξετάστηκαν. Σο δεύτερο στοιχείο 

αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων. Επιπλέον συζητούνται δεοντο-

λογικά ζητήματα της έρευνας. 
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Αιτιολόγηση της μεθοδολογίας  

 Η ενότητα αυτή διαπραγματεύεται τα βασικά σημεία της μεθοδολογίας 

ήτοι: επιλογή προσέγγισης, τύπου, και τεχνικής διερεύνησης. Ειδικότερα συζη-

τείται ποιες εναλλακτικές περιπτώσεις εξετάστηκαν, ποια και γιατί επιλέχτη-

κε. 

Επιλογή προσέγγισης 

 Η επιλογή της ποιοτικής προσέγγισης του ερευνώμενου αντικειμένου 

προέκυψε από τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου που αφορά τη διε-

ρεύνηση των πολιτικών, διαδικασιών και φιλοσοφίας διοίκησης που εφαρμό-

ζουν οι Διευθυντές σχολικών μονάδων. Σα υποκείμενα της έρευνας είναι 

περιορισμένα σε αριθμό (16). Παράλληλα, υπάρχει η πεποίθηση ότι η ποιοτική 

προσέγγιση σε εστιασμένο δείγμα ανοίγει τον ορίζοντα για την εξέταση νέων 

ερωτημάτων και παραμέτρων του φαινόμενου. Εφόσον οι ποιοτικές μέθοδοι επι-

διώκουν να κατασκευάσουν αναπαραστάσεις της πραγματικότητας από την 

μελέτη σε βάθος των περιπτώσεων208 θεωρήσαμε ότι οι απόψεις των υποκειμε-

νων θα μπορούσαν να αναδείξουν πτυχές του ερευνώμενου ζητήματος. 

 Οι ποιοτικές μέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να στοχεύσει 

στο τι σημαίνει για τα υποκείμενα η εμπειρία για την οποία μιλούν, με άλλα 

λόγια, να εμβαθύνει. Αυτό που συμβαίνει είναι μια «λεπτή» περιγραφή209 από 

την πλευρά των ερευνητών. Πέρα, όμως, από τη λεπτομερή ανάλυση, οι 

ποιοτικές μέθοδοι καταγράφουν τη «φωνή» του υποκειμένου και τις εκφράσεις 

του. Ο ερευνητής καλείται να ερμηνεύσει τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί 

και να αναδείξει τα τελικά συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις 

του. Σο κείμενο αποδεικνύει πως δεν βρίσκεται πίσω από τις γραμμές μια μη-

χανή, αλλά ένας άνθρωπος και μερικές φορές ίσως είναι ανειλικρινής, υποκρι-

τικός κλπ210. Εκείνο λοιπόν που έχει βαρύτητα στις ποιοτικές μεθόδους είναι η 

κρίση του ερευνητή και όσων θα διαβάσουν την έρευνα211 Αυτοτελώς ή συμπλη-

ρωματικά προς τις ποσοτικές τεχνικές, η ποιοτική προσέγγιση στην έρευνα 

στοχεύει στην διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος των φαινομένων παρέχοντας 

τη δυνατότητα στον ερευνητή να αντλήσει πλούσιες πληροφορίες για το υπό 

εξέταση θέμα, η ποιοτική έρευνα αποτελεί την ενδεδειγμένη μεθοδολογία για 

                                                           
208 Κυριαζη, Ν. (2002). Η Κοινωνιολογική έρευνα, κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των 

τεχνικών, Αθήνα: Ελληνικα Γράμματα. 
209 Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. New York: Basic books. 
210 Eisner, W. E. (1991). The enlightened eye, qualitative inquiry and the enhancement of 

educational practice. New York: Macmillan 
211 Eisner, W. E. (1991). The enlightened eye, qualitative inquiry and the enhancement of 

educational practice. New York: Macmillan, σελ. 39 
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να απαντηθούν τα ερωτήματα που σχετίζονται με το “Γιατί;” και το “Πώς;” των 

φαινομένων. Η ποιοτική προσέγγιση αποτελεί μια κατά βάση διερευνητική 

(exploratory) μέθοδο. τοχεύει περισσότερο στην ανάδυση νέων τυποποιήσεων 

και θεωρητικών μοντέλων παρά στην επαλήθευση υποθέσεων. Σο βασικό πλεο-

νέκτημα των ποιοτικών μεθόδων που εξυπηρετεί αυτή την στόχευση είναι η 

ευελιξία που χαρακτηρίζει την ερευνητική διαδικασία.  

Επιλογή του τύπου της έρευνας 

 Η επιλογή του κατάλληλου τύπου της έρευνας είναι συνάρτηση του ερευ-

νητικού στόχου ή ερωτήματος. Ο σχεδιασμός συσχετιστικής έρευνας φαίνεται 

κατάλληλος για την περίπτωσή μας καθώς περιλαμβάνει σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών που μας ενδιαφέρουν και επιτρέπουν την καταγραφή διαφορών 

στις απόψεις των υποκειμένων. Ειδικότερα επιλέχτηκε η τεχνική δομημένου 

ερωτηματολογίου με ανοικτές ερωτήσεις και συνεντεύξεις σε έναν ιδιότυπο 

συνδυασμό ανάλυσης του λόγου μέσω προφορικών και γραπτών απαντήσεων 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την συγκε-

κριμένη επιλογή - όπως η αδυναμία επανάληψης των ίδιων απαντήσεων, και 

τον κίνδυνο οι απαντήσεις να κατευθύνονται από την ερώτηση - θεωρώντας την 

ωστόσο ως τον μόνο εφικτό τρόπο να καταγράψουμε τις υποκειμενικές εκτιμή-

σεις του δείγματος της έρευνας για την χολική μονάδα υπό το πρίσμα των 

διαδικασιών και της φιλοσοφίας της Διοίκησης μέσω τόχων και της Διοίκησης 

Έργων.  

Επιλογή τεχνικής συλλογής δεδομένων 

 Τπάρχει μια πληθώρα διαθέσιμων τεχνικών συλλογής δεδομένων καθώς 

πολλές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από μια κατηγορία έρευ-

νας. Ψστόσο προτιμώμενη τεχνική είναι αυτή που συμφωνεί τόσο με την 

επιλεγμένη ερευνητική προσέγγιση, όσο και από τον τύπο της. Έτσι λαμβά-

νοντας υπόψη τα ανώτερα στοιχεία ως ερευνητικό εργαλείο για την συλλογή 

κατάλληλων δεδομένων για τους σκοπούς της έρευνάς μας κατασκευάσαμε ένα 

δομημένο ερωτηματολόγιο, σχεδιασμένο έτσι ώστε να προμηθεύει με κατάλληλα 

δεδομένα που να ανταποκρίνονται στα επί μέρους ζητήματα προς διερεύνηση. 

Παρά την ευελιξία της ποιοτικής μεθόδου, είναι σημαντικό κατά το σχεδιασμό 

του ερωτηματολογίου να ορίσουμε με σαφήνεια το πεδίο που μας ενδιαφέρει να 

ερευνήσουμε. 
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4. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

 Η ενότητα αυτή αφορά τη σχεδιασμένη εφαρμογή των ανώτερων αποφά-

σεων που έχουν ήδη εξηγηθεί. Ουσιαστικά παρέχονται όλες οι λεπτομέρειες 

που αφορούν την ανάληψη και πραγματοποίηση της παρούσας εμπειρικής 

έρευνας, πληροφορίες που αφορούν την επιλογή του δείγματος, το σχεδιασμό 

και διανομή του ερωτηματολογίου, δυσκολίες, περιορισμούς και δεοντολογικά 

ζητήματα που προέκυψαν. 

 Οι ερευνητικές δραστηριότητες κατά την πραγματοποίηση της παρούσας 

έρευνας περιγράφονται στα ακόλουθα 4 στάδια. 

τάδιο Ι 

 Προσδιορισμός του αντικειμένου της έρευνας: Αντικείμενο της παρούσας 

εργασίας αποτελεί η συγκριτική μελέτη του συστήματος διοίκησης των σχολι-

κών μονάδων σε επίπεδο νοοτροπίας, διαδικασιών, εργαλείων και οργάνωσης σε 

σχέση με τις αρχές της Διοίκησης Έργων (ΔΕ). τόχος αποτελεί να μελετήσουμε 

το ποσοστό εφαρμογής των βασικών αρχών της ΔΕ στη σύγχρονη των σχολικών 

μονάδων 

τάδιο ΙΙ 

 Κατά τη διαδικασία του ερευνητικού σχεδιασμού και του εντοπισμού των 

παραμέτρων της έρευνας έπρεπε να ληφθούν σαφείς αποφάσεις σχετικά με τη 

μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας που αφορούσαν ζητήματα:  

 α) Ο αριθμός και το περιεχόμενο των θέσεων εργασίας των υποκειμένων 

της έρευνας: Ψς υποκείμενα της έρευνας επιλέξαμε 16 Διευθυντές χολικών 

μονάδων. Θεωρήσαμε ότι οι ανώτεροι εργαζόμενοι συγκεντρώνουν το επιστη-

μονικό ενδιαφέρον, καθώς το περιεχόμενο των θέσεων εργασίας τους πληροί τα 

κριτήρια που αφορούν τον στόχο και το αντικείμενο της παρούσας έρευνας.  

 β) Λειτουργικοποίηση της έρευνας : Κρίσιμο σημείο της ερευνητικής δια-

δικασίας αποτέλεσε η μετατροπή του πολύ γενικού ερευνητικού υποδείγματος, 

που μας διατέθηκε από τον επόπτη καθηγητή του ΠΜ κ. κιαδά σε συγκε-

κριμένα ερωτήματα και η κατασκευή κατάλληλου εργαλείου, το οποίο θα 

συγκεντρώνει τα δεδομένα από τις απαντήσεις των ερωτημάτων αυτών. Έτσι το 

ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε με βάση έναν εκτεταμένο οδηγό, ο οποίος 

περιλάμβανε τις ενότητες που μας ενδιέφερε να καλυφθούν. κοπός του ερωτη-

ματολογίου είναι η αποτύπωση του παρόντος τρόπου διοίκησης των χολικών 

Μονάδων σε σχέση με τις αρχές του μοντέλου Διοίκησης Έργων.  
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τάδιο ΙΙΙ 

 Τλοποίηση συνεντεύξεων. Πριν την έναρξη της συνέντευξης, τα υποκεί-

μενα ενημερώθηκαν για τον σκοπό της έρευνας και αναλύθηκε σύντομα το μο-

ντέλο της ΔΕ, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των απαντήσεων. 

Παράλληλα, δόθηκαν εχέγγυα ως προς την αυστηρή τήρηση της δεοντολογίας 

εκ μέρους του ερευνητή. Σο ερωτηματολόγιο, μετά από πιλοτική εφαρμογή και 

διόρθωση του, παρουσιάστηκε στα υποκείμενα στην τελική τους μορφή η οποία 

απεικονίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας έρευνας. Οι συνεντεύξεις έγιναν 

το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο, 2010. Οι υποχρεώσεις των Διευθυντών είναι 

πολλές, το ελάχιστο χρόνο που διαθέτουν, είχαν τη διάθεση να απαντήσουν στο 

ερωτηματολόγιο. 

τάδιο IV 

 Ακολούθησε η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων με την μέθοδο της συνε-

χούς σύγκρισης, που επιτρέπει στον ερευνητή να «επιστρέφει» στα δεδομένα σε 

όλες τις φάσεις τις αναλυτικής διαδικασίας. 

τάδιο V  

 Εξαγωγή αποτελεσμάτων της έρευνας, συζήτηση νέων ερευνητικών ζητη-

μάτων και προβληματισμών που ανακύπτουν από την υφιστάμενη έρευνα, ικα-

νά να στοιχειοθετήσουν νέα ερευνητική δραστηριότητα στο μέλλον, προάγοντας 

τη γνώση στο ερευνούμενο ζήτημα. 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

 Σο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στις συνεντεύξεις αποτελείται 

από πέντε ενότητες, που η κάθε μια ανταποκρίνεται στους επί μέρους στόχους 

που έχουν οριστεί για την πλήρη και λεπτομερή μελέτη του αντικειμένου της 

έρευνας. Κάθε ερώτηση - εκτός της ερώτησης 1 - συνοδεύεται από ένα παρά-

δειγμα εφαρμογής του υπό έρευνα αντικειμένου στις πραγματικές συνθήκες 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν αναγκαίο για 

την καλύτερη κατανόηση των ερωτήσεων από τα υποκείμενα που δεν έχουν 

εκπαιδευτεί ή επιμορφωθεί σχετικά με τους τεχνικούς όρους της ΔΕ. το 

Παράρτημα ΙΙ αποτυπώνονται και τα παραδείγματα που βρίσκονται σε πλαίσια 

κειμένου κάτω από κάθε ερώτηση. Παράλληλα, κάθε ερώτηση συνοδεύεται από 

λέξεις-κλειδιά, τις οποίες βλέπει μόνο η ερευνήτρια, οι οποίες λειτουργούν 

επικουρικά στη ροή της συζήτησης. 
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Πρώτη ενότητα: Διοίκηση με τόχους 

α) Αντικείμενο έρευνας 

 Οι χολικές μονάδες δεν λειτουργούν ως απλοί ανάδοχοι που αναλαμβά-

νουν την εργολαβία ενός έργου. Εφαρμόζουν το όραμα, την πολιτική και τους 

στρατηγικούς στόχους του Τπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, αλλά ορίζουν και δι-

κούς τους στόχους σύμφωνα με τη δυναμική της κάθε Διεύθυνσης, του κάθε 

Γραφείου Εκπαίδευσης, τις απαιτήσεις των μετόχων και τις ανάγκες της τοπι-

κής κοινωνίας. υνεπώς, η χολική μονάδα μελετά το εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον και θέτει αντικειμενικούς στόχους που αποτελούν την προϋπόθεση 

και βάση για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων. 

 Ο ορισμός ξεκάθαρων στόχων αποτελεί κλειδί για τον προγραμματισμό και 

την εκτέλεση ενός έργου. Η κατανόηση των μέτρων απόδοσης και αξιολόγησης 

είναι σημαντική ώστε να γίνεται καλός συντονισμός. υνεπώς, όλοι οι εμπλε-

κόμενοι πρέπει να είναι εξ αρχής ενήμεροι για τους στόχους του έργου. 

  Με το Νόμο 3230/2004212 καθιερώθηκε στον δημόσιο τομέα σύστημα διοί-

κησης μέσω στόχων (Management by Objectives) και μέτρηση της αποδοτικό-

τητας. Διοίκηση μέσω τόχων ορίζεται ως η διαδικασία προσδιορισμού σαφών 

επιδιώξεων - επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και εν συ-

νεχεία η διάχυση των γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό μορφή εξειδικευ-

μένων δράσεων σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. ε κάθε επίπεδο οι 

προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι δεσμεύονται σε ετήσια βάση για την υλοποίη-

ση συγκεκριμένων ενεργειών και την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών και 

ποιοτικών αποτελεσμάτων, λαμβανομένων υπόψη και των δεικτών αποδοτι-

κότητας γενικών ή ειδικών όπου υπάρχουν (N.3230/2004). 

 Ο πλήρης προσδιορισμός ενός στόχου πρέπει να περιλαμβάνει:  

 το σημείο που θέλουμε να φτάσουμε..... δηλαδή αυτό που θέλουμε να 

επιτύχουμε,  

 το σημείο εκκίνησης...... δηλαδή το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, και  

 τους περιορισμούς που πρέπει να λάβουμε υπόψη προκειμένου από το 

σημείο εκκίνησης να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. 

 ύμφωνα με τον νόμο 3230, οι στρατηγικοί στόχοι καθορίζονται από την 

ανώτατη διοίκηση και επιμερίζονται σε πιο συγκεκριμένους στόχους στα ανώτε-

ρα, μεσαία και κατώτερα επίπεδα της ιεραρχίας. ε τακτά χρονικά διαστήματα, 
                                                           
212 Νόμος 3230/2004, ΥΕΚ 44/11.2.2004 Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση 

της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 
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που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα του τριμήνου, ελέγχεται από τους προϊστα-

μένους των οργανικών μονάδων η πορεία υλοποίησης των στόχων, που, ανάλογα 

με τα παραγόμενα αποτελέσματα, τροποποιούνται ή επανακαθορίζονται. Η 

αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μετρώνται με βάση 

γενικούς και ειδικούς δείκτες που αντιστοιχούν στο είδος των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Παράλληλα, συστήνονται μονάδες ποιότητας και αποδοτικότητας 

που είναι αρμόδιες για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικό-

τητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προ-

τάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των Τπουργείων και των υπηρεσιών 

που υπάγονται σε αυτά (N.3230/2004). 

β) Ερώτηση 

 Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ένα ερώτημα ανοικτού τύπου γεγονός που 

αποτρέπει την επιβολή προκατασκευασμένων νοηματικών πλαισίων στα 

υποκείμενα της έρευνας, αλλά και αφήνει τη δυνατότητα να ανακύψουν θέμα-

τα που πιθανώς δεν είχαν προβλεφθεί κατά το σχεδιασμό. Σο ερώτημα διατυ-

πώνεται ως εξής: Εφαρμόζετε στην υπηρεσία σας Διοίκηση με τόχους 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3230/2004; Αν ναι, σε ποια έκταση; Για 

να διευκολύνουμε τη συζήτηση αναφέρουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του Ν. 

3230/2010. 

Δεύτερη ενότητα: Διοίκηση Έργων 

α) Αντικείμενο έρευνας 

 Η δεύτερη περιοχή του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τις προδιαγραφές 

της Διοίκησης Έργων. Μελετάται η δυνατότητα των χολικών μονάδων να λει-

τουργήσουν υπό μορφή ΔΕ, σε συγκεκριμένους τομείς, όπως σε επίπεδο σχολι-

κού έτους, καινοτόμων δράσεων, επιστημονικής έρευνας, καινοτομίας, εξωστρέ-

φειας κ.α. Για το σκοπό αυτό, διερευνάται η επικοινωνία, διαβούλευση και 

συνεργασία των χολικών μονάδων με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, 

ώστε να προταθούν έργα που να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας.  

 Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έργου, η Ποιότητα του αντι-

κειμένου του Έργου (Project Scope), ο χρόνος υλοποίησης και το κόστος το Σρί-

γωνο Διαχείρισης και τη τριάδα περιορισμών του. Οι τρεις αυτές διαστάσεις 

(χρόνος, φυσικό αντικείμενο και προϋπολογισμός) είναι αλληλεξαρτώμενες και 

συνθέτουν την ποιότητα της παραγόμενης υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι όταν η 

τιμή της μίας μεταβάλλεται, τότε η τιμή των άλλων μεταβάλλεται αντίστοιχα. 
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Για παράδειγμα, για να διατηρηθεί η ποιότητα όταν μειωθεί ο χρόνος, θα πρέ-

πει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός (Κυπριακή Δημοκρατία, 2008). 

 υνολικά, το φυσικό αντικείμενο ενός έργου είναι ένα σαφές και καλώς 

ορισμένο αντικείμενο που μπορεί να επιτευχθεί με συγκεκριμένους πόρους σε 

περιορισμένο χρόνο (Κυπριακή Δημοκρατία, 2008)213.  

 Σέλος, η οργανωτική δομή περιγράφει τα κανάλια επικοινωνίας της πλη-

ροφορίας εντός του οργανισμού και παίζει μεγάλο ρόλο στη ΔΕ. ύμφωνα με το 

μοντέλο εργασίας της ΔΕ, συστήνονται προσωρινές ομάδες εργασίας για την 

εκτέλεση ενός έργου και μετά διαλύονται, επανασυγκροτούνται υπό άλλη σύ-

σταση για άλλα έργα, ή επανέρχονται στα τυπικά τους καθήκοντα. τόχος είναι 

η σύσταση πεπειραμένων Ομάδων Έργου με Τπεύθυνο υντονιστή, οι ικανό-

τητες του οποίου είναι ανάλογες της πολυπλοκότητας του Έργου (Κυπριακή 

Δημοκρατία, 2008). 

β) Ερωτήσεις 

 Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις ανοικτού τύπου οι 

οποίες διατυπώνονται ως εξής: 

 Πέρα από τις τυπικές και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, υλοποιούνται 

στην υπηρεσία σας συγκεκριμένα έργα προσανατολισμένα στις ανάγκες εκ-

παιδευτικών, μαθητών και τοπικής κοινωνίας, που δημιουργούν προστιθέ-

μενη αξία στον οργανισμό; Αν ναι, πώς τα υλοποιείτε; 

 Πόσο συγκεκριμένες είναι οι προδιαγραφές υλοποίησης των στόχων που 

θέτετε;  

 ε ποιους αναθέτετε τα έργα που υλοποιείτε; υστήνετε Ομάδες Έργου με 

υπεύθυνο υντονιστή;  

 

Σρίτη ενότητα: Κύκλος Ζωής Έργου  

α) Αντικείμενο έρευνας 

 Οι ερωτήσεις της ενότητας αυτής περιγράφουν τις Διαδικασίες Διοίκησης 

Έργων που αποτελούν και τον κύκλο ζωής του. ύμφωνα με το πρότυπο ΔΕ, οι 

διαδικασίες είναι οι εξής: 

                                                           
213 Κυπριακή Δημοκρατία, Διεύθυνση Δημοσίων υμβάσεων Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για τη 

Σύναψη και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων. Έκδοση 1.1, 1-1-2008. 

http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHS-

GR/HTML/index.html?1_1_project_definition.htm.  
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 Εκκίνηση 

 χεδιασμός και Προγραμματισμός 

 Εκτέλεση 

 Παρακολούθηση και Έλεγχος 

 Κλείσιμο 

 Οι παραπάνω διαδικασίες αποτελούν τον Κύκλο Ποιότητας του έργου, 

βρίσκονται σε πλήρη αλληλεξάρτηση μεταξύ τους και ανατροφοδοτούν συνεχώς 

το σύστημα με πληροφορίες που μπορούν να επαναπροσδιορίζουν αρχικές 

υποθέσεις ή ετεροκαθορίζουν στόχους και τελικά παραδοτέα. 

β) Ερωτήσεις 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ένα ερώτημα ανοικτού τύπου, το οποίο 

διατυπώνεται ως εξής: 

 Όταν αναλαμβάνετε ένα Έργο στην υπηρεσία σας τηρείτε πιστά τις ακό-

λουθες διαδικασίες που αποτελούν και κριτήρια απόδοσης; 

o εντοπισμός αναγκών (του εσωτερικού/εξωτερικού περιβάλλοντος), ορι-

σμός προτεραιοτήτων ως προς την υλοποίηση στόχων και σύνταξη κα-

ταστατικού χάρτη για κάθε έργο.  

o λεπτομερής προγραμματισμός κάθε έργου με όλες τις αντικειμενικές 

παραμέτρους.  

o εκτέλεση κάθε έργου με συντονισμό των απαιτούμενων πόρων 

o συνεχής έλεγχος της πορείας του έργου, με διορθωτικές κινήσεις ή 

ανασχεδιασμό σε περίπτωση που σημειωθούν παρεκκλίσεις από τον 

αρχικό σχεδιασμό. 

o εφαρμογή διαδικασιών κλεισίματος έργων με τη καταγραφή της 

κοινωνικής (εκπαιδευτικής, μαθητικής κ.α.) απήχησης κάθε έργου και 

την ανατροφοδότηση του συστήματος. 

 

Σέταρτη ενότητα: Γνωστικές Περιοχές Διοίκησης Έργων 

α) Αντικείμενο έρευνας 

 Η τέταρτη κατηγορία του ερωτηματολογίου στοχεύει στην εξέταση κα-

θεμιάς από τις εννέα (9) γνωστικές περιοχές της ΔΕ, όπως αυτές αναφέρονται 

στο πρότυπο του PMI, και είναι οι εξής: 

1. Διαχείριση ενοποίησης έργου (project integration management)  
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2. Διαχείριση αντικειμένου εργασιών έργου (project scope management)  

3. Διαχείριση χρόνου έργου (project time management) 

4. Διαχείριση κόστους έργου (project cost management) 

5. Διαχείριση ποιότητας έργου (project quality management)  

6. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων έργου (project human resource 

management) 

7. Διαχείριση επικοινωνίας έργου (project communication management) 

8. Διαχείριση κινδύνου έργου (project risk management) 

9. Διαχείριση προμηθειών έργου (project procurement management) 

β) Ερωτήσεις 

 Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις ανοικτού τύπου οι 

οποίες διατυπώνονται ως εξής: 

 Αναπτύσσετε πλήρες σχέδιο διαχείρισης έργου για κάθε έργο που προγραμ-

ματίζετε να υλοποιήσετε κάθε σχολικό έτος; 

 Αναπτύσσετε λεπτομερείς εκθέσεις και ορίζετε τη δομή ανάλυσης εργασιών 

για κάθε έργο, αναλύοντάς το σε φάσεις και σε πακέτα εργασίας, μέχρι να 

καταλήξετε στις συγκεκριμένες δραστηριότητες του έργου; 

 Αναπτύσσετε το χρονοδιάγραμμα κάθε έργου, με τη διάρκεια και τους πε-

ριορισμούς κάθε δραστηριότητας, με στόχο την εξασφάλιση της έγκαιρης 

παράδοσης του κάθε έργου; 

 Για την οικονομική διαχείριση ενός έργου αξιοποιείτε τα παρακάτω εργα-

λεία; 

o σύνταξη προϋπολογισμού με κοστολόγηση όλων των δραστηριοτήτων 

αλλά και των πόρων που απαιτούνται, ώστε να μπορούν να προβούν στη 

λήψη διορθωτικών μέτρων όπου σημειώνονται αποκλίσεις. 

o διαχείριση προμηθειών για τη προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από 

πηγές που βρίσκονται εκτός της ομάδας εκτέλεσης του έργου ή εκτός 

του οργανισμού που εκτελεί το έργο. 

 Οι Ομάδες Έργου που αναλαμβάνουν την υλοποίηση ενός έργου στην υπη-

ρεσία σας, πληρούν κάποια από τα παρακάτω κριτήρια; 

o Ανάπτυξη σχεδίου ποιότητας για κάθε έργο (σχεδιασμός ποιότητας, δια-

σφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος).  

o Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος.  
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o Φρηστή διαχείριση επικοινωνίας (έλεγχος του είδους και της μορφής 

της πληροφορίας που θα παραχθεί, τον τρόπο συλλογής πληροφοριών 

και τα κανάλια ροής της πληροφορίας μέσα στο έργο.)  

o Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων ή χρήση εργαλείων (π.χ. 

SWOΣ analysis) ώστε να ελέγχεται ο κίνδυνος και το ρίσκο.  

Πέμπτη ενότητα: Προσωπικές Απόψεις 

 Η τελευταία κατηγορία του ερωτηματολογίου φιλοδοξεί να αποτυπώσει τις 

υποκειμενικές αντιλήψεις των υποκειμένων πάνω σε δύο σχετικά με τους 

στόχους της έρευνας ερωτήματα, που έχουν ως εξής: 

 Όταν κάποιοι στόχοι σας δεν υλοποιούνται έγκαιρα ποιους 

θεωρείτε τους σημαντικότερους λόγους αποτυχίας τήρησης 

σωστού χρονοπρογραμματισμού, κόστους και ποιότητας για τα 

έργα που αναλαμβάνετε; 

o πολιτική ηγεσία 

o ελλιπείς διαδικασίες/συντονισμός/ανθρ. δυναμικό εντός υπηρεσίας 

o έλλειψη συντονισμού με συνεργαζόμενους φορείς 

o έλλειψη πόρων 

o έλλειψη καναλιών πληροφόρησης (πληροφοριακά συστήματα κλπ.) 

 Πιστεύετε ότι η υιοθέτηση του μοντέλου Διοίκησης Έργων, ως 

εργαλείου προγραμματισμού, συντονισμού, λειτουργίας και ελέγ-

χου της χολικής μονάδας, με διευρυμένες τις αρμοδιότητές σας 

σε επίπεδο πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων, μπορεί να επι-

λύσει τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες της, καθιστώντας τον 

θεσμό βιώσιμο; 

 Η πρώτη ερώτηση διαθέτει πέντε δυνατές επιλογές, δίνοντας τη 

δυνατότητα στα υποκείμενα να επιλέξουν όσες συμπίπτουν με την άποψή τους. 

Η δεύτερη ερώτηση είναι ανοικτού τύπου, όπως και οι προηγούμενες. 

6. ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΕΡΕΤΝΑ 

 την έρευνα συμμετείχαν οι Διευθυντές 16 χολικών Μονάδων της Διεύ-

θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. τη παρούσα 

έρευνα συμμετείχαν 4 Διευθυντές ΕΠΑΛ (2 αστικά- 2 επαρχίας), επτά Διευ-

θυντές Γενικών Λυκείων (4 αστικά- 3 επαρχίας) και πέντε Διευθυντές Γυμνα-

σίων (3 αστικά - 2 επαρχίας).  
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 ε κάθε θεματική ενότητα θα γίνεται μια ανάλυση και σύγκριση των 

απαντήσεων που δόθηκαν από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων. Επίσης, 

θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαφοροποίηση των απαντήσεων δεν είναι 

μεγάλη.  

Πρώτη ενότητα: Διοίκηση με τόχους 

 ύμφωνα με τις απαντήσεις των Διευθυντών ο νόμος 3230/2004 δεν εφαρ-

μόζεται στα σχολεία. Υυσικά υπάρχει η διαδικασία του προγραμματισμού, αλλά 

δεν υλοποιείται η διαδικασία αυτή σύμφωνα με τις τεχνικές και τα εργαλεία 

που αναφέρεται στο νόμο. ε σχέση με τους τύπους των σχολικών μονάδων δεν 

υπάρχει διαφοροποίηση στις απαντήσεις των Διευθυντών. Ο προγραμματισμός 

υλοποιείται σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας του κάθε σχολείου. Ο προ-

γραμματισμός γίνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς σε συνεδρίαση του 

υλλόγου διδασκόντων. ε αυτή τη συνεδρίαση γίνεται η ανάθεση εργασιών 

στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, προγραμματίζονται δράσεις στο σχολείο. 

Δεν υπάρχει μια συγκροτημένη διαδικασία, μια ομάδα η οποία να λειτουργεί με 

σκοπό τη στοχοθεσία της σχολικής μονάδας. Επίσης υπάρχει ο προγραμμα-

τισμός της διδασκαλίας των μαθημάτων που υλοποιείται από την ομάδα 

εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας και σε ατομική βάση. Οι Διευθυντές 

απαντούν ότι δεν γνωρίζουν τη διαδικασία και το νόμο. υνεπώς είναι δύσκολο 

να εφαρμοσθεί εάν δεν υπάρχει και η τεχνογνωσία. Διευθυντής Γυμνασίου 

θέτει το ζήτημα ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να θέτουν δικές τους στρατηγικές. 

υνεχίζει λέγοντας ότι μέσα στα πλαίσια της καθημερινής παρέμβασης τα 

σχολεία προγραμματίζουν δράσεις - παρεμβάσεις δράσεων μέσα στο σχολείο. 

υμπέρασμα 

 Ο νόμος 3230/2004 δεν εφαρμόζεται στις σχολικές μονάδες. Δεν υπάρχει η 

τεχνογνωσία για την εφαρμογή. Θα πρέπει οι Διευθυντές των σχολικών μονά-

δων να αποκτήσουν τη τεχνογνωσία και στη συνέχεια να δοθούν αρμοδιότητες 

στους Διευθυντές να ασκούν διοίκηση που να επιτρέπει την εφαρμογή του νό-

μου. Επίσης θα πρέπει να θεσπισθεί νέο θεσμικό πλαίσιο Διοίκησης της 

σχολικής μονάδας που να δίνει τη δυνατότητα στο Διευθυντή να ασκήσει 

διοίκηση με στόχους. 

Δεύτερη ενότητα: Διοίκηση Έργων 

1. Τλοποίηση έργων προσανατολισμένα στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, 

μαθητών και τοπικής κοινωνίας που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. (Ερώ-

τηση 3) 
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 ε όλες τις σχολικές μονάδες υλοποιούνται έργα που έχουν τη μορφή 

προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων και όχι μόνο. Η υλοποίηση πραγματοποιεί-

ται με τη συνεργασία των φορέων της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Οι 

Διευθυντές, ανεξάρτητα του τύπου του σχολείου και της περιοχής όπου έχουν 

την έδρα τους υλοποιούν έργα-προγράμματα και δράσεις για τις ανάγκες των 

μαθητών και της τοπικής κοινωνίας. 

υμπέρασμα 

 Οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας προσανατολίζουν τους Διευθυντές των 

σχολικών μονάδων να υλοποιήσουν έργα προσανατολισμένα σε μαθητές, εκπαι-

δευτικούς και γονείς. Η θεματολογία σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα των ομά-

δων που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων. Τπάρχει συνεργασία με 

εξωτερικούς φορείς. 

 

2. χεδιασμός και Προγραμματισμός του έργου (Ερώτηση 4) 

 Οι Διευθυντές ορίζουν υπεύθυνο του έργου και εκπαιδευτικούς, σε εθελο-

ντική βάση, που θέλουν να συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων. Οι συσκέ-

ψεις δεν γίνονται προγραμματισμένα και πολλές φορές δεν γίνονται με μια ορι-

σμένη διαδικασία. Οι Διευθυντές των Λυκείων αναφέρουν τις δυσκολίες που 

έχουν στην υλοποίηση δράσεων στη Β και Γ Λυκείου λόγω των στενών 

χρονικών ορίων της διδασκαλίας των μαθημάτων.  

υμπέρασμα 

 χεδιάζονται και προγραμματίζονται έργα στις σχολικές μονάδες. 

Τπάρχουν δυσκολίες στη υλοποίηση. Η συνεργασία με εξωτερικούς φορείς υλο-

ποιείται και αυτοί οι φορείς συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και προγραμ-

ματισμό του έργου 

 

3. Προδιαγραφές υλοποίησης του έργου (Ερώτηση 5) 

 Οι Διευθυντές των Γυμνασίων έχουν τη δυνατότητα να θέσουν χρονοδιά-

γραμμα υλοποίησης του έργου. Επίσης η υλοποίηση γίνεται βάση των χρονοδια-

γραμμάτων που έχουν θέσει οι μετέχοντες στη υλοποίηση του έργου. Οι Διευ-

θυντές των Λυκείων και των ΕΠΑΛ απαντούν ότι τις περισσότερες των περι-

πτώσεων είναι δύσκολο η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Επίσης αναφέρουν 

μερικοί από τους Διευθυντές των Λυκείων και των ΕΠΑΛ ότι συχνά προσπα-

θούν να διορθώσουν το προγραμματισμό και το χρόνο υλοποίησης του έργου. 

Για τους Διευθυντές των σχολείων οι καθημερινές συνθήκες μπορούν να είναι 
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ανασταλτικοί παράγοντες για την υλοποίηση των έργων σύμφωνα με το 

προγραμματισμό. 

υμπέρασμα 

 Οι συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων, σε πολλές των περιπτώ-

σεων, είναι ένας ανασταλτικός παράγων να υλοποιήσεις έργα με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα. Οι συνθήκες διοίκησης πολλές φορές είναι ένας θετικός 

παράγων υλοποίησης των έργων σε συγκεκριμένο χρόνο. ε πολλές απαντήσεις 

διαφαίνεται η προσπάθεια να θέσουν και να εφαρμόσουν χρονοδιαγράμματα, 

αλλά αυτή η προσπάθεια δεν γίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων με μια 

συγκεκριμένη διαδικασία. Επίσης απουσιάζει η τεχνογνωσία και ο έλεγχος 

υλοποίησης κάθε φάσης του έργου. 

 

4. ύσταση ομάδας έργου και ορισμός Τπευθύνου Έργου (Ερώτηση 6) 

 Όλοι οι Διευθυντές, ανεξαρτήτου τύπου σχολείου και περιοχής έδρας του 

σχολείου, απαντούν ότι ορίζουν ένα υπεύθυνο του έργου και συστήνουν μια 

ομάδα. Όμως στις περισσότερες των περιπτώσεων η επιλογή των Τπευθύνων και 

των μελών των ομάδων γίνεται σε εθελοντική βάση. Δεν υπάρχει η δυνατότητα 

στις πολλές περιπτώσεις να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που έχουν τη τεχνο-

γνωσία και την εμπειρία στην υλοποίηση των έργων. Αυτό είναι ένα εμπόδιο 

στην υλοποίηση των έργων.  

υμπέρασμα 

 Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 

της επιλογής των Τπευθύνων και των μελών των ομάδων που θα υλοποιήσουν 

τα έργα βάσει ορισμένων αντικειμενικών κριτηρίων. Με αυτό τον τρόπο θα λει-

τουργήσουν και ομάδες έργου σύμφωνα με αρχές Διοίκησης έργου. ε πολλές 

μονάδες δεν έχει ο Διευθυντής τη δυνατότητα να έχει τις ομάδες για δύο συνε-

χείς σχολικές χρονιές επειδή οι ανάγκες της υπηρεσίας διαμορφώνονται 

ανάλογα με τις ανάγκες του συνόλου των εκπαιδευτικών μονάδων. Έτσι λοιπόν 

η σύσταση ομάδας έργου θα πρέπει να γίνεται βάσει ορισμένων χαρακτηριστι-

κών που θα δίνουν τη δυνατότητα της διάρκειας της ομάδας. Τπάρχουν και οι 

προσωρινές ομάδες έργου που συστήνονται στις σχολικές μονάδες για μια 

σχολική χρονιά και για συγκεκριμένο έργο.  

Σρίτη ενότητα: Κύκλος Ζωής Έργου  

Εντοπισμός αναγκών-Τλοποίηση στόχων-Καταστατικός Φάρτης του έργου 

(Ερώτηση 7) 
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 ύμφωνα με τις απαντήσεις των Διευθυντών υλοποιούν τη διαδικασία 

εντοπισμού αναγκών της σχολικής μονάδας. Ο εντοπισμός γίνεται τις πε-

ρισσότερες φορές χωρίς κάποια συγκεκριμένη διαδικασία. ύμφωνα με έναν 

Διευθυντή δεν γίνεται εντοπισμός αναγκών, ούτε βέβαια ιεράρχηση αναγκών. 

Επίσης Διευθυντής σχολείου απαντά ότι δεν μπορεί να υπάρχει σωστή διαχεί-

ριση υλοποίησης του έργου επειδή δεν μπορεί να υπάρξει σωστή διαχείριση 

χρηματικών πόρων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν μπορεί επίσης 

να εφαρμοσθεί ένας καταστατικός χάρτης έργου για την υλοποίηση αυτού. Η 

σχολική μονάδα φροντίζει για την υλοποίηση του έργου. Επίσης συντονίζει, 

ανευρίσκει τους συγκεκριμένους πόρους και ενοποιεί δράσεις του έργου για τη 

καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα αυτού. Διευθυντής Λυκείου σημειώνει 

ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση των έργων, καθώς επίσης και προβολή αυτών. Επί-

σης σημειώνει ότι υπάρχει δυστοκία στην ανάληψη έργων που χρίζουν 

παρεμβάσεις. 

υμπέρασμα 

 Οι διαδικασίες που αναφέρονται στην ερώτηση τις ακολουθούν στη πλειο-

ψηφία τους οι Διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα. Τπάρχουν δυσκολίες 

στην υλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων. Η έλλειψη τεχνογνω-

σίας, αλλά και συγκεκριμένου πλαισίου δημιουργούν εμπόδια στην σωστή 

εφαρμογή των διαδικασιών υλοποίησης του έργου. 

Σέταρτη ενότητα: Γνωστικές Περιοχές Διοίκησης Έργων 

1. Ανάπτυξη πλήρους σχεδίου διαχείρισης έργου (Ερώτηση 8) 

 Η ανάπτυξη πλήρους σχεδίου διαχείρισης είναι δεν υλοποιείται από τους 

περισσότερους Διευθυντές των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στην έρευ-

να. Είναι μια διαδικασία που, σύμφωνα με τους ερωτώμενους, γίνεται στην 

αρχή της σχολικής χρονιάς και πολλές φορές δεν υπάρχει συνέχεια. Η αποσπα-

σματική ανάπτυξη του σχεδίου διαχείρισης του έργου οφείλεται στις καθημε-

ρινές λειτουργίες του σχολείου, σύμφωνα με τους ερωτώμενους. Τπάρχουν 

Διευθυντές, όχι πολλοί, που αναφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης του σχεδίου. 

υμπέρασμα 

Η ανάπτυξη πλήρους σχεδίου διαχείρισης του έργου λειτουργεί αποσπασματικά 

και όχι πλήρως στις σχολικές μονάδες. Δυνητικά σε αυτές που ο Διευθυντής 

έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης του σχεδίου. 
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2. Ανάπτυξη λεπτομερών εκθέσεων και ορισμός της δομής ανάλυσης εργασιών 

για κάθε έργο (Ερώτηση 9) 

 Οι περισσότεροι Διευθυντές απαντούν αρνητικά στις διαδικασίες που 

τίθενται από την ερώτηση. Είναι διαδικασίες σύμφωνα με τους διευθυντές που 

δεν υπάρχουν στην υλοποίηση έργων στη σχολική μονάδα. 

υμπέρασμα 

 Η έλλειψη γνώσεων στη διαδικασία διοίκησης έργου αποτυπώνεται στις 

απαντήσεις των Διευθυντών. Επίσης η έλλειψη διοίκησης με τη δημιουργία 

ομάδων δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη λεπτομερών εκθέσεων. Τπάρχουν 

δράσεις στα σχολεία που απαιτούν λεπτομερείς εκθέσεις στο τέλος της υλοποίη-

σης. Δεν απαιτείται ορισμός της δομής ανάλυσης του έργου.  

 

3. Κριτήρια που πληρούν οι ομάδες έργου (Ερώτηση 10) 

 Σα κριτήρια που αναφέρονται στην ερώτηση είναι αυτά που προσπαθούν 

να τηρήσουν οι Διευθυντές για να δημιουργήσουν ομάδες έργου. ύμφωνα, 

πάντα με τις απαντήσεις τους, η επιλογή πολλές φορές δεν στηρίζεται σε αυτά 

τα κριτήρια, διότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών γίνεται σε εθελοντική βάση 

και πολλές φορές δεν υπάρχουν υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους σε ομάδες 

έργου. 

υμπέρασμα 

 Οι διαδικασίες για τη δημιουργία των ομάδων έργου θα πρέπει να τηρούν 

τα κριτήρια που αναφέρονται για να υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης του 

έργου με το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα. Σα στελέχη που συγκροτούν τις ομά-

δες έργου θα πρέπει να έχουν τη τεχνογνωσία και να πληρούν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους. 

Πέμπτη Ενότητα: προσωπικές απόψεις  

1. ημαντικότεροι λόγοι αποτυχίας τήρησης σωστού χρονοπρογραμματισμού, 

κόστους και ποιότητας. (Ερώτηση 11) 

 Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, έλλειψη πόρων, έλλειψη συντονισμού 

καθώς και απρόβλεπτοι εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες, σύμφωνα με 

τους Διευθυντές για την αποτυχία τήρησης σωστού χρονοπρογραμματισμού, 

κόστους και ποιότητας της υλοποίησης ενός έργου.  
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υμπέρασμα 

 Εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες δεν επιτρέπουν την πιστή τήρηση 

χρονοπρογραμματισμού, κόστους και ποιότητας. Είναι παράμετροι που 

λειτουργούν στη καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων 

 

2. Η προοπτική υιοθέτησης του μοντέλου Διοίκησης Έργων, ως εργαλείου προ-

γραμματισμού, συντονισμού, λειτουργίας και ελέγχου των ΠΔΕ, που μπορεί να 

επιλύσει τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες τους, καθιστώντας τον θεσμό 

βιώσιμο (Ερώτηση 12) 

 υμφωνούν όλοι οι ερωτώμενοι ότι είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί το μο-

ντέλο Διοίκησης έργου. υνεχίζουν, λέγοντας ότι χρειάζεται ενίσχυση του 

διοικητικού προσωπικού στα σχολεία. Ενίσχυση στο σύστημα διαχείρισης του 

προσωπικού (εκπαιδευτικού - διοικητικού). Η προσπάθεια υιοθέτησης του μο-

ντέλου, σύμφωνα με τους ερωτώμενους, δημιουργεί συνθήκες συλλογικής δρά-

σης, καθώς επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης και απόκτησης τεχνο-

γνωσίας σε μια διαδικασία που λείπει από τη καθημερινή λειτουργία του 

σχολείου. 

υμπέρασμα 

 Τπάρχει θετική ανταπόκριση από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων 

στην εφαρμογή ενός μοντέλου Διοίκησης έργων. Θα πρέπει να υπάρχει 

προσωπικό που να είναι εκπαιδευμένο στη Διοίκηση έργου, καθώς επίσης και 

στη λειτουργία των ομάδων. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή του θεσμικού 

πλαισίου της διοίκησης των σχολικών μονάδων, με τρόπο ώστε ο Διευθυντής να 

έχει ευελιξία κινήσεων στη διαχείριση έργων. 

Σελικά συμπεράσματα 

 ύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων, τα αίτια δυσλειτουργίας των σχολικών μονάδων εντοπίζονται: 

 Έλλειψη προσωπικού (διοικητικού - εκπαιδευτικού) 

 Ελλιπής εφαρμογή της διαδικασίας σχεδιασμού και προγραμματισμού 

 Φαλαρή ή καθόλου εφαρμογή του νόμου(Ν. 3230/2004)  

 Γραφειοκρατική οργάνωση της Διοίκησης της Εκπαίδευσης 

 Έλλειψη προσδιορισμένων θέσεων με συγκεκριμένο έργο 

 Έλλειψη τεχνογνωσίας 

 Φαλαρή ή έλλειψη διευκρινήσεις των νόμων, εγκυκλίων 
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Προτάσεις 

 Δημιουργία ενός μοντέλου διοίκησης που σκοπεύει στην καλύτερη και πιο 

ευέλικτη διοικητική λειτουργία της σχολικής μονάδας 

 Επιμόρφωση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων σε θέματα διοίκησης 

 Δέσμευση όλων των ενδιαφερόμενων (εκπαιδευτικούς - διοικητικούς - γο-

νείς - μαθητές) για συγκεκριμένους στόχους 

 Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σχολικές μονάδες 

 Εφαρμογή λειτουργίας των ομάδων στη διοίκηση των σχολείων 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΜΟΝΣΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΠΟ ΜΟΡΥΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΨΝ 

 Οι εξωτερικές αλλαγές στην κοινωνία, στην τεχνολογία, στην οικονομία 

κ.α., καθιστούν αναγκαία την εσωτερική αλλαγή των οργανισμών214 ώστε να 

είναι αποτελεσματικοί και βιώσιμοι. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

του δυναμικού σημερινού περιβάλλοντος, πολλοί οργανισμοί, που δεν είχαν 

παραδοσιακά αυτό το χαρακτήρα, στρέφονται στην εργοκεντρική οργανωσιακή 

δομή (με μικρά ή μεγάλα, εσωτερικά ή εξωτερικά, μοναδικά ή επαναλαμβα-

νόμενα έργα)215. Οι οργανισμοί αυτοί, μέσα στους οποίους συγκαταλέγεται η 

δημόσια διοίκηση και οι εκπαιδευτικές δομές, αντιλαμβάνονται ότι η προστιθέ-

μενη αξία τους βασίζεται σε έργα, η βελτιωμένη απόδοση των οποίων αποφέρει 

μεγάλο οικονομικό όφελος216. Παράλληλα, η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία 

που έχει αναπτυχθεί στον τομέα της Δ.Ε., διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα 

της εφαρμογής της. Με δεδομένο τον πρωτοπόρο και καινοτόμο χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές δομές, η σχολική μονάδα μπορούν να λειτουρ-

γήσουν αποτελεσματικά με το ευέλικτο και δυναμικό μοντέλο της Δ.Ε. 

1. ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ «ΕΡΓΟΤ» ΣΗΝ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 Σο έργο στη σχολική μονάδα θα μπορούσε να οριστεί ως ένα μοναδικό 

σύνολο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων με συγκεκριμένη αρχή και τέλος 

και προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που υλοποιείται από μία σχολική 

μονάδα - ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς - και αφορά την επίτευξη συ-

γκεκριμένου σκοπού διοικητικού, παιδαγωγικού, εκπαιδευτικού, τεχνολογι-

κού, τεχνικού, επιστημονικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, τόσο εντός του 

οργανισμού όσο και εκτός αυτού προς τις δομές και τους φορείς της περιοχής 

της, σύμφωνα με συγκεκριμένες παραμέτρους χρονοδιαγράμματος, κόστους και 

ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εσωτερικού 

και εξωτερικού περιβάλλοντος. 

                                                           
214 White, D. E. & Patton, J.R. "Strategic Management by Projects for the 21st century", in 

International Association for Management of Technology (IAMOT) Paper Archive, 19 

November 2000, p. 2. http://www.iamot.org/paperarchive/101A.PDF. 
215 Gareis, R. "Management by Projects: Specific strategies, structures, and cultures of the 

project-oriented company", Roland Gareis Consulting, 2003, pp:1-19,p.2. 

http://www.rgc.at/fileadmin/rgc/englisch/managementbyprojects.pdf. 
216 Levi, R. (2009) "Innovative approaches in Project Management for personnel in the 

educational and publicadministration fields", Haifa-Jaszbereny, Szent Istvan University, 

Faculty of Applied and Professional Arts, p. 4. 

 

http://www.iamot.org/paperarchive/101A.PDF
http://www.rgc.at/fileadmin/rgc/englisch/managementbyprojects.pdf
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 Η μοναδικότητα ενός έργου που αναλαμβάνει μια σχολική μονάδα συνί-

σταται στο γεγονός ότι σε μία δεδομένη στιγμή οι ιδιαίτερες συνθήκες του περι-

βάλλοντος, εσωτερικού και εξωτερικού, αξιώνουν μια συγκεκριμένη προσέγγιση 

προγραμματισμού, οργάνωσης, διαδικασιών και πόρων που καθιστά το έργο 

μοναδικό. Θεωρείται ότι, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να λειτουργήσει ένα 

μεικτό σύστημα που να βασίζεται στις αρχές της Διοίκησης Έργων σε επίπεδο 

τόσο μεμονωμένων όσο και επαναλαμβανόμενων έργων, εντός και εκτός του 

οργανισμού217: 

 Μεμονωμένων, όπως η υλοποίηση μιας επιμορφωτικής δράσης. 

 Επαναλαμβανόμενων, όπως ο συντονισμός λειτουργίας ενός σχολικού έτους 

ή μιας εκπαιδευτικής πολιτικής σε βάθος χρόνου, ανάλογα με αντικει-

μενικές συνθήκες (δυνατά και αδύναμα σημεία, ευκαιρίες και απειλές - 

SWOT). 

 Σο έργο έχει ένα κύκλο ζωής και αποτελείται από μία σειρά συντονι-

σμένων ενεργειών η οποία έχει προγραμματιστεί με μεγάλη λεπτομέρεια από 

την αρχή έως το τέλος, ώστε να μειώνεται το ρίσκο. Υορέας υλοποίησης δύναται 

να είναι είτε μόνο η σχολική μονάδα, είτε η σχολική μονάδα σε συνεργασία με 

άλλους φορείς. Αυτό εξαρτάται από τη φύση του έργου και από τη δυνατότητα 

της σχολικής μονάδας να καλύψει όλες τις φάσεις του με τους πόρους που 

διαθέτει. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα επιμορφωτικών δράσεων για τους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας μπορεί να υλοποιηθεί εξολοκλήρου με 

πόρους αυτής (π.χ. εκπαιδευτικούς με υψηλά προσόντα που ανήκουν στη σχο-

λική μονάδα, χολικούς υμβούλους). Αντίθετα, για έργα συντήρησης, αποκα-

τάστασης και επέκτασης των κτιριακών δομών της πρέπει να συνεργαστεί με 

προτεραιότητα με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, τον ΟΚ και όποιο άλλο 

δημόσιο φορέα μπορεί να ενισχύσει τη προσπάθεια αυτή της σχολικής μονάδας.. 

 Παραδοτέο του έργου είναι η πραγματοποίηση ενός στόχου, που λόγο της 

ιδιαιτερότητας του θεσμού της σχολικής μονάδας μπορεί να έχει διοικητικό, 

παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό, τεχνολογικό, τεχνικό, επιστημονικό ή επιμορφω-

τικό χαρακτήρα. Ο στόχος αυτός μπορεί να απευθύνεται στο εσωτερικό του 

οργανισμού, σε ορισμένες τοπικές κοινωνικές ομάδες, π.χ. μαθητές, γονείς, 

κοινωνικές ομάδες που συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης. Θα 

μπορούσαν να υλοποιηθούν από τη σχολική μονάδα έργα σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, αλλά και με διευρυμένες αρμοδιότητες σύμφωνα με το μοντέ-

                                                           
217 Gareis, R. "Management by Projects: Specific strategies, structures, and cultures of the 

project-oriented company", Roland Gareis Consulting, 2003, pp:1-19,p.2. 

http://www.rgc.at/fileadmin/rgc/englisch/managementbyprojects.pdf. 

http://www.rgc.at/fileadmin/rgc/englisch/managementbyprojects.pdf
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λο παραχώρησης περισσότερης αυτονομίας, περιοχών ευθύνης και διαχειρι-

στικής επάρκειας.  

ΕΡΓΑ 

ΕΝΣΟ 

ΦΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΥΟΡΕΙ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΕ 

ΟΜΑΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ 

Αυτοαξιολόγηση 

της μονάδας 

Διαδικασίες επικοινω-

νίας και ροής πληρο-

φοριών 

Επικοινωνία με τις 

ομάδες 

 

Δημιουργία 

ομάδων 

Δημιουργία ομάδων 

Μ και φορέων 

Δημιουργία 

ομάδων Μ και ΚΟ 

ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΟ 

Ενδοσχολική 

επιμόρφωση 

Τλοποίηση της 

επιμόρφωσης 

 

Ανίχνευση 

εκπαιδευτικών 

αναγκών 

Ανίχνευση 

δυνατοτήτων 

επιμόρφωσης 

 

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ 

Εγκατάσταση 

ηλεκτρονικού και 

τεχνολογικού 

εξοπλισμού 

  

Εγκατάσταση 

δικτύου 

επικοινωνίας 

  

 

 Έργα που ταυτίζονται με τη διοικητική λειτουργική επάρκεια, την παιδα-

γωγική λειτουργία, τον εξοπλισμό της σχολικής μονάδας.  

1. Η διοικητική λειτουργία της σχολικής μονάδας θα πρέπει να είναι προ-

σαρμοσμένη στις νέες συνθήκες που απαιτεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σο 

συγκεκριμένο έργο π.χ αφορά την εγκατάσταση του ανάλογου τεχνολογικού 

εξοπλισμού, την επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων που θα έχουν την 

ευθύνη λειτουργίας του συστήματος.  

2. Η παιδαγωγική λειτουργία της σχολικής μονάδας θα πρέπει να έχει ως 

στόχο την σωστή λειτουργία των εκπαιδευτικών στο τομέα της διδακτικής και 

παιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών. Σο έργο αυτό αφορά τις επιμορφω-

τικές δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας 

της σχολικής μονάδας. 

3. Ο τεχνικός εξοπλισμός της σχολικής μονάδας είναι ένα έργο σημαντικό 

στη καθημερινή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η προμήθεια και η εγκατά-

σταση υπολογιστών, η κατασκευή και ο εξοπλισμός της βιβλιοθήκης με σύγχρο-
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νες δομές, η κατασκευή η ανακατασκευή του γυμναστηρίου και ο εξοπλισμός 

του με σύγχρονα μέσα είναι μερικές από τις δράσεις που χαρακτηρίζουν το έργο 

αυτό. 

Εισροές Παραγωγική Διαδικασία Εκροές 

Ανθρ. Πόροι 

Κουλτούρα  

Δομή σχολικής μονάδας 

Τποδομές  

Εξοπλισμός 

Πληροφορίες  

Προϋπολογισμός  

Γνώσεις 

Εξυπηρέτηση Πολιτών 

(Εκπαιδευτικών, Μαθητών, 

Γονέων, Κοινωνικών ομάδων) 

 

Διοικητικό, 

Παιδαγωγικό, 

Εκπαιδευτικό, 

Επιμορφωτικό, 

Σεχνικό, 

Σεχνολογικό 

Έργο/Τπηρεσίες 

 

 

 Ο κύκλος ζωής ενός έργου στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελείται από 

φάσεις που καθιστούν το περιεχόμενο του πιο διαχειρίσιμο. Παρακάτω περι-

γράφονται οι φάσεις ενός έργου επιμόρφωσης: 

 Πρώτη Υάση - Διατύπωση του έργου: τοχοθεσία, διερεύνηση επιμορφω-

τικών αναγκών, συνεργασία με τις ομάδες συμμετεχόντων (stakeholders). 

 Δεύτερη Υάση - Πλάνο και χεδιασμός: Βασικό σχέδιο επιμόρφωσης, κό-

στος υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα, ορισμός ομάδας ή ομάδων εργασίας, ανα-

λυτικό πλάνο υλοποίησης. 

 Σρίτη Υάση - Παραγωγή: Παραγωγή επιμορφωτικού υλικού, προετοιμασία 

εγκαταστάσεων, ορισμός επιμορφωτών και επιμορφούμενων, υλοποίηση επι-

μορφωτικού προγράμματος ή κύκλων επιμόρφωσης ανά γνωστικό αντι-

κείμενο. 

 Σέταρτη Υάση - Ολοκλήρωση και ανατροφοδότηση: Αξιολόγηση του επιμορ-

φωτικού προγράμματος, τελικά αποτελέσματα, ανατροφοδότηση, μελλοντι-

κές ενέργειες. 

 Σέλος, κάθε έργο πρέπει να σχετίζεται άμεσα με το όραμα, την αποστολή 

και τη στρατηγική της σχολικής μονάδας και οι στόχοι του οργανισμού να 

εναρμονίζονται με τους στόχους των έργων. 
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2. ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 Προϋπόθεση αποτελεσματικού σχεδιασμού της σχολικής μονάδας αποτε-

λεί η εμπεριστατωμένη μελέτη του περιβάλλοντος. Η ποσότητα και ποιοτητα 

του ανθρώπινου δυναμικού, η οργανωσιακή κουλτούρα, η δομή, οι υποδομές, ο 

προϋπολογισμός και ο εξοπλισμός της προδιαγράφουν τη ποιότητα των έργων 

που θα υλοποιήσουν. Σα παραπάνω αποτελούν στοιχεία του εσωτερικού περι-

βάλλοντος, ενώ καταλυτικό ρόλο παίζουν και τα χαρακτηριστικά του λειτουρ-

γικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η σχολική μονάδα συνεργάζεται, 

άλληλεπιδρά και λειτουργεί για το λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο αποτε-

λείται από το ΤΠΔΒΜΘ, τη ΠΔΕ, τη ΔΕ, τους φορείς της εκπαίδευσης, τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και την τοπική κοινωνία. Από το 

λειτουργικό της περιβάλλον, μπορεί η σχολική μονάδα να αντλήσει πόρους 

(υλικούς και άυλους) για τα έργα που προτίθεται να υλοποιήσει. Για παρά-

δειγμα, ένα έργο Αγωγής Τγείας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με 

το αντίστοιχο γραφείο της Διεύθυνσης. Έπεται το εξωτερικό περιβάλλον, το 

οποίο αλληλεπιδρά με τις σχολικές μονάδες και αποτελείται από τους προμη-

θευτές, ΟΣΑ, ΜΚΟ, λοιπά υπουργεία, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η λει-

τουργία της σχολικής μονάδας επηρεάζεται από το ευρύτερο κοινωνικό, 

πολιτικό, οικονομικό, τεχνολογικό περιβάλλον, τοπικό, εθνικό και διεθνές. Οι 

παράγοντες αυτοί, γνωστοί και ως παράγοντες PEST(EL), Political, Economic, 

Socio-cultural and Technological (Environmental, Legal) Factors218, αποτε-

λούν το μάκρο-περιβάλλον των σχολικών μονάδων. Η αποκεντρωμένη διοικη-

τική δομή της σχολικής μονάδας καθιστά επιβεβλημένη την προτεραιότητα ικα-

νοποίησης των αναγκών και προσδοκιών του τοπικού περιβάλλοντος για το 

οποίο λειτουργεί. Σο περιβάλλον της σχολικής μονάδας αποτυπώνεται στο σχε-

τικό πίνακα που ακολουθεί: 

                                                           
218 Gillespie, A. (2007) Foundations of Economics, Oxford University Press, Online Resource 

Centre http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199296378/01student/additional/page_12.htm 
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Κοινωνικό Εξωτερικό Λειτουργικό  Εσωτερικό  

Οικονομικές 

Πολιτικές  

Σοπικής 

αυτοδιοίκησης 

Κοινωνικές  

Σεχνολογικές  

Προμηθευτές 

Ο.Σ.Α, ΜΚΟ,  

ΥΟΡΕΙ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ  

 

ΔΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 

ΜΑΘΗΣΕ  

ΓΟΝΕΙ 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 

(ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ 

ΑΠΟΠΑΜΕΝΟΙ) 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΙ 

 

 Έχοντας ορίσει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και τους βασικούς 

της μετόχους, συντελεστές η σχολική μονάδα μπορεί να προχωρήσει στο λει-

τουργικό προγραμματισμό της, λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία του εσωτερικού και τις ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλ-

λοντος (Ανάλυση SWOT). Αντίστοιχα, θα αξιολογηθεί και το λειτουργικό 

περιβάλλον, ανάλογα με τον ρόλο που θα έχουν στον προγραμματισμό της σχο-

λικής μονάδας. Η σε εμπεριστατωμένη μελέτη του μάκρο και μικρο-περιβάλλο-

ντος του σχολείου συμβάλλει στον επιτυχή λειτουργικό σχεδιασμό219. Για παρά-

δειγμα, η υλοποίηση ενός έργου για το οποίο η σχολική μονάδα θα συνεργαστεί 

με το υμβουλευτικό ταθμό Νέων (Ν), θα μελετηθούν τα δυνατά και αδύ-

νατα σημεία του Ν, ενώ για ένα έργο που απευθύνεται στο Ν πρέπει να 

προηγηθεί έλεγχος ευκαιριών και απειλών. Η έρευνα αυτή μπορεί να μελε-

τηθεί με εργαλεία ανάλυσης SWOT και PEST(EL) ώστε να προβλεφθούν κα-

ταστάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το έργο ή να το καταστήσουν άκαι-

ρο, ανεπαρκές, μη στοχευμένο κλπ. 

                                                           
219 Gillespie, A. (2007) Foundations of Economics, Oxford University Press, Online Resource 

Centre, http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199296378/01student/additional/page_09.htm 

Δυνάμεις 

σε τοπικό 

επίπεδο 
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ΑΝΑΛΤΗ SWOT ΓΙΑ ΣΗ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ  

4ΕΣΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΙ ΦΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ 

 ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

Ε


Ψ
Σ

Ε
Ρ

ΙΚ
Η


 Π

Ρ
Ο

Ε
Λ

Ε
Τ


Η


 

  Ε


Ψ
Σ

Ε
Ρ

ΙΚ
Η


  

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΑΔΤΝΑΜΙΕ 

- Τπάρχουν έμπειρα στελέχη 

 (Διευθυντές, Τποδειυθυντές, 

Εκπαιδευτικοί) εντός της χολικής 

Μονάδας 

-  Μπορούμε να συντονίσουμε και να 

υποστηρίξουμε μια επιτροπή 

σχεδιασμού και προγραμματισμού 

-  Διαθέτουμε πληροφορίες και αρχείο 

για άντληση στοιχείων. 

-  Μπορούμε να υπολογίσουμε την εξέ-

λιξη ορισμένων δειτκών (π.χ. 

μαθητικό δυναμικό). 

- Έλλειψη τεχνογνωσίας σύγχρονης 

διοίκησης και εργαλείων σχεδιασμού 

και προγραμματισμού. 

-  Αδυναμία πρόβλεψης του προσωπικού 

των χολικών μονάδων για τη 4ετία. 

-  Αδυναμία πρόβλεψης της 

οικονομικής κατάστασης των 

χολικών Μονάδων. 

-  Περιορισμένα τεχνολογικά μέσα. 

- Αδυναμία ελέγχου εκπαιδευτικών 

αναγκών του προσωπικού 

-  Αδυναμία ελέγχου εκπαιδευτικών 

αναγκών τοπικής κοινωνίας. 

ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΑΠΕΙΛΕ 

-  Καλλικράτης και προγραμματικές 

συνέργειες με ΟΣΑ. 

- Κάθε πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα 

αναθεωρεί στόχους. 

- Έλλειψη κεντρικού στρατηγικού 

σχεδιασμού του Τπουργείου. 

-  Έλλειψη σχεδιασμού και προγραμ-

ματισμού των περιφερειακών υπηρε-

σιών και δομών της εκπαίδευσης. 

- Αδυναμία πρόβλεψης οικονομικών 

αναγκών 

-  Πιθανή αντίδραση τοπικής κοινωνίας 

και βασικών μετόχων. 

Ε
Ξ

Ψ
Σ

Ε
Ρ

ΙΚ
Η


 

Π
Ρ

Ο
Ε

Λ
Ε

Τ


Η


 

-  Ικανά στελέχη φορέων της ευρύτε-

ρης περιοχής της χολικής μονάδας 

-  Σο σύγχρονο μάνατζμεντ αποτελεί 

ευρωπαϊκή προτεραιότητα.  

-  Καλύτερη αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων. 
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ΑΝΑΛΤΗ ΡΕSΣΕΙ. & SWOT ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΨΗ 

ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΨΝ ΦΟΛΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΑΔΤΝΑΜΙΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΑΠΕΙΛΕ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟΙ Δημιουργία Θε-

σμικού Πλαισίου 

Διοίκησης των 

χολικών Μονά-

δων  

υχνές πολι-

τικές αλλαγές - 

Ασταθές πολι-

τικό περιβάλλον 

Δημιουργία 

αξιόπιστου 

σχεδίου διοίκη-

σης για τη λει-

τουργία των 

χολικών Μο-

νάδων 

Αντιδράσεις 

συνδικαλιστών. 

Αντιδράσεις 

στις αλλαγές 

διοίκησης και 

λειτουργίας των 

χολικών Μο-

νάδων. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Ο.Σ.Α, ΕΠΑ Περιορισμένοι 

εθνικοί οικονο-

μικοί πόροι, 

Ύφεση 

Αξιοποίηση 

ΕΠΑ-οικονο-

μική αξιοποίη-

ση των πόρων 

της τοπικής 

κοινωνίας, 

σύνδεση με την 

τοπική οικονο-

μική ζωή  

Ικανό (ποιοτικά 

και ποσοτικά) 

προσωπικό για 

βιώσιμη οικονο-

μική διαχείριση 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΙ Βελτίωση συνθη-

κών διαβίωσης - 

βελτίωση εκπαί-

δευσης όλου του 

κοινωνικού ιστού 

(παιδιών και ενη-

λίκων) 

Δημογραφικά 

στοιχεία  

Τπερπληθυσμός  

Δημιουργία 

ομάδων εργα-

σίας συνδεδεμε-

νες με τη τοπι-

κή κοινωνία.  

Αντιδράσεις 

κοινωνικών 

φορέων με 

αντικρουόμενα 

συμφέροντα 

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟΙ Έρευνα και 

τεχνολογία 

Δυσκολία παρα-

κολούθησης 

αλλαγών 

Μελέτη ερευνη-

τικών δεδομέ-

νων και αξιο-

ποίηση ΣΠΕ 

Ικανά (ποιοτικά 

και ποσοτικά) 

προσωπικό για 

θέματα έρευνας 

και τεχνολογίας 

ΝΟΜΙΚΟΙ Νόμοι για τη 

διοικητική 

οργάνωση της 

εκπαίδευσης - 

χολικές 

Μονάδες 

Προβλήματα 

στην εφαρμογή 

νόμων, συνεχείς 

αναθεωρήσεις 

Θέσπιση νόμου 

που να ταυτίζε-

ται με τις συν-

θήκες διοίκησης 

της σύγχρονης 

εποχής (ΔΕ) 

Ασάφεια στις 

διατάξεις του 

θεσμικού πλαι-

σίου. 

Έλλειψη γνώ-

σης και ερμη-

νείας αυτού.  

 

 Η ικανότητα λήψης αποφάσεων βάσει συνδυασμού των δεδομένων του 

περίπλοκου εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος σχετίζεται με τη θεωρία 

της συστημικής σκέψης (systemic thinking). Η συστημική σκέψη συνδυάζει τις 

γνωστικές ικανότητες της ανάλυσης και της σύνθεσης για τη διεξαγωγή λογι-
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κών συμπερασμάτων220. ύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ένα φαινόμενο ή πρό-

βλημα δε μπορεί να μελετηθεί αποτελεσματικά μόνο του, αλλά ως ολότητα221 σε 

σχέση και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Ένα πρόβλημα βρίσκεται μέσα 

σε ένα σύστημα το οποίο, σύμφωνα με τη θεωρία των Fractals, αποτελείται από 

πρότυπα διαρκώς επαναλαμβανόμενα222, μέσα στα οποία υπάρχουν στοιχεία, 

συνδέσεις και σκοποί σε ισορροπία223, που οδηγούν σε συστημικές λύσεις. Ένα 

σύστημα μπορεί να είναι σκληρό (από άκαμπτα και πιο ελεγχόμενα στοιχεία) ή 

μαλακό και εξελισσόμενο (από πιο περίπλοκα και χαοτικά στοιχεία που δεν 

ελέγχονται εύκολα, όπως η κοινωνία)224. Η συστημική σκέψη αποτελεί εργα-

λείο του σύγχρονου μάνατζμεντ της δημόσιας εκπαίδευσης που λειτουργεί σε 

ενδεχομενικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία καλείται να διοικήσει, να 

συντονίσει, να παράγει και να εφαρμόζει πολιτικές225. 

3. ΟΡΓΑΝΨΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΠΟ 

ΜΟΡΥΗ ΔΕ 

 Η εργοκεντρική διοίκηση των δημόσιων οργανισμών είναι δυνατή έπειτα 

από αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και της εξουσιοδότησης226. Κατά συνέπεια, 

προϋπόθεση για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας υπό μορφή Δ.Ε. είναι να 

αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού υστήματος και να 

θεσμοθετηθεί η αποκεντρωμένη διοίκηση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης με 

παραχώρηση εκτελεστικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων από το ΤΠΔΒΜΘ στη 

Περιφερειακή Διεύθυνση, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη χολική 

μονάδα. Σο ΤΠΔΒΜΘ θα πρέπει να περιοριστεί στον επιτελικό του χαρακτήρα. 

Η αποκέντρωση των εξουσιών σημαίνει μεταφορά αρμοδιοτήτων στη περιφε-

ρειακή δομή (Περιφερειακή Διεύθυνση-Διεύθυνση Εκπαίδευσης- χολική μο-

νάδα) η οποία να αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών για την επίτευξη των 

                                                           
220 Bartlett, G. "Systemic Thinking: a simple thinking technique for gaining systemic focus", at 

the International Conference on Thinking "Breakthroughs 2001", Probsolv International 2001, 

p. 2. 
221 Senge, P. (1990) The Fifth Discipline, New York: Doubleday Currency, p 68. 
222 Bartlett, G. "Systemic Thinking: a simple thinking technique for gaining systemic focus", at 

the International Conference on Thinking "Breakthroughs 2001", Probsolv International 2001, 

p. 4. 
223 Meadows, D. (1989) Harvesting one Hundredfold, UNEP, p. 16. 
224 Sundbo, J. "Innovation and strategic flexibility: An evolutionary approach applied to ser-

vices" in Shavinina, L.V.(Ed.), (2003), The International Handbook on Innovation, Pergamon, 

pp. 97-114, p. 99. 
225 Sterling, S. (2003) Whole Systems Thinking as a Basis for Paradigm Change in Education: 

Explorations in the Context of Sustainability. Submitted for the Degree of PhD of the 

University of Bath., p. 264. 
226 Gareis, R. "Management by Projects: Specific strategies, structures, and cultures of the 

project-oriented company", Roland Gareis Consulting, 2003, pp: 1-19, p.3. 

http://www.rgc.at/fileadmin/rgc/englisch/managementbyprojects.pdf. 

http://www.rgc.at/fileadmin/rgc/englisch/managementbyprojects.pdf
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τιθέμενων στόχων πολιτικής. Επίσης, μέσα σε ένα επικαιροποιημένο θεσμικό 

πλαίσιο το ΤΠΔΒΜΘ δύναται να γνωμοδοτεί, να κάνει συστάσεις, να ασκεί 

ανοικτό συντονισμό και να διεξάγει έρευνες σε εθνικό επίπεδο. Η μεταβίβαση 

εξουσιών από το κέντρο στις περιφέρειες προϋποθέτει την ύπαρξη ικανών στε-

λεχών με τεχνογνωσία που να μπορούν να θέτουν στόχους στρατηγικής σημα-

σίας και να τους υλοποιούν σε περιφερειακό επίπεδο. Διαφορετικά, ένα τέτοιο 

εγχείρημα καθίσταται αναποτελεσματικό και, συνεπώς, μάταιο. 

 Η Δ.Ε. προϋποθέτει μία απλή και ευέλικτη οργανωσιακή δομή βασισμένη 

σε έργα "Management by projects" ή εργοκεντρική "projectised", η οποία θα 

διαχέει την κουλτούρα της Δ.Ε. εντός και εκτός του οργανισμού και θα είναι 

αποκεντρωμένη ώστε να είναι λειτουργική. τόχος επίσης αποτελεί να καταστεί 

η σχολική μονάδα «οργανισμός που μαθαίνει» (learning Organization) και εξε-

λίσσεται μέσω των έργων227. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μπορούν να εφαρ-

μοστούν διάφορα είδη διοίκησης, όπως στρατηγική διοίκηση "strategic mana-

gement" ή διοίκηση μέσω στόχων (MBO), ανάλογα με την πολιτική κάθε χολι-

κής μονάδας. Η οργανωσιακή δομή της αδύναμης μήτρας προσομοιάζει στην 

καθαυτή λειτουργική δομή, ενώ οι δομές ισορροπημένης και δυνατής μήτρας 

δίνουν περισσότερη αυτονομία και δυνατότητα λήψης αποφάσεων στις ομάδες 

έργου και τον Project Manager (ΡΜ) να αυτενεργούν, σε αντίθεση με το λει-

τουργικό οργανωσιακό μοντέλο228. 

 τη παρούσα μελέτη σχετική με διοίκηση σχολικών μονάδων υπό μορφή 

διοίκησης έργου, η διοίκηση της σχολικής μονάδας θα πρέπει να είναι πιο 

ευέλικτη, με περισσότερες εξουσίες, με ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους Διευ-

θυντές καθώς επίσης και στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση 

μιας μορφής εξουσίας που θα χαρακτηρίζεται ως διοίκηση με στόχους.  

 Η λειτουργική δομή της χολικής Μονάδας διατηρείται για τις τυπικές 

και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες της, και δημιουργούνται ομάδες έργου υπό 

την εποπτεία του Διευθυντή της χολικής Μονάδας ως ΡΜ. Η εύρυθμη 

λειτουργία της δομής αυτής προϋποθέτει σαφή προσδιορισμό και ισορροπία 

εξουσιών μεταξύ λειτουργικών θέσεων ευθύνης και Διευθυντών Έργων ώστε να 

μη κυριαρχεί ο ένας στον άλλο229. Η νέα δομή έχει τα χαρακτηριστικά της 

Εργοκεντρικής Διοίκησης: τελέχη και προσωπικό πλήρους απασχόλησης, 

ξεχωριστές λειτουργίες, αυτόνομη αναφορά και λογοδοσία. το Σ.Δ.Ε. θα 

                                                           
227 Ibid.p.3 
228 White, K. (2001) "The functional to matrix transition: common pitfalls", in ExpertSeries, 

PM Solutions, p.1. 
229 Heldman, K. (2009) PMP, Project Management Professional Exam: Study Guide. Fifth 

Edition, Wiley Publishing Inc., p. 20. 
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εντάσσονται όλα τα έργα και θα είναι υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό και τη 

στελέχωση των ομάδων έργου, την παροχή, δηλαδή, υλικών και άυλων πόρων. 

 το διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται σχηματικά η πρόταση οργα-

νωσιακής δομής της χολικής Μονάδας, σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση. 

Έχοντας στόχο να προσφέρουμε μία πρακτική οργανωσιακή δομή, προτείνουμε:  

Ομάδες Έργου υπό την εποπτεία του Διευθυντή της χολικής Μονάδας. Ο 

Διευθυντής αναλαμβάνει ρόλο ΡΜ και έχει τη γενική εποπτεία των έργων. 

Κάθε Τπεύθυνος έργου είναι μόνιμο στέλεχος που είναι υπεύθυνος για την 

ομάδα έργου, την απόδοση του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει και τη 

διαχείριση του προϋπολογισμού. Αποφασίζει για το έργο απλοποιώντας τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και λογοδοτεί στον Διευθυντή της χολικής 

Μονάδας. Κάθε ομάδα έργου αποτελείται από ικανό προσωπικό του σχολείου 

και, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, από προσωπικό των φορέων του 

συμμετέχουν στο έργο, με απόφαση του Διευθυντή του χολείου σε συνεργασία 

με τον Τπεύθυνο του έργου. Σα μέλη κάθε ομάδας, για το χρονικό διάστημα 

που αυτή συστήνεται, λογοδοτούν μόνο στον Τπεύθυνο του Έργου και όχι στο 

λειτουργικό τους προϊστάμενο, ή και στους δύο υπό τον όρο να υπάρχουν σαφώς 

διαχωρισμένες και μη αλληλοσυγκρουόμενες αρμοδιότητες και ρόλους. 

 Η προτεινόμενη οργανωσιακή δομή διευκολύνει και απλουστεύει τη ροή 

της πληροφορίας, η οποία διαχέεται άμεσα και γρήγορα μεταξύ των δικτύων 

έργων και της λειτουργικής γραμμής. Σα έργα προκύπτουν έπειτα από τη 

συζήτηση στο ύλλογο διδασκόντων, μετά από την εισήγηση του Διευθυντή της 

σχολικής Μονάδας. Ση πρόταση την επεξεργάζεται επιτροπή που συστήνεται με 

απόφαση του Διευθυντή του σχολείου. Η συγκεκριμένη επιτροπή λειτουργεί σε 

ετήσια βάση, συστήνεται με απόφαση του υλλόγου Διδασκόντων και σκοπό 

έχει να προγραμματίζει δράσεις, να θέτει στόχους, να αναθεωρεί αυτούς, σύμ-

φωνα με τα δεδομένα του περιβάλλοντος. Επίσης η επιτροπή αυτή συμμετέχει 

στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Προτείνει στο ύλλογο 

Διδασκόντων τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες για τη λειτουργία της 

σχολικής μονάδας και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου 

θέτει νέους στόχους, κάνει διορθωτικές κινήσεις και ετοιμάζει σχέδια δράσης. 
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4. ΟΡΓΑΝΨΙΑΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΙΑΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 Πριν την εκκίνηση ενός έργου, είναι σημαντικός ο καθορισμός των Οργα-

νωσιακών τοιχείων της σχολικής μονάδας. υγκεκριμένα, είναι αναγκαίο να 

ξεκαθαριστούν και να είναι γνωστές σε όλους (στελέχη και προσωπικό) οι 

διαδικασίες, οι μέθοδοι, οι οδηγίες και τα αρχεία του οργανισμού. Όλοι οι 

μέτοχοι οφείλουν να συναποφασίσουν και να δεσμευτούν στην τήρηση των ανω-

τέρω στοιχείων, ώστε να δρουν συντονισμένα και αποδοτικά. Παράλληλα, είναι 

χρήσιμο να συγκεντρωθούν τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία του οργανισμού 

σε βάσεις δεδομένων, με στόχο τη δημιουργία εταιρικής γνώσης, η οποία είναι 

σημαντική τόσο για το ιστορικό της σχολικής μονάδας, όσο και για τον ορθολο-

γικό και στοχευμένο σχεδιασμό νέων έργων. Δηλαδή, πρέπει να αποτιμηθεί 

ποιοτικά και ποσοτικά τα έργα που έχουν υλοποιηθεί κατά το παρελθόν και η 

λειτουργία της σχολικής μονάδας, όπως για παράδειγμα: καταγραφή νέας 

γνώσης που αποκτήθηκε μετά το πέρας ενός έργου και δημιουργία δεικτών για 

τη διεκπεραίωση εγγράφων, προγράμματα καινοτόμων δράσεων, σεμινάρια κλπ. 

Ο όγκος, η εγκυρότητα και η διαρκής επικαιροποίηση των οργανωσιακών στοι-

χείων αυξάνουν τις πιθανότητες αποτελεσματικής στοχοθεσίας και υλοποίηση 

έργων. 

 Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων της 

σχολικής μονάδας. Η λειτουργία κάθε τμήματος πρέπει να είναι ξεκάθαρη και 

οι συνθήκες εργασίας γνωστές. Σόσο το προσωπικό (στελέχη και υπάλληλοι) όσο 

και το λειτουργικό περιβάλλον πρέπει να γνωρίζουν τη στρατηγική και τις 

πολιτικές της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζονται ή ανήκουν. Προτεί-

νεται η συνεχής διάχυση του οράματος, αποστολής, κουλτούρας και στρατη-

γικής από τα στελέχη μέσω δράσεων δια ζώσης, ενημερωμένου ιστότοπου κλπ. 

Επίσης, ο Διευθυντής Έργου οφείλει να γνωρίζει τις γνώσεις, ικανότητες, 

δεξιότητες του προσωπικού. 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΤΛΛΟΓΟ 

ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΡΓΟΤ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 
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 Η οργανωσιακή κουλτούρα που αναπτύσσεται και καλλιεργείται σε μία 

εργοκεντρική υπηρεσία διοίκησης της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από διαρκή 

εξέλιξη και αλλαγή, δυνατότητες επιμόρφωσης, ομαδικό πνεύμα, αυτονομία, 

προσαρμοστικότητα στις ανάγκες των έργων και δημιουργικότητα. Σα στοιχεία 

που συνθέτουν την κουλτούρα της εργοκεντρικής διοίκησης υπόκεινται σε 

συνεχή εξέλιξη230 και επαναπροσδιορισμό ανάλογα με τις αντικειμενικές συν-

θήκες του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, μία αλλαγή στο τεχνολογικό περι-

βάλλον της σχολικής μονάδας, όπως η εγκατάσταση ενός νέου πληροφοριακού 

συστήματος, επιφέρει αλλαγή στη συμπεριφορά και τις νόρμες του οργανισμού, 

μεταβάλλοντας τη κουλτούρα του. 

5. Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε ΡΟΛΟ PROJECT 

MANAGER ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ (CHIEF EXECU-

TIVE OFFICER - CEO) 

 ήμερα, οι διαχειριστές έργου (Project Managers - PM) θεωρούνται «πρά-

κτορες αλλαγής και καινοτομίας»231. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε 

ρόλο ΡΜ είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την διαχείριση του έργου, την 

εποπτεία και τον έλεγχο της απόδοσης, την επαφή/διαπραγμάτευση με τους πο-

λίτες-πελάτες και την εξασφάλιση και διαχείριση των απαιτούμενων πόρων, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Ο διαχειριστής έργου έχει ευθύνη για 

την υλοποίηση του έργου έγκαιρα, εντός προγραμματισμού και σύμφωνα με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές, αλλά συχνά δεν ασκεί εξουσία στην ομάδα έργου, 

καθώς ο ρόλος του περιορίζεται περισσότερο στο να συντονίζει και να ενοποιεί 

λειτουργικά τις δραστηριότητες232. την περίπτωση αυτή, ο Διευθυντής του 

σχολείου αναλαμβάνει ρόλο Διευθύνοντος υμβούλου (CEO) της σχολικής 

μονάδας. ε κάθε περίπτωση, ο Διευθυντής που ασκεί διοίκηση με έργα οφείλει 

να έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία - γνώση διαδικασιών, γνωστικών περιο-

χών και εργαλείων - της Δ.Ε233, η οποία θα εφαρμόζεται ανάλογα με τις συνθή-

κες και τις απαιτήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του 

σχολείου. Κατά συνέπεια, το μοντέλο διοίκησης που θα εφαρμοστεί πρέπει να 

είναι συμβατό με τους στόχους και τις προϋποθέσεις του οργανισμού. 

                                                           
230 Gareis, R. "Management by Projects: Specific strategies, structures, and cultures of the 

project-oriented company", Roland Gareis Consulting, 2003, pp: 1-19, p.13. 

http://www.rgc.at/fileadmin/rgc/englisch/managementbyprojects.pdf. 
231 Levi, R. (2009) "Innovative approaches in Project Management for personnel in the 

educational and public administration fields", Haifa-Jaszbereny, Szent Istvan University, 

Faculty of Applied and Professional Arts, p. 4. 
232 Murch, R. (2000) Project Management Best Practices for IT Professionals, Pearson 

Education, p. 17. 

 

http://www.rgc.at/fileadmin/rgc/englisch/managementbyprojects.pdf
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 Πρώτο μέλημα του Διευθυντή αποτελεί η οργάνωση και ο συντονισμός της 

υπηρεσίας σύμφωνα με το οργανωσιακό μοντέλο Δ.Ε. που έχει επιλέξει για την 

υπηρεσία. Ο Διευθυντής πρέπει, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εσωτε-

ρικού περιβάλλοντος, να καθορίσει, να κατανείμει και να ιεραρχήσει την ευθύ-

νη και εξουσία των διαχειριστών έργων και των λειτουργικών προϊσταμένων με 

τρόπο ώστε να μην επικαλύπτονται προκαλώντας δυσλειτουργία στον οργανι-

σμό. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους άμεσους συνεργάτες του, οφείλει να 

προβεί σε προγραμματισμό και κατανομή πόρων στα λειτουργικά τμήματα και 

τις ομάδες έργων. Οι οργανωτικές δεξιότητες σε συνδυασμό με τα κατάλληλα 

εργαλεία θα βοηθήσουν τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας να συντονίσει 

αποτελεσματικά τις εργασίες και τις επαφές του τόσο με τις ομάδες έργου όσο 

και με τα λειτουργικά τμήματα. 

 Ο Διευθυντής πρέπει να έχει γρήγορη πρόσβαση στη πληροφορία, η οποία 

εξασφαλίζεται με τη χρήση εργαλείων, όπως τα λογισμικά Δ.Ε. καθώς και με 

τον τρόπο ροής της πληροφορίας εντός και εκτός οργανισμού. Σαυτόχρονα, κρί-

νεται σημαντική η ικανότητα απορρόφησης μεγάλου όγκου πληροφορίας από 

διαφορετικές πηγές234. Ένα επιτελείο εμπειρογνωμόνων στη διαχείριση έργου 

που θα συνεπικουρεί τον Διευθυντή του σχολείου δύναται να διευκολύνει το 

έργο της διοίκησης, ιδίως όταν υλοποιούνται πολλά έργα αυξημένης πολυπλο-

κότητας. 

 Η προσωπικότητα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας παίζει εξέχοντα 

ρόλο στη διατήρηση και υποκίνηση του προσωπικού της. Η ικανότητα διαχεί-

ρισης, ελέγχου και επίλυσης προβλημάτων πάσης φύσεως (μεταξύ του προσω-

πικού, σχετικά με το έργο κλπ.) και η δυνατότητα να ξεπερνά εμπόδια αποτελεί 

πλεονέκτημα για τον οργανισμό και μειώνει τους κινδύνους των έργων. Σα 

παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν με τη Διοίκηση μέσω Παραδείγματος 

(Manage by example - MBE) σύμφωνα με την οποία ο Διευθυντής του σχολείου 

θα λειτουργεί ως πρότυπο για τους εργαζόμενους, με τη θετική στάση παρά τις 

δυσκολίες ενός έργου, τον ξεκάθαρο ορισμό των προσδοκιών του στο προσωπικό, 

την ενσυναίσθηση και την ευθύτητα του χαρακτήρα235. Εξέχουσα σημασία έχει 

επίσης η ικανότητα του διαχειριστή έργου να προβλέπει την εξέλιξη του 

οργανισμού καθώς και ζητήματα που ανακύπτουν απρόοπτα προβαίνοντας στις 

ανάλογες ενέργειες, να διαχειρίζεται με δημιουργικό πνεύμα και ευελιξία την 

αλλαγή, να δείχνει ανοχή στην αβεβαιότητα και να έχει δεξιότητες διαπραγ-

μάτευσης και διαχείρισης ρίσκου.  

                                                           
234 Murch, R. (2000) Project Management Best Practices for IT Professionals, Pearson 

Education, p. 18. 
235 Ibid., p. 15. 
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 Η ροή σκέψης για το προγραμματισμό στα πλαίσια λειτουργίας της σχολι-

κής μονάδας επικεντρώνεται στα εξής στάδια: 

1.  Ποιο είναι το όραμα του Διευθυντή του σχολείου για τη λειτουργία του 

σχολείου.  

2.  Ποιες είναι οι πληροφορίες, οι γνώσεις, οι δεξιότητες και τα εργαλεία που 

χρειάζονται για την υλοποίηση και τη λειτουργία της οργανικής μονάδας 

(σχολείο). 

3.  Ποια είναι η σημερινή κατάσταση της σχολικής μονάδας; Μια ουσιαστική 

αποτίμηση της εικόνας του σχολείου. 

4.  Ποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν στη διάρκεια της θητείας του 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας.  

5.  Αποτίμηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού της οργανικής 

μονάδας. 

6.  Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της σχολικής μονά-

δας. Ανίχνευση του αναγκαίου αριθμού προσωπικού για την ομαλή λει-

τουργία του σχολείου. 

7. Ποιους και πόσους πόρους μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Διευθυντής του 

σχολείου για την υλοποίηση των έργων. 

 ύμφωνα με την έρευνα που υλοποιήθηκε, ο Διευθυντής του σχολείου δεν 

γνωρίζει τη διαδικασία της διοίκησης έργου. Επίσης δεν μπορεί να είναι 

συνεπής στη διαδικασία του προγραμματισμού στη διαχείριση έργου. Αυτή η 

διαπίστωση είναι ανεξάρτητα του τύπου του σχολείου. Οι απαντήσεις των Διευ-

θυντών είναι ίδιες ανεξάρτητα ποιο τύπο σχολείου διευθύνει. Η συγκριτική 

μελέτη δεν έδωσε διαφοροποιημένα αποτελέσματα. Μπορεί η λειτουργία και ο 

βαθμός δυσκολίας της να είναι διαφορετικός αλλά οι δυσκολίες και προβλήματα 

που ανακύπτουν είναι τα ίδια. Επίσης διαφοροποίηση δεν παρατηρούμε σε 

ερωτήσεις που έχουν ως αντικείμενο τον τρόπο διοίκησης των σχολικών 

μονάδων. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας δεν λειτουργεί ως μάνατζερ. Δεν 

έχει τα χαρακτηριστικά αλλά και τις αρμοδιότητες εκείνες που θα του 

επιτρέψουν να λειτουργήσει ως διαχειριστής των έργων.  

 Όλα τα παραπάνω και κυρίως τα σχετικά με τη ροή σκέψης σχετικά με το 

προγραμματισμό λείπουν από τη διοίκηση του σημερινού σύγχρονου σχολείου. 

Διαπίστωση που οδηγεί σε νέες μεθόδους διοίκησης των σχολικών μονάδων που 

να αποτυπώνουν τη σύγχρονη αντίληψη διοίκησης όπως έχει διατυπωθεί στα 

προηγούμενα κεφάλαια. 
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6. ΓΝΨΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΕ ΣΗ ΦΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

Ι. Διαχείριση ενοποίησης έργου στις σχολικές μονάδες 

 τόχος αποτελεί η ενοποίηση των 42 διαδικασιών του έργου σε ένα ενιαίο 

πλάνο, με στόχο την εξασφάλιση συνοχής και συντονισμού. 

Εκκίνηση 

 ήμερα επικρατεί η στρατηγική προσέγγιση στη Δ.Ε.236. Η πρώτη φάση 

εκκίνησης ενός έργου είναι η περίοδος σύλληψής του. Κατά τη διάρκειά της, η 

σχολική μονάδα συνειδητοποιεί την ανάγκη υλοποίησης ενός συγκεκριμένου 

έργου λαμβάνοντας υπόψη τις επιρροές, ανάγκες και επιθυμίες του λει-

τουργικού και εξωτερικού περιβάλλοντος σε σχέση με τις δυνατότητες, αρμο-

διότητες και εξουσίες της. Η περίοδος αυτή δύναται να συμπίπτει με την 

περίοδο προγραμματισμού του οργανισμού για μακροπερόθεμους στόχους ή με 

περιόδους λειτουργικού σχεδιασμού για μεσο-βραχυπρόθεσμους στόχους. Έπε-

ται η φάση ορισμού του φυσικού αντικειμένου και η σύνταξη του Φάρτη του 

Έργου (Project Charter), όπου ορίζεται το φυσικό αντικείμενο, οι απαιτούμενοι 

πόροι, η ομάδα έργου, οι βασικοί μέτοχοι και τα παραδοτέα, βάσει της Δήλωσης 

Εργασίας (Statement of Work - SOW) των οργανωσιακών στοιχείων της σχολι-

κής μονάδας και τις ανάγκες του πελάτη237 (τοπικής κοινωνίας). Ο Φάρτης 

Έργου αποτελεί το αρχικό συμβόλαιο για την έναρξη του έργου που εγκρίνεται 

από το σύλλογο διδασκόντων. 

χεδιασμός 

 Κατά τη διαδικασία αυτή αναπτύσσεται το σχέδιο δράσης του έργου και τα 

πιο σημαντικά στοιχεία του που είναι τα σημεία εκκίνησης και αφορούν τη 

περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, του χρονοδιαγράμματος και του κόστους. 

Εκροή της διαδικασίας αυτής είναι το χέδιο Διοίκησης Έργου (Project Mana-

gement Plan - PMP) μέσα στο οποίο υπάρχουν τα επικουρικά σχέδια των γνω-

στικών περιοχών ΔΕ. Πρόκειται για το πιο σημαντικό εργαλείο του έργου που 

ενοποιεί διαδικασίες και γνωστικές περιοχές, υπεύθυνος για το οποίο είναι ο 

Τπεύθυνος Έργου. Για τη σύνταξη του ΡΜΡ λαμβάνονται υπόψη τα οργανωσια-

κά στοιχεία και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες της σχολικής μονάδας και ο 

                                                           
236 Levi, R. (2009) "Innovative approaches in Project Management for personnel in the 

educational and public administration fields", Haifa-Jaszbereny, Szent Istvan University, 

Faculty of Applied and Professional Arts, p. 5. 
237 Greene, J. & Stellman, A. (2009) Head First PMP, A Brain-Friendly Guide, 2nd Edition, 

O'Reilly, p. 98. 
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Φάρτης του Έργου. Θεωρείται σημαντική η ενημέρωση και συνεργασία με τους 

βασικούς μετόχους του έργου, μέσα από δειγματοληπτικές έρευνες, άτυπες συ-

ναντήσεις ή συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων. Είναι επίσης σημαντική 

η παρουσία εμπειρογνωμόνων (χολικών υμβούλων, Προϊσταμένων, Τπευ-

θύνων Καινοτόμων δράσεων ) στη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.  

Εκτέλεση 

 Κατά την περίοδο της εκτέλεσης, υλοποιούνται οι εργασίες που προγραμ-

ματίστηκαν στο σχεδιασμό. Ο Τπεύθυνος Έργου σε συνεργασία με την ομάδα 

έργου συντονίζει και διαχειρίζεται βήμα-βήμα κάθε δραστηριότητα του ΡΜΡ. 

Εδώ δημιουργούνται τα παραδοτέα του έργου και συλλέγεται κάθε πληροφορία 

από το εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας που αφορά την 

απόδοση του έργου, της ομάδας και των προδιαγραφών του ΡΜΡ. Ψς αποτέ-

λεσμα, η ομάδα και ο οργανισμός αποκτά σταδιακά εμπειρία, καλύτερη κα-

τανόηση των μετόχων της και πρόσθετη εταιρική γνώση για το μέλλον. Κατά τη 

διαδικασία αυτή, θεραπεύονται οι ατέλειες που έχουν τυχόν διαγνωστεί (σε 

τεχνικό, συντονιστικό, επιστημονικό, παιδαγωγικό κλπ. επίπεδο) και οι οποίες 

μπορεί να επηρεάζουν και τα παραδοτέα. 

Επιτήρηση και Έλεγχος 

 Η απόδοση του έργου σύμφωνα με τις αρχικές του προδιαγραφές παρα-

κολουθείται συνεχώς, ώστε η ομάδα έργου να μπορεί να προβεί σε διορθωτικές 

κινήσεις και αλλαγές εάν κριθεί απαραίτητο. Η διαδικασία αυτή μειώνει το 

ρίσκο αποτυχίας του έργου, το οποίο είναι αρκετά υψηλό ανάλογα με την 

πολυπλοκότητα του έργου και σε συνδυασμό με το σύγχρονο ενδεχομενικό 

περιβάλλον. Όταν εντοπιστεί η ανάγκη αλλαγής, η Ο.Ε. πρέπει να ενεργήσει 

συντονισμένα και να μελετήσει από την αρχή το ΡΜΡ, για να αποτρέψει το 

ενδεχόμενο διορθωτικών κινήσεων σε μία περιοχή που μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά άλλες. Επίσης, πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση για τη λειτουργία 

τόσο της σχολικής μονάδας όσο και των φορέων που συμμετέχουν στην υλο-

ποίηση του έργου καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος επικαλυπτόμενων δράσεων. Για 

παράδειγμα, η αλλαγή του χρόνου μιας εκδήλωσης κατά την περίοδο των πα-

νελλαδικών εξετάσεων μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία του έργου, λόγω 

μειωμένης συμμετοχής. Επίσης, η εφαρμογή μιας εναλλακτικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής σε περίοδο κοινωνικών αναταράξεων δύναται να δυναμιτίσει ανεπι-

θύμητες αντιδράσεις. Για τους παραπάνω λόγους, ο Τπεύθυνος Έργου οφείλει 

να γνωρίζει το περιβάλλον της σχολικής μονάδας και να διαπραγματεύεται τις 

τεκμηριωμένες αλλαγές με τους βασικούς μετόχους του έργου, προτού προβεί σε 
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διορθωτικές κινήσεις και επικαιροποίηση του ΡΜΡ. Η συνεννόηση του Τπευ-

θύνου Έργου με τους μετόχους της σχολικής μονάδας μπορεί να αποκτήσει 

θεσμικό χαρακτήρα, αν γίνεται στο πλαίσιο του συλλόγου διδασκόντων, το 

οποίο θα εγκρίνει τις αλλαγές. Όλες οι παραπάνω διαδικασίες πρέπει να 

αποτυπώνονται σε ένα πληροφοριακό σύστημα, που θα περιέχει το ιστορικό του 

έργου. 

Κλείσιμο 

 Η παράδοση του τελικού κοινωνικού αγαθού, υπηρεσίας ή προϊόντος, στο 

μαθητικό/εκπαιδευτικό δυναμικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της 

σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές χρόνου, κόστους και ποιο-

τητας, σηματοδοτεί το κλείσιμο του εκάστοτε έργου. Και κατά τη διαδικασία 

του κλεισίματος συστήνεται επιτροπή, παρουσία υπευθύνων επιστημόνων, το 

οποίο ελέγχει τη περάτωση και εγκρίνει το κλείσιμο του έργου. Επίσης, παρου-

σιάζεται καταγεγραμμένη η νέα εταιρική γνώση, η οποία θα συμπεριληφθεί στο 

ιστορικό της ΠΔΕ για να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικά έργα. 

ΙΙ. Διαχείριση αντικειμένου εργασιών έργου στη σχολική μονάδα 

 Σο φυσικό αντικείμενο (Υ.Α) ή το αντικείμενο εργασιών (scope) του τελι-

κού προϊόντος/υπηρεσίας και του έργου αποτελεί πρωταρχικό στόχο του έργου. 

Η ομάδα εργασίας της σχολικής μονάδας πρέπει να γνωρίζει τόσο τα χαρακτη-

ριστικά και τις λειτουργίες της τελικής υπηρεσίας/παραδοτέου για το οποίο 

γίνεται το έργο (product scope), όσο και το είδος της εργασίας που πρέπει να 

τελεστεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο (project scope)238. Για να γίνει 

αυτό μεθοδικά, πρέπει να σχεδιαστεί το πλάνο διαχείρισης του Υ.Α., το οποίο 

ορίζει τις χρήσιμες εργασίες, αποκλείει την περιττή δουλειά και ελέγχει τις 

πιθανές αλλαγές. 

υλλογή Προϋποθέσεων 

 Η διαδικασία αυτή αποτελεί μια περίοδο συνεργασίας με τους μετόχους 

του έργου και εφαρμογής εργαλείων για τη συλλογή των όρων/προϋποθέσεών 

του. Η σύνταξη καινοτόμων προγραμμάτων είναι ένα μεγάλο και φιλόδοξο έργο 

με μελλοντική προστιθέμενη αξία. Οι ενδιαφερόμενοι-μέτοχοι είναι οι μαθητές, 

οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι τοπικοί φορείς, τα ΑΕΙ και, εν συνόλω, ολόκληρη 

η τοπική κοινωνία με την οποία η σχολική μονάδα πρέπει να συνδιαλλαχθεί, 

χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως: συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατηρήσεις 

                                                           
238 Greene, J. & Stellman, A. (2009) Head First PMP, A Brain-Friendly Guide, 2nd Edition, 

O'Reilly, p. 159. 
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και συσκέψεις. Για να διασφαλιστεί η επιστημονική εγκυρότητα του έργου, 

προτείνεται η δημιουργία ομάδων εστίασης με εμπειρογνώμονες (πανεπιστη-

μιακούς, σχολικούς συμβούλους και στελέχη) και ενδιαφερόμενους που θα ορί-

σουν επιστημονικά, χρηστικά και αποτελεσματικά τους άξονες και τις θεμα-

τικές περιοχές των προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων. Η διαδικασία καταγρά-

φεται και τεκμηριώνεται με το σχέδιο διαχείρισης των προϋποθέσεων.  

Ορισμός Υυσικού Αντικειμένου 

 Έπειτα από μελέτη του χάρτη του έργου, των προϋποθέσεων και των 

οργανωσιακών στοιχείων της σχολικής μονάδας, συντάσσεται στο χέδιο Διαχεί-

ρισης Υ.Α. όπου ορίζεται το αντικείμενο εργασιών, οι εργασίες του έργου, η 

διαχείριση και ο έλεγχος του Υ.Α. Ο ορισμός του Υ.Α. αποτελεί την αναλυτική 

περιγραφή του τελικού παραδοτέου, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η 

επιλογή των σκοπών και στόχων των προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων, μέσα 

στο γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο, η παιδαγωγική προσέγγιση, οι διαδικασίες 

μάθησης, το περιεχόμενο και η μέθοδος αξιολόγησης. ταδιακά με την εισροή 

περισσότερων πληροφοριών, το Υ.Α. αναλύεται με λεπτομέρεια σε επίπεδο πα-

ραδοτέων, προϋποθέσεων, περιορισμών, υποθέσεων και προτεραιοτήτων. ημα-

ντικός είναι ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων που θα στηρίξουν τεχνικά, επιστη-

μονικά και παιδαγωγικά το Υ.Α.  

Δημιουργία Δομής Ανάλυσης Εργασιών (WBS) 

 Μετά την έγκριση της παραπάνω διαδικασίας από το σύλλογο διδασκό-

ντων, ακολουθεί η δημιουργία της WBS, η οποία αποσυνθέτει ιεραρχικά το 

Υ.Α. σε παραδοτέα, φάσεις και πακέτα εργασίας. Κάθε επίπεδο WBS αποτελεί 

την ιεραρχική αποσύνθεση του προηγούμενου και καταλήγει σε πακέτα εργα-

σίας (Work Packages - WP) που μπορούν να υλοποιηθούν από μικρότερες 

ομάδες ατόμων. 

ΙΙΙ. Διαχείριση χρόνου έργου στη σχολική μονάδα 

 Η διαχείριση χρόνου στη Δ.Ε. αποτελεί τη λογική χρονική ακολουθία των 

δραστηριοτήτων. Κάθε πακέτο εργασίας αποσυντίθεται σε δραστηριότητες, οι 

οποίες μπορούν να οριστούν και να υπολογιστούν χρονικά, ανάλογα με τα οργα-

νωσιακά στοιχεία και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες της σχολικής μονά-

δας. υχνά, δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός για όλες τις δραστηριότητες 

από την αρχή, λόγω μειωμένης πληροφόρησης ή άλλων παραγόντων, αλλά 

μπορούν να προγραμματιστούν οι αρχικές ή βασικές εργασίες που ορίζουν και 

τα ορόσημα του έργου (Σεχνική Rolling wave). Η τελική λίστα δραστηριοτήτων 
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με τα χαρακτηριστικά τους και τα ορόσημα αποτελεί το χρονοπρογραμματισμό 

κάθε πακέτου εργασίας. 

 Η υλοποίηση των προγραμμάτων των καινοτόμων δράσεων έχει ορισμένο 

χρόνο υλοποίησης. Έτσι δημιουργείται ένας χρονοπρογραμματισμός ενεργειών 

που βοηθούν στην υλοποίηση του έργου. 

ΙV. Διαχείριση κόστους έργου στη σχολική μονάδα 

 Σο κόστος ενός έργου πρέπει να υπολογίζεται, να ορίζεται και να ελέγχε-

ται συνεχώς, καθώς αποτελεί ένα από τους 3 βασικούς πυλώνες του έργου. Μετά 

τον υπολογισμό του προϋπολογισμού, ορίζεται το σημείο εκκίνησης κόστους 

(baseline cost) του έργου, λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς (π.χ. συμβούλους) και 

τα οικονομικά όρια του οργανισμού. Όλα τα κόστη συγκεντρώνονται ανά πακέ-

το εργασίας (Cost Aggregation) σε λογαριασμούς ελέγχου. Παράλληλα, δη-

μιουργείται αποθεματικό ανάλογα με το προσδοκώμενο ρίσκο. Σο πλάνο που δη-

μιουργείται ελέγχεται συνεχώς κατά την εξέλιξη του έργου (π.χ. με ένα 

λογισμικό Δ.Ε. ή με άλλα εργαλεία), ώστε να μη συμβούν σημαντικές παρεκ-

κλίσεις. 

V. Διαχείριση ποιότητας έργου στη σχολική μονάδα 

 Η έννοια της ποιότητας στη Δ.Ε. σχετίζεται με τις προσδοκίες και τις 

ανάγκες των ενδιαφερόμενων/πελατών239 τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί το 

έργο. Είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας μαζί με το 

αντικείμενο εργασιών και το κόστος. Ο Juran ορίζει την ποιότητα ως "καταλ-

ληλότητα για χρήση"240 (fitness for use) και ο Crosby εστιάζεται στη "συμμόρ-

φωση στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές" (conformance to requirements)241. 

Κατά συνέπεια, ποιότητα είναι η μέτρηση της εγγύτητας του έργου σε σχέση με 

τις προϋποθέσεις του242. Η σχολική μονάδα που υλοποιεί ένα έργο πρέπει να 

γνωρίζει και να επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους, ώστε να διασφαλίσει την 

αποτελεσματικότητα του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας. Πρώτα συντάσσεται το 

σχέδιο διαχείρισης ποιότητας, το οποίο περιέχει τις δραστηριότητες που θα 

διασφαλίσουν την ποιότητα του έργου, με στόχο την πρόληψη πιθανών 

ελαττωμάτων. Κατά τη διάρκεια του έργου γίνεται επιτήρηση των παραμέτρων 

                                                           
239 Deming, W.E. (1986), "Out of the crisis", MIT Centre of Advanced Engineering Study, 

Cambridge, MA. 
240 Juran, J.M. (1964), "Managerial Breakthrough: A new Concept of a Manager's Job", 

McGraw- Hill, New York. 
241 Crosby, P.B. (1979), "Quality is free. The art of making quality certain", New American 

Library, NY. 
242 Greene, J. & Stellman, A. (2009) Head First PMP, A Brain-Friendly Guide, 2nd Edition, 

O'Reilly, p. 394. 
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ποιότητας σε όλες τις κρίσιμες δραστηριότητες ώστε να διασφαλιστεί η ποιο-

τητα. Η σχολική μονάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα εργαλεία 

ποιοτικού ελέγχου, όπως Pareto και Control Charts, τα οποία μπορούν να 

σχεδιαστούν σε φύλλο excel, διάγραμμα ροής και διάγραμμα Ishikawa ή Χαρο-

κόκαλο (σχέση αιτίου - αποτελέσματος). Με τα εργαλεία αυτά μπορούν να εντο-

πιστούν και να διορθωθούν τυχόν ελαττώματα κατά την υλοποίηση του έργου. 

VI. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων έργου στις σχολικές μονάδες 

 Η ανάπτυξη του σχεδίου ανθρώπινων πόρων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα 

της σχολικής μονάδας που λειτουργεί υπό μορφή Δ.Ε. και περιλαμβάνει το 

είδος των ανθρώπινων πόρων, τους ρόλους, τις υποχρεώσεις, την υποκίνηση και 

την επιμόρφωσή τους. 

 Οι ομάδες έργου που μπορούν να συσταθούν στη σχολική μονάδα είναι 

προσωρινές, δηλαδή συστήνονται και διαλύονται σύμφωνα με τον κύκλο ζωής 

του έργου και αποτελούνται από εργαζόμενους εντός και εκτόςτου οργανι-

σμού243 ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, δηλαδή από το προσωπικό της 

σχολικής μονάδας και από το λειτουργικό της περιβάλλον. Οι ομάδες αυτές 

είναι πιο ευέλικτες και έχουν δυνατότητα λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του 

έργου, παρακάμπτοντας την ιεραρχία και το κόστος των γραφειοκρατικών 

καθυστερήσεων. Η λογοδοσία των μελών μιας ομάδας μπορεί να ποικίλει ανά-

λογα με την οργανωσιακή δομή της σχολικής μονάδας. Οι ρόλοι, η λογοδοσία 

και οι αρμοδιότητες πρέπει να είναι συγκεκριμένες, ξεκάθαρες και γνωστές σε 

στελέχη και προσωπικό.  

τελέχωση 

 Για να είναι αποτελεσματική, η ομάδα έργου πρέπει να αποτελεί μία 

δομημένη οντότητα με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που στοχεύει 

στην επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η μελετημένη επιλογή της ομάδας έργου 

από τον ΡΜ σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του έργου σε 

ανθρώπινους πόρους βάσει γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, στάσεων και 

κουλτούρας, συμβάλλει στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και την αποτε-

λεσματικότητά του. Οι ανθρώπινοι πόροι που θα στελεχώσουν τα έργα πρέπει 

να ορίζονται για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου. ε πρώτη επιλογή 

οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας που ανήκουν οργανικά σε αυτή και δεν 

πρόκειται να φύγουν από τη σχολική μονάδα. Επίσης, οι ανθρώπινοι πόροι 

μπορεί να προέρχονται από το μόνιμο προσωπικό με εμπειρία και επαρκή 

                                                           
243 Heldman, K. (2009) PMP Project Management Professional Exam STUDY GUIDE, Fifth 

Edition, Wiley Publishing, Inc. p.340. 
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εκπαίδευση. Σέλος, προσωπικό συνεργαζόμενων φορέων θα μπορούσαν, σε 

περίπτωση που ένα έργο χρειάζεται τεχνογνωσία η οποία δεν καλύπτεται από 

το ανθρώπινο δυναμικό της σχολικής μονάδας, να στελεχώσουν ομάδες έργων 

με απόφαση του Διευθυντή του σχολείου.  

Ρόλοι-Τποχρεώσεις 

 Οι ρόλοι και υποχρεώσεις του ανθρώπινου δυναμικού ταυτίζονται με ρό-

λους και αρμοδιότητες, όπως: Τπεύθυνος (Responsible), Τπόλογος (Accoun-

table), υμβουλευόμενος (Consulted) και Πληροφορημένος (Informed).  

Τποκίνηση 

 Η στελέχωση της σχολικής μονάδας γίνεται βάσει ενός συγκεκριμένου 

θεσμικού πλαισίου που δεν αφήνει περιθώρια επιλογής του προσωπικού. Ο 

Διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί, μέσα στα θεσμικά πλαίσια να δώσει 

κίνητρα υποκίνησης των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Η υποκίνηση 

θα βοηθήσει επίσης το προσωπικό να εργάζεται πιο αποτελεσματικά, παρά-

γοντας καλύτερα αποτελέσματα244.  

Επιμόρφωση 

 Πρέπει να δοθεί έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της σχολι-

κής μονάδας στη Δ.Ε. και τη σύσταση ομάδων245. Η πιστοποιημένη επιμόρφωση 

στελεχών και προσωπικού στην Δ.Ε. για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και 

της αποτελεσματικότητάς τους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση αποτελεσμα-

τικής διοίκησης και υλοποίησης έργων246. Προτείνονται τουλάχιστον δύο γνω-

στικές περιοχές: 1) επιμόρφωση στελεχών στη Δ.Ε. και 2) επιμόρφωση προσω-

πικού στις Ο.Ε. Η διάρκειά της πρέπει να ανταποκρίνεται στον όγκο τεχνο-

γνωσίας της Δ.Ε. τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Κατά 

συνέπεια, η επιμόρφωση πρέπει να διαρκεί ικανό χρονικό διάστημα κατά το 

οποίο οι επιμορφούμενοι αποδεσμεύονται από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα 

και αποσπώνται σε πιστοποιημένα κέντρα. Σο ρόλο αυτό μπορούν σε πρωτοβά-

θμιο επίπεδο να αναλάβουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτό-

διοίκησης, τα ΑΕΙ, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). Για το 

σκοπό αυτό, θα ήταν σημαντική η δημιουργία ενός πλαισίου αναφοράς για τη 

                                                           
244 Heldman, K. (2009) PMP Project Management Professional Exam STUDY GUIDE, Fifth 

Edition, Wiley Publishing, Inc. p.350. 
245 Levi, R. (2009) "Innovative approaches in Project Management for personnel in the 
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δας και Διοίκηση μέσω Έργων: στόχοι, στάδια και εργαλεία» στην Εκπαιδευτική Πύλη Alfavita, 
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διοίκηση δημόσιων υπηρεσιών υπό μορφή Δ.Ε. με ευρωπαϊκά πρότυπα, που θα 

επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) και τη διάχυση καλών 

πρακτικών μεταξύ των δημόσιων οργανισμών.  

Φωροταξική κατανομή 

 ημαντικός, επίσης, είναι ο ρόλος της χωροταξικής κατανομής των ομά-

δων έργου. Τπάρχουν 2 εναλλακτικές: Η πρώτη είναι η συστέγαση της ομάδας 

έργου που επιτρέπει τη διαρκή συνεργασία, τη γρήγορη ροή πληροφορίας, τη 

συλλογική διαχείριση κρίσεων και τη ζύμωση των μελών. Η δεύτερη περίπτωση 

είναι η λειτουργία των μελών της ομάδας έργου σε διαφορετικούς χώρους υπό 

μορφή εικονικών ομάδων (virtual teams) με κοινούς στόχους247, ιδίως στην 

περίπτωση που μέλη της ανήκουν σε συνεργαζόμενους φορείς. τη περίπτωση 

αυτή, τα πληροφοριακά συστήματα και η ηλεκτρονική επικοινωνία διευκο-

λύνουν το έργο της ομάδας, ιδίως όταν τα μέλη της διέπονται από κοινή κουλ-

τούρα, τεχνογνωσία και έχουν καλό συντονισμό. Οι αντικειμενικές συνθήκες 

του έργου και του οργανισμού καθορίζουν το περιβάλλον εργασίας της ομάδας 

έργου. Κατά συνέπεια, ο Τπεύθυνος Έργου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

αποφασίζει σχετικά με τη χωρική κατανομή των μελών της ομάδας έργου. 

VII. Διαχείριση επικοινωνίας έργου  

 Η Διαχείριση Επικοινωνίας εξασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη κα-

τανόηση της παρεχόμενης πληροφορίας από όλους τους εμπλεκόμενους. Κάθε 

μήνυμα κωδικοποιείται (encode) από τον αποστολέα και, με τη βοήθεια ενός με-

σου (medium) (εγγράφου, τηλεφωνικής συνδιάλεξης, ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου κλπ.), αποκωδικοποιείται (decode) από τον παραλήπτη, με στόχο την 

πλήρη κατανόηση της πληροφορίας, χωρίς θόρυβο (noise)248. Ο Τπεύθυνος Έρ-

γου καλείται να αναπτύξει ένα κατανοητό πλάνο ροής πληροφορίας προσαρμο-

σμένο στις επικοινωνιακές ανάγκες εντός και εκτός της σχολικής μονάδας τόσο 

για την εσωτερική λειτουργία όσο και για τις ανάγκες των έργων που υλοποιεί. 

Η πληροφορία πρέπει να διαχέεται και στον οργανισμό και να μην περιορίζεται 

στα κλειστά πλαίσια της ομάδας έργου249. Κατά συνέπεια, προτείνονται κάθετα 

και οριζόντια κανάλια ροής πληροφορίας προς και από τις ομάδες έργου. 

                                                           
247 Heldman, K. (2009) PMP Project Management Professional Exam STUDY GUIDE, Fifth 

Edition, Wiley Publishing, Inc. p.342. 
248 Greene, J. & Stellman, A. (2009) Head First PMP, A Brain-Friendly Guide, 2nd Edition, 

O'Reilly, p. 496. 
249 White, K. (2001) "The functional to matrix transition: common pitfalls", in Expert Series, 

PM Solutions, p.4. 
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 Η Εγγραφή των Εμπλεκόμενων ενός έργου (Stakeholder Registry), με την 

πλήρη περιγραφή των στοιχείων τους, των στόχων, των προσδοκιών, των κινή-

τρων και των προβληματισμών που έχουν σε σχέση με ένα συγκεκριμένο έργο 

της σχολικής μονάδας αποτελεί προϋπόθεση για αποτελεσματική επικοινωνία 

καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Μέσο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 

είναι οι κοινές συσκέψεις του Διευθυντή του σχολείου με τους εμπλεκόμενους 

ή τους επικεφαλείς τους και οι συνεντεύξεις. Ακολουθεί η διαμόρφωση 

στρατηγικής που διασφαλίζει τη δέσμευση, αποδοχή και στήριξη (buy-in) του 

έργου από τους εμπλεκόμενους. Επίσης, στόχος της ομάδας έργου είναι η ορθή 

διαχείριση των προσδοκιών των εμπλεκόμενων με δεξιότητες επικοινωνίας και 

διοίκησης και διαπροσωπικές δεξιότητες. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας 

σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Comenius) προϋποθέτει τη δημιουργία ομάδας έργου 

με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, ανάλογα τον αριθμό που απαιτεί το πρό-

γραμμα, μαθητές και προσδιορισμός των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων για την 

υλοποίηση του προγράμματος. 

 Η σωστή αποτύπωση των εμπλεκόμενων θα προσδιορίσει την επικοινω-

νιακή προσέγγιση, βάσει της ανάλυσης των απαιτήσεων επικοινωνίας (Com-

munication Requirements Analysis), η οποία προσδιορίζει το είδος και την 

ποσότητα της πληροφορίας που πρέπει να μεταδοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο 

ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. ημαντικός είναι ο 

ρόλος των ΣΠΕ, τις οποίες μπορεί η σχολική μονάδα να αξιοποιήσει για τα έργα 

που υλοποιεί. Η ανάρτηση στοιχείων του έργου στην ιστοσελίδα του σχολείου 

θα διευκολύνει την πληροφόρηση των εμπλεκόμενων, σε αντίθεση με την αργή 

γραφειοκρατική διαδικασία. ε περίπτωση ανάγκης διάδρασης, προτείνεται η 

ηλεκτρονική διαβούλευση ή σύγχρονη και ασύγχρονη συνδιάσκεψη με σχετικά 

εργαλεία, ανάλογα με την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας. Σο 

χέδιο Διαχείρισης Επικοινωνίας θα περιγράφει όλες τις μεθόδους επικοινω-

νίας του έργου (προώθηση εγγράφων ή μεγάλων όγκων πληροφοριών και διά-

δραση), τους τύπους επικοινωνία (τυπική γραπτή, άτυπη γραπτή, τυπική προ-

φορική, άτυπη προφορική) καθώς και τα κανάλια επικοινωνίας, για να εξα-

σφαλιστεί η σωστή διαβίβαση της πληροφορίας. Κατά τη διάρκεια του έργου 

πρέπει να ελέγχεται η απόδοση των επιλεγμένων επικοινωνιακών μεθόδων, 

ώστε να γίνονται έγκαιρα οι προβλέψεις, οι απαραίτητες αλλαγές και οι απα-

ραίτητες πληροφορίες για το ιστορικό του έργου. 

VIII. Διαχείριση κινδύνου έργου  

 Ο κίνδυνος αποτυχίας ή αλλαγής στόχων και παραδοτέων, εξαιτίας απρό-

βλεπτων γεγονότων ή συνθηκών, είναι πιθανός σε κάθε έργο και πρέπει να 
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προβλέπεται με συγκεκριμένες διαδικασίες Διοίκησης Έργου από τη σχολική 

μονάδα. Ο Τπεύθυνος Έργου μπορεί να αντιμετωπίσει ένα κίνδυνο με 4 τρό-

πους, ανάλογα με την περίσταση: να τον αποφύγει από την αρχή, να τον μετριά-

σει με διορθωτικές ενέργειες, να τον μεταφέρει σε άλλο οργανισμό ή πρόσωπο, ή 

να τον αποδεχτεί. Η ομάδα έργου της σχολικής μονάδας πρέπει εξ' αρχής να 

σχεδιάσει τη διαχείριση κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τα οργανωσιακά και 

περιβαλλοντικά στοιχεία του οργανισμού καθώς και τα υπόλοιπα σχέδια διαχεί-

ρισης του έργου, με στόχο τον προσδιορισμό και αποτύπωση όλων των πιθανών 

κινδύνων (θετικών ή αρνητικών) που μπορούν να επηρεάσουν και να τροπο-

ποιήσουν το έργο. Η χρήση εργαλείων όπως η Δομή Ανάλυσης Κινδύνων (Risk 

Breakdown Structure) βοηθά στην κατηγοριοποίηση και διαβάθμιση των πιθα-

νών κινδύνων. Μετά τον εντοπισμό των κινδύνων, έπεται η καταγραφή τους 

(Risk Register), η οποία περιέχει την ποιοτική και ποσοτική τους ανάλυση σε 

σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης και τον αντίκτυπο που θα έχουν με στόχο 

να καταλήξει ο Τπεύθυνος Έργου σε ένα ρεαλιστικό και αποτελεσματικό πλάνο 

αντιμετώπισής τους. το σημείο αυτό ο Τπεύθυνος Έργου καλείται να αποτι-

μήσει ποιοτικά και ποσοτικά τους κινδύνους, δίνοντας συγκεκριμένες αξίες 

(values) στην πιθανότητα εμφάνισης (probability) και τον αντίκτυπο (impact) 

για τον καθένα τους, ώστε οι κίνδυνοι να κατηγοριοποιηθούν σε χαμηλούς 

(low), μέτριους (medium) και υψηλούς (high)250. Η Μήτρα Πιθανότητας και 

Επίπτωσης είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο υπό την προϋπόθεση τα στοι-

χεία που διαθέτει ο Τπεύθυνος Έργου να είναι αληθή και αξιόπιστα. Κάποιοι 

κίνδυνοι, όπως στην περίπτωση εγκατάστασης νέου λογισμικού για την επιμόρ-

φωση, μπορεί να έχουν υλικό κόστος με αποτέλεσμα να χρειάζεται η αποτίμηση 

της προσδοκώμενης χρηματικής αξίας τους. Αντίθετα, άλλοι κίνδυνοι, όπως μία 

νέα εγκύκλιος που επεξηγεί και διευκρινίζει κάποιες γκρίζες ζώνες ενός νόμου, 

μπορεί να έχουν ενδεχόμενες θετικές επιπτώσεις στο έργο που πρέπει να 

καταγραφούν και να αξιοποιηθούν. Καθ' όλη τη διάρκεια ενός έργου οι κίνδυ-

νοι υπάρχουν, εμφανίζονται, αναπτύσσονται, αντιμετωπίζονται ή δημιουργούν 

καινούριους. Για το λόγω αυτό, ο Τπεύθυνος Έργου πρέπει συνεχώς να τους 

παρακολουθεί, να τους ελέγχει και να τους επανεξετάζει, με τη βοήθεια της 

ομάδας του, εμπειρογνωμόνων και εργαλείων. 

XI. Διαχείριση προμηθειών έργου  

 Για τη δημιουργία μιας σύμβασης που εξυπηρετεί της ανάγκες του έργου 

είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή 

                                                           
250 Greene, J. & Stellman, A. (2009) Head First PMP, A Brain-Friendly Guide, 2nd Edition, 

O'Reilly, p. 560. 
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των αναγκών του έργου, γνώση της σχετικής νομοθεσίας, λεπτομερή αποτύπωση 

των προϋποθέσεων των προμηθευτών και έρευνα αγοράς. Ο σχεδιασμός πρέπει 

να γίνει μέσα από τον οργανισμό και, αν υπάρχει ανάγκη, σε συνεργασία με 

ειδικούς. το σημείο αυτό, μια σχολική μονάδα μπορεί να έχει πρόσβαση σε 

καλές πρακτικές όμορων σχολείων που έχουν ήδη υλοποιήσει αντίστοιχα έργα, 

το ιστορικό των οποίων θα αποτελέσει πολύτιμο οδηγό, μειώνοντας τους αυξη-

μένους κινδύνους μιας εξωτερικής συνεργασίας. 

 Η σχολική μονάδα θα κοινοποιήσει την πρόσκληση με την κατάσταση 

εργασιών της προμήθειας (Procurement SOW) και τα κριτήρια επιλογής συνερ-

γατών στους πιθανούς προμηθευτές, ώστε να διασφαλιστούν αντικειμενικά κρι-

τήρια επιλογής. Οι προτάσεις των προμηθευτών συλλέγονται και αξιολογούνται 

από την ομάδα έργου και, αν χρειαστεί από εξωτερικούς αξιολογητές, σύμφωνα 

με τις αρχικές προϋποθέσεις. Ανάλογα με τις προϋποθέσεις κάθε έργου μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης προτάσεων, ώστε 

η ομάδα έργου να καταλήξει στην πλέον συμφέρουσα. 

 Καθ' όλη τη διάρκεια της υπεργολαβίας, ο Τπεύθυνος Έργου πρέπει να 

ελέγχει την ομαλή εξέλιξη της σύμβασης, εντός προθεσμίας, κόστους και ποιο-

τητας. Προτείνεται η στενή συνεργασία μεταξύ της ομάδας έργου και του 

προμηθευτή, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος παρεξηγήσεων και καθυστερήσεων. Ψς 

δημόσιος οργανισμός, τα δημοσιονομικά του οποίου ελέγχονται αυστηρά, η σχο-

λική μονάδα έχει υποχρέωση να ενημερώσει εξαρχής για τον τρόπο και την 

ημερομηνία πληρωμής των προμηθευτών, ώστε να αποφευχθεί η δυσαρέσκεια 

με τις πιθανές της συνέπειες. Ψς αποτέλεσμα, όταν κλείσει η σύμβαση οι απαι-

τήσεις και υποχρεώσεις τόσο της σχολικής μονάδας όσο και του προμηθευτεί 

πρέπει να έχουν ικανοποιηθεί. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 : ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ 

 Η Διοίκηση Έργου αποτελεί ένα μοντέλο διοίκησης που μπορεί θεω-

ρητικά να εφαρμοστεί στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τις υπάρχουσες αλλά 

και με διευρυμένες μελλοντικά αρμοδιότητες σύμφωνα με μοντέλα αναπτυγμέ-

νων χωρών, με στόχο την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία του 

οργανισμού. Η εργοκεντρική οργάνωση και διοίκηση μπορεί να συνυπάρξει με 

τη λειτουργική οργανωσιακή δομή, η οποία είναι σήμερα απαραίτητη για τις 

τυπικές και επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των σχολικών μονάδων. Η ορθή 

εφαρμογή της Διοίκησης Έργου στα σχολεία μπορεί, μέσω της αποτελεσματικής 

διαχείρισης και αξιοποίησης πόρων, να μειώσει το κόστος σε σχέση με την 

απόδοση του οργανισμού, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, οι σχολικές μονάδες μπορούν να μετατραπούν σε 

κυψέλες γνώσης, δημιουργικότητας, παραγωγής εκπαιδευτικού και επιμορφω-

τικού έργου, έρευνας και τεχνολογίας-τεχνογνωσίας μέσω έργων που θα στο-

χεύουν στην κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών της τοπικής κοινωνίας. Η 

ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς για την υλοποίηση έργων σε τοπικό 

επίπεδο μπορεί να τονώσει την τοπική οικονομία και να οδηγήσει σε ανάπτυξη. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν 

σήμερα αλλά και σύμφωνα με την κοινή άποψη των Διευθυντών των σχολικών 

μονάδων που συμμετείχαν στην έρευνα, χρειάζεται αλλαγή του θεσμικού πλαι-

σίου ώστε οι σχολικές μονάδες να αποκτήσουν αυτονομία, διευρυμένες αρμοδιό-

τητες και εξουσίες που να επιτρέπουν τον λειτουργικό προγραμματισμό καθώς 

επίσης την ανάληψη και διαχείριση έργων. Σαυτόχρονα, χρειάζεται κατάλληλη 

εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και προσωπικού στη Διαχείριση Έργου 

που να οδηγεί σε πιστοποίηση διαφόρων επιπέδων (Διευθυντή Έργου, Ομάδας 

Έργου κλπ.). Τψίστης σημασίας είναι η αλλαγή νοοτροπίας τόσο των στελεχών 

και προσωπικού όσο και των συνεργαζόμενων φορέων και της κοινωνίας, με 

στόχο τον επαγγελματισμό και την επιδίωξη του κοινού συμφέροντος της πολι-

τείας μέσω εργασίας και συνεργασίας. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έρευνας στις 16 σχολικές 

μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 

(Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ) σε σχέση με τις αρχές του σύγχρονου μάνα-

τζμεντ και τις διεθνείς πρακτικές στην διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι σχολικές μονάδες σήμερα έχουν περιορι-

σμένες αρμοδιότητες και χαμηλό βαθμό αυτονομίας, γεγονότα που τις καθι-

στούν αδύναμες να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές που θα απορρέουν 

από το επιτελικό σχεδιασμό του Τπουργείου, της Περιφέρειας και της Διεύ-
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θυνσης. Ο Διευθυντής του σχολείου έχει περιορισμένες αρμοδιότητες και 

περισσότερο εστιάζει τη δράση του σε καθημερινές πράξεις διοίκησης που θα 

λύσουν προβλήματα της καθημερινότητας. 

 ύμφωνα με την έρευνα, οι Διευθυντές όλων των τύπων των σχολείων που 

συμμετείχαν στην έρευνα, είχαν κοινά σημεία στις απαντήσεις τους. Οι 

απαντήσεις αυτές είχαν κυρίως ένα κοινό σημείο αναφοράς: οι αρμοδιότητες 

των Διευθυντών θα πρέπει να είναι αναβαθμισμένες, θα πρέπει να έχουν τη 

τεχνογνωσία της διοίκησης και συγχρόνως θα πρέπει να γίνει μια αποκέντρωση 

των αρμοδιοτήτων προς τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.  

 Σο πλαίσιο λειτουργίας και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι, σύμφωνα 

με τους Διευθυντές, οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να αλλάξουν τη νοο-

τροπία και φιλοσοφία λειτουργίας του σχολείου. Οι Διευθυντές έργων υπάρ-

χουν πολλές φορές μέσα στη λειτουργία του σχολείου, επειδή υπάρχουν διάφο-

ρα προγράμματα (καινοτόμα) που υλοποιούνται από μαθητές και εκπαιδευτι-

κούς με συγκεκριμένο στόχο ή στόχους και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 Ο Διευθυντής είναι εκείνος, ο οποίος με την ηγετική του προσωπικότητα 

και την τεχνογνωσία του, την ποιοτική και ποσοτική στελέχωση της υπηρεσίας 

του και την αποτελεσματική διαχείριση στελεχών και προσωπικού δύναται να 

υλοποιήσει προγράμματα και δράσεις που ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια των 

περιορισμένων αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας και δίνουν προστιθέμενη αξία στον 

οργανισμό. Παρόλα αυτά, η υποστελέχωση και η έλλειψη εσωτερικού συντονι-

σμού της σχολικής μονάδας, όπου συμβαίνουν, καθιστούν αναποτελεσματική σε 

ποιότητα, ποσότητα, απήχηση και βάθος χρόνου κάθε ανάλογη πρωτοβουλία και 

εκθέτουν την υπηρεσία στους συνεργάτες και τους μετόχους της. υμπερα-

σματικά, η έλλειψη γνώσεων διοικητικής επιστήμης και η υπάρχουσα δημο-

σιοϋπαλληλική νοοτροπία που συχνά στερείται επαγγελματισμού αποτελούν 

βασικούς λόγους αναποτελεσματικής διοίκησης της σχολικής μονάδας και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. 

 Ο σχεδιασμός λειτουργίας της σχολικής μονάδας σε μορφή Διοίκησης 

έργου θα είναι μια πρόταση που θα αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη δημόσια διοί-

κηση με σύγχρονα εργαλεία και αποτελέσματα που αναδεικνύουν τις ιδιαιτε-

ρότητες της καθημερινότητας που έχουν σύνδεση με την λειτουργία της σχο-

λικής μονάδας. τα πλαίσια αυτά η σύγχρονη ελληνική σχολική μονάδα θα 

πρέπει να στελεχωθεί από εκπαιδευτικούς που θα κατέχουν τη σύγχρονη 

τεχνογνωσία διοίκησης. Είναι σημαντικό ότι το στέλεχος του σχολείου θα 

πρέπει να ικανό να διοικήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζονται όλα τα 
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στοιχεία της διοίκησης: σχεδιασμός, προγραμματισμός, υλοποίηση, έλεγχος και 

αποτελέσματα. Επίσης η λειτουργία ομάδων έργων στα πλαίσια λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας μπορεί να είναι κίνητρο συμμετοχής όλων των εκπαιδευτι-

κών στη λειτουργία των ομάδων και του σχολείου. η διαδικασία της υποκίνησης 

είναι σημαντική από τη στιγμή της ενεργοποίησης του συνόλου των εκπαι-

δευτικών που συμμετέχουν στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Η υποκίνηση 

θα πρέπει να συνδυάζεται με βραβεύσεις που θα αποδεικνύουν την ενεργή 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των έργων. 

 Η υποκίνηση συνδυάζεται και με τον έλεγχο. Ο έλεγχος θα πρέπει να 

είναι διαρκής μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης των έργων για να υπάρχει μια 

συνολική εικόνα της λειτουργίας του κάθε έργου, αλλά και του συνόλου των 

έργων που υλοποιούνται στο σχολείο. Η συμμετοχή του Διευθυντή σε όλα ή σε 

μερικά από τα έργα είναι σημαντική διότι με αυτό τον τρόπο δείχνει τη ενεργή 

συμμετοχή του στη διοίκηση του σχολείου. 

 Η Διοίκηση Έργων αποτελεί ένα ολιστικό και ορθολογικό μοντέλο εργο-

κεντρικής διοίκησης, το οποίο, αν εφαρμοστεί στις σχολικές μονάδες, δύναται 

να διευρύνει το πλαίσιο επιρροής τους και να επιφέρει συγκριτικά πλεονεκτή-

ματα στα σχολεία. Η Δ.Ε. είναι ένα σύστημα διαδικασιών, γνωστικών περιοχών 

και εργαλείων που στοχεύει στην αποτελεσματική εργοκεντρική οργάνωση και 

την υλοποίηση μοναδικών έργων με συγκεκριμένες προδιαγραφές κόστους, 

χρόνου και ποιότητας. Η εφαρμογή του μοντέλου αυτού στον τομέα της 

διοίκησης της εκπαίδευσης συμβάλλει σημαντικά στον απεγκλωβισμό της από 

τα στενά γραφειοκρατικά πλαίσια και την διεύρυνσή της σε τομείς ανάπτυξης 

ανθρώπινου κεφαλαίου και παραγωγής γνώσης, δια βίου μάθησης, έρευνας και 

έργων με στόχο την περιφερειακή εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη. Κομβικός είναι ο ρόλος των συνεργασιών με τους φορείς και την 

τοπική κοινωνία για την υλοποίηση έργων κοινής ωφέλειας που θα βελτιώσουν 

ποιοτικά και ποσοτικά την παρεχόμενη εκπαίδευση, το επιμορφωτικό έργο και 

τη δια βίου μάθηση στις περιφέρειες. 

 Κατά συνέπεια, προτείνεται η συστημική προσέγγιση των κρίσιμων παρα-

γόντων για την επιτυχία της εργοκεντρικής διοίκησης της σχολικής μονάδας, 

λόγω της πολυπλοκότητας των μεταβλητών και της αβεβαιότητας του περι-

βάλλοντος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του μοντέλου 

είναι η στελέχωση των ΠΔΕ με εμπειρογνώμονες της διοικητικής επιστήμης 

και η ολιστική εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και προσωπικού στη Δ.Ε. 

Επίσης, προτείνεται η ενδελεχής μελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού περι-

βάλλοντος ώστε να διερευνηθεί η ωριμότητά του για τη σύναψη συνεργασιών 

και την ανάληψη έργων. Σέλος, πρέπει να δοθεί έμφαση στην αλλαγή νοοτρο-
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πίας εντός και εκτός σχολικής μονάδας και την υιοθέτηση κουλτούρας 

επαγγελματισμού, δια βίου μάθησης και φρόνησης τόσο σε επίπεδο στελεχών 

και προσωπικού όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, τα οποία είναι αποτελέσματα της 

ευρύτερης παιδείας και καλλιέργειας. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΟΤ ΣΙ ΦΟΛΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 

1. Διοίκηση με στόχους 

 

Ερώτηση 1 

 

Η ανώτερη διοίκηση θέτει στρατηγικούς στόχους γενικών επιδιώξεων πους τους 

διαχέει στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα, όπως ορίζει ο Ν.3230/2004. Η σχολι-

κή μονάδα θέτει τους δικούς της στρατηγικούς στόχους; 

 η ανώτερη διοίκηση θέτει στρατηγικούς στόχους γενικών επιδιώξεων πους 

τους διαχέει στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα 

 ορισμός εξειδικευμένων δράσεων και στόχων 

 καθορισμός δεικτών 

 προγραμματισμός και εκτέλεση έργων 

 διάχυση οράματος, στρατηγικής και στόχων 

 έλεγχος πορείας υλοποίησης στόχων σε τακτά χρονικά διαστήματα 

 τροποποίηση ή επανακαθορισμός δράσεων 

 

 

Ερώτηση 2 

 

Η πορεία υλοποίησης των στόχων ελέγχεται από το Διευθυντή της σχολικής 

μονάδος σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε, ανάλογα με τα παραγόμενα αποτε-

λέσματα, να τροποποιούνται ή επανακαθορίζονται; 

 

 

 

2. Διοίκηση Έργων 

Ερώτηση 3 

 

την σχολική μονάδα, πέρα από τις τυπικές και επαναλαμβανόμενες διαδικα-

σίες, υλοποιούνται συγκεκριμένα έργα (σε επίπεδο σχολικού έτους, καινοτόμων 

δράσεων, καινοτομίας, έρευνας κ.α.) προσανατολισμένα στις ανάγκες εκπαι-

δευτικών, μαθητών και τοπικής κοινωνίας, που δημιουργούν προστιθέμενη 

αξία στον οργανισμό; Αν ναι, πως τα υλοποιείται;  

π.χ. σε επίπεδο σχολικού έτους, καινοτόμων δράσεων, επιμόρφωσης, καινοτο-

μίας, έρευνας, αξιολόγησης κ.α. 

 συνεργασία με φορείς και ομάδες συμφερόντων 

 συσκέψεις για το προγραμματισμό και εκτέλεση έργων 

 καλές πρακτικές 



170 

Ερώτηση 4 

 

Η σχολική μονάδα μαζί με τους συνεργαζόμενους φορείς και με τις ομάδες 

συμφερόντων (εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες) συσκέπτεται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα με σκοπό να σχεδιάσει και να προγραμματίσει έργα με 

άμεσα κοινωνικά οφέλη; 

Π.χ εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, φορείς (Ν, ΟΣΑ, ΚΕΝΣΡΑ ΠΡΟΛΗ-

ΧΕΙ, ΚΕΤΠ ΚΛΠ) 

 Δράσεις  

 Ευαισθητοποίηση 

 Κοινωνικά ενδιάφεροντα 

 

 

Ερώτηση 5 

 

Η σχολική μονάδα κατανέμει τους στόχους σε συγκεκριμένα έργα που τα 

υλοποιεί με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές (σχεδιασμός, προγραμματισμός, 

υλοποίηση, έλεγχος); 

 αυστηρά όρια χρονοπρογραμματισμού 

 κόστους και ποιότητας του κάθε παραγόμενου έργου. 

 

 

 

Ερώτηση 6 

 

Η σχολική μονάδα συστήνει προσωρινές Ομάδες Εργασίας, πού αναλαμβάνουν 

την εκτέλεση κάθε έργου, με Τπεύθυνο υντονιστή, οι ικανότητες του οποίου 

είναι ανάλογες της πολυπλοκότητας του Έργου; 

 άτομα με ικανότητες ανάλογες με τη πολυπλοκότητα του έργου 

 άτομα από διαφορετικές οργανωτικές δομές, τμήματα 

 εξωτερικοί-εσωτερικοί συνεργάτες 

 σύσταση-διάλυση ομάδας 

 

 

 

3. Κύκλος Ζωής Έργου 

 

Ερώτηση 7 

 

Η σχολική μονάδα κάνει εντοπισμό των αναγκών (του εσωτερικού/εξωτερικού 

περιβάλλοντος), θέτει προτεραιότητες ως προς την υλοποίηση στόχων και συ-

ντάσσει καταστατικό χάρτη για κάθε έργο (Project Charter). 

 λεπτομερή προγραμματισμό κάθε έργου (αντικειμενικές παραμέτρους) 

 συντονισμό των απαιτούμενων πόρων 

 ενοποίηση και υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων (προγραμματισμός) 

 καταγραφή της κοινωνικής (εκπαιδευτικής, μαθητικής κ.α.) απήχησης 

κάθε έργου και την ανατροφοδότηση του συστήματος. 
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4. Γνωστικές Περιοχές Διοίκησης Έργων 

 

 

Ερώτηση 8 

 

Η σχολική μονάδα αναπτύσσει πλήρες σχέδιο διαχείρισης έργου (project 

management plan) για κάθε έργο που προγραμματίζει να υλοποιήσει κάθε 

σχολικό έτος; 

Π.χ. Όταν θέτετε ένα στρατηγικό στόχο, όπως την άρτια οργάνωση και διοίκηση 

κάθε σχολικού έτους, αναπτύσσετε ένα πλήρες σχέδιο δράσης που θα σας 

καθοδηγεί στην εκτέλεση του έργου σας, και το οποίο θα αποτελεί το κύριο 

παραδοτέο μετά τη λήξη του εκάστοτε σχολικού έτους; 

 

 

Ερώτηση 9 

 

Η σχολική μονάδα αναπτύσσει λεπτομερείς εκθέσεις και ορίζει τη δομή 

ανάλυσης εργασιών για κάθε έργο, αναλύοντάς το σε φάσεις και σε πακέτα 

εργασίας, μέχρι να καταλήξει στις συγκεκριμένες δραστηριότητες του έργου; 

Π.χ Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και διαχείριση ενός έργου (αξιολόγηση)γίνεται 

μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που κατανέμει ιεραρχικά τις εργασίες 

σε φάσεις, πακέτα εργασίας και δραστηριότητες.  

 

 

Ερώτηση 10 

 

Οι Ομάδες Έργου που αναλαμβάνουν την υλοποίηση ενός έργου στην 

υπηρεσία σας, πληρούν κάποια από τα παρακάτω κριτήρια; 

 Ανάπτυξη σχεδίου ποιότητας για κάθε έργο (σχεδιασμός ποιότητας, 

διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος).  

 Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος 

 Φρηστή διαχείριση επικοινωνίας (έλεγχος του είδους και της μορφής της 

πληροφορίας που θα παραχθεί, τον τρόπο συλλογής πληροφοριών και τα 

κανάλια ροής της πληροφορίας μέσα στο έργο.)  

 Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων ή χρήση εργαλείων (π.χ. 

SWOΣ analysis) ώστε να ελέγχεται ο κίνδυνος και το ρίσκο 

 

 

5. Προσωπικές Απόψεις 

 

Ερώτηση 11 

 

Όταν κάποιοι στόχοι σας δεν υλοποιούνται έγκαιρα ποιους θεωρείτε τους 

σημαντικότερους λόγους αποτυχίας τήρησης σωστού χρονοπρογραμματισμού, 

κόστους και ποιότητας για τα έργα που αναλαμβάνετε; 

Π.χ. κενά καθηγητών, προβλήματα στις μετακινήσεις μαθητών, κενά στα 

σχολεία, καθυστέρηση έλευσης βιβλίων κτλ. 

Λέξεις κλειδιά: 

 πολιτική ηγεσία 

 ελλιπείς διαδικασίες/συντονισμός/ανθρ. δυναμικό εντός υπηρεσίας 
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 έλλειψη συντονισμού με συνεργαζόμενους φορείς 

 έλλειψη πόρων 

 έλλειψη καναλιών πληροφόρησης (πληροφοριακά συστήματα κλπ.) 

 

 

Ερώτηση 12 

 

Πιστεύετε ότι η υιοθέτηση του μοντέλου Διοίκησης Έργων, ως εργα-

λείου προγραμματισμού, συντονισμού, λειτουργίας και ελέγχου της 

χολικής Μονάδας, με διευρυμένες τις αρμοδιότητές σας σε επίπεδο 

πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων, μπορεί να επιλύσει τα προβλή-

ματα και τις δυσλειτουργίες της; 

Ποιες «αγκυλώσεις» του συστήματος πιστεύετε ότι πρέπει να 

θεραπευτούν; 

 

Λέξεις κλειδιά: 

 περιορισμένο εύρος αρμοδιοτήτων 

 γραφειοκρατικό έργο 

 

 

 

 


