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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία μελετά και συνεισφέρει στη βιβλιογραφία των βημάτων μιας 

προεκλογικής καμπάνιας, ενώ μέσα από την έρευνα που διεξάγεται στοχεύει στην 

ανάδειξη των βασικών αρχών που διέπουν τη διοίκηση έργων στο σχεδιασμό και 

στην οργάνωση μιας προεκλογικής εκστρατείας. Σκοπός της εργασίας είναι η πλήρης 

καταγραφή, με σκοπό την πληροφόρηση του αναγνώστη, των όσων λαμβάνουν χώρα 

τόσο σε πολιτικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο κατά την εξέλιξη μιας προεκλογικής 

περιόδου. Η ανάλυση των βασικών αρχών της διοίκησης έργων σε συνδυασμό με την 

τοποθέτηση αρμοδίων πάνω σε κρίσιμα ζητήματα όπως θα δούμε, θα πείσουν τον 

αναγνώστη για τη σημαντικότητα - αναγκαιότητα της εφαρμογής της διοίκησης 

έργων σε ένα πρότζεκτ όπως αυτό της προεκλογικής εκστρατείας.  
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1. Εισαγωγή 

Αντικείμενο της εργασίας θα αποτελέσει η μελέτη και ανάλυση της δομής του 

πρότζεκτ μιας προεκλογικής εκστρατείας, με σκοπό να αναδειχθεί η επιρροή που 

ασκείται στο συγκεκριμένο έργο από τις βασικές αρχές οι οποίες διέπουν τη διοίκηση 

έργων.  

Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε χρήσιμα 

συμπεράσματα σχετικά με το έργο μιας ομάδας διοίκησης με απώτερο στόχο την 

εκλογική νίκη σε κάθε περίοδο. Στο πλαίσιο της εργασίας θα επικεντρωθούμε σε 

συγκεκριμένα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται από το επιτελείο του υποψηφίου 

σε πρακτικό και επικοινωνιακό επίπεδο. 

Η μελέτη του πρότζεκτ μιας προεκλογικής εκστρατείας θα πραγματοποιηθεί υπό το 

πρίσμα των πέντε ομάδων διεργασιών της διοίκησης έργων: 

 Ομάδα διαδικασιών Εκκίνησης (Initiating Process Group) 

 Ομάδα διαδικασιών Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (Planning Process 

Group) 

 Ομάδα διαδικασιών Εκτέλεσης (Executing Process Group) 

 Ομάδα διαδικασιών Παρακολούθησης και Ελέγχου (Monitoring and 

Controlling Process Group) 

 Ομάδα διαδικασιών Κλεισίματος (Closing Process Group)  

Όσον αφορά τη δομή της εργασίας, το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στην παρουσίαση 

και ανάλυση των βημάτων μιας προεκλογικής εκστρατείας. Σκοπός αποτελεί η 

κατανόηση των μεθόδων που εντοπίζονται σε μια προεκλογική περίοδο με στόχο ο 

αναγνώστης να σχηματίσει μία εμπεριστατωμένη άποψη για τα όσα λαμβάνουν χώρα 

τόσο σε πολιτικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο κατά την εξέλιξη μιας προεκλογικής 

περιόδου. 

Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας θα επικεντρώνεται σε θέματα τα οποία άπτονται 

της διοίκησης έργων και των πέντε βασικών ομάδων διεργασιών διοίκησης: 

εκκίνησης, σχεδιασμού-προγραμματισμού, εκτέλεσης, ελέγχου-παρακολούθησης, 

κλεισίματος.  

Παράλληλα, θα γίνει αναφορά στο κομμάτι του προγραμματισμού του πρότζεκτ 

μάνατζμεντ, τη διαδικασία δηλαδή η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σχεδίου 

διοίκησης στο οποίο ορίζονται οι απαιτήσεις του έργου (project requirements), οι 

εργασίες (work tasks), οι υπευθυνότητες (responsibilities), τα χρονοδιαγράμματα 

(schedules) και οι προϋπολογισμοί (budgets).   

Έχοντας ολοκληρώσει πλέον το μεγαλύτερο κομμάτι της θεωρίας είμαστε έτοιμοι να 

εφαρμόσουμε στην πράξη όλα όσα περιγράψαμε στα δύο προηγούμενα κεφάλαια. 

Έχοντας μελετήσει ένα προς ένα τα βήματα για μία συγκροτημένη προεκλογική 

εκστρατεία και παράλληλα, έχοντας αναλύσει τις βασικές αρχές που διέπουν το 
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πρότζεκτ μάνατζμεντ, είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το ολοκληρωμένο πλάνο 

μελέτης. 

Σκοπός μας συνεπώς σε αυτό το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί η αντιστοίχηση των 

βημάτων της προεκλογικής εκστρατείας σε κάθε μία από τις πέντε ομάδες διεργασιών 

διοίκησης έργων, βασιζόμενοι στα όσα απορρέουν από τη βιβλιογραφία την οποία 

και σχολιάσαμε στα δύο προηγούμενα κεφάλαια. 

Ακολούθως, αντικείμενο των δύο επόμενων κεφαλαίων, πριν περάσουμε στα 

συμπεράσματα, θα αποτελέσει η επεξεργασία μιας ήδη υπάρχουσας προεκλογικής 

εκστρατείας.  

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτριο 

Παπαστεργίου
1
 για την πολύτιμη βοήθεια του. Ο κ. Παπαστεργίου και ορισμένα 

στελέχη, τα οποία κατείχαν καίριες θέσεις στην ομάδα διοίκησης της προεκλογικής 

καμπάνιας, τοποθετήθηκαν πάνω σε ορισμένα ζητήματα, ο σκοπός των οποίων ήταν 

να η ανάδειξη του βαθμού επιρροής της διοίκησης έργων στο σχεδιασμό και στην 

υλοποίηση μιας προεκλογικής εκστρατείας, με τα τελικά συμπεράσματα να 

παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον. 

Τέλος παραθέτουμε μία μελέτη αναφορικά με την πρόοδο που έχει επιδείξει η πορεία 

των προεκλογικών εκστρατειών στον δυτικό κόσμο κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Εστιάζουμε στις μεταβολές της δομής των προεκλογικών εκστρατειών που 

προκύπτουν με το πέρασμα του χρόνου, ως αποτέλεσμα του βαθμού πολυπλοκότητας 

σε οργανωτικό επίπεδο που εμφανίζουν ολοένα και περισσότερο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ο κ. Παπαστεργίου εκλέχθηκε στο προαναφερθέν αξίωμα μετά το πέρας των αυτοδιοικητικών 

εκλογών οι οποίες έλαβαν χώρα το Μάιο του 2014. 
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2. Προεκλογική εκστρατεία  

Η οργάνωση μιας προεκλογικής εκστρατείας και γενικότερα η δομή ενός έργου 

αποτελεί μια προσωρινή δραστηριότητα με προσδιορισμένη αρχή και τέλος. 

Δημιουργείται συνεπώς μια προσωρινή οργάνωση προσωπικού για την επίτευξη ενός 

στόχου μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το έργο θα περάσει από διάφορες φάσεις, καθώς με 

τις εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιούνται, με το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα 

εργάζεται και με τις οργανωτικές δομές οι οποίες θα υπάρχουν, το όλο πρότζεκτ θα 

προχωράει από τη μία φάση στην επόμενη.    

Μέσα από τη μελέτη της δομής μιας προεκλογικής εκστρατείας θα αναλυθούν ο 

προσδιορισμός των απαιτήσεων, ο καθορισμός των στόχων, η εξισορρόπηση των 

ανταγωνιστικών αιτημάτων για ποιότητα, χρόνο, κόστος, καθώς και η  προσαρμογή 

των προδιαγραφών, σχεδίων και προσεγγίσεων στις διαφορετικές ανάγκες και 

προσδοκίες των διαφορετικών συμμετεχόντων. 

 

2.1. Πριν την ανακοίνωση της υποψηφιότητας 

Η απόφαση να εκτεθεί κάποιος σε μια εκλογική αναμέτρηση απαιτεί πολύ σκέψη με 

την απόφαση να μοιάζει διόλου εύκολη. Ο υποψήφιος γνωρίζει ότι με την 

ανακοίνωση της υποψηφιότητας του αλλάζει άρδην η καθημερινότητά του, καθώς  η 

προετοιμασία που θα ακολουθήσει θα επηρεάσει άμεσα πολλούς τομείς, όπως τον 

οικονομικό και ψυχολογικό αλλά και την προσωπική και την οικογενειακή του ζωή. 

Μένοντας στον ψυχολογικό παράγοντα θα πρέπει να σημειώσουμε πως σε κάθε 

προεκλογική εκστρατεία ένας είναι ο νικητής. Ο υποψήφιος επομένως θα πρέπει να 

είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο αυτό πριν ακόμη ανακοινώσει την 

υποψηφιότητά του. «Είμαι αρκετά ώριμος ώστε να αντιμετωπίσω μια ενδεχόμενη 

ήττα;», μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ερωτήματα που καλείται να 

απαντήσει ο εν δυνάμει υποψήφιος. 

Μελετώντας τώρα τις σκέψεις του κ. Ευτύχη Βαρδουλάκη
2
 μέσα από το έργο του 

«Κανόνες Πολέμου», ο υποψήφιος πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του θα 

κληθεί να απαντήσει ακόμη και σε μια σειρά άλλης υφής ερωτημάτων, τα οποία και 

θα τον βοηθήσουν να πάρει την τελική του απόφαση. 

                                                           
2
 Ο Ευτύχης Βαρδουλάκης σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε 

μεταπτυχιακά στην Πολιτική Επικοινωνία στο City University του Λονδίνου. Την τελευταία 10ετία 

εργάζεται ως σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας, στρατηγικής και πολιτικών ερευνών σε μεγάλες 

εταιρείες του χώρου, αλλά και ως ανεξάρτητος σύμβουλος. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εκλογικών 

εκστρατειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε πολλές εκστρατείες επικοινωνίας φορέων 

και οργανισμών. Άρθρα, συνεντεύξεις και αναλύσεις του έχουν δημοσιευτεί στον Τύπο, ενώ έχει 

συμμετάσχει, ως ειδικός πολιτικός αναλυτής, σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Έχει 

συγγράψει το βιβλίο του «ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ: Πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση» (εκδ. Ελληνικά Γράμματα). www.stratego.gr 

http://www.stratego.gr/
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Ο υποψήφιος θα πρέπει αρχικά να είναι σίγουρος ότι θέλει να κατέβει, να είναι 

σίγουρος δηλαδή για το εγχείρημα που σχεδιάζει. Πιέσεις από τον ευρύτερο κύκλο 

του μικρή σημασία έχουν, ενώ δεν πρέπει να αγνοήσουμε και το γεγονός πως αν ο 

υποψήφιος εκλεγεί τελικώς χωρίς όμως να υπάρχει ειλικρινές ενδιαφέρον για το 

αξίωμα, τότε δε θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.  

Θα πρέπει ακόμη να έχει σαφή εκλογικό στόχο. «Θέλει να εκλεγεί στο αξίωμα για το 

οποίο γίνονται οι εκλογές;», «θέλει να χάσει αξιοπρεπώς;», «θέλει να καταγράψει απλά 

ένα ποσοστό;», «ή τον ενδιαφέρει απλώς να είναι μόνο υποψήφιος;» Τα παραπάνω 

ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν έτσι ώστε να σχεδιαστεί και η προεκλογική 

καμπάνια, καθώς διαφορετική στρατηγική θα ακολουθηθεί εάν ενδιαφέρεται για το 

αξίωμα για το οποίο γίνονται εκλογές και διαφορετική θα είναι η στρατηγική που θα 

σχεδιαστεί εάν τον ενδιαφέρει η συμμετοχή απλά και μόνο
3
. Ακόμη, αξίζει να 

τονιστεί πως πριν την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, θα πρέπει να έχει 

ξεκαθαρίσει ορισμένους στόχους τους οποίους θέλει να πετύχει όταν εκλεγεί.  

Συζητώντας τώρα για μία εξίσου σημαντική μεταβλητή όπως είναι το τάιμινγκ, αξίζει 

να σημειώσουμε πως αποτελεί στρατηγικό παράγοντα και μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά την έκβαση μιας εκλογικής αναμέτρησης. Το τάιμινγκ σε μια προεκλογική 

εκστρατεία σύμφωνα με τον κ. Βαρδουλάκη πρέπει να ερευνάται σε δύο επίπεδα, σε 

σχέση με την πολιτική συγκυρία αρχικά, όπου πρέπει να ερευνηθούν εάν οι 

υπάρχουσες συνθήκες ευνοούν την υποψηφιότητα ενός ατόμου με τα δικά του 

χαρακτηριστικά και δεύτερον σε ατομικό επίπεδο, εάν δηλαδή η κάθοδός του στις 

εκλογές θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την προσωπική και επαγγελματική του 

ζωή.  

Τέλος και όσον αφορά τον οικονομικό παράγοντα ο εν δυνάμει υποψήφιος θα πρέπει 

να σκεφτεί ο ίδιος πρωτίστως τους τρόπους άντλησης χρηματικών πόρων 

προκειμένου να στηρίξει το όλο εγχείρημα. Ο ίδιος γνωρίζει πρόσωπα και 

καταστάσεις που κανένας από τους συνεργάτες του δε ξέρει. Προσωπικά κεφάλαια, 

εκδηλώσεις, χορηγίες και συνδρομές φίλων είναι οι πιο συνήθεις τρόποι 

συγκέντρωσης χρημάτων για την οικονομική στήριξη μιας προεκλογικής καμπάνιας
4
. 

 

2.2. Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας 

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας από μόνη της είναι σημαντικό γεγονός για το 

σχεδιασμό της προεκλογικής εκστρατείας, δεδομένου ότι θα δοθεί ο τόνος και ο 

χαρακτήρας της καμπάνιας. Παράλληλα, αποτελεί τη στιγμή κατά την οποία ο 

                                                           
3
 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 20.  
4
 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 21. 
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υποψήφιος θα εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση του να θέσει 

υποψηφιότητα
5
.   

 

Η Hillary Clinton είχε ανακοινώσει με ένα βίντεο στο διαδίκτυο την υποψηφιότητά 

της για το χρίσμα των Δημοκρατικών. 

Κομβικό κομμάτι για την εύρυθμη λειτουργία του πρότζεκτ στο σύνολό του και από 

τις πρώτες κινήσεις που θα κληθεί να δρομολογήσει ο υποψήφιος μετά την 

ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, αποτελεί η εύρεση του ανθρώπου εκείνου που 

θα επωμιστεί με το βάρος του σχεδιασμού αλλά και του ελέγχου της προόδου της 

προεκλογικής εκστρατείας. Το λάθος που συχνά παρατηρείται έχει να κάνει με το 

γεγονός πως ο ίδιος ο υποψήφιος αναλαμβάνει το ρόλο του υπευθύνου της 

καμπάνιας. Ο υποψήφιος κατά την προεκλογική περίοδο θα πρέπει κυρίως να 

επικεντρώνεται στην επικοινωνία με το εκλογικό σώμα και όχι να αναλώνεται σε 

οργανικές διαδικασίες.
6
    

Σε εκλογές αυτοδιοικητικού χαρακτήρα το εκλογικό σώμα αποτελεί τον πιο 

σημαντικό παράγοντα επικράτησης και για το λόγο αυτόν ο υποψήφιος θα πρέπει να 

αφιερώνει το μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου του στην προσωπική επαφή μαζί του 

και σε επισκέψεις σε μέρη τα οποία αποτελούν ευκαιρίες δημοσιότητας για τον ίδιο 

και ανάδειξης παράλληλα των προβλημάτων της απερχόμενης δημοτικής 

/περιφερειακής αρχής. Μια περιοδεία σε μια όχι τόσο αναπτυγμένη περιοχή θα δείξει 

ότι νοιάζεται λιγότερο για τους προνομιούχους πολίτες, ενώ μια επίσκεψή του σε 

έναν χώρο εργασίας θα του επιτρέψει να ανοίξει την οικονομική ατζέντα
7
.  

                                                           
5
 Β. Φεύγας, «Ο Δρόμος για τη Νίκη, στρατηγικές, τακτικές και εργαλεία για επιτυχημένες προεκλογικές 

εκστρατείες», The west wing campaigns, 2008, σ. 40. http://book.thewestwing.gr/ 
6
 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 22. 
7
 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 24. 

http://book.thewestwing.gr/
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Επανερχόμενοι στα όσα συζητήσαμε αναφορικά με την επιλογή του προσώπου που 

θα οριστεί ως υπεύθυνος προεκλογικής εκστρατείας, θα πρέπει να αναζητηθούν 

ακόμη και επαγγελματίες σύμβουλοι οι οποίοι θα τον πλαισιώσουν και θα αναλάβουν 

να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την εκλογική τακτική για τον υποψήφιο. 

Ο υποψήφιος, ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας, οι επαγγελματίες 

σύμβουλοι και ίσως 1-2 ακόμη στενοί συνεργάτες του θα αποτελούν την ομάδα οι 

οποίοι θα σχεδιάζουν και θα δρομολογούν όλες τις ενέργειες
8
. 

Κλείνοντας την ενότητα αξίζει να σημειωθεί πως από τα πρώτα πράγματα που πρέπει 

να προσέξει ο υποψήφιος, είναι να μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα γιατί έθεσε 

υποψηφιότητα
9
, πιθανότατα θα είναι η πρώτη ερώτηση που θα του τεθεί από τα 

Μ.Μ.Ε., αλλά και να ετοιμάσει ένα καλό βιογραφικό σημείωμα προκειμένου να 

πείσει τους ψηφοφόρους ότι αξίζει την ψήφο τους. 

 

2.3. Επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας 

Αναφερθήκαμε στην προηγούμενη ενότητα στις ανάγκες που ανακύπτουν μετά την 

ανακοίνωση της υποψηφιότητας ενώ χαρακτηρίσαμε κομβικό παράγοντα την εύρεση 

του κατάλληλου ανθρώπου που θα σχεδιάσει αλλά και θα «τρέξει» το όλο εγχείρημα, 

του επικεφαλής δηλαδή της προεκλογικής εκστρατείας. 

Ο επικεφαλής του όλου εγχειρήματος όπως προκύπτει έχει τη γενική ευθύνη για όλες 

τις καθημερινές λειτουργίες και αποφάσεις του εκλογικού αγώνα. Είναι ο άνθρωπος 

που θα συντονίσει όλες τις εργασίες και είναι αυτός που θα ανακοινώσει τις 

δυσάρεστες αποφάσεις
10

. 

Όσον αφορά τις αρχικές κινήσεις που θα κληθεί να δρομολογήσει, πρέπει από τις 

πρώτες μέρες του σχεδιασμού να μοιράσει σωστά τους ρόλους στο προσωπικό της 

καμπάνιας. Λόγω των απρόβλεπτων από τη φύση τους, οι προεκλογικές εκστρατείες 

πρέπει να σχεδιαστούν με προσοχή ώστε να μην υπάρξει σπατάλη χρόνου, το 

προσωπικό να γνωρίζει ποια είναι τα καθήκοντά του, ο υπεύθυνος να δηλώνει παρόν 

σε κάθε στιγμή στηρίζοντάς το και μέσα από όλα αυτά να κερδίσει το σεβασμό και 

την εμπιστοσύνη όλων των συμμετεχόντων, περνώντας τις αποφάσεις που επιθυμεί 

και εξασφαλίζοντας παράλληλα με αυτόν τον τρόπο μια αποτελεσματική-αρμονικη 

συνεργασία.    

                                                           
8
 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 23. 
9
 Ο Έντουαρτν Κένεντι, ο οποίος το 1979 ως υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών για την 

Προεδρία των Η.Π.Α., σε συνέντευξή του στο δημοσιογράφο Ρότζερ Μαντ, όταν ρωτήθηκε για ποιο 

λόγο είχε θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, δεν μπόρεσε να απαντήσει!! Η γκάφα του σχολιάστηκε 

αρνητικά από όλα τα Μ.Μ.Ε. και αφαίρεσε κάθε δυναμική από την καμπάνια του.  
10

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 32. 
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Καθήκον του επικεφαλής της εκστρατείας αποτελεί ακόμη η οργάνωση και η 

καθημερινή παρακολούθηση του προϋπολογισμού, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

γνωρίζει εάν δύναται να χρηματοδοτηθούν όλες οι προγραμματισμένες 

δραστηριότητες της καμπάνιας. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι εχέμυθος και να 

βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υποψήφιο έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται 

αποτελεσματικά εν δυνάμει προβλήματα
11

. 

Τέλος, θα πρέπει να χειρίζεται αποτελεσματικά τους συμβούλους (δημοσκόπους, 

διαφημιστές, συμβούλους στρατηγικής και επικοινωνίας), να ελέγχει δηλαδή εάν οι 

σύμβουλοι πραγματοποιούν τα σχέδια στην ώρα τους και στο προβλεπόμενο κόστος. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση εβδομαδιαίων συναντήσεων, αλλά και με τη 

δημιουργία από την πλευρά του βάσεων υλοποίησης της στρατηγικής
12

. 

Ο επικεφαλής της εκστρατείας περά από τα καθήκοντα που αναφέρθηκαν και 

επωμίζεται, είναι πιθανόν σε προεκλογικές καμπάνιες μικρού βεληνεκούς σε 

καμπάνιες δηλαδή στις οποίες δεν υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός στελεχών, να 

αναλαμβάνει τα καθήκοντα του υπεύθυνου οργάνωσης. Συνεπώς, θα είναι αρμόδιος 

επίσης και για θέματα που άπτονται της ημέρας των εκλογών, των εκλογικών 

κέντρων, της διανομής του διαφημιστικού υλικού, αλλά και της αξιοποίησης των 

εθελοντών
13

. 

Κλείνοντας, ορθό είναι να αναφέρουμε το ενδεχόμενο ότι ο επικεφαλής της 

προεκλογικής εκστρατείας που επιλέξαμε μπορεί να αποτύχει. Ο επικεφαλής της 

καμπάνιας δύναται να μην μπορεί να ανταπεξέρθει στα καθήκοντά του και να 

απαιτηθεί η αντικατάστασή του. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε πως η 

αντικατάσταση του υπευθύνου μπορεί να απαιτηθεί λόγω της αδυναμίας από την 

πλευρά του να ακολουθήσει τους ρυθμούς του υποψηφίου, ακόμη όταν διαπιστωθεί 

έλλειψη ταύτισης μεταξύ του υπευθύνου της καμπάνιας και του υποψηφίου, όταν ο 

υποψήφιος ασχολείται ενεργά μόνο με τα οργανωτικά θέματα ή όταν διαπιστωθεί 

ηθικό παράπτωμα και δημιουργήσει υπερβολικές αντιπάθειες.    

 

2.4. Διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας 

Μια σύγχρονη προεκλογική εκστρατεία πρέπει να ξεκινά από οκτώ έως δώδεκα 

μήνες πριν την επίσημη ημερομηνία των εκλογών και να κορυφώνεται φθάνοντας 

στην κάλπη. Αυτό το χρονικό διάστημα διαιρείται σε τέσσερις περιόδους.  

Η πρώτη ξεκινά οκτώ έως δώδεκα μήνες πριν από την ημέρα των εκλογών και 

ολοκληρώνεται ένα μήνα πριν τις εκλογές και αποτελεί την περίοδο στην οποία θα 

                                                           
11

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 33. 
12

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 35. 
13

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 43. 
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παρθεί η απόφαση της κατάθεσης υποψηφιότητας. Πραγματοποιείται εξάλλου έρευνα 

για να διερευνηθούν οι παράμετροι που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της τελικής 

απόφασης. 

Η δεύτερη περίοδος περιλαμβάνει το διάστημα από την επίσημη έναρξη της 

προεκλογικής περιόδου και διαρκεί έως την προτελευταία εβδομάδα και 

περιλαμβάνει δημοσκοπήσεις, μηνύματα καμπάνιας, ενώ δίνεται έμφαση στην 

ατζέντα πολιτικής θεματολογίας. 

 Η τρίτη περίοδος είναι η τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής καμπάνιας στην 

οποία διαμορφώνεται η ψήφος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Τέλος, η τέταρτη 

και τελευταία περίοδος αποτελεί την ημέρα των εκλογών, πρόκειται για το 

επιστέγασμα μια πολύμηνης προσπάθειας στην οποία έχουν επενδυθεί πολλές ώρες 

δουλείας και πολλά χρήματα. Συνεπώς οι υποψήφιοι καλούνται να εκμεταλλευτούν 

μέχρι και το τελευταίο λεπτό
14

. 

 

2.5. Δομή προεκλογικής εκστρατείας 

Τέσσερις είναι οι βασικοί συντελεστές κάθε εκλογικής εκστρατείας, ο χρόνος, το 

χρήμα, οι άνθρωποι και οι ιδέες. Μετρήσιμοι παράγοντες είναι ο χρόνος και το χρήμα 

και εύκολα μπορούν να προϋπολογιστούν. Αντίθετα, τα πρόσωπα και οι ιδέες είναι 

ανεξάντλητοι πόροι και υπόκεινται στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου
15

. 

Προκειμένου να υπάρξει ένας σαφής διαχωρισμός των ρόλων, θεμιτή είναι η ύπαρξη 

ενός οργανογράμματος προκειμένου να διακρίνονται οι ρόλοι του προσωπικού που 

θα στελεχώσει την καμπάνια με βάση πάντα τα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν. 

Παράλληλα, λόγω του γεγονότος της συνεχούς ροής νέων δεδομένων, αυτό που 

πρέπει να τονιστεί είναι η αναγκαιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των βασικών 

μονάδων της καμπάνιας
16

. 

Σε αυτοδιοικητικό τώρα επίπεδο χρήσιμο είναι να υπάρχει μια επιτροπή εκλογικού 

αγώνα, τα μέλη της οποίας δε θα ασχολούνται με την υλοποίηση της καμπάνιας, αλλά 

με την επιβεβαίωση πολιτικών αναφορών και συμμαχιών του υποψηφίου. Συνήθως 

την επιτροπή εκλογικού αγώνα την απαρτίζουν επώνυμοι πολίτες, εκπρόσωποι 

κομματικών οργανώσεων, αλλά και πολιτικοί φίλοι και υποστηρικτές του υποψηφίου. 

Αναγκαία επίσης κρίνεται η σύσταση μιας οικονομικής επιτροπής με αντικείμενο την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού του εκλογικού αγώνα και με ευθύνη τη συλλογή 

χρηματοδοτήσεων για τον υποψήφιο. Η οικονομική επιτροπή απαρτίζεται συνήθως 

                                                           
14

 Β. Φεύγας, «Ο Δρόμος για τη Νίκη, στρατηγικές, τακτικές και εργαλεία για επιτυχημένες προεκλογικές 

εκστρατείες», The west wing campaigns, 2008, σ.σ. 30-31. http://book.thewestwing.gr/ 
15

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 39. 
16

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 40. 

http://book.thewestwing.gr/
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από άτομα εχέμυθα και υψηλού κύρους, με πολιτική επιρροή και οικονομικές 

δυνατότητες για ευνόητους λόγους
17

. 

Από τη στιγμή που ο υποψήφιος αποφασίζει πως θα κατέβει στις εκλογές, 

απαραίτητη είναι η πρόσληψη συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας. Ο ρόλος του 

χαρακτηρίζεται κρίσιμος διότι πρέπει να έχει πάντα καθαρό μυαλό ώστε να 

διαμορφώσει το προφίλ του υποψηφίου, να απαντήσει στις κατηγορίες που 

πιθανότατα θα υπάρξουν, αλλά και να σχεδιάσει εφόσον χρειαστεί μία επίθεση. Ο 

σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για το όλο 

πρότζεκτ και το πώς αυτό κινείται, αλλά δεν πρέπει να αναλώνεται όπως και ο 

υποψήφιος εξάλλου σε διεκπεραιωτικά θέματα
18

. 

 

 

 

Fight The Smears 

Με μια σελίδα στο διαδίκτυο ο Barack Obama προσπάθησε να αντιμετωπίσει τις 

επιθέσεις που δέχονταν από τους Ρεπουμπλικάνους το 2008. Για τις εκλογές του 

2012 υπάρχει το www.attackwatch.com 

 

Κομβική θέση χαρακτηρίζεται και εκείνη του υπευθύνου τεχνολογιών και βάσης 

δεδομένων. Η συγκεκριμένη θέση συγκεντρώνει την ευθύνη της τεχνολογικής 

υποστήριξης και της διαχείρισης της βάσης δεδομένων του υποψηφίου και κρίνεται 

σημαντική σε μία σύγχρονη προεκλογική εκστρατεία λόγω της ανάπτυξης της 

τεχνολογίας και των νέων εργαλείων που βασίζονται σε αυτή
19

.  

Τέλος, απαραίτητη κρίνεται και η υπηρεσία νομικής υποστήριξης. Κατά τη διάρκεια 

μιας προεκλογικής εκστρατείας ανακύπτουν υποθέσεις οι οποίες χρειάζονται νομική 

υποστήριξη (διαδικασία κατάθεσης υποψηφιότητας, απαγορεύσεις του εκλογικού 

νόμου κ.α.). Μέρος των καθηκόντων της αποτελεί ακόμη η εκπαίδευση των 

                                                           
17

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 41. 
18

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ.σ. 42-43. 
19

 Β. Φεύγας, «Ο Δρόμος για τη Νίκη, στρατηγικές, τακτικές και εργαλεία για επιτυχημένες προεκλογικές 

εκστρατείες», The west wing campaigns, 2008, σ. 26. http://book.thewestwing.gr/ 

http://www.attackwatch.com/
http://book.thewestwing.gr/
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εκλογικών αντιπροσώπων, αλλά και η παροχή νομικής υποστήριξης σε περίπτωση 

που ο υποψήφιος δεχθεί «επίθεση»
20

.   

Αναφερθήκαμε σε προηγούμενη ενότητα πως το μεγαλύτερο κομμάτι από το χρόνο 

που διαθέτει ο υποψήφιος θα πρέπει να αναλώνεται στην επικοινωνία του με το 

εκλογικό σώμα. Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο αυτών πλευρών είναι ο 

υπεύθυνος προγράμματος υποψηφίου, με αντικείμενο τη σωστή διαχείριση του 

χρόνου ώστε ο υποψήφιος να μην αναλώνεται σε άσκοπες και ανούσιες 

δραστηριότητες. Ο καθορισμός του προγράμματος του υποψηφίου θα σχεδιαστεί από 

τον υπεύθυνο κατόπιν συζητήσεων με τον επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας 

και το σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας
21

. Σημειώνουμε ξανά πως για την 

επιτυχία μιας προεκλογικής εκστρατείας σημαντική κρίνεται η συμβολή της 

επικοινωνίας μεταξύ των βασικών μελών της καμπάνιας. 

Κλείνοντας να τονίσουμε πως η καμπάνια κάθε υποψηφίου πρέπει να διαφέρει τόσο 

από εκείνες των συνυποψήφιων του, όσο και από εκείνες των υποψηφίων κάθε άλλου 

κόμματος. Ακόμη, πρέπει να είναι σε θέση να δώσει ένα πρωτότυπο μήνυμα στους 

ψηφοφόρους του, ανάλογα με την προσωπικότητά του, το κόμμα του και φυσικά, 

ανάλογα με τον κόσμο στον οποίο απευθύνεται
22

. 

 

2.6. Οργανωτικά θέματα 

Πριν από την έναρξη κάθε προεκλογικής εκστρατείας υπάρχουν μια σειρά από 

δραστηριότητες, οι οποίες από το πολιτικό γραφείο του υποψηφίου πρέπει να 

δρομολογηθούν προκειμένου όλο το στελεχιακό δυναμικό που επανδρώνει την 

καμπάνια να εισέλθει στο «στίβο μάχης» απερίσπαστο. 

Εκλογικοί κατάλογοι και λίστες: επίσημων προσώπων και παραγόντων, ΜΜΕ, 

υποστηρικτών - απλών ψηφοφόρων χρησιμεύουν σε μία εκλογική εκστρατεία. Στη 

διαμόρφωση των παραπάνω συμβάλουν τόσο ο υποψήφιος και ο επικεφαλής της 

καμπάνιας όσο και ο υπεύθυνος οργανωτικού και ο υπεύθυνος επί των οικονομικών
23

. 

Στη λίστα επίσημων προσώπων και παραγόντων καταγράφονται τα ονόματα, τα 

τηλέφωνα και οι διευθύνσεις όλων των αξιωματούχων της περιφέρειας, των 

εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των βουλευτών, αλλά και της Εκκλησίας. 

Στη λίστα των ΜΜΕ σημειώνονται τα εθνικά και τοπικά ΜΜΕ, τα οποία ασκούν 

έστω μια μικρή επιρροή καθώς και τα ονόματα των δημοσιογράφων που έχουν 

αναλάβει το σχετικό ρεπορτάζ. Τέλος, υπάρχει και η λίστα με όλους τους 

                                                           
20

 Β. Φεύγας, «Ο Δρόμος για τη Νίκη, στρατηγικές, τακτικές και εργαλεία για επιτυχημένες προεκλογικές 

εκστρατείες», The west wing campaigns, 2008, σ. 27. http://book.thewestwing.gr/ 
21

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 45. 
22

  Βλ. Κ. Γκόμπλιας, «Πολιτική Διαφήμιση», Περίγραμμα, Αθήνα, 1981, σ. 474. 
23

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 47. 
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εγγεγραμμένους ψηφοφόρους της Περιφέρειας/Δήμου και η επικοινωνία μαζί στους 

γίνεται διά μέσω τηλεφώνου προκειμένου να καταγράφουν οι φιλικά προσκείμενοι 

προς το συνδυασμό
24

.  

Οι ανάγκες οι οποίες πρέπει να δρομολογηθούν πριν μπούμε σε προεκλογική περίοδο 

είναι η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των δύο τουλάχιστον τελευταίων 

εκλογικών αναμετρήσεων στην/στο περιφέρεια/Δήμο του υποψηφίου, η μελέτη της 

εκλογικής νομοθεσίας προκειμένου να προσαρμόσει τις ανάγκες της εκστρατείας στα 

όσα επιτάσσει ο νόμος, αλλά και η δημιουργία του ημερολογίου γεγονότων με βάση 

το οποίο συνυπολογίζονται τα σημαντικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά την 

προεκλογική περίοδο
25

.      

Η οργάνωση των γραφείων αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα προς διευθέτηση 

πριν την έναρξη του εκλογικού αγώνα, δεδομένου ότι αποτελούν χώρο εργασίας του 

επιτελείου του υποψηφίου, αλλά και χώρο υποδοχής των φίλων του
26

.  

Όσον αφορά τα εκλογικά κέντρα αποτελούν ένα από τα σημεία αναφοράς του 

υποψηφίου, για το λόγο αυτό ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επιλογή του τόπου 

ώστε να είναι χώρος διέλευσης πολιτών και φυσικά να λειτουργούνε όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας. Τα εκλογικά κέντρα είναι επίσης αναγκαίο, πέρα από τη στρατηγική 

θέση που απαιτείται να έχουν, να προβάλουν κάποια μηνύματα τα οποία να είναι 

ευδιάκριτα από τους πολίτες εκείνους οι οποίοι δεν επιλέγουν να εισέλθουν εντός του 

χώρου. Απαραίτητο κρίνεται επίσης να υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες του 

υποψηφίου καθώς επίσης και σημαντικά έργα τα οποία έχει πραγματοποιήσει, 

εφόσον βέβαια υπάρχουν 

Τέλος, ένα ορθά οργανωμένο εκλογικό κέντρο πρέπει να διανέμει εκλογικό υλικό, 

καθώς και να διαθέτει οπτικοακουστικά μέσα έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

προβολής των δραστηριοτήτων του υποψηφίου
27

. Την ευθύνη για τη λειτουργία την 

επωμίζεται ο υπεύθυνος οργανωτικού ο οποίος έχει οριστεί από τον επικεφαλής της 

καμπάνιας. 

 

2.7. Ημέρα των εκλογών 

Φτάνοντας στην ημέρα των εκλογών τα λάθη απαγορεύονται λόγω του ότι δεν 

υπάρχει διαθέσιμος χρόνος ώστε να διορθωθούνε, αλλά και γιατί η τελευταία 

εντύπωση των ψηφοφόρων θα είναι αρνητική. Η τελευταία αυτή εικόνα ενδέχεται να 

                                                           
24

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 48. 
25

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 49. 
26

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 50. 
27

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ.σ. 51-52. 
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ακυρώσει κατά πολύ ένα μεγάλο μέρος της όλης προσπάθειας η οποία έλαβε χώρα 

κατά την προεκλογική περίοδο. 

Η συγκεκριμένη μέρα είναι ξεχωριστή, έχει τη δική της σημασία και όπως προκύπτει 

απαιτεί ξεχωριστή προετοιμασία. Σε αυτοδιοικητικό επίπεδο ένα από τα πρώτα 

ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι η δεδομένη ύπαρξη εκλογικών 

αντιπροσώπων. Καθήκοντά τους είναι να κυλήσει ήρεμα και χωρίς προβλήματα η 

όλη διαδικασία αλλά και η συνεχής επικοινωνία με την ομάδα οργανωτικού. Τέλος, 

μέσα στις αρμοδιότητές τους είναι και η μεταφορά των αποτελεσμάτων του 

εκλογικού τους κέντρου στο επιτελείο του υποψηφίου. Από εκεί και πέρα η ομάδα 

που θα τα δέχεται θα τα περνάει σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ώστε να είναι συνεχής 

ο έλεγχος της αναμέτρησης
28

. 

Αναφορικά με τη δράση του υποψηφίου εκείνη την ημέρα πρέπει να 

προγραμματιστεί, «τι ώρα θα πάει να ψηφίσει;», «τι δήλωση θα κάνει κατά τη 

ψηφοφορία του;», «ποια εκλογικά κέντρα θα επισκεφθεί;», «πού και με ποιους θα 

παρακολουθήσει τα αποτελέσματα;», «έχει προετοιμάσει δηλώσεις για όλα τα πιθανά 

αποτελέσματα;» Σίγουρα όλα όσα αναφέρθηκαν θα έχουν προγραμματιστεί νωρίτερα 

σε οργανωτικό και πολιτικό επίπεδο
29

. 

 

2.8. Οικονομική υποστήριξη  

Μελετώντας τις προεδρικές εκλογές των Η.Π.Α. τα τελευταία 40 χρόνια θα 

παρατηρήσουμε πως νικητής αναδείχθηκε εκείνος ο οποίος είχε τη δυνατότητα να 

δαπανήσει περισσότερα χρήματα. Οι προεκλογικές εκστρατείες στοιχίζουν και χωρίς 

τα απαραίτητα κεφάλαια όσο δημοφιλής και σωστά προετοιμασμένος να είναι ο 

ψηφοφόρος και με μηνύματα μεγάλης εκλογικής απήχησης, πιθανότητα θα αποτύχει, 

διότι δε θα καταφέρει να τα αποδείξει
30

. 

Οι δύο ερωτήσεις που πρέπει να θέσει ο υποψήφιος πριν ακόμη ανακοινώσει την 

υποψηφιότητά του είναι αρχικά, «πόσο θα κοστίσει το όλο εγχείρημα;» και δεύτερον, 

«πώς μπορεί να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό;» Ο υποψήφιος προκειμένου να 

αισθάνεται ασφαλής ότι θα συγκεντρωθεί το χρηματικό ποσό το οποίο απαιτείται 

πρέπει να το ζητήσει, πράγμα διόλου ευχάριστο. Ωστόσο, πρέπει να σκεφτεί και να 

είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο, το αντάλλαγμα που θα του ζητήσουν οι εν 

δυνάμει χρηματοδότες σε ποιο πλαίσιο τοποθετείται
31

. Ηθικό ή ανήθικο!  

                                                           
28

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ.σ. 53-54. 
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 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 54. 
30

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 57. 
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 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 58. 
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Ξεκινώντας τον οικονομικό σχεδιασμό της καμπάνιας, πρέπει να καταρτιστεί ο 

προϋπολογισμός της προεκλογικής εκστρατείας και να προβλεφθούν όλες οι πιθανές 

δαπάνες (έξοδα εκλογικού υλικού, έξοδα επικοινωνίας, δημοσκοπήσεις, ενοικίαση 

γραφείων και εκλογικών κέντρων, αμοιβές επαγγελματιών και συνεργατών, έξοδα 

παραστάσεως και δημόσιων σχέσεων, μετακινήσεις, έξοδα γραφείου και αναλώσιμα, 

διάφορα έκτατα έξοδα
32

 ). Αξίζει να αναφερθεί πως ορισμένα απ’ όλα όσα 

σημειώθηκαν ενδέχεται να μην επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της εκστρατείας, 

καθώς μπορεί να αποτελούν δωρεές  από φίλους του υποψηφίου.   

Όσον αφορά την οικονομική επιτροπή στην οποία αναφερθήκαμε κατά την 

παρουσίαση της δομής της προεκλογικής εκστρατείας, επωμίζεται το ρόλο της 

αναζήτησης κεφαλαίων που απαιτούνται για την οικονομική στήριξη της καμπάνιας.  

Ένας από τους τρόπους, πέρα από την προσωπική επαφή με οικονομικά επιφανείς 

φίλους και γνωστούς, είναι και η έκδοση κουπονιών οικονομικής στήριξης. 

Ενδεδειγμένοι τρόποι είναι ακόμη και η διοργάνωση συνεστιάσεων, οι 

συγκεντρώσεις σε σπίτια, με τη μέθοδο direct mail, αλλά και μέσω μηνυμάτων 

κινητών τηλεφώνων
33

. 

 

2.9. Πολιτική επικοινωνία  

Η πολιτική επικοινωνία έχει οριστεί ως «ο ρόλος της επικοινωνίας στην πολιτική 

διαδικασία»
34

, ωστόσο, μπορούμε επίσης να την αντιληφθούμε και ως «το πεδίο μέσα 

στο οποίο ανταλλάσσονται αντιφατικοί λόγοι (discourses) ανάμεσα σε τρεις 

πρωταγωνιστές που νομιμοποιούνται να εκφράζονται δημοσίως γύρω από την πολιτική: 

στους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους και την κοινή γνώμη, όπως αυτή εκφράζεται 

μέσω των δημοσκοπήσεων».
35

 

Υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις του θέματος της πολιτικής επικοινωνίας στη 

διάρκεια των προεκλογικών περιόδων - διαφορετικές τόσο ως προς τα μεθοδολογικά 

τους εργαλεία όσο και ως προς τα πορίσματά τους - διαπιστώνουμε ωστόσο ότι δύο 

είναι τα ερμηνευτικά κλειδιά που κατά κόρον προκρίνονται από το σύνολο των 

μελετών. 

Η πρώτη επικρατέστερη τάση, η οποία χαρακτηρίζει την αμερικάνικη βιβλιογραφία  

ιδίως, είναι αυτή που προτάσσει το βαθμό επίδρασης των προεκλογικών 

                                                           
32

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 
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επικοινωνιακών τακτικών στην εκλογική γνώμη
36

.  Η συγκεκριμένη τάση εστιάζει 

στην αποτελεσματικότητα των εκλογικών στρατηγικών, στην επιδιωκόμενη κατά το 

δυνατόν ευρύτερη αποδοχή τους από τους εκλογείς και διερευνά τον αποφασιστικό 

ρόλο των διαμεσολαβητικών μηχανισμών των ΜΜΕ και των opinion leaders στην 

εκλογική διαδικασία
37

. 

Η δεύτερη μεγάλη τάση που παρατηρείται σε μελέτες πολιτικής επικοινωνίας, οι 

οποίες επικεντρώνονται στο ζήτημα των προεκλογικών εκστρατειών, είναι η 

αντιμετώπιση τους ως δραστηριοτήτων με ισχνό δημοκρατικό περιεχόμενο και με 

επιρρέπεια στην παραχάραξη της κορυφαίας στιγμής του κοινοβουλευτισμού, της 

ψηφοφορίας. Οι μελέτες αυτές, θεωρητικού κυρίως και βιβλιογραφικού 

προβληματισμού - οι οποίες προέρχονται από την κριτική παράδοση ανάλυσης των 

ΜΜΕ και του μαζικού πολιτισμού και αναζητούν μια αποστειρωτική επιβεβαίωση 

των αρχών του διαφωτισμού και της δημοκρατίας
38

.  

Όσον αφορά την Ελληνική βιβλιογραφία έχει να επιδείξει ήδη κάποιες σοβαρές 

προσπάθειες καταγραφής και ανάλυσης του σχετικού διεθνούς προβληματισμού, 

προβάλλοντας τον μάλιστα με σαφήνεια και στο χώρο της πολιτικής επικοινωνίας
39

. 

Η πολιτική επικοινωνία με την ύπαρξη ενός εκλογικού σώματος αποδεσμευμένου σε 

μεγάλο βαθμό από τις κομματικές ταυτίσεις, συνέβαλε στην ανάδειξη των 

προεκλογικών εκστρατειών σε ένα εν δυνάμει σημαντικό παράγοντα καθορισμού της 

ψήφου
40

. 

Έρευνες κοινής γνώμης, ειδικοί της επικοινωνίας, πολιτικό χρήμα, ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και των media αποτελούν τους τέσσερις κομβικούς παράγοντες οι οποίοι 

επηρεάζουν σήμερα τη Δημοκρατία και δημιουργούν ένα νέο τοπίο στη διεξαγωγή 

των σύγχρονων προεκλογικών εκστρατειών
41

. 

Στις μέρες μας, οι όροι διεξαγωγής των προεκλογικών εκστρατειών έχουν αλλάξει για 

δύο κυρίως λόγους. Αρχικά οι ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις μιας προεκλογικής 

εκστρατείας, ανάγκες οι οποίες αξιώνουν υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό και 

δεύτερον, η συνεχώς αυξανόμενη διάρκειά τους. Παλαιότερα διαρκούσαν μόλις λίγες 

εβδομάδες συγκριτικά με το σήμερα, που η διάρκειά τους υπολογίζεται σε μήνες και 
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το οποίο μεταφράζεται σε περισσότερες διαδικασίες οι οποίες επιτάσσουν σωστό και 

λεπτομερή σχεδιασμό
42

. 

Το κεντρικό ζητούμενο της κάθε προεκλογικής καμπάνιας μέχρι και το 1989 (στην 

Ελλάδα και διεθνώς) ήταν ένα: να αντιπαρατεθούν διακριτές πολιτικές ταυτότητες 

και τρόποι πολιτικής στράτευσης. Από το 1989 και εφεξής, ως αποτέλεσμα αλλαγών 

στην οικονομική και θεσμική δομή των μέσων μαζικής επικοινωνίας
43

, αλλά κυρίως 

εξαιτίας των διεθνών πολιτικών εξελίξεων, έχουμε μια θεμελιακή μεταβολή των 

προεκλογικών εκστρατειών, η οποία εκτείνεται πολύ πέραν των τεχνικών στοιχείων 

της διαμεσολάβησης
44

.   

Τέλος πριν κλείσουμε την ενότητα περί της πολιτικής επικοινωνίας αξίζει να 

σημειώσουμε και το γεγονός πως η μελέτη των επικοινωνιακών στρατηγικών των 

κομμάτων στο «στιγμιαίο» χρόνο της εκλογικής αναμέτρησης, παραλείπει συχνά να 

εξιχνιάσει την εξέλιξη τους στο χρόνο
45

, όπως ακριβώς και οι πολιτικοί 

πρωταγωνιστές, αντιμετωπίζει την προεκλογική παραγωγή λόγου ως προϊόν με 

προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης: την επομένη των εκλογών. 

 

2.10. Εθελοντισμός και εκλογές 

Η συμβολή των εθελοντών κρίνεται σημαντική για το αποτέλεσμα της έκβασης μιας 

προεκλογικής εκστρατείας διότι προσφέρουν κάτι ξεχωριστό το οποίο ορισμένες 

φορές εκλείπει από τους επαγγελματίες: τη ζωντάνια, τη φρεσκάδα και τον 

ενθουσιασμό.  

 

Διαδικτυακό σποτ του Barack Obama. Δεν μπορείς να γράψεις ιστορία από τον 

καναπέ. Αναζητούσε εθελοντές για την ημέρα των εκλογών. ΗΠΑ 2008. 
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εκστρατείες», The west wing campaigns, 2008, σ. 11. http://book.thewestwing.gr/ 
43

 Βλ. Μ. Κομνηνού, «Από την αγορά στο θέαμα», Παπαζήση, Αθήνα 2002, σ.σ. 176-185. 
44

 Βλ. Β. Βαμβακάς, «Εκλογές και επικοινωνία στη Μεταπολίτευση. Πολιτικότητα και Θέαμα», 

Σαββάλας, Αθήνα, 2006, σ.σ. 47-48. 
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http://book.thewestwing.gr/


- 21 - 
 

Κάθε υποψήφιος πρέπει να συμπεριφέρεται με σεβασμό στον κάθε εθελοντή, να τον 

παροτρύνει, αλλά και να τονίζει τη σπουδαιότητα του έργου που επιτελεί. Όλα αυτά 

είναι αναγκαία διότι δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής πως το κάθε άτομο 

προσφέρει τις υπηρεσίες του αμισθί, διότι προφανώς αγαπάει αυτό που κάνει και 

δεύτερον, υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι, οι ψήφοι του ιδίου, της οικογενείας του, 

αλλά και των φίλων του οι οποίοι θα τον στηρίξουν λόγω της συμμετοχής του στην 

προεκλογική εκστρατεία
46

.  

Να σημειωθεί πως σε ότι αφορά το συντονισμό των εθελοντών, ορθό είναι το όλο 

εγχείρημα να το αναλάβει ένα άλλο μέλος της εκστρατείας το οποίο προσφέρει 

επίσης τις υπηρεσίες του αμισθί, σε συνεργασία πάντα με τον υπεύθυνο της 

καμπάνιας
47

.  

 

2.11. Δημοσκοπήσεις 

Οι δημοσκοπήσεις αποτελούν έναν από τα πιο σημαντικά εργαλεία σε μια εκλογική 

εκστρατεία καθώς παρέχεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να παρακολουθήσει την 

πορεία του, να κατανοήσει τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης αλλά και επίσης, να 

εξάγει συμπεράσματα για τα επιμέρους στοιχεία που τη διαμορφώνουν
48

.  

Με τις δημοσκοπήσεις ερευνάται το πολιτικό περιβάλλον, τα θέματα τα οποία 

απασχολούν τους πολίτες και φυσικά ο αντίπαλος. Με βάση τις πληροφορίες αυτές η 

καμπάνια δύναται να στοχεύσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε 

συγκεκριμένα θέματα και σε ομάδες πληθυσμού μεγιστοποιώντας την 

αποτελεσματικότητά της
49

.  

Σύμφωνα με την άποψη ενός ειδικού στο χώρο των ερευνών, του Στράτου Φαναρά, 

«μια δημοσκόπηση μοιάζει με τη δοκιμασία μιας νοικοκυράς την ώρα που 

μαγειρεύει»
50

. Όπως δηλαδή μια νοικοκυρά την ώρα που μαγειρεύει δοκιμάζει μια 

κουταλιά ώστε να ελέγξει την ποιότητα του φαγητού, έτσι και με τις δημοσκοπήσεις, 

μέσω ενός δείγματος ο υποψήφιος βγάζει συμπεράσματα για την κρίση των 

ψηφοφόρων.  
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Είναι γεγονός πως ο ρόλος των δημοσκοπήσεων κρίνεται αρκετά σημαντικός εάν 

αναλογιστεί κανείς τα ποσά τα οποία δαπανώνται για τις εν λόγω ποσοτικές και 

ποιοτικές έρευνες
51

.  

Δεν πρέπει ακόμη να διαφεύγει της προσοχής και η σχετική αξία που παρουσιάζουν 

οι δημοσκοπήσεις. Ο τρόπος αξιοποίησης και ανάλυσης των ευρημάτων από μία 

έρευνα κρύβει παγίδες αλλά και ερωτηματικά. 

Προκειμένου να γίνουμε περισσότερο κατανοητοί θα χρησιμοποιήσουμε μια 

χαρακτηριστική ιστορία που περιγράφει ο Νιλ Πόστμαν, πρώην καθηγητής και 

διευθυντής στο τμήμα επικοινωνίας του New York University και την εντοπίσαμε στο 

έργο του Στράτου Φαναρά, «Η Πολιτική Επικοινωνία στην Πράξη - Τα Σεμινάρια της 

Λέγειν και Πράττειν». 

«Δύο καθολικοί παπάδες φανατικοί καπνιστές, αποφασίζουν να στείλουν μια επιστολή 

στον Πάπα προκειμένου να τον ρωτήσουν εάν επιτρέπεται να καπνίζουν την ώρα που 

προσεύχονται». 

Ο πρώτος γράφει: «Άγιε Πατέρα μπορώ να καπνίζω όταν προσεύχομαι»; Η απάντηση 

που πήρε ήταν φυσικά αρνητική: «όχι διότι αυτό είναι αμαρτία». 

Ο δεύτερος ρώτησε: «Άγιε Πατέρα μπορώ όταν καπνίζω να προσεύχομαι;» Η 

απάντηση που πήρε ήταν καταφατική: «φυσικά, ο καθένας μπορεί να προσεύχεται 

οποιαδήποτε στιγμή».
52

 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως από το ίδιο πρόσωπο μπορούμε να 

αλιεύσουμε διαμετρικά αντίθετες απαντήσεις για το ίδιο θέμα. Η σωστή προσέγγιση 

αναφορικά με το θέμα των δημοσκοπήσεων δεν εστιάζει στη διαμόρφωση της θέσης 

του, αλλά με ποιον τρόπο θα την προβάλει περισσότερο αποτελεσματικά
53

.  

Όσον αφορά τώρα τα λάθη που συμβαίνουν στις δημοσκοπήσεις, στεκόμαστε στον 

Ronald Faucheux, ο οποίος ως εκδότης του περιοδικού «Campaign and Elections» 

αναφέρθηκε στο συλλεκτικό τόμο «The road to Victory» στους «μύθους» γύρω από 

τις δημοσκοπήσεις
54

.    

Όπως σημειώνεται αρχικά, όσο αναμειγμένος και να είναι κάποιος με τα κοινά δεν 

μπορεί να είναι απόλυτος πως γνωρίζει τα προβλήματα των ψηφοφόρων του στο 

σύνολό τους βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνο στις προσωπικές επαφές. Ακόμη, 

αξίζει να σταθούμε και στην αναφορά πως τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν 

επιβάλλουν στον υποψήφιο να διαπραγματευτεί τα πιστεύω του και τις αξίες του. 

Αντιθέτως, του δείχνουν το δρόμο για το πώς θα παρουσιάσει τις θέσεις του ώστε να 
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πείσει. Τέλος, από τα βασικότερα λάθη των ψηφοφόρων, όπως διαβάζουμε, είναι ότι 

χρησιμοποιούν τις δημοσκοπήσεις για να μάθουν αποκλειστικά και μόνο το ποσοστό 

που ενδέχεται να συγκεντρώσουν και όχι για να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία τόσο των ιδίων, όσο και των αντιπάλων τους.   

Αναφορικά τώρα με το θέμα του αριθμού αλλά και του χρόνου των δημοσκοπήσεων 

να σημειώσουμε πως μία συνηθισμένη προεκλογική καμπάνια προσφέρει τέσσερις 

περιόδους οι οποίες ενδείκνυνται για το σκοπό αυτό
55

.  

Η πρώτη περίοδος λαμβάνει χώρα το διάστημα πριν αποφασίσει ο υποψήφιος ότι θα 

θέσει υποψηφιότητα ώστε να πραγματοποιήσει μια πρώτη ανάγνωση του πολιτικού 

τοπίου και να διαπιστώσει εάν υπάρχουν και πόσες είναι οι πιθανότητες νίκης. 

Ακολούθως, πριν την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του όπου ερευνάται σε βάθος 

το πολιτικό τοπίο και τα μηνύματα της καμπάνιας
56

. Η τρίτη πράξη λαμβάνει χώρα με 

την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, ενάμιση μήνα περίπου πριν τις εκλογές, 

προκειμένου να αναγνώσει το σημείο αφετηρίας των υποψηφίων και να διασαφηνίσει 

τα εκλογικά μηνύματα. Η τέταρτη και τελευταία διεξάγεται τη στιγμή που η 

καμπάνια βρίσκεται στην τελική της ευθεία όταν και καταγράφεται η πορείας της 

προεκλογικής εκστρατείας, η διακύμανση της πρόθεσης ψήφου, ενώ εξετάζονται και 

οι πιθανές διορθωτικές κινήσεις που μπορεί να γίνουν
57

.    

Όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει εάν 

θα πραγματοποιήσει τηλεφωνική έρευνα ή έρευνα από πόρτα σε πόρτα. Οι 

τηλεφωνικές έρευνες είναι πιο οικονομικές και υλοποιούνται ταχύτερα, αντίθετα 

όμως, οι έρευνες από πόρτα σε πόρτα δίνουν τη δυνατότητα ύπαρξης περισσοτέρων 

και πιο σύνθετων ερωτημάτων
58

. 

Τέλος, σημείο κλειδί για μία σωστή έρευνα είναι η σωστή ενημέρωση του 

δημοσκόπου για τις ιδιαιτερότητες της εκλογικής αναμέτρησης. Το επιτελείο του 

υποψηφίου πρέπει να ενημερώσει το δημοσκόπο για τις θέσεις του και για επιμέρους 

πτυχές της αναμέτρησης. 

Αξίζει να αναφερθεί πριν κλείσουμε την ενότητα ότι όλες οι έρευνες οφείλουν να 

μπορούν να γίνονται αντικείμενο επιστημονικής κριτικής, το οποίο από καθαρή 

επιστημονική σκοπιά κρίνεται αυτονόητο. Η εκλογική έρευνα κινείται μέσα σε μια μη 

ρυθμισμένη αγορά  και το επιχείρημα ότι ο εντολέας διατηρεί το δικαίωμα να κρύβει 
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τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας στο θησαυροφυλάκιο των δημοσκοπήσεων, 

αποτελεί μια απαράδεκτη θέση
59

.    

 

2.12. Στρατηγική και Εκλογικό Μήνυμα 

Όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη στρατηγική σε μια προεκλογική εκστρατεία 

αναφερόμαστε στο σχεδιασμό, στη διατύπωση των μηνυμάτων και στις κινήσεις που 

απαιτούνται προκειμένου να έρθει η εκλογική νίκη. Η στρατηγική χαράζεται με βάση 

το προφίλ του υποψηφίου, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αλλά και με τους στόχους 

που θέτει
60

.  

Πιο συγκεκριμένα μελετώνται οι επικρατούσες συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον 

και ότι έχει να κάνει με το πολιτικό κλίμα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με το 

δημογραφικό μέγεθος (αυξομειώσεις του εκλογικού σώματος, μορφωτικό επίπεδο, 

ηλικιακό επίπεδο, ποσοστό ετεροδημοτών), αλλά και με τον οικονομικό παράγοντα 

και τις προοπτικές που υπάρχουν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ερευνάται τέλος το 

επίπεδου ανταγωνισμού και πραγματοποιείται συγκριτική ανάλυση των 

χαρακτηριστικών των κυριότερων αντιπάλων
61

.  

Προκειμένου να κριθεί πετυχημένη μια προεκλογική εκστρατεία απαιτείται σωστός 

σχεδιασμός, τόσο στη στόχευση της επικοινωνιακής στρατηγικής όσο και στον 

ακριβή χρονικό προγραμματισμό των δράσεων. 

Σαν στόχους μπορούμε να ορίσουμε τους εξής: 

 Ενιαία φυσιογνωμία και κοινός παρονομαστής των δράσεων 

 Ενιαίος καθαρός λόγος του υποψηφίου 

 Προσέγγιση του κάθε κοινού 

 Κατάκτηση θετικής αναγνωρισιμότητας του υποψηφίου 

 Αποτελεσματική διάχυση και πολλαπλασιασμός της επικοινωνίας
62

 

Στο σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής, οι σύμβουλοι πρέπει πρώτα να 

καθορίσουν τις «κεντρικές αξίες» ενός συνδυασμού/κόμματος, οι οποίες γίνονται 

βάση πώλησης της πολιτικής του συνδυασμού/κόμματος
63

. 

Όσον αφορά τώρα το εκλογικό μήνυμα κάθε καμπάνιας, προκειμένου να 

χαρακτηριστεί αποτελεσματικό και να έχει απήχηση θα πρέπει να απαντάει στα εξής 
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τρία απλά ερωτήματα, «ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να ψηφιστεί ο 

υποψήφιος;», «ποια θέματα στηρίζουν την πολιτική του και τα τοποθετεί στο 

επίκεντρο;» και τέλος «γιατί είναι καλύτερος από τους συνυποψήφιους του;»
 64

 

Το εκλογικό μήνυμα θα πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμένο με την εκλογική 

συμπεριφορά των πολιτών, των ΜΜΕ, αλλά και με τις απόψεις ορισμένων ειδικών 

αλλά και συνεργατών του υποψηφίου
65

.  

Να τονίσουμε εδώ πως η εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων δεν εξαρτάται από 

το που τοποθετούνται τα κόμματα πάνω στον ιδεολογικό άξονα, αλλά από το που οι 

ψηφοφόροι πιστεύουν ότι βρίσκονται, σε επίπεδο, δηλαδή, αντίληψης των 

καταστάσεων
66

. 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει πρέπει να γίνει μια πρώτη ανάγνωση του πολιτικού 

τοπίου και εν συνεχεία η αξιολόγηση προσώπων από όπου θα προκύψουν τα δυνατά 

και αδύνατα σημεία του κάθε υποψηφίου. Ακολούθως, διαχωρίζονται τα σημεία 

διαφοροποίησης των υποψηφίων και προσδιορίζονται τα στοιχεία, θετικά και 

αρνητικά στα οποία θα στηριχθεί η καμπάνια. 

Ο επικεφαλής των προεκλογικών εκστρατειών του Μπιλ Κλίντον το 1992 και το 

1996, James Carville, σημειώνει πως οι εκλογές κερδίζονται στα «μεγάλα» ζητήματα 

και στα «μεγάλα» μηνύματα: ειρήνη εναντίων πολέμου, ευημερία εναντίον 

δυστυχίας, αλλαγή και όχι συντηρητισμός
67

. 

Επανερχόμενοι στα όσα συζητάμε αναφορικά με τη χάραξη της στρατηγικής που θα 

ακολουθηθεί, σειρά έχει η βασική επιχειρηματολογία του υποψηφίου, τα βασικά 

δηλαδή εκλογικά του μηνύματα και τα κύρια σημεία του πολιτικού του λόγου. Τέλος, 

το μήνυμα του υποψηφίου θα πρέπει να συνοψίζεται σε μία φράση και το οποίο θα 

πρέπει να αξιολογείται  με βάση ειδική έρευνα στρατηγικής προκειμένου να ελεγχθεί 

η αποδοτικότητά του
68

.  

Πριν κλείσουμε την ενότητα θα σταθούμε και σε ένα σύνηθες λάθος, τη τάση δηλαδή 

πολλών να ταυτίζουν το εκλογικό μήνυμα με το διαφημιστικό σύνθημα. Το σύνθημα 

δεν είναι τίποτα άλλο από την επικοινωνιακή αποτύπωση της στρατηγικής. Όπως 

προκύπτει πρώτα διαμορφώνεται η στρατηγική και μετά το εκλογικό σύνθημα.  
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Τέλος, το σύνθημα πρέπει να αποτυπώνεται εύκολα, να κινητοποιεί, να δημιουργεί 

αισιοδοξία και όπως προ είπαμε να συνοψίζει τη στρατηγική του υποψηφίου
69

. 

 

2.13. Εργαλεία μιας προεκλογικής εκστρατείας 

Η προεκλογική προσπάθεια ενός υποψηφίου ουσιαστικά δεν αποτελεί τίποτα άλλο 

παρά μία ενέργεια επικοινωνίας η οποία περνάει αναγκαστικά από ορισμένα στάδια 

με αφετηρία την άγνοια για να καταλήξει στην ψήφο. Ενημέρωση, κατανόηση, 

πεποίθηση και δράση είναι τα τέσσερα στάδια τα οποία πρέπει να καλυφθούν 

προκειμένου να χαρακτηριστεί μια επικοινωνία πλήρης
70

. 

Η στρατηγική, τα μηνύματα, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ο 

προϋπολογισμός, το χρονοδιάγραμμα της καμπάνιας, αλλά και τα εργαλεία που θα 

χρησιμοποιηθούν έχουν ως στόχο την προώθηση του μηνύματος της προεκλογικής 

εκστρατείας. Το μήνυμα θα πρέπει να υποστηρίζεται από μία ολοκληρωμένη ατζέντα 

θεμάτων, η οποία πρέπει να γίνει κυρίαρχο θέμα συζήτησης τόσο στα ΜΜΕ όσο και 

στο ευρύ κοινό
71

.  

 

2.13.1. Ομιλίες 

Ξεκινώντας από τις ομιλίες, καθώς η σχέση της πολιτικής με τη ρητορική είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη από την αρχαιότητα ακόμη, αξίζει να τονίσουμε πως 

αποτελούν το βασικότερο τρόπο επικοινωνίας των υποψηφίων με το εκλογικό σώμα.  

Η παράδοση των συγκεντρώσεων αυτών έχει τις ρίζες της στην προ-ΜΜΕ εποχή, 

όπου η άμεση επικοινωνία αποτελούσε τον πυρήνα της πολιτικής επικοινωνίας 

Μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974 οι ανοιχτές συγκεντρώσεις καθίστανται και 

πάλι ένα βασικό μέσο επικοινωνίας του κόμματος και του ηγέτη με το πλήθος, αλλά 

και των πολιτών μεταξύ τους. Έτσι οι ανοιχτές συγκεντρώσεις, στις οποίες μιλούσαν 

οι αρχηγοί των κομμάτων, αποτελούσαν το πιο σημαντικό γεγονός της παραδοσιακής 

προεκλογικής περιόδου
72

.  

Όσον αφορά τη συγγραφή τους εκείνος που την αναλαμβάνει θα πρέπει να έχει 

διαρκώς στο μυαλό του την εικόνα και το προφίλ του υποψηφίου που πρόκειται να 

                                                           
69

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 102. 
70

 Βλ. Κ. Γκόμπλιας, «Πολιτική Διαφήμιση», Περίγραμμα, Αθήνα, 1981, σ. 486. 
71

 Β. Φεύγας, «Ο Δρόμος για τη Νίκη, στρατηγικές, τακτικές και εργαλεία για επιτυχημένες προεκλογικές 

εκστρατείες», The west wing campaigns, 2008, σ. 23. http://book.thewestwing.gr/ 
72

 Βλ. Γ. Μαυρογένης, «Πολιτική επικοινωνία και ΜΜΕ στην εποχή της παγκοσμιοποίησης», 

Σταμούλης, Αθήνα, 2008, σ.σ. 231-232.  

http://book.thewestwing.gr/


- 27 - 
 

την εκφωνήσει. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στις δεξιότητές του 

διότι η ομιλία ανήκει σε εκείνον που την εκφωνεί και όχι σε εκείνον που τη γράφει
73

. 

Σχετικά με τη συνταγή της επιτυχίας, μια ομιλία για να κριθεί πετυχημένη θα πρέπει 

να έχει ξεκάθαρη στρατηγική, να εμπεριέχει φράσεις-κλειδιά, να έχει την κατάλληλη 

διάρκεια και κυρίως να διατηρεί την επαφή με το κοινό
74

. 

 

2.13.2. Τηλεοπτικές Συζητήσεις - Debate 

Σημαντικό επικοινωνιακό γεγονός, κατά την εξέλιξη μιας προεκλογικής εκστρατείας, 

αποτελεί το τηλεοπτικό debate
75

 λόγω του ότι διαμορφώνει την εικόνα των πολιτικών 

προσώπων που ρίχνονται στη μάχη των εκλογών, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι 

μονοπωλεί το ενδιαφέρον τροφοδοτώντας την πολιτική συζήτηση για μέρες.  

Μέτα το πέρας ενός debate αναλύονται τα πάντα σχολαστικά και λεπτομέρειες που σε 

άλλες περιπτώσεις θα περνούσαν απαρατήρητες, τα επιτελεία των υποψηφίων 

προσπαθούν να εντοπίσουν σε αυτές κρυμμένα μυστικά και νοήματα
76

.  

 

Το πρώτο τηλεοπτικό debate των εκλογών στις ΗΠΑ το 2008. 

Όσον αφορά το μυστικό της επιτυχίας ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη 

στρατηγική, να είναι ορθά προετοιμασμένος σχετικά με την εισαγωγή και τον επίλογο 

της τοποθέτησής του, να έχει προετοιμάσει έξυπνες φράσεις
77

, να γνωρίζει τους 
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κανόνες της συζήτησης και φυσικά να έχει άποψη για τον τρόπο οργάνωσης της 

πολιτικής αναμέτρησης
78

. 

 

 

Το πρώτο τηλεοπτικό debate για τους υποψηφίους του Ρεπουμλικανικού Κόμματος 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Google. Οκτώβριος 2011. 

 

2.13.3. Διαχείριση των Μ.Μ.Ε. 

Η διαχείριση των Μ.Μ.Ε. είναι από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να εξεταστούν 

πριν την έναρξη της προεκλογικής καμπάνιας. Παράλληλα σημαντική θέση κατέχει ο 

υπεύθυνος Τύπου ο οποίος ορίζεται από τον υποψήφιο και συνήθως προέρχεται από 

τον χώρο των Μ.Μ.Ε. προκειμένου να έχει γνώση προσώπων και καταστάσεων. Η 

διαχείρισή τους αποτελεί κρίσιμο αντικείμενο εάν αναλογιστεί κανείς πως σε 

περιπτώσεις που υποψήφιοι δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν 

διαφημιστικά μέσα, όλη τους η καμπάνια επικοινωνιακά στηρίζεται στα Μ.Μ.Ε.
79

 

Τα καθήκοντά του επικεντρώνονται στην καθοδήγηση των Μ.Μ.Ε. και φυσικά να 

περνάει τα μηνύματα που θέλει ο υποψήφιος. Ακόμη πρέπει να είναι ειλικρινής με τα 

μέσα, να τοποθετείται μέσω δελτίων τύπου
80

, να προσέχει σε ποιους μιλά, να μη 

                                                                                                                                                                      
θέλοντας να εκνευρίσει αλλά και να υποβαθμίσει τον Chirac, δεν τον προσφωνούσε ποτέ «κύριε 

Πρωθυπουργέ», αλλά «κύριε Chirac». Εκνευρισμένος τότε ο Chirac του είπε: «Γιατί με λέτε διαρκώς 

κύριε Chirac; Στο κάτω-κάτω είμαι Πρωθυπουργός αυτής της χώρας». Και ο Mitterrand του απάντησε: 

«Με συγχωρείτε, έχετε απόλυτο δίκαιο, κύριε Chirac!!»  
78
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διαρρέει πληροφορίες συστηματικά στα ίδια Μ.Μ.Ε., να μην παρακάμπτει τους 

δημοσιογράφους και φυσικά να γνωρίζει τα πάντα για την καμπάνια
81

. 

 

 

Δελτίο τύπου του John McCain για εμφανίσεις του στο New Hampshire. Απλό και 

χρηστικό. 

 

2.13.4. Προεκλογικές Διαφημίσεις 

Η αποτελεσματικότητα των προεκλογικών διαφημίσεων κρίνεται αποκλειστικά από 

τον τρόπο που υπηρετούν την εκλογική στρατηγική του υποψηφίου. Στις Η.Π.Α η 

παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων είναι αποκλειστική ευθύνη των συμβούλων 

στρατηγικής επικοινωνίας και όχι των διαφημιστών. «Οι διαφημιστές είναι 

επικίνδυνοι στην πολιτική»
82

, συνηθίζουν να λένε οι σύμβουλοι επειδή λογικά 

σκέφτονται περισσότερο το «περιτύλιγμα» μιας διαφήμισης και όχι τόσο τη 

στρατηγική της σημασία
83

. 

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι η διαφορά μεταξύ προεκλογικής διαφήμισης 

και διαφημιστικού μηνύματος. Η προεκλογική διαφήμιση εξυπηρετεί μια 
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συγκεκριμένη στρατηγική σε μια συγκεκριμένη συγκυρία, ενώ το διαφημιστικό 

μήνυμα ενδέχεται να είναι αποτελεσματικό για μία εκστρατεία και εντελώς 

καταστροφικό για μία άλλη
84

. 

Κλείνοντας, στις σύγχρονες προεκλογικές εκστρατείες ο στόχος της διαφημιστικής 

καμπάνιας είναι η προώθηση των μηνυμάτων και της ατζέντας των θεμάτων που τα 

υποστηρίζουν με τη πολιτική διαφήμιση να απορροφά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι 

του προϋπολογισμού
85

. 

Αξίζει να σημειώσουμε τέλος πως η συνήθης περίοδος διαφήμισης σε μια 

προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα διαρκεί από τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, 

πάντα βεβαίως σε συνάρτηση με τα υπάρχοντα οικονομικά δεδομένα του υποψηφίου, 

ενώ τα διαφημιστικά μηνύματα αναπτύσσονται σε τρεις φάσεις: χτίσιμο εικόνας 

υποψηφίου ή αποδόμηση του προφίλ του αντιπάλου, ανάπτυξη των θέσεων και τέλος 

εκλογική παρότρυνση - δίλημμα εκλογών
86

. 

 

2.13.5. Προπαγάνδα 

Το ζήτημα το οποίο έμμεσα ή άμεσα διαπερνά όλες τις αναλύσεις που αφορούν την 

επικοινωνιακή πολιτική των προεκλογικών περιόδων, είναι αυτό της προπαγάνδας. Η 

προπαγάνδα έχει απασχολήσει ως πρόβλημα πολλές μελέτες πολιτικής επιστήμης, 

πολιτικής επικοινωνίας και ιστορίας επί σειρά ετών, κυρίως μετά τη λήξη του Β’ΠΠ, 

οπότε και θεωρήθηκε σύνδρομο των καταστροφικών φαινομένων του φασισμού και 

του ναζισμού
87

. 

Μια σημαντική προσέγγιση  του προπαγανδιστικού λόγου, ως αδιάλειπτης πολιτικής 

στρατηγικής στη σύγχρονη πραγματικότητα των ΜΜΕ είναι αυτή που εκφράζει ο Ν. 

Τσόμσκι (N. Chomsky). Είναι χαρακτηριστική η ρήση του ότι, «για τη δημοκρατία η 

προπαγάνδα είναι ότι για τον ολοκληρωτισμό ο πέλεκυς
88

», η οποία επισυνάπτει στην 

προπαγανδιστική πρακτική μία ενδογενή σχέση με τη βία. 

Ο Τσόμσκι τέλος, βλέπει τη δημοκρατική μορφή προπαγάνδας να λειτουργεί 

πανομοιότυπα με αυτή των ολοκληρωτικών καθεστώτων, με μοναδική διαφορά την 

                                                           
84

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 143. 
85

 Β. Φεύγας, «Ο Δρόμος για τη Νίκη, στρατηγικές, τακτικές και εργαλεία για επιτυχημένες προεκλογικές 

εκστρατείες», The west wing campaigns, 2008, σ. 53. http://book.thewestwing.gr/ 
86

 Βλ. Ε. Βαρδουλάκης, «Κανόνες Πολέμου, πώς να προετοιμαστείτε σωστά για μια εκλογική 

αναμέτρηση», Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2006, σ. 143. 
87

 Βλ. C. Jowett and V. O’Donnell, «Propaganda and Persuasion», Sage, Λονδίνο, 1999, σ.σ. 168-202. 
88

 Βλ. N. Chomsky, «Media Control: The spectacular achievements of propaganda», Seven Stories 

Press, Νέα Υόρκη, 1991, σ.σ. 11-14. 

Βλ. E. Herman and M. Chomsky, «Manufacturing Consent», Pantheon, Νέα Υόρκη, 1988, σ.σ. 1-37. 

Βλ. M. Chomsky, «Necessary Illusions. Thought Control in Democratic Societies», South End Press, 

Νέα Υόρκη, 1989, σ.137-160.  

http://book.thewestwing.gr/


- 31 - 
 

εξέλιξη των μηχανισμών άσκησης πειθούς και την υποχώρηση της άμεσης βίας και 

καταστολής απέναντι στις αντιτιθέμενες φωνές
89

. 

 

2.13.6. Έντυπο Διαφημιστικό Υλικό 

Μπορεί να χαρακτηριστεί κάλλιστα ως το βασικό εργαλείο μιας προεκλογικής 

εκστρατείας. Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να διαθέτει προσωπικές κάρτες. Οι 

εθελοντές θα τρέξουν από πόρτα σε πόρτα προκειμένου να μοιράσουν φυλλάδια και 

να τοποθετήσουν αφίσες και πινακίδες. Πολλοί υποψήφιοι χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικές εκδόσεις (newsletters). Η οικονομική επιτροπή από την πλευρά της θα 

διανείμει κουπόνια στους εν δυνάμει χρηματοδότες. Το επιτελείο του υποψηφίου 

στέλνει χιλιάδες επιστολές. Όλες αυτές οι ενέργειες που αναφέραμε αποτελούν τις 

βασικές δραστηριότητες κάθε προεκλογικής εκστρατείας, όσον αφορά το κομμάτι του 

έντυπου διαφημιστικού υλικού
90

.  

Σε μεγάλους προεκλογικούς αγώνες ο σχεδιασμός και η παραγωγή του ανατίθεται σε 

διαφημιστικές εταιρίες προκειμένου να διασφαλισθεί με αυτόν τον τρόπο ένα 

ελάχιστο επίπεδο ποιότητας. Αντίθετα, σε μικρές προεκλογικές εκστρατείες λόγω της 

αδυναμίας εύρεσης  επαρκών χρηματικών κεφαλαίων, τις εν λόγω δραστηριότητες 

αναλαμβάνουν μικρά γραφιστικά γραφεία και λιγότερο εξειδικευμένοι επαγγελματίες, 

συνήθως φίλοι του υποψηφίου. Εννοείται πως από τη στιγμή που έχει προσληφθεί 

σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, θα είναι εκείνος που θα έχει τον πρώτο και τον 

τελευταίο λόγο
91

. 

 

2.13.7. Φωτογραφίες 

Οι καλές εκλογικές φωτογραφίες κρίνονται ως σημαντικός παράγοντας σε μία 

προεκλογική εκστρατεία είτε πρόκειται για μία μικρού βεληνεκούς είτε για μία 

μεγάλη πολιτική αναμέτρηση διότι μπορούν να λειτουργήσουν ψηφοθηρικά σε 

ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες οι υποψήφιοι δεν έχουν μεγάλη 

αναγνωσιμότητα
92

. 

Προκειμένου να γίνουμε περισσότερο κατανοητοί όσον αφορά την εκλογική απήχηση 

που ενδέχεται  να έχουν θα σταθούμε στην προσωπική εμπειρία που αφηγείται ο Sal 
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Guzzetta. Ο Sal Guzzetta με αρκετά χρόνια εμπειρίας, πάνω από 30, στο χώρο των 

εκλογικών εκστρατειών αναφέρεται στο έργο του, «The campaign manual», για το 

θέμα των εκλογικών φωτογραφιών: «Κάποτε είχα αναλάβει τη θέση του συμβούλου 

πολιτικής επικοινωνίας σε μια προεκλογική εκστρατεία ξοδεύοντας το 10% του 

προϋπολογισμού της καμπάνιας σε ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Στην εν λόγω 

εκστρατεία υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια μόνο για μεγάλες αφίσες, για δύο direct mail 

και για μία εβδομάδα στο ραδιόφωνο. Η υποψήφια πήγαινε από πόρτα σε πόρτα κάθε 

μέρα για δύο ολόκληρους μήνες και κατάφερε να γνωρίσει μόλις το 20% των 

ψηφοφόρων. Το υπόλοιπο 80% θα τη γνώριζε μέσα από τις φωτογραφίες. 

Η υποψήφια μου είχε ακόμη τρεις υπέροχες μικρές κόρες και οι τρεις μαθήτριες 

δημόσιου σχολείου. Το σκεπτικό λοιπόν ήταν να εμφανιστεί ως μια καλή μητέρα με 

έντονο ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι φωτογραφίες πέτυχαν το σκοπό 

τους. Κερδίσαμε την εκλογή».
93

 

Όσον αφορά το είδος των φωτογραφιών που απαιτεί μια προεκλογική καμπάνια, η 

φωτογραφία πορτρέτο, η φωτογραφία με κόσμο, η φωτογραφία σε ώρα εργασίας και 

η οικογενειακή φωτογραφία κρίνονται επαρκείς
94

. 

 

2.13.8. Η Τεχνολογία στην Επικοινωνία 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργεί νέους τρόπους επικοινωνίας με τους πολίτες 

αλλά και την ενημέρωση αυτών από πολλές και ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης. 

Σήμερα ζούμε στην εποχή της επανάστασης των κοινωνικών δικτύων. Πλάι στα 

παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά) 

έχουν προστεθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και παράλληλα με την 

ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών παρέχονται νέες δυνατότητες διαδραστικής, άμεσης 

και προσωπικής επικοινωνίας με τους ψηφοφόρους
95

.  

Ως έξυπνες συνεπώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τις καμπάνιες οι οποίες 

επιδιώκουν την εφαρμογή μέσων άμεσης επικοινωνίας όπως είναι το τηλέφωνο και το 

ίντερνετ, λόγω της υποστηρικτικής λειτουργίας που προσφέρουν αλλά και της 

δυνατότητας μετάδοσης μηνυμάτων πολλαπλασιαστικά
96

.    
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2.13.8.α. Τηλεφωνική Επικοινωνία 

Το τηλέφωνο αποτελεί διαδραστικό μέσο, καταγράφει αντιδράσεις, αποτυπώνει την 

ανταπόκριση του εκλογικού σώματος και  τη ψηφοθηρική δραστηριότητα και τέλος 

αξιολογεί σε μεγάλο βαθμό την πορεία της εκστρατείας.  

Στο πρακτικό κομμάτι λειτουργεί υποστηρικτικά στις πιθανές οργανωτικές αδυναμίες 

της εκστρατείας ώστε να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά και πολύ περισσότερο 

δημιουργεί μια αίσθηση οικειότητας μεταξύ του υποψηφίου και του ψηφοφόρου. 

Τέλος, λόγω του γεγονότος ότι η εσφαλμένη χρήση του μπορεί να προκαλέσει 

τεράστια ζημιά σε μία εκστρατεία, ο σχεδιασμός της τηλεφωνικής επικοινωνίας  

εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό της καμπάνιας και πραγματοποιείται από τους 

συμβούλους στρατηγικής επικοινωνίας
97

. 

 

Obama Mobile 

Ο Barack Obama ήταν ο υποψήφιος με την πιο έξυπνη στρατηγική καμπάνιας που 

στηρίζεται στην κινητή τηλεφωνία. Σε μια προσπάθεια να πλησιάσει και να 

κερδίσει τους νέους ψηφοφόρους η καμπάνια του Obama είχε δημιουργήσει μια 

ιστοσελίδα η οποία επέτρεπε στους υποστηρικτές να κατεβάσουν ringtones. Τα 

ringtones συνδύαζαν αποσπάσματα από ομιλίες του υποψηφίου, ενθουσιώδεις 

φωνές από υποστηρικτές και ρυθμική μουσική. Επίσης ήταν ο πρώτος που 

χρησιμοποίησε ειδική εφαρμογή για iPhone. Εκτός από τον ενημερωτικό 

χαρακτήρα του περιεχομένου, δίνονταν η δυνατότητα στο χρήστη να 

επικοινωνήσει με ψηφοφόρους που βρίσκονταν στο βιβλίο διευθύνσεων του και 

ψήφιζαν σε κρίσιμες πολιτείες για την έκβαση της προεκλογικής μάχης. 
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2.13.8.β. Ίντερνετ  

Όσον αφορά τη χρήση του ίντερνετ οι υπεύθυνοι της καμπάνιας πετυχαίνουν να 

συνομιλούν με χιλιάδες πολίτες, να γνωστοποιούν ταχύτατα τις θέσεις τους στο 

εκλογικό σώμα, να κινητοποιούν υποστηρικτές, να ενημερώνουν καθημερινά τα 

Μ.Μ.Ε. και τα ταυτόχρονα να μειώνουν δραματικά το κόστος
98

. 

Σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση η απουσία ιστοσελίδας του υποψηφίου έχει 

αρνητικό αντίκτυπο με την πλειονότητα του εκλογικού σώματος να τον χαρακτηρίζει 

ανοργάνωτο, καταλογίζοντας του την έλλειψη ενδιαφέροντος να ασχοληθεί ενεργά 

υπέρ του πολίτη. Η ιστοσελίδα ενός υποψηφίου πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους 

επισκέπτες να επικοινωνήσουν μαζί του μέσω της χρήσης ενός δίαυλου επικοινωνίας 

ενώ παράλληλα πρέπει να προσεχθεί και η προσβασιμότητα στον ισότοπο του. Ο 

πολίτης πρέπει να έχει εύκολη προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα και αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τη δημιουργία διασυνδέσεων (link), με ήδη υπάρχουσες γνωστές 

ιστοσελίδες, καθώς και με ιστοσελίδες σχετικών δικτυακών τόπων (ενημερωτικές, 

τοπικών Μ.Μ.Ε. κ.α.). Η ιστοσελίδα ενός υποψηφίου θα πρέπει να δηλώνει ποιος 

είναι, τι θέλει να πει, να αναφέρονται τα βασικά μηνύματα της εκστρατείας και οι 

θέσεις του, ενώ ο λογότυπος της καμπάνιας θα πρέπει να είναι σε εμφανές μέρος
99

. 

 

2.13.8.γ. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Τέλος τα σόσιαλ μίντια από την πλευρά τους έρχονται να απλουστεύσουν ακόμη 

περισσότερο το έργο της επικοινωνίας λόγω του ότι περισσότεροι ψηφοφόροι είναι 

συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο.  

Κάθε υποψήφιος παράλληλα με τη λειτουργία όπως προαναφέραμε της προσωπικής 

του ιστοσελίδας μπορεί να δημιουργήσει δωρεάν τη δική του σελίδα στο facebook, ή 

το δικό του λογαριασμό στο twitter ενημερώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο ταχύτατα 

κυρίως τους νέους ψηφοφόρους για τις δραστηριότητές του, κάτι το οποίο θα ήταν 

δύσκολο να πραγματοποιηθεί στις συγκεκριμένες ομάδες με τα παραδοσιακά μέσα
100

. 

 

Ο Barack Obama στο Twitter. 
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Κλείνοντας, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε και να κρατήσουμε είναι το γεγονός 

πως λόγω του σφιχτού διαθέσιμου μπάτζετ, λόγω της οικονομικής κρίσης, η 

διεξαγωγή μιας προεκλογικής καμπάνιας έχει μετατραπεί σε κανονική σπαζοκεφαλιά, 

με τις μάχες να δίνονται όπως ήδη έχουμε αναφέρει σε νέα, απρόβλεπτα πεδία. 

Σε κάθε περίπτωση, η προεκλογική περίοδος πλέον αλλάζει όψη... όπως τονίζουν 

ειδικοί επικοινωνιολόγοι. «Αν μη τι άλλο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα 

χειριστούν οι υποψήφιοι τη νέα αυτή κατάσταση» αναφέρει ο κ. Δημήτρης Ρούλιας, 

διευθύνων σύμβουλος της Out of the Box, για να συνεχίσει, «καλούνται πλέον όλοι να 

μπουν σε μια εντελώς νέα λογική και να δείξουν έμπρακτα την αλλαγή τους - εάν 

θέλουν να έχουν τύχη. Με λιγότερα χρήματα και το γενικότερο κλίμα δυσμενές, φαίνεται 

ότι κρίσιμες μάχες θα δοθούν στα νέα media. Αλλά όσο εύκολο είναι να ανοίξεις μια 

σελίδα στο facebook, τόσο εύκολα μπορεί αυτή να σε... πλακώσει»
101

.  

 

2.14. Η Επόμενη Μέρα 

Είδαμε στην παρούσα ενότητα και αναλύσαμε τα βήματα που δρομολογούν το 

σχεδιασμό και την οργάνωση μιας προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και το σκεπτικό 

των κινήσεων που θα λάβουν χώρα έως ως την ημέρα των εκλογών.  

Αναφερθήκαμε ακόμη πως στην ιδεατή σύλληψη της φιλελεύθερης δημοκρατίας, η 

ψήφος των εκλογέων είναι η κωδικοποιημένη επιλογή των πολιτών για τη 

διακυβέρνηση της χώρας, η οποία προκύπτει από την εντατικοποίηση της 

επικοινωνίας η οποία αναπτύσσεται στον αυτόνομο, ελεύθερο και ισόνομο χώρο της 

δημοσιότητας
102

. 

Τι γίνεται όμως από εκεί και πέρα; Τι συμβαίνει την επομένη των εκλογών; 

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα προκύψει την ημέρα των εκλογών, ο 

υποψήφιος ή ο διευθυντής του γραφείου πρέπει να καλέσουν σύσκεψη με την 

παρουσία όλης της ομάδας που μετείχε στο εγχείρημα προκειμένου να γίνει μια 

λεπτομερής ανάλυση των όσων έλαβαν χώρα και φυσικά να αξιολογηθεί η πορεία της 

προεκλογικής εκστρατείας. Λάθη θα εντοπιστούν και θα βοηθήσουν σημαντικά τον 

υποψήφιο ώστε να σχεδιάσει τις κινήσεις της επόμενης μέρας με μεγαλύτερη 

προσοχή
103

. 

Από μια εκστρατεία πρέπει να μείνουν μόνο τα θετικά συναισθήματα παρ’ όλες τις 

στιγμές έντασης που σίγουρα θα έχουν προηγηθεί κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου. 

Ο υποψήφιος, δεν έχει σημασία νικητής ή ηττημένος, πρέπει να φερθεί ως ηγέτης και 

να αποδώσει τα εύσημα σε όσους στάθηκαν δίπλα του. 
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3. Διοίκηση έργων (project management) 

Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο και αναλύσαμε λεπτομερώς τα βήματα όσον 

αφορά την οργάνωση και τη δομή μιας προεκλογικής εκστρατείας, ενώ παράλληλα 

μελετήσαμε το σκεπτικό των κινήσεων που θα λάβουν χώρα έως και την επομένη των 

εκλογών.  

Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την έννοια του έργου καθώς και τον κύκλο 

ζωής του, παράλληλα, θα μελετήσουμε τη θεωρία της διοίκησης έργων, την έννοια 

και την ανάγκη που την περιβάλει, το περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα, 

αλλά και τους τρεις στόχους που τη χαρακτηρίζουν. 

Τέλος, θα σταθούμε στις πέντε ομάδες διεργασιών διοίκησης έργων ώστε να είμαστε 

σε θέση να κατανοήσουμε τον τρόπο διοίκησης ενός έργου μέσω του βασικού κύκλου 

(plan - do - check - act cycle), ο οποίος αποτελεί μια εγγενής έννοια στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων διοίκησης έργου.  

Μετά το πέρας του κεφαλαίου θα είμαστε σε θέση να αντιστοιχήσουμε τα βήματα της 

προεκλογικής καμπάνιας που αναλύσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, σε κάθε μία 

από τις πέντε βασικές ομάδες  διαδικασιών προκειμένου να έχουμε ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο.  

Σκοπός μας λοιπόν προτού ξεκινήσουμε την έρευνά μας, είναι να έχουμε καταλήξει 

στη δομή της προεκλογικής εκστρατείας με βάση τις αρχές που διέπουν τη διοίκηση 

έργων. 
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3.1. Τι είναι έργο; 

Ξεκινώντας από τον ορισμό, σαν έργο μπορούμε να αντιληφθούμε τη διαδικασία η 

οποία χαρακτηρίζεται από προσωρινές (temporary) και μοναδικές (unique) 

προσπάθειες για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Η προσωρινότητα 

αναφέρεται στην προσδιορισμένη αρχή και τέλος χωρίς να σημαίνει κατ’ ανάγκη 

συντομία στη διάρκεια, ενώ η μοναδικότητα εστιάζει στα παραδοτέα τα οποία πρέπει 

να είναι μετρήσιμα
104

. Στόχος λοιπόν του έργου είναι η επίτευξη του αντικειμένου και 

κατόπιν ο τερματισμός της διαδικασίας
105

. 

Ως έργο μπορούμε να αντιληφθούμε ακόμη το πλήθος εκείνων των διεργασιών οι 

οποίες επιτελούνται από διάφορα εξειδικευμένα στελέχη προκειμένου να επιτευχθεί 

το τεχνικό ορατό ή αόρατο πλην όμως, υπαρκτό αποτέλεσμα
106

.  

Προκειμένου τώρα να επιτευχθεί ένα σύνολο αντικειμενικών στόχων οι οργανισμοί 

εκτελούν εργασίες οι οποίες κατηγοριοποιούνται είτε ως έργα είτε ως λειτουργίες, με 

χαρακτηριστικά: την εκτέλεσή τους από ανθρώπους, τον περιορισμό τους από το 

διαθέσιμο παραγωγικό δυναμικό ενώ παράλληλα προγραμματίζονται, εκτελούνται 

και ελέγχονται. 

Τέλος, τα έργα αποτελούν ένα μέσο οργάνωσης των δραστηριοτήτων εκείνων που 

δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν εντός των φυσιολογικών επιχειρησιακών ορίων 

του οργανισμού. Τα έργα κατά το πλείστον χρησιμοποιούνται ως μέσο επίτευξης του 

στρατηγικού σχεδίου ενός οργανισμού, είτε η ομάδα έργου εργάζεται για τον 

οργανισμό είτε είναι ένας πάροχος υπηρεσιών
107

.  

 

3.2. Φάσεις του έργου 

Προκειμένου ένα έργο να πετύχει το στόχο του περνάει μέσα από διάφορες φάσεις 

(phases) οι οποίες ονομάζονται κύκλος ζωής του έργου (project life cycle) και τα 

σύνορα μεταξύ των φάσεων αντιπροσωπεύουν σημεία λήψης αποφάσεων
108

. Οι 

εργασίες, οι άνθρωποι, οι οργανωτικές δομές και άλλοι πόροι μεταβάλλονται καθώς 

το έργο περνάει από μία φάση στην επόμενη. Η μετάβαση από μία φάση σε μία άλλη 

εντός του κύκλου ζωής ενός έργου καθορίζεται και περιλαμβάνει μια κάποια μορφή 

μεταφοράς ή μεταβίβαση της τεχνολογίας
109

. 
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Οι συνήθεις φάσεις του έργου είναι η έναρξη, οι προδιαγραφές, ο σχεδιασμός, η 

υλοποίηση, η λειτουργία και η ανασκόπηση.
110

  

Με την έναρξη θεμελιώνεται το έργο και ο τρόπος με τον οποίο διεκπεραιώνεται δίνει 

το ύφος στο υπόλοιπο πρότζεκτ. Στη φάση των προδιαγραφών καθορίζονται οι 

απαιτήσεις λεπτομερειακά και διαμορφώνεται μια σαφέστερη ιδέα για το τι θα 

περιλαμβάνει το έργο, ενώ υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το κόστος και τους 

απαιτούμενους χρόνους. Στη φάση του σχεδιασμού το τελικό παραδοτέο αρχίζει να 

παίρνει μορφή και προκύπτει μια ακριβής αποτύπωση του προϊόντος η οποία θα 

χρησιμοποιηθεί στην επόμενη φάση. Το προϊόν περνώντας στη φάση της υλοποίησης 

είναι σχεδόν έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία και παράλληλα εφαρμόζονται όσες 

μεταβατικές διαδικασίες κρίνονται απαραίτητες. Τέλος, με την ικανοποίηση ότι το 

προϊόν λειτουργεί ολοκληρώνεται η φάση της λειτουργίας και φυσικά το έργο
111

.  

Η ολοκλήρωση και η έγκριση ενός ή περισσοτέρων παραδοτέων χαρακτηρίζει μια 

φάση του έργου, η οποία ολοκληρώνεται με μια ανασκόπηση της εργασίας που 

εκτελέστηκε έτσι ώστε να προσδιορισθεί εάν υπάρχει αποδοχή, εάν απαιτείται 

επιπλέον εργασία ή εάν πρέπει να θεωρείται ότι η φάση έχει κλείσει. Παράλληλα, η 

τυπική ολοκλήρωση μιας φάσης δεν περιλαμβάνει την έγκριση μιας επόμενης
112

. 

Κλείνοντας την ενότητα να τονίσουμε πως δεν πρέπει να συγχέεται και να ταυτίζεται 

ο κύκλος ζωής του έργου με τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Ο τελευταίος περιγράφει 

την εργασία που απαιτείται για να δημιουργηθεί το προϊόν, ενώ ο κύκλος ζωής του 

έργου εστιάζει στη διαχείριση της εργασίας. Ακόμη, ο κύκλος ζωής ανάπτυξης 

προϊόντος μπορεί να περιλαμβάνει πολλά έργα το καθένα από τα οποία πρέπει να 

περάσει τον πλήρη κύκλο ζωής του
113

. 

 

3.3. Τι είναι η διοίκηση έργων; 

Διοίκηση έργων είναι η εφαρμογή γνώσεων, ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών 

στις δραστηριότητες ενός έργου προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτήσεις του 

έργου. Η διοίκηση έργων επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης και της ολοκλήρωσης των 

διεργασιών διοίκησης έργου για την έναρξη, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση, την 

παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση
114

.  

Ο διευθυντής του έργου είναι ο υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων του έργου. Ο 

πρότζεκτ μάνατζερ σέβεται και αναγνωρίζει την επιχειρησιακή στρατηγική. Υπάρχει 
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πριν από το έργο, δημιούργησε την ανάγκη του, θα παραλάβει τα αποτελέσματά του 

και θα δοκιμάσει την αποτελεσματικότητά και την αντοχή τους στο πραγματικό 

πεδίο, το μόνο πραγματικό πεδίο: των πελατών και της αγοράς
115

.  

Σήμερα, η ραγδαία άνοδος του πρότζεκτ μάνατζμεντ οφείλεται σύμφωνα με τον κ. 

Βονισάκο Αθανάσιο
116

, «στα πολυσύνθετα πλέον projects αλλά και τις - πολλές φορές - 

καταστροφικές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν σε περίπτωση καθυστέρησης ή 

ακύρωσης ενός project λόγω κακοδιαχείρισης. Έχουμε περάσει από την εποχή που τα 

έργα ήταν μικρού μεγέθους και διαχειρίσιμα από μη ειδικούς σε μια νέα εποχή όπου η 

πίεση είναι τόσο μεγάλη και οι οικονομικές συνέπειες τόσο ζωτικής σημασίας, που μια 

επένδυση σε έναν ειδικό στο χώρο είναι πολύ σημαντική»
117

. 

Η διοίκηση του έργου όπως προκύπτει περιλαμβάνει: τον προσδιορισμό των 

απαιτήσεων, τον καθορισμό σαφών και επιτεύξιμων στόχων, την εξισορρόπηση των 

ανταγωνιστικών αιτημάτων για ποιότητα - φυσικό αντικείμενο - χρόνο - κόστος και 

τέλος την προσαρμογή των προδιαγραφών, σχεδίων και προσεγγίσεων στις 

διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες των διαφόρων συμμετεχόντων
118

. 

Σκοπός της διοίκησης έργων αποτελεί η κατεύθυνση του έργου σε εκείνον τον 

προορισμό, όπου ικανοποιούνται και οι τρεις στόχοι: ποιότητα, χρόνος και κόστος. Η 

ικανοποίηση των τριών αυτών περιορισμών αποτελεί και κριτήριο αξιολόγησης της 

επιτυχούς κατασκευής ενός έργου. Κάθε έργο επιδιώκεται να εκτελεστεί στο 

μικρότερο δυνατό κόστος, στο συντομότερο χρόνο και με την καλύτερη δυνατή 

ποιότητα
119

.  Με απλά λόγια, η ομάδα διοίκησης του έργου στοχεύει στο να 

καθορίσει τι είναι πιο κατάλληλο ώστε να εφαρμοσθεί σε κάθε δεδομένο έργο
120

. 

Όσον αφορά την επιτυχία ενός έργου το πρότζεκτ τιμ θα πρέπει να επιλέγει τις 

κατάλληλες διεργασίες έργων (Project Management Process Groups) ώστε να 

επιτυγχάνονται οι εκάστοτε στόχοι, να χρησιμοποιεί μια καθορισμένη προσέγγιση για 

να προσαρμόσει τις προδιαγραφές και τα σχέδια του προϊόντος, να συμμορφωθεί με 

τις απαιτήσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι ανάγκες και τέλος να εξισορροπήσει τα 

ανταγωνιστικά αιτήματα φυσικού αντικείμενου, χρόνου, κόστους, ποιότητας, 

παραγωγικού δυναμικού και κινδύνων προκειμένου να παραχθεί ένα ποιοτικό 

προϊόν
121

. 
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Κλείνοντας, είναι σημαντικό να τονισθεί ο παράγοντας αβεβαιότητα κατά τη 

διοίκηση των έργων από τους διευθυντές τους. Ο κίνδυνος ή αλλιώς το ρίσκο του 

έργου είναι αβέβαιο γεγονός, κάτι το οποίο σημαίνει πως επηρεάζει άμεσα 

τουλάχιστον ένα στόχο του έργου.  

Τέλος, να τονίσουμε πως η ομάδα διοίκησης έργων έχει επαγγελματική ευθύνη έναντι 

των συμμετεχόντων (stakeholders) περιλαμβανομένων των πελατών, του φορέα 

υλοποίησης και του δημοσίου καθώς τα συμφέροντά τους μπορούν να επηρεασθούν 

ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης ή της ολοκλήρωσης του έργου 
122

. 

Οι συμμέτοχοι του έργου (project stakeholders) είναι άτομα ή οργανισμοί οι οποίοι 

εμπλέκονται ενεργά στο έργο, ή όπως είπαμε τα συμφέροντά τους μπορεί να 

επηρεασθούν ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης ή της ολοκλήρωσης του έργου. 

Ενδέχεται όμως επίσης να ασκούν επιρροή στο πρότζεκτ και στα αποτελέσματά του. 

Για το λόγο αυτό η ομάδα διοίκησης του έργου οφείλει να προσδιορίσει τους 

συμμετέχοντες, να καθορίσει τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους σε σχέση με τις 

απαιτήσεις αυτές προκειμένου να διασφαλίσει ένα επιτυχημένο έργο
123

.    

 

3.4. Περιβάλλον διοίκησης έργων 

Η διοίκηση έργων λαμβάνει χώρα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει τη 

διοίκηση προγραμμάτων, τη διοίκηση χαρτοφυλακίου, τα υποέργα, καθώς και το 

γραφείο διοίκησης έργων. 

Συχνά παρατηρούμε μια ιεραρχία στρατηγικού σχεδίου, χαρτοφυλακίου, 

προγράμματος, έργου και υποέργου, στην οποία ένα πρόγραμμα αποτελούμενο από 

διάφορα συναφή έργα συνεισφέρει στην επίτευξη ενός στρατηγικού σχεδίου
124

. 

Η διοίκηση προγραμμάτων στην οποία μόλις αναφερθήκαμε, σε αντίθεση με τη 

διοίκηση έργων αποτελεί την κεντρική, συντονισμένη διοίκηση μιας ομάδας έργων 

ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι και τα οφέλη του προγράμματος. Η 

διαχείριση χαρτοφυλακίου πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων στόχων, όπως η 

μεγιστοποίηση της αξίας του μέσω προσεκτικής εξέτασης των υποψηφίων έργων 

ώστε να αποκλειστούν εκείνα τα οποία δεν πληρούν τους στρατηγικούς στόχους του. 

Τα υποέργα προκύπτουν από τη διαίρεση των έργων σε επιμέρους  έργα προκειμένου 

να καταστούν περισσότερο διαχειρίσιμα, ενώ τέλος, το γραφείο διοίκησης έργων 
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είναι μια οργανωτική μονάδα η οποία συγκεντρώνει και συντονίζει τη διοίκηση των 

έργων υπό τη σκέπη του
125

.   

 

3.5. Διεργασίες διοίκησης έργων 

Ένα έργο μπορεί να χαρακτηριστεί σαν σύστημα. Δέχεται είσοδο, έχει εσωτερικές 

διεργασίες,  παράγει έξοδο - το οποίο είναι και το αποτέλεσμα του έργου - ενώ 

παράλληλα, με τη βοήθεια άλλων εξωτερικών διεργασιών αλληλεπιδρά με το 

περιβάλλον του
126

. 

Οι περισσότεροι έμπειροι πρακτικοί της διοίκησης έργων αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν 

περισσότεροι του ενός τρόποι να διοικηθεί το έργο. Τα ειδικά χαρακτηριστικά ενός 

έργου ορίζονται ως στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν βάσει της πολυπλοκότητας, του 

κινδύνου, του μεγέθους, του χρονικού εύρους, της εμπειρίας της ομάδας έργου, της 

πρόσβασης σε συντελεστές παραγωγής, της ποσότητας ιστορικών πληροφοριών και 

την ωριμότητα του οργανισμού στη διοίκηση έργων. 

Η εφαρμογή των διεργασιών διοίκησης έργων σε ένα πρότζεκτ είναι επαναληπτική 

και πολλές διεργασίες επαναλαμβάνονται και αναθεωρούνται κατά τη διάρκεια του 

έργου. 

Ο διευθυντής του έργου σε συνεργασία με το πρότζεκτ τιμ είναι υπεύθυνοι να 

προσδιορίσουν τις διεργασίες που θα χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες διοίκησης 

καθώς και το βαθμό έμφασης που θα εφαρμοσθεί  στην εκτέλεση των διεργασιών 

αυτών προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος
127

.   

Μια εγγενής έννοια στην αλληλεπίδραση μεταξύ των διεργασιών διοίκησης έργου 

είναι ο κύκλος: σχεδιασμός, εκτέλεση, έλεγχος, δράση (plan - do - check - act 

cycle)
128

. Ο κύκλος αυτός διασυνδέεται μέσω αποτελεσμάτων, με το αποτέλεσμα του 

ενός κύκλου να αποτελεί είσοδο για το άλλο. 

Ο βασικός κύκλος (plan - do - check - act cycle) μπορεί να εφαρμοσθεί στις σχέσεις 

μεταξύ και ανάμεσα στις ομάδες διεργασιών. Η ομάδα διεργασιών σχεδιασμού  και 

προγραμματισμού αντιστοιχεί στη συνιστώσα «σχεδιασμού» του κύκλου. Η ομάδα 

διεργασιών εκτέλεσης αντιστοιχεί στη συνιστώσα «εκτέλεσης» και η ομάδα 

διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου αντιστοιχεί στις συνιστώσες «ελέγχου» 

και «δράσης».  
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Εφόσον η διοίκηση ενός έργου χαρακτηρίζεται ως μια πεπερασμένη προσπάθεια, η 

ομάδα διεργασιών εκκίνησης ξεκινάει τους κύκλους αυτούς και η ομάδα διεργασιών 

κλεισίματος τους τελειώνει. Η ολοκληρωτική φύση της διοίκησης έργων απαιτεί την 

αλληλεπίδραση της ομάδας διεργασιών παρακολούθησης και ελέγχου με κάθε άποψη 

των άλλων διεργασιών
129

. 

 

3.6. Ομάδες διεργασιών διοίκησης έργων 

Στόχος της ενότητας είναι να περιγράψει και να προσδιορίσει τις πέντε ομάδες 

διεργασιών διοίκησης έργων οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για οποιοδήποτε έργο. Οι 

πέντε ομάδες έχουν σαφείς εξαρτήσεις, εκτελούνται με την ίδια σειρά σε κάθε έργο, 

είναι ανεξάρτητες από την περιοχή εφαρμογής, ενώ μεμονωμένες ομάδες διεργασιών 

συχνά επαναλαμβάνονται πριν την ολοκλήρωση του έργου
130

. 

Αυτό που πρέπει να τονισθεί πριν εξετάσουμε μία προς μία τις ομάδες είναι ότι δεν 

αποτελούν φάσεις του έργου. Όταν απαιτείται - σε μεγάλα ή σύνθετα έργα ή σε 

ξεχωριστές φάσεις ή υποέργα - όλες οι διεργασίες των ομάδων επαναλαμβάνονται για 

κάθε φάση ή υποέργο
131

. 

 

3.6.1. Ομάδα διεργασιών εκκίνησης 

Η ομάδα διεργασιών εκκίνησης αποτελείται από τις διεργασίες που διευκολύνουν την 

τυπική έγκριση ενός νέου έργου ή μιας φάσης έργου. Οι διεργασίες εκκίνησης συχνά 

εκτελούνται εκτός του αντικειμένου ελέγχου του έργου από τον οργανισμό, ενώ 

παράλληλα αναπτύσσονται σαφείς περιγραφές των στόχων του έργου, 

περιλαμβανομένων των αιτιολογιών για τις οποίες το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τη 

βέλτιστη εναλλακτική λύση ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις. 

Η τεκμηρίωση της απόφασης αυτής περιλαμβάνει επίσης μια βασική περιγραφή του 

φυσικού αντικειμένου του έργου, των παραδοτέων, της διάρκειας του έργου, καθώς 

και μια πρόβλεψη του παραγωγικού δυναμικού για την ανάλυση επενδύσεων του 

οργανισμού
132

. 

Στη συγκεκριμένη ομάδα, η ποσότητα, η ποιότητα, καθώς και η αξιολόγηση των 

εισερχομένων πληροφοριών στο έργο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την πορεία του. 
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Πάνω στις διαδικασίες εκκίνησης θα στηριχθεί ο σχεδιασμός και πάνω στο σχεδιασμό 

η εκτέλεση του πρότζεκτ
133

.  

Ακόμη, μέρος της ομάδας διαδικασιών εκκίνησης σε πολλά μεγάλα ή σύνθετα έργα 

αποτελεί η υποδιαίρεσή τους σε φάσεις. Η ανασκόπηση των διεργασιών εκκίνησης 

στην έναρξη κάθε φάσης βοηθάει το έργο να διατηρηθεί εστιασμένο στην 

επιχειρηματική ανάγκη την οποία ανέλαβε να ικανοποιήσει. Επαληθεύονται τα 

κριτήρια έναρξης, ενώ λαμβάνεται επίσης η απόφαση εάν το έργο είναι έτοιμο να 

ξεκινήσει ή εάν το έργο πρέπει να καθυστερήσει ή ακόμη εάν πρέπει να διακοπεί. 

Η εμπλοκή των πελατών και άλλων συμμετεχόντων κατά την εκκίνηση, βελτιώνει τις 

πιθανότητες αποδοχής των παραδοτέων και της ικανοποίησης των πελατών και των 

άλλων συμμετεχόντων
134

. 

Η ομάδα διεργασιών εκκίνησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες διεργασίες διοίκησης 

έργου: 

Ανάπτυξη καταστατικού του έργου: Η συγκεκριμένη διεργασία ασχολείται ως επί το 

πλείστον με την έγκριση του έργου, ή σε ένα έργο πολλαπλών φάσεων, μιας φάσης 

του έργου. Παράλληλα, κρίνεται αναγκαία λόγω του ότι καταγράφονται οι 

επιχειρηματικές ανάγκες και το νέο προϊόν, ή υπηρεσία ή άλλο αποτέλεσμα που 

επιχειρείται να ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές. Τα έργα χαρτογραφούνται και 

εγκρίνονται εκτός του περιβάλλοντος του έργου από τον οργανισμό ή από ένα σώμα 

διοίκησης προγραμμάτων ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου
135

. 

Το καταστατικό του έργου στοχεύει ακόμη να καταδείξει τη στήριξη της διεύθυνσης 

προς το έργο και το διαχειριστή του έργου και θεσπίζει το δικαίωμα του να παίρνει ο 

ίδιος τις αποφάσεις και να ηγείται του έργου
136

. 

Ανάπτυξη προκαταρτικής έκθεσης φυσικού αντικειμένου του έργου: Η διεργασία 

αυτή είναι απαραίτητη λόγω της αναγκαίας ύπαρξης μιας προκαταρτικής, υψηλού 

επιπέδου περιγραφής του έργου με τη χρήση του καταστατικού του έργου σε 

συνδυασμό με άλλες εισόδους στις διεργασίες εκκίνησης. Η συγκεκριμένη διεργασία 

εξετάζει και καταγράφει τις απαιτήσεις του έργου και των παραδοτέων, τις 

απαιτήσεις του προϊόντος, τα όρια του έργου, τις μεθόδους αποδοχής και τον υψηλού 

επιπέδου έλεγχο του φυσικού αντικειμένου
137

. 
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3.6.2. Ομάδα διεργασιών σχεδιασμού και προγραμματισμού 

Ο Andrew Gerson
138

αναφέρεται στη φάση του σχεδιασμού ως «τη διαδικασία 

τοποθέτησης των βάσεων του έργου»
139

. 

Η ομάδα διοίκησης έργου χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη διεργασία προκειμένου να 

σχεδιάσει και να διοικήσει ένα επιτυχημένο έργο για τον οργανισμό. Η ομάδα 

σχεδιασμού και προγραμματισμού ενισχύει τη συλλογή πληροφοριών από πολλές 

πηγές, κάθε μία εκ των οποίων έχει διάφορα επίπεδα πληρότητας και εμπιστοσύνης, 

ενώ παράλληλα αναπτύσσει το σχέδιο διοίκησης του έργου. 

Ακόμη μέσα από τη συγκεκριμένη ομάδα διεργασιών προσδιορίζεται, καθορίζεται 

και ωριμάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου, ενώ τυχόν νέες πληροφορίες, 

πρόσθετες εξαρτήσεις, απαιτήσεις, κίνδυνοι, ευκαιρίες, υποθέσεις και περιορισμοί 

που ανακαλύπτονται, αναγνωρίζονται και επιλύονται
140

.  

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη πως σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τον κύκλο 

ζωής του έργου προκαλούν την ανάγκη επανεξέτασης μίας ή περισσοτέρων 

διεργασιών σχεδιασμού και προγραμματισμού και πιθανώς ορισμένων διεργασιών 

εκκίνησης. 

Τέλος, πριν περάσουμε να δούμε μία προς μία τις διεργασίες μέσω των οποίων 

διευκολύνεται ο σχεδιασμός του έργου από την ομάδα διεργασιών σχεδιασμού και 

προγραμματισμού να τονίσουμε και εδώ τη σημαντικότητα των συμμετεχόντων. 

Κατά το σχεδιασμό ενός έργου, η ομάδα έργου πρέπει να εμπλέκει όλους τους 

κατάλληλους συμμετέχοντες, ανάλογα με την επιρροή τους στο έργο και τα 

παράγωγά του, διότι διαθέτουν δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες μπορεί να 

αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη του σχεδίου διοίκησης του έργου και των συνοδευτικών 

σχεδίων
141

. 

Η ομάδα διεργασιών σχεδιασμού και προγραμματισμού περιλαμβάνει τις εξής 

διεργασίες διοίκησης έργων: 

Ανάπτυξη σχεδίου διοίκησης έργου: Η συγκεκριμένη διεργασία καθορίζει, 

προετοιμάζει, ολοκληρώνει και συντονίζει τα συνοδευτικά στοιχεία στο σύνολό τους 

σε ένα σχέδιο διοίκησης έργου.  
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Το σχέδιο αυτό αποτελεί την πρωτεύουσα πηγή πληροφοριών για το πώς θα 

προγραμματιστεί, θα εκτελεστεί, θα παρακολουθηθεί, θα ελεγχθεί και θα κλείσει το 

έργο
142

. 

Σχεδιασμός φυσικού αντικειμένου:  Είναι η διεργασία σύμφωνα με την οποία 

συντάσσεται το κείμενο το οποίο περιγράφει το αντικείμενο του έργου με στόχο τη 

χρήση του στη λήψη μελλοντικών αποφάσεων
143

. 

 Παράλληλα δημιουργείται το σχέδιο διαχείρισης φυσικού αντικειμένου του έργου το 

οποίο τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο το φυσικό αντικείμενο του έργου θα 

καθοριστεί, θα επαληθευτεί, θα ελεγχθεί καθώς και το πώς θα δημιουργηθεί και θα 

ορισθεί η δομή ανάλυσης εργασιών.  

Ορισμός φυσικού αντικειμένου: Αναπτύσσεται μια λεπτομερής έκθεση του φυσικού 

αντικειμένου του έργου ως βάση για μελλοντικές αποφάσεις του έργου
144

. Ορίζονται 

ακόμη οι στόχοι, οι περιορισμοί και τεκμηριώνονται οι κανόνες του έργου
145

. 

Αποτελεί ουσιαστικά τη διεργασία στην οποία τα εξαγόμενα αποτελέσματα της 

προηγούμενης διεργασίας υποδιαιρούνται σε μικρότερες συνιστώσες
146

, ενώ 

παράλληλα,  προσδιορίζονται και οι ημερομηνίες (ορόσημα) οι οποίες 

αντιμετωπίζονται ως περιορισμοί χρονοδιαγράμματος και ορίζονται από τον πελάτη ή 

τον φορέα
147

.  

Δομή ανάλυσης εργασιών (WBS): Η δομή ανάλυσης εργασιών προσδιορίζει όλες τις 

εργασίες που περιλαμβάνει ένα έργο
148

, ενώ καθορίζονται οι απαιτούμενες πηγές, και 

αναπτύσσεται ο προϋπολογισμός
149

. Ακόμη δύναται να πραγματοποιηθεί η 

υποδιαίρεση των κύριων παραδοτέων και των εργασιών του έργου σε μικρότερα, 

διαχειρίσιμα συστατικά στοιχεία, με την ανάλυση να συνεχίζεται μέχρι το φυσικό 

αντικείμενο και η πολυπλοκότητα των εργασιών να μειωθεί σε κάθε επίπεδο 

ανάλυσης. 
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Στόχος λοιπόν της WBS είναι η μείωση του έργου σε εργασίες που είναι ξεκάθαρα 

ορισμένες και κάθε μία χωριστά μπορεί να οριστεί, να χρονοπρογραμματιστεί, να 

ελεγχθεί και να εκτιμηθεί το κόστος της με ακρίβεια
150

. 

Κύριο χαρακτηριστικό της αποτελεί ο κανόνας 100%, σύμφωνα με τον οποίο η δομή 

ανάλυσης εργασιών περιλαμβάνει το 100% της εργασίας η οποία έχει οριστεί στο 

φυσικό αντικείμενο του έργου και αποτυπώνει όλα τα παραδοτέα - εσωτερικά, 

εξωτερικά - σε όρους εργασίας που πρέπει να γίνει συμπεριλαμβανομένης της 

διοίκησης του έργου.  

Ο κανόνας 100% αποτελεί βασική αρχή που καθοδηγεί την ανάπτυξη, την 

αποδόμηση και την αξιολόγηση της WBS, ενώ κάθε εργασία διαιρείται σε 

υποκατηγορίες (project - category - subcategory - sub-subcategory - work package).  

Η δομή ανάλυσης εργασιών και τα πακέτα εργασίας αποτελούνε τη βάση για τη 

δημιουργία του προϋπολογισμού και του χρονοπρογραμματισμού, αλλά και τη βάση 

για τον έλεγχο του έργου
151

.   

Ορισμός δραστηριοτήτων: Καθορίζονται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες 

πρέπει να εκτελεστούν ώστε να παραχθούν τα διάφορα παραδοτέα του έργου
152

. 

Ανάπτυξη ακολουθίας δραστηριοτήτων: Προσδιορίζονται και καταγράφονται οι 

εξαρτήσεις μεταξύ των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. 

Εκτίμηση παραγωγικού δυναμικού δραστηριοτήτων: Εκτιμάται το είδος και η 

ποσότητα των συντελεστών παραγωγής οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι στην εκτέλεση 

κάθε προγραμματισμένης δραστηριότητας
153

.  

Εκτίμηση διάρκειας δραστηριοτήτων: Πραγματοποιείται εκτίμηση του αριθμού των 

περιόδων εργασίας που θα χρειασθούν προκειμένου να ολοκληρωθούν οι επιμέρους 

προγραμματισμένες δραστηριότητες. 

Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος: Αναλύονται οι ακολουθίες των δραστηριοτήτων, των 

διαρκειών, των απαιτήσεων σε παραγωγικό δυναμικό και των χρονικών περιορισμών 

ώστε να δημιουργηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου
154

. 
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Εκτίμηση κόστους: Διαμορφώνεται μία προσέγγιση των εξόδων για το απαραίτητο 

παραγωγικό δυναμικό προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες του 

έργου
155

. Οι εκτιμήσεις του κόστους σχηματίζουν το θεμέλιο πάνω στο οποίο 

βασίζονται όλοι οι τομείς τιμολόγησης, προϋπολογισμού και ελέγχου του κόστους 

του έργου. Θα πρέπει με απλά λόγια να εκτιμηθούν: η κεφαλαιουχική δαπάνη, τα 

λειτουργικά έξοδα, οι δαπάνες για μηχανήματα και εξοπλισμό, οι εργασιακές ανάγκες  

και τα έξοδα μετά την ολοκλήρωση του έργου
156

.  

Προϋπολογισμός κόστους: O προϋπολογισμός αποτελεί μια γραπτή δήλωση η οποία 

αφορά την πηγή προέλευσης των κεφαλαίων, το ύψος του ποσού, αλλά και τον τρόπο 

με τον οποίο θα δαπανηθούν
157

. Προσδιορίζεται το εκτιμώμενο κόστος των επί 

μέρους δραστηριοτήτων ή των πακέτων εργασίας προκειμένου να δημιουργηθεί μια 

βάση αναφοράς για το κόστος
158

. 

Συνοπτικά αποτελεί: 

 Οικονομική καταγραφή των πόρων και υπηρεσιών του έργου. 

 Σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της εξέλιξης του κόστους αλλά και της 

απόδοσης των πόρων του έργου. 

 Σημείο αναφοράς για διαπραγματεύσεις μεταξύ των παραγόντων του έργου
159

.  

Σχεδιασμός ποιότητας: Αντικειμενικός στόχος του σχεδιασμού ποιότητας του έργου 

είναι η δημιουργία του σχεδίου διαχείρισης ποιότητας, το οποίο περιγράφει το 

σύστημα ποιότητας του έργου
160

 στο οποίο προσδιορίζονται τα πρότυπα ποιότητας 

που έχουν σχέση με το πρότζεκτ και καθορίζεται ο τρόπος ικανοποίησης τους. Ο 

σχεδιασμός της ποιότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση όλων των λειτουργιών και 

των δραστηριοτήτων, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για τον καθορισμό και την 

επίτευξή της. 

Στο σημερινό απαιτητικό περιβάλλον ως προς την ποιότητα, μαζί με τις ανησυχίες 

των πελατών και τους περιορισμούς του κόστους εντός του οργανισμού, η έμφαση η 

οποία δίνεται πρέπει να είναι μεταβαλλόμενη παρά αντιδραστική. Το ερώτημα, «είναι 

σωστό;» πρέπει να αντικατασταθεί με το, «το κάνουμε σωστά;»
161

 

Τέλος, για να είναι αποτελεσματική η διαχείριση της ποιότητας πρέπει να 

εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ο οποίος θα καλύπτει τις εξής τρεις αρχές: 
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 Η ποιότητα είναι πρόβλημα όλων. Κάθε λειτουργία και δραστηριότητα 

διαχείρισης περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη ευθύνη η οποία σχετίζεται με την 

ποιότητα. 

 Κάντε το σωστά την πρώτη φορά, κάθε φορά. Η πρόληψη είναι καλύτερη από 

τη θεραπεία. 

 Επικοινωνήστε και συνεργαστείτε. Καθένας γνωρίζει τι πρέπει να κάνει στον 

οργανισμό και με ποιον επικοινωνεί
162

. 

Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού: Η συγκεκριμένη διεργασία είναι 

απαραίτητη για τις σχέσεις αναφοράς του έργου, καθώς και για την ανάπτυξη του 

σχεδίου διαχείρισης της στελέχωσης
163

. 

Σχεδιασμός επικοινωνιών: Προσδιορίζονται οι ανάγκες πληροφόρησης και 

επικοινωνίας των συμμέτοχων του έργου
164

. Η κάθε δραστηριότητα του διαχειριστή 

έργου περιλαμβάνει επικοινωνία, συνεπώς ο προσεκτικός προγραμματισμός μειώνει 

τον κίνδυνο διακοπής της
165

. 

Συνοπτικά, ο σχεδιασμός των επικοινωνιών στρέφει την προσοχή του στον 

καθορισμό των πληροφοριακών και επικοινωνιακών απαιτήσεων του έργου, δηλαδή 

ποιος, πότε χρειάζεται ποια πληροφορία και πως θα την έχει στην ώρα και στη μορφή 

που τη χρειάζεται
166

.  

Σχεδιασμός διαχείρισης κινδύνων: Αποφασίζεται ο τρόπος προσέγγισης, σχεδιασμού 

και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνων για ένα έργο
167

. Όλες οι 

δραστηριότητες διαχείρισης έργου μπορούν να μεταφραστούνε ως διαχείριση 

κινδύνου, αλλά η διαδικασία διαχείρισης του είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο 

δραστηριοτήτων οι οποίες εκτελούνται συνειδητά για να εντοπιστούνε και να 

αντιμετωπιστούνε αποτελεσματικά οι κίνδυνοι του έργου
168

. 

Προσδιορισμός κινδύνων: Προσδιορίζονται εκείνοι οι κίνδυνοι που ενδέχεται να 

επηρεάσουν το έργο και καταγράφονται τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχουν τέσσερις 

τεχνικές για τον προσδιορισμό-εντοπισμό κινδύνων: πληροφορίες από τους 

ενδιαφερόμενους, κατάλογος των ενδεχόμενων κινδύνων , άντληση πείρας από 

προηγούμενα - παρόμοια έργα και εστίαση στους κινδύνους για το χρονοδιάγραμμα 

και τον προϋπολογισμό
169

. Συνήθως ο προσδιορισμός των κινδύνων διεξάγεται κατά 

την έναρξη ενός έργου. Η ανάλυση των κινδύνων πριν την έναρξη του έργου 
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διεξάγεται κατά το στάδιο καθορισμού ώστε να εξασφαλιστεί ότι έχουν τεθεί στόχοι 

μετά από μεγάλη σκέψη. Με άλλα λόγια εξασφαλίζουμε τη βελτίωση των στόχων και 

μια ευκαιρία επίτευξή τους
170

.   

Ποιοτική ανάλυση κινδύνων: Κατατάσσονται οι κίνδυνοι για περαιτέρω ανάλυση 

μέσω της εκτίμησης και του συνδυασμού των πιθανοτήτων εμφάνισης και των 

επιπτώσεών τους
171

.  

Ποσοτική ανάλυση κινδύνων: Πραγματοποιείται αριθμητική ανάλυση της επίδρασης 

των προσδιορισμένων κινδύνων στους στόχους του συνολικού έργου. 

Η ποσοτική αποτίμηση των κινδύνων απαιτεί: 

 Τον προσδιορισμό της πιθανότητας να εμφανισθεί ο κίνδυνος 

 Τον προσδιορισμό του μεγέθους των επιπτώσεων από την εμφάνισή του 

(ευκαιρίες και απώλειες)
172

 

Σχεδιασμός απόκρισης σε κινδύνους: Αναπτύσσονται επιλογές και ενέργειες 

προκειμένου να βελτιωθούν οι ευκαιρίες και να μειωθούν οι απειλές για τους στόχους 

του έργου
173

.  

Η ανάπτυξη αντίδρασης στον κίνδυνο στοχεύει στην: 

 Κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ωφέλεια από τη δημιουργία πιθανών ευκαιριών 

 Αντιμετώπιση των απειλών
174

 

Σχεδιασμός αγορών και αποκτήσεων: Προσδιορίζεται τι πρέπει να αγοραστεί ή να 

αποκτηθεί, καθώς και το πότε και πώς θα γίνει αυτό. 

Σχεδιασμός συμβάσεων: Καταγράφονται οι απαιτήσεις των προϊόντων, των 

υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα καθορίζονται οι δυνητικοί 

προμηθευτές
175

. 
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3.6.3. Ομάδα διεργασιών εκτέλεσης 

Με βάση το σχέδιο του έργου ξεκινούν οι διεργασίες της εκτέλεσης, ενώ οι πόροι που 

έχουμε στη διάθεσή μας σύμφωνα με την καθορισμένη διάταξή τους, παράγουν την 

προκαθορισμένη αξία
176

. 

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, η ομάδα διεργασιών εκτέλεσης συγκεντρώνει τις 

δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργασία που 

έχει ορισθεί στο σχέδιο διοίκησης του έργου ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 

του έργου. Παράλληλα, προβλέπει το συντονισμό του ανθρώπινου δυναμικού και των 

λοιπών συντελεστών παραγωγής, καθώς επίσης την ολοκλήρωση και εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων του έργου σύμφωνα με το σχέδιο διοίκησης.  

Ακόμη, εξετάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και υλοποιεί τις εγκεκριμένες 

αλλαγές ενώ τυχόν φυσιολογικές αποκλίσεις κατά την εκτέλεση θα προκαλέσουν 

κάποιο επανασχεδιασμό
177

. Η ομάδα διεργασιών εκτέλεσης περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες διεργασίες διοίκησης έργων: 

Διοίκηση και διαχείριση της εκτέλεσης έργου: Κρίνεται απαραίτητη για τη διαχείριση 

των διάφορων τεχνικών και οργανωτικών διασυνδέσεων που υπάρχουν στο έργο 

προκειμένου να εκτελεστεί η εργασία που περιγράφεται στο σχέδιο διοίκησης. Τα 

παραδοτέα παράγονται ως έξοδοι από τις διεργασίες που εκτελούνται όπως ορίζονται 

στο σχέδιο διοίκησης έργου
178

. 

Απόκτηση ομάδας έργου: Η συγκρότηση ομάδων ατόμων είναι μια σύνθετη 

διαδικασία. Είναι πολλά τα πλεονεκτήματα σε παραγωγικότητα και 

αποτελεσματικότητα (συνέργια) που θα προκύψουν από την ομαδική εργασία σε 

σχέση με τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εργασία μιας συνάθροισης 

ατόμων
179

.  

Η συγκεκριμένη διεργασία είναι απαραίτητη για την απόκτηση του ανθρώπινου 

δυναμικού που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου
180

.  

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιλέγει ο πρότζεκτ μάνατζερ μερικά στελέχη ή και 

ολόκληρη την ομάδα. Ενδέχεται σε έναν διευθυντή να ανατεθεί μία ολόκληρη, εκ των 

προτέρων συγκροτημένη ομάδα. Στην περίπτωση αυτή, ευθύνη του διευθυντή 

αποτελεί η αξιολόγηση των προσόντων των μελών. Δεν πρέπει ωστόσο να διαφεύγει 
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της προσοχής ο προϋπολογισμός χρόνου και χρήματος για κάθε εκπαίδευση που 

απαιτείται προκειμένου να καλύπτονται τα κενά της ομάδας
181

. 

Ανάπτυξη ομάδας έργου: Η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος 

αναγκάζει διαρκώς τους εργαζόμενους να μεταβάλουν τις μεθόδους και τεχνικές 

εργασίας. Η εμφάνιση νέου εξοπλισμού, νέων υλικών, νέων «εργαλείων» και 

μεθοδολογιών, ή νέες πιο απαιτητικές ποιοτικές προδιαγραφές θέτουν το ζήτημα της 

διαρκούς εκπαίδευσης αρκετών κατηγοριών εργαζομένων
182

. 

Παράλληλα, να σημειώσουμε ακόμη πως βελτιώνονται τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα της αλληλεπίδρασης των μελών της ομάδας, με μοναδικό σκοπό τη 

βελτίωση της απόδοσης στο σύνολο του έργου. 

Διανομή πληροφοριών: Διατίθενται εγκαίρως οι απαραίτητες πληροφορίες στους 

συμμετέχοντες του έργου
183

. Οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν το έργο «ρέουν» 

μέσα στο πληροφοριακό σύστημα του πρότζεκτ προς όλες τις κατευθύνσεις, πάνω σε 

διαφορετικούς φορείς και μέσα από διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας.
184

 

Εκτέλεση διασφάλισης ποιότητας: Εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες συστηματικές 

δραστηριότητες ποιότητας ώστε να διασφαλιστεί ότι το έργο χρησιμοποιεί όλες τις 

διεργασίες που είναι απαραίτητες για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις
185

. 

Προϊόν της διασφάλισης της ποιότητας αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας η οποία 

αποτελεί μια συνεχή προσπάθεια για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και 

ικανότητας του έργου με στόχο την αύξηση της ωφέλειας των παραγόντων του 

έργου
186

. 

Αίτηση απαντήσεων προμηθευτών: Η απόφαση σχετικά με τη φύση της οργάνωσης 

των προμηθειών κρίνεται αρκετά σημαντική. Παρ’ όλο που η σχεδίαση και ο έλεγχος 

της προμηθευτικής λειτουργίας είναι μία ειδικότητα του μάνατζμεντ, ο διαχειριστής 

του έργου οφείλει να γνωρίζει τις συνέπειες που θα έχει η σχεδίαση που θα επιλεγεί 

για την οργάνωση
187

.  

Η διαδικασία απόκτησης πληροφοριών, προσφορών, μειοδοτικών προσφορών ή 

προτάσεων αποτελεί μια διαδικασία η οποία θα μας οδηγήσει στη σωστή επιλογή των 

προμηθευτών. 
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Επιλογή προμηθευτών: Πραγματοποιείται ανασκόπηση προσφορών, μέσω της 

επιλογής μεταξύ δυνητικών προμηθευτών και της διαπραγμάτευσης μιας γραπτής 

σύμβασης με τον προμηθευτή
188

. 

 

3.6.4. Ομάδα διεργασιών παρακολούθησης και ελέγχου 

Η ομάδα διεργασιών παρακολούθησης και ελέγχου απαρτίζεται από τις 

δραστηριότητες που επιτελούνται προκειμένου να παρατηρηθεί η εκτέλεση του έργου 

ώστε να εντοπιστούν δυνητικά προβλήματα εγκαίρως και αν είναι δυνατόν, να γίνουν 

διορθωτικές κινήσεις ώστε να ελέγχεται η εκτέλεση του έργου. 

Το κλειδί της επιτυχίας για τη συγκεκριμένη ομάδα διεργασιών είναι η επικοινωνία, 

να εξασφαλίζεται δηλαδή ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι έχουν τις κατάλληλες 

πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή. Η καλή επικοινωνία ανάμεσα σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους είναι ο παράγοντας ο οποίος επιτρέπει στο έργο να προχωρήσει 

ομαλά αντί να αλλάξει πορεία εκτός έλεγχου
189

. 

Η ομάδα διεργασιών παρακολούθησης και ελέγχου συνοπτικά καλείται: 

 Να πιστοποιήσει εάν η εκτέλεση κάθε συγκεκριμένου βήματος ακολούθησε 

το σχέδιο 

 Να υποδείξει τι μεταβολές θα πρέπει να γίνουν και πως αυτές θα γίνουν, σε 

περίπτωση που υφίστανται μη αποδεκτές αποκλίσεις, μεταξύ σχεδίου και 

αποτελέσματος
190

.  

Το κύριο όφελος της συγκεκριμένης ομάδας διεργασιών έχει να κάνει με το γεγονός 

πως παρακολουθείται και μετριέται τακτικά η απόδοση του έργου ώστε να 

ανιχνεύονται αποκλίσεις από το σχέδιο της διοίκησης. 

Τέλος, όταν οι αποκλίσεις θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους του έργου δύναται η 

επανεξέταση των κατάλληλων διεργασιών διοίκησης έργων που ανήκουν στην ομάδα 

διεργασιών σχεδιασμού και προγραμματισμού ως μέρος του κύκλου, plan - do - 

check - act
191

. 

Η ομάδα διεργασιών παρακολούθησης και ελέγχου περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

διεργασίες διοίκησης έργων: 

Παρακολούθηση και έλεγχος εργασιών έργου: Συλλέγονται, μετριούνται και 

διαχέονται οι πληροφορίες απόδοσης. Πραγματοποιούνται ακόμη εκτιμήσεις των 
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μετρήσεων και των τάσεων ώστε να προκύψουν βελτιώσεις στις διεργασίες. 

Παράλληλα παρακολουθούνται οι κίνδυνοι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα 

αναγνωρισθούν νωρίς, θα αναφερθεί η κατάστασή τους και θα εκτελεστούν τα 

κατάλληλα σχέδια κινδύνων. 

Ολοκληρωμένος έλεγχος αλλαγών: Ελέγχονται παράγοντες οι οποίοι προκαλούνε 

αλλαγές ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αλλαγές αυτές θα είναι επωφελείς για τον 

προσδιορισμό του
192

. 

Επαλήθευση φυσικού αντικειμένου: Επισημοποιείται η αποδοχή των ολοκληρωμένων 

παραδοτέων του έργου από τους παράγοντες του έργου. Η συγκεκριμένη διεργασία 

βασίζεται στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της εργασίας και τη σύγκρισή 

τους με την οριστική συμφωνημένη κατάσταση εργασίας, το οποίο μπορεί να 

λαμβάνει χώρα στο τέλος κάθε φάσης του έργου
193

. 

Έλεγχος φυσικού αντικειμένου: Πραγματοποιείται έλεγχος στις αλλαγές στο φυσικό 

αντικείμενο του έργου. Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται ο επηρεασμός των 

παραγόντων που προκαλούν αλλαγές στο αντικείμενο του έργου, έτσι ώστε οι 

αλλαγές αυτές να προσκομίζουν ωφέλεια στο όλο πρότζεκτ
194

.  

Έλεγχος χρονοδιαγράμματος: Στο πλαίσιο της ανάλυσης του χρονοδιαγράμματος και 

των πόρων συχνά ανακύπτει το ζήτημα, «πως μπορεί να υλοποιηθεί ολόκληρο ή ένα 

μέρος του έργου μέσα σε λιγότερο χρόνο;»
195

  

Η κρίσιμη διαδρομή ή κρίσιμη αλυσίδα (βλ. παρακάτω) παρέχουν μια βάση για 

ανάλυση, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις δραστηριότητες όπου υπάρχει αβεβαιότητα 

και ειδικά όπου υπάρχει το στοιχείο του νεωτερισμού.  

Τα χρονοδιαγράμματα τέλος ελέγχονται, διότι αφορούν επικίνδυνες δραστηριότητες 

οι οποίες μπορεί να μη βρίσκονται επάνω στην κρίσιμη διαδρομή στην αρχή, αλλά θα 

μπορούσαν εύκολα να κλιμακωθούν αν υπάρξουν προβλήματα
196

.    

Έλεγχος κόστους: Επηρεάζονται οι παράγοντες που δημιουργούνε αποκλίσεις και 

παράλληλα ελέγχονται οι αλλαγές στον προϋπολογισμό του έργου
197

. Ο 

αποτελεσματικός έλεγχος των δαπανών για το έργο αποτελεί μια εμφανή ανάγκη 

εντός της λειτουργίας διοίκησης του συνολικού πρότζεκτ
198

. 
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Εκτέλεση ελέγχου ποιότητας: Παρακολουθούνται συγκεκριμένα αποτελέσματα του 

έργου προκειμένου να καθοριστεί εάν συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα 

ποιότητας, όπως επίσης και για τον προσδιορισμό τρόπων περιορισμού των αιτιών μη 

ικανοποιητικής απόδοσης
199

.  

Ο διαχειριστής συνεπώς καλείται να παίξει δύο ρόλους στον έλεγχο της ποιότητας. Ο 

ένας αφορά τη συμμόρφωση του προϊόντος και της διαδικασίας με τις συμφωνίες 

(πραγματικές και σιωπηρές) και ο άλλος αφορά την απόδοση της παράδοσης - και 

ειδικά τη διαχείριση των προσδοκιών των ομάδων συμφερόντων και των αντιλήψεων 

σχετικά με τη διαδικασία του έργου και το αποτέλεσμα
200

.  

Διοίκηση ομάδας έργου: Παρακολουθείται η απόδοση των μελών της ομάδας, 

παρέχεται ανατροφοδότηση, επιλύονται προβλήματα και συντονίζονται οι αλλαγές 

ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του έργου
201

.  

Η διοίκηση της ομάδος μπορεί να επιτελεστεί μέσω του χαρακτηρισμού των 

καθηκόντων που θα εκτελεστούν, είτε είναι δημιουργικά, είτε είναι τακτικής, είτε 

είναι καθήκοντα επίλυσης προβλημάτων
202

. 

Αναφορά απόδοσης:
 
Συλλέγονται και διανέμονται πληροφορίες απόδοσης. 

Περιλαμβάνονται αναφορές απόδοσης, μετρήσεις προόδου και προβλέψεις
203

.  

Διοίκηση συμμέτοχων: Κρίνεται σημαντική για τη διαχείριση της επικοινωνίας 

προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και να επιλυθούν προβλήματα των 

συμμέτοχων του έργου. 

Παρακολούθηση και έλεγχος κινδύνων: Παρακολουθούνται αναγνωρισμένοι 

κίνδυνοι, υπολειπόμενοι κίνδυνοι, προσδιορίζονται νέοι, εκτελούνται σχέδια 

απόκρισης σε κινδύνους και αξιολογείται η επίδραση τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής του έργου. 

Διαχείριση συμβάσεων: Η συγκεκριμένη εργασία είναι απαραίτητη για τη διαχείριση 

των συμβάσεων και των σχέσεων μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών, την 

ανασκόπηση και την καταγραφή του πώς αποδίδει ή έχει αποδώσει ένας προμηθευτής 

και, όποτε είναι απαραίτητο, τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης με τον εξωτερικό 

αγοραστή του έργο
204

.  
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Η διοικητική τώρα διαχείριση των συμβάσεων αποτελεί εκείνη τη διεργασία η οποία 

εξασφαλίζει την τήρηση των συμβατικών όρων κάθε υπογεγραμμένης σύμβασης. Η 

συγκεκριμένη διεργασία στηρίζεται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

εργασιών του έργου σε σχέση με τη συμβολή του προμηθευτή σ’ αυτές
205

.  

Η διαδικασία με την οποία υπογράφονται οι συμβάσεις εξαρτάται από τη φύση του 

εργασιακού καθήκοντος που ανατίθεται με τη σύμβαση, από τη σχέση ανάμεσα στον 

αγοραστή και τον προμηθευτή και από το σχετικό μέγεθος κάθε πλευράς.  

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως υπάρχουν δύο θέματα τα οποία πρέπει να 

λάβει υπόψη ο διαχειριστής του έργου. Το πρώτο είναι το είδος της σύμβασης που 

μπορεί να υπογράψει (π.χ. συμβάσεις με σταθερό τίμημα, με δεδομένο χρόνο και 

υλικά, με κόστος-στόχο κτλ.) και το δεύτερο η διαδικασία της εργασίας με βάση τις 

συμβάσεις - άλλη διαδικασία ακολουθείται για τα μεγάλα και άλλη για τα μικρά 

έργα
206

.  

 

3.6.5. Ομάδα διεργασιών κλεισίματος 

Η ομάδα διεργασιών κλεισίματος αποτελείται από τις διεργασίες που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να τερματιστούν επισήμως όλες οι δραστηριότητες 

ενός έργου ή μιας φάσης, να παραδοθεί το ολοκληρωμένο προϊόν σε τρίτους ή να 

κλείσει ένα ακυρωμένο έργο
207

. 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους σταματούν σε κάποια έργα οι εργασίες. Για 

ορισμένα, αυτό οφείλεται στην επιτυχημένη ολοκλήρωση των εργασιών. Υπάρχουν 

όμως και άλλα πρότζεκτ τα οποία σταματούν είτε μετά από επιθυμία των χορηγών 

τους, είτε λόγω της αλλαγής των αναγκών ή της κακής απόδοσης τους έργου. Τέλος, 

υπάρχουν και έργα τα οποία παύουν τη λειτουργία τους λόγω της έλλειψης 

διαθέσιμων πόρων
208

.   

Η ομάδα διεργασιών κλεισίματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες διεργασίες διοίκησης 

έργων: 

Κλείσιμο έργου: Η διεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τον τερματισμό όλων των 

δραστηριοτήτων σε όλες τις ομάδες διεργασιών προκειμένου να κλείσει επισήμως ένα 

έργο ή μια φάση. 
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Περάτωση συμβάσεων: Ολοκληρώνεται και τακτοποιείται κάθε σύμβαση, 

περιλαμβανομένης της επίλυσης οποιωνδήποτε ανοιχτών ζητημάτων καθώς και το 

κλείσιμο κάθε σύμβασης εφαρμοστέας στο έργο ή σε μια φάση του
209

.  

 

3.7. Προγραμματισμός διοίκησης έργων 

Ο προγραμματισμός στη διοίκηση έργων αποτελεί τη διαδικασία η οποία 

περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σχεδίου διοίκησης έργου στο οποίο ορίζονται οι 

απαιτήσεις του έργου (project requirements), οι εργασίες (work tasks), οι 

υπευθυνότητες (responsibilities), τα χρονοδιαγράμματα (schedules) και οι 

προϋπολογισμοί (budgets).   

Το σχέδιο αυτό, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, συγκρίνεται με την 

πραγματική απόδοση του έργου, το χρόνο και το κόστος και εάν υπάρχουν 

αποκλίσεις τότε πραγματοποιούνται διορθωτικές ενέργειες και οι απαιτήσεις, τα 

χρονοδιαγράμματα και οι προϋπολογισμοί ενημερώνονται.  

H ομάδα έργου συνεπώς, θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει στα εξής 

ερωτήματα, «τι θα πρέπει να γίνει;(what?)», «πώς θα γίνει;(how?)», «από ποιον;(by 

whom?)», «με ποια σειρά;(in what order?)», «για πόσο;(for how much?)», «μέχρι 

πότε;(by when?)» 
210

. 

 

3.8. Χρονοπρογραμματισμός διοίκησης έργων 

Το σχέδιο διοίκησης έργου δείχνει, πέρα από την κατεύθυνση προς την ολοκλήρωση 

του, την πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί. Με απλά λόγια υπάρχουν σημεία τα οποία 

αποκαλούνται γεγονότα και ορόσημα και τα οποία δείχνουν την πρόοδο του όλου 

πρότζεκτ. 

Σε ένα σχέδιο έργου υπάρχουν δύο είδη γεγονότων:  

Interface events, τα οποία συμβολίζουν τις αλλαγές στην υπευθυνότητα ή στην 

ολοκλήρωση μιας εργασίας και παράλληλα την έναρξη μιας ακόμη ή περισσοτέρων 

επόμενων εργασιών.  
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Milestone events, τα οποία συμβολίζουν ένα κύριο συμβάν όπως η ολοκλήρωση 

κάποιων κρίσιμων εργασιών
211

.  

Ως χρονοπρογραμματισμό δηλαδή μπορούμε να ορίσουμε τη διαδικασία εκείνη η 

οποία μετασχηματίζει το σχέδιο σε μια συγκεκριμένη δέσμη ημερομηνιών για 

μεμονωμένες δραστηριότητες που θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν
212

. 

Τέλος, προϊόν του χρονικού προγραμματισμού αποτελεί το χρονοδιάγραμμα του 

έργου το οποίο αποτυπώνει χρονικά αναλυτικά την έναρξη, τη λήξη και τη διάρκεια 

των δραστηριοτήτων του έργου
213

.  

 

3.8.1. Διαγράμματα Gantt (Gantt Charts) 

Το διάγραμμα Gantt το οποίο ονομάστηκε έτσι από τον Henry Gantt ο οποίος το 

εισήγαγε κατά τη δεκαετία του 1990, είναι ένα οριζόντιο, ακιδωτό διάγραμμα που 

απεικονίζει το χρόνο
214

.  

Στον κατακόρυφο άξονά του τοποθετούνται οι κωδικοί των δραστηριοτήτων, στον 

οριζόντιο άξονα αναπτύσσεται το ημερολόγιο του έργου, ενώ οι δραστηριότητες 

παριστάνονται με ράβδους οι οποίες αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης της 

δραστηριότητας, τελειώνουν στην ημερομηνία λήξης τους και το μήκος τους είναι ίσο 

με την ημερολογιακή τους διάρκεια
215

.   

Το συγκεκριμένο διάγραμμα αποτελεί την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική για 

χρονοπρογραμματισμό. Η δημιουργία του λαμβάνει χώρα μετά το πέρας τη δομής 

ανάλυσης εργασιών, ενώ τα πακέτα εργασίας της WBS χρονοπρογραμματίζονται και 

εμφανίζονται στα διάγραμμα Gantt. 

Τα διαγράμματα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για προγραμματισμό 

εργατικού δυναμικού (labor planning), κατανομή πόρων (resource allocation) και 

προϋπολογισμού
216

.  
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Παράλληλα, κρίνονται καταλληλότερα για έργα για τα οποία ισχύει: 

 Ο αριθμός των δραστηριοτήτων και των πόρων είναι μικρός 

 Το περιβάλλον είναι αρκετά στατικό 

 Οι χρονικές περίοδοι είναι σχετικά μεγάλες - ημέρες, εβδομάδες και όχι 

ώρες
217

 

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματά του έχουν να κάνουν με την ευκολότερη διάχυση 

πληροφοριών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, με την ευκολότερη κατανόηση του 

χρονικού περιθωρίου των δραστηριοτήτων, αλλά και με την ευκολία κατανόησης και 

αφομοίωσής του
218

.  

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός πως δε δείχνουν 

ξεκάθαρα τις συσχετίσεις μεταξύ των εργασιών. Με απλά λόγια δεν αποκαλύπτει την 

επίπτωση που έχει μία εργασία όταν μείνει πίσω στο πρόγραμμα σε σχέση με κάποια 

άλλη εργασία
219

. 

 

3.8.2. Μέθοδος PERT (program evaluation and review technique) 

Η καθοριστική ώθηση στην πορεία του πρότζεκτ μάνατζμεντ έδωσε η επιχειρησιακή 

έρευνα, την εποχή μετά τον 2
ο
 παγκόσμιο πόλεμο, με την ανάπτυξη των βασικών 

μεθοδολογιών προγραμματισμού έργου, των γνωστών PERT
220

 και CPM
221

  και την 

ανάπτυξη μοντέλων, μεθόδων, αλγόριθμων, τεχνικών, προγραμμάτων και άλλων 

εργαλείων με σημαντικές πρακτικές εφαρμογές
222

. 

Η μέθοδος PERT χαρακτηρίζεται ως μέθοδος κρίσιμης διαδρομής
223

 γιατί  

χρησιμοποιεί την κρίσιμη διαδρομή προκειμένου να υπολογιστεί η αναμενόμενη 

διάρκεια του έργου (ES, EF,
224

 LS, LF
225

 και SLACK
226

. ) 
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Η μέθοδος PERT  εισάγει τον παράγοντα αβεβαιότητα χρησιμοποιώντας τρεις 

χρονικές εκτιμήσεις: Optimistic, Most likely, Pessimistic, οι οποίες με τη σειρά τους 

χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της αναμενόμενης διάρκειας για μία 

δραστηριότητα.  

Optimistic time: Ο ελάχιστος χρόνος που κάνει μια δραστηριότητα να ολοκληρωθεί. 

Most likely time: Ο κανονικός χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας. 

Pessimistic: Ο μέγιστος χρόνος που κάνει μια δραστηριότητα να ολοκληρωθεί
227

. 

Οι τρεις εκτιμήσεις σχετίζονται μεταξύ τους με τη μορφή της κατανομής beta (beta 

probability distribution), με τις παραμέτρους a και b ως τα τελικά σημεία (ends 

points) και την m ως την πιο συχνή τιμή. Συνεπώς, η αναμενόμενη διάρκεια te και η 

διακύμανση v (variance) υπολογίζονται με τις τρεις εκτιμήσεις χρησιμοποιώντας τους 

ακόλουθους τύπους: 

te = a + 4*m + b / 6       και       V = [ (b - a) / 6 ] 
2
 

 Όσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση τόσο περισσότερο αναξιόπιστος θα είναι 

ο αναμενόμενος χρόνος και μεγαλύτερη η πιθανότητα η δραστηριότητα να 

ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα ή πολύ αργότερα από το χρόνο te. 

 Όσο πιο μακριά βρίσκονται τα σημεία a και b μεταξύ τους τόσο μεγαλύτερη 

διασπορά στην κατανομή και πιο μεγάλη πιθανότητα ο πραγματικός χρόνος 

να διαφέρει από τον αναμενόμενο χρόνο te. 

Η αναμενόμενη διάρκεια του έργου Te είναι το άθροισμα των αναμενόμενων χρόνων 

όλων των δραστηριοτήτων κατά μήκος της κρίσιμης διαδρομής, όπου te  οι 

αναμενόμενοι χρόνοι των δραστηριοτήτων της κρίσιμης διαδρομής: 

Te = ∑te 

Η διακύμανση στην κατανομή της διάρκειας του έργου υπολογίζεται ως το άθροισμα 

των διακυμάνσεων των διαρκειών της δραστηριότητας κατά μήκος της κρίσιμης 

διαδρομής: 

Vp = ∑v 

Τέλος η κατανομή των διαρκειών του έργου προσεγγίζεται με βάση την κανονική 

κατανομή. Με βάση αυτή την υπόθεση, η πιθανότητα να πετύχουμε οποιαδήποτε 
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ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου Τs που δε συμβαδίζει με την αναμενόμενη 

ημερομηνία ολοκλήρωσης Τe  μπορεί να προσδιοριστεί
228

: 

z = Ts – Te / √Vp 

Τέλος, αξίζει να τονιστεί πως η μέθοδος PERT έρχεται συνεπίκουρη στη CPM με 

στόχο την «κάλυψη» της επικινδυνότητας που προέρχεται από απρόβλεπτους 

παράγοντες. Η μέθοδος CPM αντίθετα, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, βασίζεται 

αποκλειστικά στις προβλέψεις παραβλέποντας την επικινδυνότητα που προέρχεται 

από απρόβλεπτους παράγοντες
229

.  

 

3.8.3. Μέθοδος CPM (critical path method) 

Όπως η μέθοδος PERT έτσι και η μέθοδος CPM χρησιμοποιεί τα δίκτυα και την 

έννοια της κρίσιμης διαδρομής, ωστόσο, διαφέρουν σε δύο σημεία. 

Στη CPM  χρησιμοποιείται μόνο μία εκτίμηση χρόνου για κάθε δραστηριότητα και 

δεν υπάρχει χρήση στατιστικής για την αβεβαιότητα. Επίσης, περιλαμβάνει μια 

μαθηματική διαδικασία για την εκτίμηση της ανταλλαγής (trade-off) μεταξύ της 

διάρκειας του έργου και του κόστους του έργου. Η CPM τονίζει την ανάλυση της 

ανακατανομής των πόρων (reallocation of resources) από μια εργασία σε άλλη για να 

επιτευχθεί η μεγαλύτερη μείωση στη διάρκεια του έργου με το λιγότερο κόστος. 

Η μέθοδος της κρίσιμης διαδρομής θεωρεί ότι ο εκτιμώμενος χρόνος για την 

ολοκλήρωση ενός έργου μπορεί να μειωθεί με τη χρήση επιπλέον πόρων - εργατικό 

δυναμικό, υλικό, κεφάλαιο - σε συγκεκριμένες δραστηριότητες-κλειδιά
230

.    

Στη CPM θεωρείται ότι κάθε δραστηριότητα εκτελείται με έναν κανονικό ρυθμό 

(normal place). Συνήθως ο κανονικός ρυθμός θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός και ο 

μικρότερου κόστους ρυθμός. Με το ρυθμό αυτό σχετίζονται: 

Ο κανονικός χρόνος (normal time), Tn, - O χρόνος για να ολοκληρωθεί η 

δραστηριότητα κάτω από κανονικές συνθήκες. 

Το κανονικό κόστος (normal cost), Cn, - Το κόστος που απαιτείται για να εκτελεστεί η 

δραστηριότητα στον κανονικό χρόνο
231
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Τώρα, για να μειωθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας δραστηριότητας κατανέμονται 

περισσότεροι πόροι, άρα αυξάνεται το κόστος. Όταν λοιπόν εφαρμόζεται η μέγιστη 

δυνατή προσπάθεια ώστε η δραστηριότητα να ολοκληρωθεί στον μικρότερο δυνατό 

χρόνο, λέγεται ότι η δραστηριότητα συμπιέζεται (crashed). Η κατάσταση συμπίεσης 

αναπαριστά το μικρότερο χρόνο και το μεγαλύτερο κόστος ολοκλήρωσης της 

δραστηριότητας. 

Η γραμμή η οποία ενώνει τα δύο σημεία, (normal & crashed points) ονομάζεται cost 

slope και αναπαριστά τη σχέση χρόνου - κόστους
232

: 

Cost slope = Cc - Cn / Tn - Tc 

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθούνε και να προσέξουμε ορισμένους κανόνες: 

 Εάν επιθυμούμε να μειώσουμε τη διάρκεια του έργου, μπορούμε να 

μειώσουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα της κρίσιμης διαδρομής, ωστόσο θα 

επέλθει αύξηση του κόστους. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να 

ελαχιστοποιήσουμε την αύξηση του κόστους επιλέγουμε εκείνη τη 

δραστηριότητα με το μικρότερο cost slope. 

 Με τη μείωση του χρόνου μιας δραστηριότητας από τον κανονικό χρόνο 

αυξάνεται το κόστος, άρα εάν αυξηθεί ο χρόνος από το χρόνο συμπίεσης, 

μειώνεται το κόστος. Το κόστος συμπίεσης έργου μπορεί να μειωθεί εάν 

αυξηθεί ο χρόνος των μη κρίσιμων δραστηριοτήτων. Αρχίζουμε από τις 

δραστηριότητες με το μεγαλύτερο slope cost. 

Τέλος, το κόστος του έργου περιλαμβάνει εκτός του άμεσου κόστους (direct cost) των 

δραστηριοτήτων και έμμεσα κόστη (indirect costs), όπως διαχειριστικά και 

επιβαρύνσεις (overhead).  

Τα έμμεσα κόστη αυξάνουν αναλογικά με τη διάρκεια του έργου. Δηλαδή τα έμμεσα 

κόστη, σε αντίθεση με τα άμεσα, μειώνονται όταν μειώνεται η διάρκεια του έργου
233

.  
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4. Η διοίκηση έργων στην προεκλογική εκστρατεία 

Αντικείμενο μελέτης του παρόντος κεφαλαίου θα αποτελέσει η ενσωμάτωση των 

βημάτων της προεκλογικής εκστρατείας όπως αναλυτικά παρουσιαστήκανε στο 

πρώτο κεφάλαιο σε κάθε μία από τις πέντε ομάδες διεργασιών διοίκησης έργων όπως 

αναλύθηκαν εκτενώς στο δεύτερο κεφάλαιο. 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, οι ομάδες διεργασιών διοίκησης έργων κρίνονται 

αναγκαίες για οποιοδήποτε έργο. Οι πέντε ομάδες έχουν σαφείς εξαρτήσεις, 

εκτελούνται με την ίδια σειρά σε κάθε έργο, είναι ανεξάρτητες από την περιοχή 

εφαρμογής, ενώ μεμονωμένες ομάδες διεργασιών συχνά επαναλαμβάνονται πριν την 

ολοκλήρωση του έργου
234
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4.1. Εκκίνηση της προεκλογικής εκστρατείας 

Η ομάδα διεργασιών εκκίνησης αποτελείται από τις διεργασίες που διευκολύνουν την 

τυπική έγκριση ενός νέου έργου ή μιας φάσης έργου, στην προκειμένη περίπτωση το 

έργο μας είναι η προεκλογική εκστρατεία. Οι διεργασίες εκκίνησης συχνά 

εκτελούνται εκτός του αντικειμένου ελέγχου του έργου από τον οργανισμό, ενώ 

παράλληλα αναπτύσσονται σαφείς περιγραφές των στόχων του έργου.  

Η συγκεκριμένη ομάδα διεργασιών περιλαμβάνει επίσης μια βασική περιγραφή του 

αντικειμένου του έργου, των παραδοτέων, της διάρκειας του έργου, καθώς και μια 

πρόβλεψη του παραγωγικού δυναμικού για την ανάλυση επενδύσεων του 

οργανισμού
235

. 

Συνεπώς, δραστηριότητες της ομάδας εκκίνησης αναμένεται να αποτελέσουν: 

 Η επιλογή της απόφασης να εκτεθεί κάποιος σε μια εκλογική αναμέτρηση. 

 Η μελέτη περιβάλλοντος ούτως ώστε να διερευνηθούν οι υπάρχουσες 

συνθήκες και να διαπιστωθεί εάν ευνοούν την υποψηφιότητα ενός ατόμου με 

τα δικά του χαρακτηριστικά. (timing) 

 Η απάντηση σε ερωτήματα διαφορετικής υφής (π.χ. «γιατί έθεσε 

υποψηφιότητα;», «θέλει να εκλεγεί στο αξίωμα για το οποίο γίνονται οι 

εκλογές;», «θέλει να χάσει αξιοπρεπώς;», «θέλει να καταγράψει απλά ένα 

ποσοστό;», «τον ενδιαφέρει απλώς να είναι μόνο υποψήφιος;», «είναι αρκετά 

ώριμος ώστε να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη ήττα;»)  

 Η διαμόρφωση εκλογικού στόχου, ο οποίος να δικαιολογεί την απόφασή του 

να κατέβει στις εκλογές.  

 Η εύρεση τρόπων άντλησης χρημάτων για τη στήριξη του όλου πρότζεκτ.  

 Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας. Δίνεται το ύφος και ο χαρακτήρας της 

καμπάνιας που θα ακολουθηθεί. Προκύπτουν τα πρώτα στοιχεία αναφορικά 

με το στόχο του έργου (παραδοτέα), της διάρκειάς του, καθώς και μια 

πρόβλεψη του στελεχιακού δυναμικού που θα χρειαστεί. 

 

4.2. Σχεδιασμός και προγραμματισμός της προεκλογικής εκστρατείας 

Η συγκεκριμένη ομάδα όπως προείπαμε βασίζεται στην αξιολόγηση των 

πληροφοριών της εισόδου οι οποίες καθορίζουν το εργασιακό σχήμα των ενεργειών 

που θα ακολουθηθεί, ώστε να γίνουν πράξη οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των 

παραγόντων του έργου. 
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H συγκεκριμένη ομάδα ξεκινά συνήθως μετά ή λίγο πριν το τέλος των διεργασιών 

εκκίνησης και καταλήγει στο σχέδιο του έργου, το οποίο και καθορίζει ποιος θα κάνει 

τι και πότε
236

. 

Δραστηριότητες της ομάδας προγραμματισμού και σχεδιασμού μιας προεκλογικής 

εκστρατείας ενδεχομένως να αποτελέσουν: 

 Η εύρεση του ανθρώπου εκείνου που θα επωμιστεί με το βάρος του 

σχεδιασμού της προεκλογικής εκστρατείας.  

 Η ανάληψη από τον πρότζεκτ μάνατζερ οργανωτικά καθήκοντα, όταν 

πρόκειται για μικρές προεκλογικές εκστρατείες και δεν υπάρχει ο απαραίτητος 

αριθμός στελεχών.  

 Η εύρεση επαγγελματιών συμβούλων οι οποίοι θα πλαισιώνουν τον πρότζεκτ 

μάνατζερ και θα αναλάβουν να σχεδιάσουν την εκλογική τακτική για τον 

υποψήφιο.  

 Το μοίρασμα ρόλων στο προσωπικό της καμπάνιας από τον πρότζεκτ 

μάνατζερ, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών και του 

χρονοδιαγράμματος των δραστηριοτήτων.  

 Ο σχεδιασμός οργανογράμματος προκειμένου να διακρίνονται οι ρόλοι του 

προσωπικού που θα στελεχώσει την καμπάνια με βάση πάντα τα 

χαρακτηριστικά που το διακρίνουν.  

 Η σύσταση επιτροπής εκλογικού αγώνα, τα μέλη της οποίας θα ασχολούνται 

με την επιβεβαίωση πολιτικών αναφορών και συμμαχιών του υποψηφίου. 

 Η σύσταση οικονομικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού του εκλογικού αγώνα και με ευθύνη τη συλλογή 

χρηματοδοτήσεων για τον υποψήφιο (π.χ. έκδοση κουπονιών οικονομικής 

στήριξης).  

 Η πρόσληψη συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας, οποίος θα είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσει και να χειριστεί πιθανές «επιθέσεις» εναντίον του 

υποψηφίου.  

 Η πρόσληψη υπευθύνου τεχνολογιών και βάσης δεδομένων.  

 Η σύσταση υπηρεσίας νομικής υποστήριξης.  

 Η πρόσληψη υπεύθυνου Τύπου ο οποίος θα προέρχεται από τον χώρο των 

Μ.Μ.Ε. προκειμένου να έχει γνώση προσώπων και καταστάσεων. (Ανάμεσα 

στις αρμοδιότητές του θα είναι και η διαχείριση της ιστοσελίδας του 

υποψηφίου, καθώς και η επικοινωνία μέσω των social media). 

 Η πρόσληψη υπεύθυνου οργανωτικού σχεδιασμού, ο οποίος θα επωμιστεί με 

όλα τα οργανωτικά θέματα της καμπάνιας. (Ανάμεσα στις αρμοδιότητές του 

θα είναι και ο καθορισμός του χρόνου για τις τηλεφωνικές έρευνες και για το 

μοίρασμα έντυπου υλικού, π.χ. ψηφοδελτίων)  
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 Η πρόσληψη υπεύθυνου προγράμματος υποψηφίου, με αντικείμενο τη σωστή 

διαχείριση του χρόνου ώστε ο υποψήφιος να μην αναλώνεται σε άσκοπες και 

ανούσιες δραστηριότητες. (Ανάμεσα στις αρμοδιότητές του θα είναι και ο 

σχεδιασμός των συναντήσεων του υποψηφίου με το εκλογικό σώμα, αλλά και 

η συμμετοχή του σε τηλεοπτικές συζητήσεις, ομιλίες και περιοδείες που 

πιθανών θα πραγματοποιήσει). 

 Η στρατολόγηση εθελοντών.  

 Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της προεκλογικής εκστρατείας και η 

πρόβλεψη όλων των πιθανών δαπανών (έξοδα εκλογικού υλικού, έξοδα 

επικοινωνίας, δημοσκοπήσεις, ενοικίαση γραφείων και εκλογικών κέντρων, 

αμοιβές επαγγελματιών και συνεργατών, έξοδα παραστάσεως και δημόσιων 

σχέσεων, μετακινήσεις, έξοδα γραφείου και αναλώσιμα, διάφορα έκτατα 

έξοδα). 

 Ο σχεδιασμός εκλογικών καταλόγων και λίστες: επίσημων προσώπων και 

παραγόντων, ΜΜΕ, υποστηρικτών - απλών ψηφοφόρων. 

  Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των δύο τουλάχιστον τελευταίων 

εκλογικών αναμετρήσεων στην/στο περιφέρεια/Δήμο του υποψηφίου.  

 Η μελέτη της εκλογικής νομοθεσίας προκειμένου να προσαρμοστούν οι 

ανάγκες της εκστρατείας στα όσα επιτάσσει ο νόμος.  

 Η δημιουργία ημερολογίου γεγονότων με βάση το οποίο συνυπολογίζονται τα 

σημαντικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά την προεκλογική περίοδο.  

 Η οργάνωση των γραφείων.   

 Η οργάνωση των εκλογικών κέντρων.  

 Η παρουσία φωτογραφιών-αφισών. Κρίνονται ως σημαντικός παράγοντας σε 

μία προεκλογική εκστρατεία είτε πρόκειται για μία μικρού βεληνεκούς είτε 

για μία μεγάλη πολιτική αναμέτρηση διότι μπορούν να λειτουργήσουν 

ψηφοθηρικά σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες οι υποψήφιοι δεν έχουν 

μεγάλη αναγνωσιμότητα.  

 Η χάραξη της στρατηγικής, του εκλογικού μηνύματος και ο σχεδιασμός 

αναφορικά με το χρόνο των προεκλογικών διαφημίσεων.  

 Η παρουσία εκλογικών αντιπροσώπων την ημέρα των εκλογών.  

 Η δράση υποψηφίου την ημέρα των εκλογών. Πρέπει να προγραμματιστεί, «τι 

ώρα θα πάει να ψηφίσει;», «τι δήλωση θα κάνει κατά τη ψηφοφορία του;», 

«ποια εκλογικά κέντρα θα επισκεφθεί;», «πού και με ποιους θα 

παρακολουθήσει τα αποτελέσματα;», «έχει προετοιμάσει δηλώσεις για όλα τα 

πιθανά αποτελέσματα;»  

 Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις ο υποψήφιος καλείται να αποφασίσει για τον 

αριθμό τους αλλά και για τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας εάν δηλαδή θα 

πραγματοποιήσει τηλεφωνική έρευνα ή έρευνα από πόρτα σε πόρτα. 
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4.3. Υλοποίηση της προεκλογικής εκστρατείας 

Η ομάδα διεργασιών εκτέλεσης δύναται να ξεκινήσει λίγο μετά από την αρχή των 

διεργασιών σχεδιασμού, είτε λίγο πριν το τέλος τους, είτε αμέσως μετά το τέλος τους, 

έχοντας σαν βασικό τους εργαλείο το συντονισμό και τη διεύθυνση όλων των 

παραγωγικών συντελεστών του έργου στην κατεύθυνση της υλοποίησης του πρότζεκτ 

στη βάση των προδιαγραφών του σχεδιασμού
237

. 

Συνεπώς, στη συγκεκριμένη ομάδα εντάσσονται δραστηριότητες όπως: 

 Η προσωπική επαφή του υποψηφίου με το εκλογικό σώμα. (επισκέψεις, 

συναντήσεις, περιοδείες) 

 Ο χειρισμός και η καθοδήγηση των συμβούλων (δημοσκόπους, διαφημιστές, 

συμβούλους στρατηγικής και επικοινωνίας) από τον πρότζεκτ μάνατζερ. 

 Ο χειρισμός θεμάτων που άπτονται της ημέρας των εκλογών, των εκλογικών 

κέντρων, της διανομής του έντυπου και διαφημιστικού υλικού, αλλά και της 

αξιοποίησης των εθελοντών, από τον πρότζεκτ μάνατζερ. 

 Η εφαρμογή μεθόδων, πέρα από την προσωπική επαφή του υποψηφίου με 

οικονομικά επιφανείς φίλους και γνωστούς, για την άντληση χρηματικών 

πόρων. (π.χ. η έκδοση κουπονιών οικονομικής στήριξη, η διοργάνωση 

συνεστιάσεων, οι συγκεντρώσεις σε σπίτια, με τη μέθοδο direct mail, αλλά 

και μέσω μηνυμάτων κινητών τηλεφώνων).  

 Η διανομή εκλογικού υλικού από το εκλογικό κέντρο.    

 Η μεταφορά των αποτελεσμάτων από τα εκλογικά κέντρα στο επιτελείο του 

υποψηφίου από τους εκλογικούς αντιπροσώπους.  

 Οι ομιλίες. Αποτελούν το βασικότερο τρόπο επικοινωνίας των υποψηφίων με 

το εκλογικό σώμα.    

 Το τηλεοπτικό debate. Διαμορφώνεται η εικόνα των πολιτικών προσώπων που 

ρίχνονται στη μάχη των εκλογών, επίσης μονοπωλεί το ενδιαφέρον 

τροφοδοτώντας την πολιτική συζήτηση για μέρες. 

 Το μοίρασμα έντυπου υλικού. Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να διαθέτει 

προσωπικές κάρτες. Οι εθελοντές θα τρέξουν από πόρτα σε πόρτα 

προκειμένου να μοιράσουν φυλλάδια και να τοποθετήσουν αφίσες και 

πινακίδες. Πολλοί υποψήφιοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές εκδόσεις 

(newsletters). Το επιτελείο του υποψηφίου στέλνει χιλιάδες επιστολές. 

 Η τηλεφωνική Επικοινωνία. Το τηλέφωνο αποτελεί διαδραστικό μέσο, 

καταγράφει αντιδράσεις, αποτυπώνει την ανταπόκριση του εκλογικού 

σώματος και  τη ψηφοθηρική δραστηριότητα και τέλος αξιολογεί σε μεγάλο 

βαθμό την πορεία της εκστρατείας.   

 Το διαδίκτυο. Οι υπεύθυνοι της καμπάνιας πετυχαίνουν να συνομιλούν με 

χιλιάδες πολίτες, να γνωστοποιούν ταχύτατα τις θέσεις τους στο εκλογικό 

σώμα, να κινητοποιούν υποστηρικτές, να ενημερώνουν καθημερινά τα 
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Μ.Μ.Ε. και τα ταυτόχρονα να μειώνουν δραματικά το κόστος. Σε 

οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση η απουσία ιστοσελίδας του υποψηφίου 

έχει αρνητικό αντίκτυπο με την πλειονότητα του εκλογικού σώματος να τον 

χαρακτηρίζει ανοργάνωτο, καταλογίζοντας του την έλλειψη ενδιαφέροντος να 

ασχοληθεί ενεργά υπέρ του πολίτη.   

 Τα σόσιαλ μίντια. Απλουστεύουν ακόμη περισσότερο το έργο της 

επικοινωνίας λόγω του ότι περισσότεροι ψηφοφόροι είναι συνδεδεμένοι με το 

διαδίκτυο.  

 Η αντικατάσταση του υπευθύνου. Μπορεί να απαιτηθεί λόγω της αδυναμίας 

από την πλευρά του να ακολουθήσει τους ρυθμούς του υποψηφίου, ακόμη 

όταν διαπιστωθεί έλλειψη ταύτισης μεταξύ του υπευθύνου της καμπάνιας και 

του υποψηφίου, όταν ο υποψήφιος ασχολείται ενεργά μόνο με τα οργανωτικά 

θέματα ή όταν διαπιστωθεί ηθικό παράπτωμα και δημιουργήσει υπερβολικές 

αντιπάθειες.  

 

4.4. Παρακολούθηση και έλεγχος της προεκλογικής εκστρατείας 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου βασικό ρόλο παίζει η ομάδα διεργασιών 

παρακολούθησης και ελέγχου, η οποία ξεκινά σχεδόν αμέσως με την έναρξη των 

διεργασιών εισόδου και τελειώνουν με το τέλος των διεργασιών κλεισίματος. 

Σκοπός της συγκεκριμένης ομάδας αποτελεί η εξασφάλιση ότι τα πάντα μέσα στο 

πρότζεκτ εξελίσσονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τα σχέδια και τις 

προδιαγραφές
238

. 

Συνεπώς η συγκεκριμένη ομάδα διεργασιών περικλείει δραστηριότητες, όπως: 

 Η παρακολούθηση του προϋπολογισμού από τον πρότζεκτ μάνατζερ, έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει εάν δύναται να χρηματοδοτηθούν όλες οι 

προγραμματισμένες δραστηριότητες της καμπάνιας.  

 Ο έλεγχος από τον πρότζεκτ μάνατζερ εάν οι σύμβουλοι και γενικότερα όλο 

το πρότζεκτ τιμ πραγματοποιούν τα σχέδια στην ώρα τους, με τις 

προβλεπόμενες προδιαγραφές, στο προβλεπόμενο κόστος.  

 

4.5. Ολοκλήρωση της προεκλογικής εκστρατείας 

Πλησιάζοντας στο τέλος της εκτέλεσης του έργου ξεκινούν, όπως ήδη έχουμε 

αναφέρει, οι διεργασίες ολοκλήρωσης ή κλεισίματος, οι οποίες σηματοδοτούν την 

επίσημη λήξη του έργου. 
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Στην ομάδα διεργασιών ολοκλήρωσης περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως, η 

λύση των συμβάσεων και η ολοκλήρωση της διοικητικής και διαχειριστικής ευθύνης 

του έργου
239

.  

Στην περίπτωση που εξετάζουμε η συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνει 

δραστηριότητες, όπως: 

 Η προεκλογική εκστρατεία ολοκληρώνεται με την επίσημη ανάληψη των 

καθηκόντων, ενώ η ανακοίνωση του αποτελέσματος αποτελεί το επιστέγασμα 

της όλης προσπάθειας.  

 Η σύσκεψη, την επομένη των εκλογών, με την παρουσία όλης της ομάδας που 

μετείχε στο εγχείρημα προκειμένου να γίνει μια λεπτομερής ανάλυση των 

όσων έλαβαν χώρα και φυσικά να αξιολογηθεί η πορεία της προεκλογικής 

εκστρατείας. Λάθη θα εντοπιστούν και θα βοηθήσουν σημαντικά τον 

υποψήφιο ώστε να σχεδιάσει τις κινήσεις της επόμενης μέρας με μεγαλύτερη 

προσοχή.  

 

4.6. Δημοσκοπήσεις στην προεκλογική εκστρατεία 

Αφήσαμε για το τέλος τις δημοσκοπήσεις οι οποίες αποτελούν έναν από τα πιο 

σημαντικά εργαλεία σε μια εκλογική εκστρατεία καθώς παρέχεται η δυνατότητα στον 

υποψήφιο να παρακολουθήσει την πορεία του, να κατανοήσει τις αντιδράσεις της 

κοινής γνώμης αλλά και επίσης, να εξάγει συμπεράσματα για τα επιμέρους στοιχεία 

που τη διαμορφώνουν. 

Οι δημοσκοπήσεις εντάσσονται στην ομάδες διεργασιών εκκίνησης, αλλά και 

σχεδιασμού - προγραμματισμού. Αυτό συμβαίνει διότι αρχικά πρέπει να αναγνωστεί 

το πολιτικό περιβάλλον και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για μία 

υποψηφιότητα με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.   

Δεύτερον μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας και κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασμού της στρατηγικής της καμπάνιας, πραγματοποιούνται οι ζυμώσεις 

αναφορικά με το χρόνο που θα λάβουν χώρα οι δημοσκοπήσεις.  

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αποτυπώσαμε σε θεωρητικό πλαίσιο τη δομή της 

προεκλογικής εκστρατείας σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη διοίκηση έργων. 

Πλέον, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο στάδιο της έρευνας, τα ευρήματα της 

οποίας θα μας βοηθήσουν να αποδείξουμε το βαθμό παρουσίας του πρότζεκτ 

μάνατζμεντ στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας προεκλογικής καμπάνιας. 
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5. Διοίκηση έργων, προεκλογική εκστρατεία... συζητώντας με τους αρμόδιους 

Έχοντας πλέον συζητήσει με στελέχη τα οποία επωμίστηκαν με το σχεδιασμό και την 

οργάνωση της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και με τον υποψήφιο για το 

συγκεκριμένο αξίωμα και νυν Δήμαρχο, είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε και να 

σχολιάσουμε τις απόψεις τους, σε θέματα που τέθηκαν αναφορικά με το βαθμό 

ύπαρξης της διοίκησης έργων στη δική τους προεκλογική εκστρατεία. 

Η έρευνά πραγματοποιήθηκε το διάστημα 12/09/2014 - 15/09/2014 στο Δημαρχείο 

Τρικάλων, όπου και συζητήσαμε με τον νυν Δήμαρχο Τρικκαίων και υπεύθυνο επί 

των οικονομικών της προεκλογικής εκστρατείας, τον υπεύθυνο οργανωτικού και 

διευθυντή του έργου, αλλά και με τον υπεύθυνο Τύπου και επικοινωνίας. 

 

5.1. Πρότζεκτ μάνατζερ  

Απαραίτητη κρίθηκε από όλους τους ερωτώμενους η παρουσία ενός διευθυντή έργου 

σε μια προεκλογική εκστρατεία, ενός τεχνοκράτη ο οποίος θα προσφέρει εμπειρία και 

οργάνωση του όλου πρότζεκτ, ενώ κατά την κρίσιμη στιγμή, στην κορύφωση δηλαδή 

της προεκλογικής εκστρατείας θα πάρει αποφάσεις απαλλάσσοντας τον υποψήφιο 

από οργανωτικά θέματα προσφέροντας του παράλληλα τον απαιτούμενο χρόνο για 

την επαφή του με το εκλογικό σώμα. 

Δήμαρχος: «Η ύπαρξη ενός μάνατζερ κρίνεται απαραίτητη. Ακόμη και αν ξεκινήσουμε 

εμείς οι υποψήφιοι να σχεδιάσουμε την προεκλογική μας εκστρατεία αργά ή γρήγορα θα 

βρεθούμε σε ένα τέλμα. Η ύπαρξη ενός τεχνοκράτη κρίνεται αναγκαία για το σωστό 

σχεδιασμό και την ομαλή λειτουργία της καμπάνιας. Όταν φτάσει η προεκλογική 

καμπάνια στην κορύφωσή της πρέπει να υπάρχει ο διευθυντής έργου προκειμένου να 

συντονίσει την κατάσταση, όσο εμείς αφιερώνουμε τον περισσότερο χρόνο μας στο 

εκλογικό σώμα. Σε διαφορετική περίπτωση χάνεται η επαφή με τον πολίτη.»  

Υπεύθυνος οργανωτικού: «Οπωσδήποτε κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ενός μάνατζερ, 

χωρίς απαραίτητα να προέρχεται από το χώρο της πολιτικής. Η ύπαρξη ενός 

τεχνοκράτη κρίνεται αναγκαία για το σωστό σχεδιασμό και την ομαλή λειτουργία της 

καμπάνιας. Από τα πρώτα πράγματα τα οποία πρέπει να αποφασίσει ο υποψήφιος, είναι 

η εύρεση του ατόμου εκείνου που θα αναλάβει τη χάραξη, σε συνεργασία μαζί του, του 

πλάνου της προεκλογικής καμπάνιας.»   

Υπεύθυνος επικοινωνίας: «Προσωπικά κρίνω απαραίτητη την ύπαρξη ενός μάνατζερ, 

δεδομένου ότι σε συνεργασία με τον υποψήφιο, ο οποίος θα έχει περισσότερο χρόνο για 

την επαφή-επικοινωνία με το εκλογικό σώμα, θα καθορίσουν το ύφος της προεκλογικής 

εκστρατείας και θα επωμιστεί με τα οργανωτικά θέματα. Η επιλογή ενός τεχνοκράτη σε 

αυτή τη θέση θα προσφέρει οργάνωση και εμπειρία με τη συνεισφορά του να κρίνεται 

σημαντική, ειδικά όταν ένας υποψήφιος κατεβαίνει για το οποιοδήποτε αξίωμα πρώτη 

φορά.» 
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Η βιβλιογραφία αναφέρεται σε φάσεις του έργου οι οποίες έχουν να κάνουν με την 

έναρξη, τις προδιαγραφές, το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία και την 

ανασκόπηση του πρότζεκτ. Σαν ορόσημα μπορούμε να χαρακτηρίσουμε εκείνες τις 

χρονικές στιγμές οι οποίες μας μαρτυρούν την πρόοδο του έργου. 

Δήμαρχος: Σαν φάσεις ενός έργου μπορούμε να ορίσουμε τη συγκρότηση της ομάδας 

έργου, την ανακοίνωση του συνδυασμού, αλλά και το σχεδιασμό-υλοποίηση των 

λειτουργικών-οργανωτικών ζητημάτων της εκστρατείας.» 

Υπεύθυνος οργανωτικού: «Σαν φάσεις ενός έργου μπορούμε να ορίσουμε τη 

συγκρότηση της ομάδας έργου, την ανακοίνωση του συνδυασμού, το σχεδιασμό-

υλοποίηση των λειτουργικών-οργανωτικών ζητημάτων της εκστρατείας, ενώ η 

τελευταία φάση του έργου συμπίπτει με την τελευταία εβδομάδα των εκλογών, όπου 

εκείνη την περίοδο καθορίζεται και ο χώρος στον οποίο  θα κινηθούνε οι 

αναποφάσιστοι ψηφοφόροι». 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: «Σαν φάσεις ενός έργου μπορούμε να ορίσουμε την 

προεργασία της καθόδου (συγκρότηση ομάδος, προσδιορισμός κινδύνων, τρόποι 

αντιμετώπισης), την περίοδο όπου ο υποψήφιος γίνεται γνωστός και αποκτά αέρα (οι 

πρώτες μέρες της υλοποίησης του σχεδιασμού), η επίσημη προεκλογική περίοδος και η 

τελευταία εβδομάδα.» 

Σαν ορόσημα χαρακτήρισαν τα εξής σημεία: 

Δήμαρχος: «Σαν ορόσημα μπορούμε να ορίσουμε την ανακοίνωση της απόφασης, την 

ανακοίνωση του συνδυασμού, το αποτέλεσμα των εκλογών, η ακόμη και την τελευταία 

ομιλία του υποψηφίου». 

Υπεύθυνος οργανωτικού: «Σαν ορόσημα μπορούμε να ορίσουμε την ανακοίνωση του 

συνδυασμού, το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά ακόμη και την επαφή με τον κόσμο. Η 

επαφή μας με τον κόσμο ήταν η καλύτερη απόδειξη ότι το έργο μας έχει ανταπόκριση 

και δεν ξεφεύγει από τις αρχικές προδιαγραφές που είχαμε θέσει.» 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: «Σαν ορόσημα μπορούμε να ορίσουμε την ανακοίνωση της 

απόφασης, την ανακοίνωση του συνδυασμού, την τελευταία ομιλία του υποψηφίου και 

φυσικά το αποτέλεσμα των εκλογών.» 

 

5.2. Χρόνος - Κόστος - Ποιότητα 

Οι τρεις βασικοί περιορισμοί οι οποίοι αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης ενός έργου 

και εντοπίζονται στη βιβλιογραφία της διοίκησης έργων βρίσκουν εφαρμογή σε μια 

προεκλογική εκστρατεία, ωστόσο, σύμφωνα με τους ερωτώμενους καταλυτικός 

παράγοντας για μία πετυχημένη προεκλογική καμπάνια είναι η επικοινωνία.  

Οι τρεις συγκεκριμένοι περιορισμοί συμβάλουν στην ορθότερη οργάνωση μιας 

προεκλογικής καμπάνιας, ωστόσο όπως σημείωσαν, ο τρόπος επικοινωνίας του 
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υποψηφίου σε συνεργασία με την ομάδα του και η απήχηση που έχει στο εκλογικό 

σώμα θα κρίνουν κατά πολύ την έκβαση της αναμέτρησης. 

Δήμαρχος: «Σε ένα τεχνικό έργο σίγουρα, αλλά και σε μία προεκλογική εκστρατεία 

παίζουν ρόλο, αυτό όμως που παίζει τον καθοριστικό ρόλο είναι το επικοινωνιακό 

κομμάτι της καμπάνιας. Αυτό που θα κερδίσει τον πολίτη. Εάν όλα είναι σωστά 

προϋπολογισμένα και σωστά χρονοπρογραμματισμένα, αλλά ο υποψήφιος δεν είναι 

επικοινωνιακός, θα έχει κάνει μία οργανωμένη εκστρατεία για να… χάσει!»  

Υπεύθυνος οργανωτικού: «Όσον αφορά τους παράγοντες κόστος-χρόνος μπορούμε 

να πούμε ότι όλες οι δραστηριότητες που σχεδιάσαμε, τις χρονοπρογραμματίσαμε και 

τις προϋπολογίσαμε με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην παρουσιαστούνε πολλά και 

δυσεπίλυτα προβλήματα κατά την εφαρμογή τους. Και όντως, κάνοντας τον τελικό μας 

απολογισμό προέκυψε πως δαπανήθηκαν τα κεφάλαια τα οποία ήταν προϋπολογισμένα 

να δαπανηθούν, με λογικές αποκλίσεις». 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: «Σε ένα τεχνικό έργο παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως και 

στην προεκλογική εκστρατεία, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το 

επικοινωνιακό κομμάτι της καμπάνιας. Αυτό που θα κερδίσει τον πολίτη. Σίγουρα οι 

προδιαγραφές, «τι καμπάνια θέλουμε να κάνουμε;», πρέπει να τηρούνται όπως επίσης 

δεν πρέπει να μεταβάλλουμε σημαντικά τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε ορίσει και 

φυσικά τον προϋπολογισμό. Σίγουρα αποκλίσεις θα υπάρχουν, αλλά πάντα στο μέτρο 

του δυνατού. Το επικοινωνιακό κομμάτι όμως είναι αυτό που θα «ανεβάσει» τον 

υποψήφιο και θα πείσει τον ψηφοφόρο για τις ιδέες του και το όραμά του.» 

Συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, δε θα μπορούσαμε να μη σταθούμε και να 

παραβλέψουμε τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν και σχετίζονταν αρχικά με 

τον προϋπολογισμό της εκστρατείας αλλά και του χρονοδιαγράμματος που είχε 

σχεδιαστεί.   

Δήμαρχος: «Ξέφυγα 15% πάνω του αρχικού προϋπολογισμού. Το λάθος είναι ότι 

χειρίστηκα εγώ τα οικονομικά της εκστρατείας, καθώς την τελευταία στιγμή αποφάσισε 

να αποχωρήσει από το πρότζεκτ ο άνθρωπος που είχα επιλέξει για τη συγκεκριμένη 

θέση και δεν μπορούσα να βρω κάποιο άλλο άτομο ανάλογης εμπιστοσύνης. 

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει, δεν μπορώ να πω ότι επηρεάστηκε 

σημαντικά, μόνο στο χρόνο της ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς μου μπορούμε να 

σταθούμε. Επέλεξα να γίνει πριν τα Χριστούγεννα, λόγω του ότι συγκεντρώνονται οι 

οικογένειες και ήθελα να μπω στις πολιτικές συζητήσεις τους. Αν δε μεσολαβούσαν τα 

Χριστούγεννα, η ανακοίνωσή μου θα μεταφερόταν σίγουρα για αργότερα όπως και όλες 

οι δραστηριότητες.» 

Υπεύθυνος οργανωτικού: «Όσον αφορά το κομμάτι του προϋπολογισμού ξεφύγαμε, 

ωστόσο παραμείναμε σε λογικά πλαίσια. Αυτό που μπορώ να θυμηθώ όσον αφορά το 

χρονοδιάγραμμα που θέσαμε είναι ότι δεν κλείσαμε έγκαιρα το ψηφοδέλτιο και 

πασχίζαμε μέχρι την τελευταία στιγμή να το στελεχώσουμε.» 
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Υπεύθυνος επικοινωνίας: «Όσον αφορά τα οικονομικά δεν μπορώ να σας δώσω 

ξεκάθαρη εικόνα διότι δεν ήταν στις αρμοδιότητές μου. Αυτό που μπορώ να πω είναι 

ότι υπήρξε μια απόκλιση από το αρχικό μπάτζετ που είχε οριστεί. Όσον αφορά το χρόνο 

μπορώ να πω ότι καθυστερήσαμε όσον αφορά την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, γιατί 

μέχρι την ημέρα την οποία έπρεπε να το καταθέσουμε, γινόντουσαν προσθαφαιρέσεις.» 

 

5.3. Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες του έργου διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της 

καμπάνιας. Όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις των ερωτώμενων τους δόθηκε 

βήμα προκειμένου να παρουσιάσουν τις θέσεις τους αναφορικά με το Δήμο για την 

πιο εύρυθμη λειτουργία της πόλης. 

Δήμαρχος: «Φυσικά, σχεδιάσαμε εξ’ αρχής ένα μπλογκ το οποίο απευθυνόταν στους 

δημότες και τους καλούσαμε να συμμετάσχουν στέλνοντάς μας τις προτάσεις τους για 

διάφορα θέματα-προβλήματα του Δήμου. Οι απόψεις τους μας βοήθησαν όχι για να 

αλλάξουμε τη στρατηγική μας αλλά για να δώσουμε αυτό που επιθυμούμε και εμείς με 

έναν τρόπο περισσότερο αρεστό σε εκείνους. 

Εκεί που τους εμπιστευτήκαμε και ακολουθήσαμε ορισμένες από τις προτάσεις τους 

είναι στο θέμα της λαϊκής αγοράς όπου τα πρώτα συμπεράσματα είναι ενθαρρυντικά». 

Υπεύθυνος οργανωτικού: «Φυσικά, σχεδιάσαμε εξ’ αρχής ένα μπλογκ το οποίο 

απευθυνόταν στους δημότες και τους καλούσαμε να συμμετάσχουν στέλνοντάς μας τις 

προτάσεις τους για διάφορα θέματα-προβλήματα του Δήμου. Ακόμη θεσπίσαμε ώρες 

γραφείου προκειμένου ο κάθε πολίτης να έρχεται σε άμεση επαφή με τον υποψήφιο και 

να συζητάνε τις απόψεις τους. 

Το εγχείρημα στέφθηκε από επιτυχία γιατί πολλές από τις προτάσεις που ακούσαμε 

ενσωματώθηκαν στο σχέδιο της προεκλογικής μας εκστρατείας. Να σημειώσω ακόμα 

πως στη νέα ιστοσελίδα του Δήμου θα υπάρχει χώρος για όλους τους δημότες 

προκειμένου να τοποθετούνται για τα όσα λαμβάνουν χώρα στην πόλη μας. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: «Σχεδιάσαμε εξ’ αρχής ένα μπλογκ το οποίο απευθυνόταν 

στους δημότες και τους καλούσαμε να τοποθετηθούν για όλα τα θέματα του Δήμου. 

Ωστόσο οι διαπροσωπικές σχέσεις ήταν αυτές που μέτρησαν και μας βοήθησαν ώστε να 

καταλήξουμε στο τελικό μας σχέδιο. Καθημερινά οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να 

επικοινωνήσουν με τον υποψήφιο Δήμαρχο και να του αναφέρουν ενδεχομένως 

παράπονα, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της απερχόμενης αρχής και φυσικά 

τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας του Δήμου στο σύνολό του.» 
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5.3.1. Επιχειρήσεις 

Αναφορικά με τις αντιρρήσεις για την υποψηφιότητά της νέας αρχής από επιχειρήσεις 

του τόπου και οι τρεις υποψήφιοι στάθηκαν στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά 

την προεκλογική περίοδο και οι οποίες είχαν σαν αντικείμενο την ενημέρωση των 

επιχειρηματιών προκειμένου να αποφασιστεί η στήριξη τους ή όχι στο συγκεκριμένο 

συνδυασμό. 

Δήμαρχος: «Υπήρχαν συζητήσεις και όχι διαφωνίες με τους καταστηματάρχες, αλλά 

και με τα ταξί σε λογικά πάντα πλαίσια. Είμαι ανοιχτός στο να ακούω προτάσεις αλλά 

υπάρχει και η πολιτική που στοχεύω να εφαρμόσω και δεν την διαπραγματεύομαι». 

Υπεύθυνος οργανωτικού: «Υπήρχαν συζητήσεις με τους καταστηματάρχες οι οποίοι 

ζήτησαν να ακούσουν το πρόγραμμά μας και κατόπιν θα αποφάσιζαν για τη στήριξή 

τους. Υπάρχουν πολλά υπερχρεωμένα σημεία εστίασης και το μόνο που επιζητούσαν 

ορισμένοι από εκείνους ήταν ένας πιο ευέλικτος διακανονισμός των οφειλομένων. Δεν 

υπήρξε κάποιο έντονο περιστατικό, να δεχθούμε δηλαδή κάποια αήθη επίθεση επειδή 

κάποιοι θα διαφωνούσαν πιθανώς με τα άτομα ή το πρόγραμμα του συνδυασμού». 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: «Όχι διαφωνίες και επιθέσεις δεν υπήρχαν. Συναντήσεις 

έγιναν με τις περισσότερες εταιρίες προκειμένου να εντοπιστούν τα κοινά σημεία 

ανάμεσα στη δική μας πολιτική και τα συμφέροντά τους. Για παράδειγμα οι 

καταστηματάρχες σημείων εστίασης επεδίωξαν συνάντηση μαζί μας για να ακούσουν το 

πρόγραμμά μας, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα μας στηρίξουν. Ζυμώσεις τέτοιου 

τύπου έλαβαν χώρα.» 

 

5.3.2. M.Μ.Ε. 

Αναφορικά με την παρουσία των Μ.Μ.Ε. στην προεκλογική περίοδο μέσα από τις 

τοποθετήσεις των ερωτώμενων προκύπτει η αντικειμενική στάση την οποία κράτησαν 

χωρίς ακρότητες, με τις εξαιρέσεις ωστόσο που επιβεβαιώνουν τον κανόνα να 

υφίστανται. 

Δήμαρχος: «Είχα άψογη συνεργασία όπως όλοι οι συνδυασμοί, με λογικά προβλήματα 

με ορισμένους του χώρου, χωρίς ωστόσο να προσπαθήσουν με ανυπόσαστες 

παρεμβάσεις να υποβαθμίσουν τον έναν ή τον άλλον υποψήφιο με σκοπό να 

κατευθύνουν συνειδήσεις. Ορισμένοι απλά προτίμησαν να μη μας προβάλλουν».  

Υπεύθυνος οργανωτικού: «Υπήρξε άψογη συνεργασία, όπως με όλους τους 

συνδυασμούς χωρίς να προσπαθήσουν να χειραγωγήσουν συνειδήσεις. Εξαίρεση 

αποτελεί ένα μέσο το οποίο μας ζήτησε με άσχημο τρόπο χρήματα προκειμένου να 

«παίξει» και το δικό μας πρόγραμμα. Αρνηθήκαμε.  
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Υπεύθυνος επικοινωνίας: «Υπήρξε αρμονική συνεργασία και οι ιδιοκτήτες των 

τοπικών μέσων σχεδόν στο σύνολό τους έβλεπαν με καλό μάτι την υποψηφιότητα 

δεδομένου ότι ο υποψήφιος συνδύαζε το νεαρό της ηλικίας με φρέσκιες ιδέες. Φυσικά 

εξαιρέσεις υπήρχαν που με άκομψο τρόπο σταμάτησαν την οποιαδήποτε επικοινωνία 

μαζί μας. (σ.σ. ζήτησαν και δεν πήραν χρήματα)»  

 

5.3.3. Πολιτικοί αντίπαλοι 

Προεκλογική περίοδος για σεμινάριο τόνισαν αμφότεροι. Ο βασικός αντίπαλος 

κινήθηκε σε κόσμια πλαίσια αναφορικά με την κριτική που άσκησε και τις 

«επιθέσεις» του στη νέα αρχή.  

«Έδειξε να με υποτιμά», σημείωσε ο νυν Δήμαρχος αιτιολογώντας την ήπια πολιτική 

στάση της απερχόμενη αρχής. Μοναδικό μελανό σημείο η εβδομάδα πριν τη δεύτερη 

Κυριακή των εκλογών όταν ανέβηκαν οι τόνοι επικίνδυνα και όπως παραδέχθηκαν οι 

ερωτώμενοι, λόγω απειρίας, ηττήθηκαν επικοινωνιακά. 

Η πληροφόρηση που παρείχε η απερχόμενη στη νέα αρχή ήταν μηδαμινή. 

Δήμαρχος: «Ήταν μία προεκλογική περίοδος κόσμια! Η προεκλογική περίοδος ήταν 

για σεμινάριο, λόγω και του ήπιου χαρακτήρα του πολιτικού μου αντιπάλου, χωρίς να 

συμβεί κανένα απρόοπτο που να τα τινάξει όλα στον αέρα και να μπούμε σε μία 

πραγματική μάχη με μοναδικά θύματα σε αυτήν την περίπτωση τους πολίτες. 

Δεν υπήρχε διάθεση να αναλύσει, μπορώ να πω ακόμη πως δε βρήκα και τις ανοιχτές 

υποχρεώσεις του Δήμου κάπως οργανωμένα. Φαντάσου πως ακόμη και τώρα 

ανακαλύπτω νέα πράγματα. Όσον αφορά τα οικονομικά κάναμε και τους δικούς μας 

ελέγχους και τα βρήκαμε όπως ακριβώς τα περιμέναμε, άσχημα και όχι όπως μας τα 

είχαν παρουσιάσει».  

Υπεύθυνος οργανωτικού: «Από τις καλύτερες προεκλογικές εκστρατείες των 

τελευταίων ετών. Κοσμία με ήπιους τόνους. Εξαίρεση αποτέλεσε η εβδομάδα πριν τη 

δεύτερη Κυριακή όταν και τα πνεύματα οξύνθηκαν αρκετά. 

Δεν υπήρχε διάθεση να αναλύσει και δεν έδωσε την παραμικρή βοήθεια. Αναφορικά με 

το θέμα των οικονομικών πεπραγμένων της θητείας τους στο Δήμο μας έλεγαν πως 

είναι σε ένα καλό επίπεδο και το χρέος έχει μειωθεί, δεν το πιστέψαμε γιατί δεν μας 

δόθηκαν στοιχεία. Όταν προχωρήσαμε σε δικούς μας ελέγχους επαληθευτήκαμε, η 

κατάσταση ήταν τόσο άσχημη όσο την περιμέναμε.» 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: «Θα έλεγα ότι ήταν ένας προεκλογικός αγώνας σε κόσμια 

πλαίσια χωρίς ακρότητες. Δεν μπορώ να πω όμως ότι η απερχόμενη αρχή ήταν το ίδιο 

συνεργάσιμη και κατά την περίοδο που θέλαμε πλήρη ενημέρωση για τα πεπραγμένα της 

θητείας της στο Δήμο. Δεν προσέφεραν την παραμικρή βοήθεια. 
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5.4. Δομή ανάλυσης εργασιών 

Όσον αφορά το κεφάλαιο δομής ανάλυσης εργασιών και την εφαρμογή του σε μια 

προεκλογική εκστρατεία, οι τρεις ερωτώμενοι στάθηκαν στον ορθό σχεδιασμό που 

υπήρξε. 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η τοποθέτηση του υπεύθυνου οργανωτικού ο οποίος 

μας παρουσίασε το οργανόγραμμα το οποίο είχε θεσπιστεί εξ’ αρχής και πάνω στο 

οποίο στήθηκε η λειτουργία της καμπάνιας. Ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας 

παραπέμπει σε τρόπο διοίκησης ενός τεχνικού έργου και αποτελεί μια ακόμη 

απόδειξη της εφαρμογής της διοίκησης έργων στο σχεδιασμό της προεκλογικής 

καμπάνιας.   

Δήμαρχος: «Υπήρξε σωστός σχεδιασμός και ευτυχώς δε βρεθήκαμε σε καμιά των 

περιπτώσεων μπροστά σε ένα τέλμα έτσι ώστε να χρειαστεί να ψάξουμε εναλλακτικές ή 

και να επιμερίσουμε σε πιο απλές υποδραστηριότητες, τη δραστηριότητα την οποία 

θέλαμε να ολοκληρώσουμε». 

Υπεύθυνος οργανωτικού: «Αυτό που μπορώ να πω είναι πως εξαρχής δημιουργήσαμε 

αρκετούς τομείς για όλα τα θέματα του Δήμου όπου μπορούσαν να αναλυθούν όλες οι 

δραστηριότητες, με τον κάθε τομέα να έχει και έναν υπεύθυνο. Τα άτομα τα οποία 

εργάζονταν στον κάθε τομέα λογοδοτούσαν στον υπεύθυνο και εκείνος με τη σειρά του 

στον πρότζεκτ μάνατζερ. Ο πρότζεκτ μάνατζερ σε συνεργασία με τον υποψήφιο 

έπαιρναν τις εκθέσεις του κάθε τμήματος με σκοπό την αξιολόγηση και την εποπτεία 

του όλου πρότζεκτ»,.  

Χαρακτηριστικό περιστατικό: «Είχαν κανονιστεί δύο συναντήσεις με τους 

καταστηματάρχες εστίασης, λόγω πίεσης του χρόνου ο δήμαρχος κατάφερε να παραστεί 

στη μία στέλνοντας στη δεύτερη συνάντηση εκπρόσωπό του, προκειμένου να τους 

ακούσει, ενώ η προγραμματισμένη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με μια εβδομάδα 

καθυστέρηση.» 

Συνεπώς υπήρχε μα συγκεκριμένη λειτουργία και ένας καλός σχεδιασμός ο οποίος δεν 

άφηνε πολλά περιθώρια λάθους. Αυτά όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα της 

εκστρατείας, γιατί όπως προείπα υπήρχε ένα θέμα στον τρόπο που προσεγγίσαμε την 

κατάρτιση του ψηφοδελτίου.» 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: «Υπήρξε σωστός σχεδιασμός και ευτυχώς δε βρεθήκαμε σε 

καμιά των περιπτώσεων μπροστά σε ένα τέλμα έτσι ώστε να χρειαστεί να ψάξουμε 

εναλλακτικές ή και να διαιρέσουμε σε πιο απλές υποδραστηριότητες, την κύρια 

δραστηριότητα την οποία θέλαμε να ολοκληρώσουμε». 
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5.5. Επομένη των εκλογών 

Η επομένη των εκλογών βρήκε το συνδυασμό να πανηγυρίζει για την επικράτηση 

του, με τον νέο πλέον δήμαρχο, το διευθυντή του έργου και την ομάδα διοίκησης να 

συγκαλούν σύσκεψη προκειμένου να προσδιοριστούν τα όσα έλαβαν χώρα όλο αυτό 

το διάστημα και να προσδιορίσουν τα όποια λάθη πραγματοποιήθηκαν. 

Δήμαρχος: «Έγινε και μάλιστα βαθμολογήσαμε και τις δραστηριότητες μας 

προκειμένου να καταλήξουμε και να αναδείξουμε τα σημεία στα οποία υστερήσαμε και 

τα λάθη τα οποία κάναμε με σκοπό να προσπαθήσουμε να μην τα επαναλάβουμε σε 

έναν άλλο χρόνο. 

Φυσικά δε θα διαχειριστώ εκ νέου τα οικονομικά. Λάθη έγιναν και την ημέρα των 

εκλογών με τους εκλογικούς αντιπροσώπους αλλά και με ορισμένα ψηφοδέλτια τα 

οποία βγήκαν άκυρα με λάθος δικό μας.» 

Υπεύθυνος οργανωτικού: «Πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση αποτίμησης όπου 

συζητήσαμε για τα όσα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. 

Λάθη έγιναν, λόγω όμως της απειρίας μας. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε 

ότι δεν προβλέφθηκε επαρκής αριθμός ψηφοδελτίων και τρέχαμε έως την τελευταία 

στιγμή να βγάλουμε άκρη, αλλά και η κατάρτιση του ψηφοδελτίου μας πήρε αρκετό 

χρόνο μιας και την τελευταία μέρα τρέχαμε για να συμπληρώσουμε το συνδυασμό.»  

Υπεύθυνος επικοινωνίας: «Έγινε προκειμένου να καταλήξουμε και να αναδείξουμε τα 

σημεία στα οποία υστερήσαμε και τα λάθη στα οποία υποπέσαμε με σκοπό να 

προσπαθήσουμε να μην τα επαναλάβουμε σε έναν άλλο χρόνο. Κατανοήσαμε ότι 

κάποια πράγματα θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο. 

Αναφέρθηκα προηγουμένως για λάθη που έγιναν στο σχεδιασμό, όταν δεν προβλέφθηκε 

ο σωστός αριθμός ψηφοδελτίων που θα χρειαζόμασταν». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 77 - 
 

6. Συμπεράσματα 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε και μέσα από τις απαντήσεις που λάβαμε είμαστε σε 

θέση να καταγράψουμε και να παρουσιάσουμε πτυχές του σχεδιασμού της 

προεκλογικής εκστρατείας οι οποίες εμφανίζουν αρκετά κοινά σημεία με τις βασικές 

αρχές που διέπουν τη διοίκηση έργων. 

 

Πρότζεκτ Μάνατζερ 

Θεωρούνταν κάτι περισσότερο από αναγκαίο και η επιβεβαίωση ήρθε μέσα από τις 

τοποθετήσεις των ερωτώμενων. Σε μια προεκλογική εκστρατεία ο διευθυντής έργου 

κρίνεται απαραίτητος για να στηρίξει το όλο εγχείρημα με την εμπειρία του και τις 

γνώσεις του, απαλλάσσοντας παράλληλα τον υποψήφιο από οργανωτικά θέματα 

αφήνοντας τον να αφοσιωθεί στην επαφή με το εκλογικό σώμα. 

Οι τρεις ερωτώμενοι ήταν ξεκάθαροι στις τοποθετήσεις τους τασσόμενοι υπέρ της 

παρουσίας ενός τεχνοκράτη στο όλο πρότζεκτ, με οργανωτικές αρμοδιότητες και με 

σκοπό τη δημιουργία του πλάνου δράσης της όλης καμπάνιας. 

Συνεπώς, δεν παρουσιάστηκαν υπέρμαχοι της άποψης πως σε έναν πολιτικό αγώνα τα 

πάντα θα πρέπει να διαδραματίζονται και να ελέγχονται από ανθρώπους του ιδίου 

χώρου, αλλά συμφώνησαν με την άποψη ενός εκ των κορυφαίων Ελλήνων πρότζεκτ 

μάνατζερ, του κ. Βονισάκου Αθανάσιου
240

, «σήμερα στα πολυσύνθετα  projects 

κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ενός τεχνοκράτη που θα επωμιστεί με την οργάνωση και το 

σχεδιασμό του όλου εγχειρήματος λόγω των  καταστροφικών - πολλές φορές - 

επιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης ενός 

project λόγω κακοδιαχείρισης».
 241

 

 

Χρόνος - Κόστος - Ποιότητα 

Συζητώντας για το σκοπό της διοίκησης έργων, την κατεύθυνση δηλαδή του έργου 

όπως σημειώνει ο κ. Εμίρης σε εκείνον τον προορισμό όπου ικανοποιούνται οι στόχοι 

ποιότητας, χρόνου, κόστους με την ικανοποίηση των τριών αυτών περιορισμών να 

αποτελεί και κριτήριο αξιολόγησης της επιτυχούς κατασκευής ενός έργου, 

εντοπίζουμε αρκετές περιπτώσεις κακής εφαρμογής της διοίκησης έργων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απρόσμενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της 

κατάρτισης του ψηφοδελτίου, η οποία επηρέασε χρονικά όλο το πρότζεκτ δεδομένου 

ότι η στελέχωσή του αποτέλεσε ορόσημο σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των 

                                                           
240
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ερωτώμενων καθώς μέχρι την ημέρα κατάθεσής του πραγματοποιούνταν συνεχείς 

προσθαφαιρέσεις με ορατό τον κίνδυνο της μη έγκαιρης ολοκλήρωσής του.  

Ακόμη δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την υπέρβαση του αρχικού προσδιορισμένου 

προϋπολογισμού κατά 15%. 

Βέβαια, σε αυτό το σημείο αξίζει να σταθούμε στην τοποθέτηση του Δημάρχου για το 

λάθος στο οποίο προέβη ο ίδιος όπως μας παραδέχθηκε και το οποίο ευθύνεται για το 

συγκεκριμένο οικονομικό ολίσθημα.  

Ας τη θυμηθούμε: «Ξέφυγα 15% πάνω του αρχικού προϋπολογισμού. Το λάθος είναι 

ότι χειρίστηκα εγώ τα οικονομικά της εκστρατείας, καθώς την τελευταία στιγμή 

αποφάσισε να αποχωρήσει από το πρότζεκτ ο άνθρωπος που είχα επιλέξει για τη 

συγκεκριμένη θέση και δεν μπορούσα να βρω κάποιο άλλο άτομο ανάλογης 

εμπιστοσύνης.» 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι και στις δύο περιπτώσεις που αναφέραμε υπάρχει ένας 

κοινός παρονομαστής, δεν προβλέφθηκε σχέδιο προσδιορισμού και αντιμετώπισης 

των εν δυνάμει κινδύνων.  

Μπορεί στην περίπτωση της κατάρτισης του ψηφοδελτίου, μετά κόπου, να μην 

υπήρξε πρόβλημα την ημέρα κατάθεσής του (εκτός του χρονοπρογραμματισμού), 

αλλά όσον αφορά το κόστος προκύπτει πως ο προϋπολογισμός ξέφυγε κατά 15% του 

αρχικού σχεδίου και αυτό συνέβη διότι το πρόβλημα που παρουσιάστηκε δε 

μπορούσε να αντιμετωπιστεί επειδή ακριβώς δεν είχε προβλεφθεί ένα σχέδιο 

προσδιορισμού και αντιμετώπισης των εν δυνάμει κινδύνων, όπως παρουσιάζεται 

εκτενώς στη δεύτερη ομάδα διεργασιών διοίκησης έργου, την ομάδα σχεδιασμού - 

προγραμματισμού, από τους κ.κ. Γ. Φαλδαμή
242

 και Δ. Μ. Εμίρη μέσα από τα έργα 

τους.
243  

Αυτά τα δύο παραδείγματα «κόστισαν» όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

καμπάνιας.  

Παρατηρούμε ωστόσο, πως εκτός των στόχων χρόνου, κόστους και ποιότητας, οι 

ερωτώμενοι πρόσθεσαν και έναν τέταρτο παράγοντα ο οποίος σύμφωνα με τις 

τοποθετήσεις τους παίζει καταλυτικό ρόλο στην έκβαση ενός προεκλογικού αγώνα. 

Την επικοινωνία. «Το επικοινωνιακό κομμάτι είναι εκείνο που σε μία προεκλογική 

εκστρατεία θα κερδίσει τον πολίτη» σημείωσε ο Δήμαρχος, με την άποψη του 

υπεύθυνου επικοινωνίας να μην απέχει κατά πολύ.   

Η σημασία της επικοινωνίας σε ένα πρότζεκτ όπως εκείνο της προεκλογικής 

εκστρατείας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε να παραβλεφθεί. Πώς μπορεί να 

συμβεί άλλωστε μετά τα όσα έχουν καταθέσει κορυφαίοι επικοινωνιολόγοι, γνωστές 
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του αντικείμενου, για την επικοινωνιακή δομή μιας προεκλογικής καμπάνιας; (Βλ. 

Κεφ. 2
ο
, Εν. 9

η
) 

Κλείνοντας ωστόσο δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε και ορισμένα ελαφρυντικά, 

δεδομένου πως το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτέλεσε για την πλειονότητα της 

ομάδας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου, το βάπτισμα πυρός 

στον πολιτικό χώρο.  

 

Συμμετέχοντες 

Το κομμάτι των συμμετεχόντων και το σχέδιο που εφάρμοσε η ομάδα διοίκησης της 

προεκλογικής καμπάνιας έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τα όσα αναφέρει η 

βιβλιογραφία και αναλύσαμε στο τρίτο κεφάλαιο. 

Όπως άλλωστε σημειώνει ο κ. Εμίρης, «η εμπλοκή των πελατών και άλλων 

συμμετεχόντων κατά την εκκίνηση κρίνεται περισσότερο σημαντική, καθώς βελτιώνει 

τις πιθανότητες αποδοχής των παραδοτέων και της ικανοποίησης των πελατών και των 

άλλων συμμετεχόντων», ενώ όσον αφορά στη φάση σχεδιασμού του έργου 

υπογραμμίζει,  «η ομάδα έργου πρέπει να εμπλέκει όλους τους κατάλληλους 

συμμετέχοντες, ανάλογα με την επιρροή τους στο έργο και τα παράγωγά του, διότι 

διαθέτουν δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες μπορεί να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη του 

σχεδίου διοίκησης του έργου και των συνοδευτικών σχεδίων
244

.» 

Η δημιουργία συνεπώς ενός μπλογκ, όπως πληροφορηθήκαμε από τους 

ερωτώμενους, προκειμένου να τοποθετούνται οι δημότες για θέματα του Δήμου, 

αλλά και η προσωπική επαφή του νυν δημάρχου με εν δυνάμει ψηφοφόρους του 

αποτέλεσαν κινήσεις οι οποίες βοήθησαν στο να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της 

προεκλογικής εκστρατείας μέσω της επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες του 

πρότζεκτ. 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι η επίδραση των συμμετεχόντων στο στάδιο εκκίνησης της 

προεκλογικής εκστρατείας, όπως ακριβώς περιγράφει η βιβλιογραφία, έπαιξε 

καταλυτικό ρόλο ώστε να προσδιοριστούν, να προκριθούν και να  συγκροτηθούν σε 

ένα πλάνο ορισμένες από τις προτάσεις των δημοτών. 

Αυτό που αξίζει να τονίσουμε και έχει σημασία είναι ότι το πλάνο δράσης κατά την 

προεκλογική περίοδο διαμορφώθηκε εν μέρει από τις απόψεις των δημοτών και όχι 

κατόπιν πιέσεως από άλλες ομάδες συμμετεχόντων όπως οι επιχειρήσεις του τόπου 

και τα τοπικά ΜΜΕ, καθώς όπως προέκυψε μέσα από τις συζητήσεις που 

πραγματοποιήσαμε το γενικότερο κλίμα της προεκλογικής περιόδου κυμάνθηκε σε 

κόσμια πλαίσια χωρίς ακρότητες. 
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Δομή Ανάλυσης Εργασιών 

Η δομή ανάλυσης εργασιών προσδιορίζει όλες τις εργασίες που περιλαμβάνει ένα 

έργο, ενώ ακόμη δύναται να πραγματοποιηθεί η υποδιαίρεση των κύριων 

παραδοτέων και των εργασιών του έργου σε μικρότερα, διαχειρίσιμα συστατικά 

στοιχεία, με την ανάλυση να συνεχίζεται μέχρι το φυσικό αντικείμενο και η 

πολυπλοκότητα των εργασιών να μειωθεί σε κάθε επίπεδο ανάλυσης.
 245

 

Στόχος λοιπόν της δομής ανάλυσης εργασιών σύμφωνα με τους κ.κ. Φαλδαμή και 

Εμίρη είναι η μείωση του έργου σε εργασίες που είναι ξεκάθαρα ορισμένες και κάθε 

μία χωριστά μπορεί να οριστεί, να χρονοπρογραμματιστεί, να ελεγχθεί και να 

εκτιμηθεί το κόστος της με ακρίβεια. 

Συζητώντας τώρα για τη δομή ανάλυσης εργασιών και την εφαρμογή της στη 

συγκεκριμένη προεκλογική εκστρατεία, οι απόψεις του νυν δημάρχου και του 

υπεύθυνου Τύπου ήταν παρόμοιες, μιλώντας αμφότεροι για σωστό προγραμματισμό 

εξ’ αρχής. 

Προσπαθώντας ωστόσο να μελετήσουμε διεξοδικά την άποψη του υπεύθυνου 

οργανωτικού: «αυτό που μπορώ να πω είναι πως εξαρχής δημιουργήσαμε αρκετούς 

τομείς για όλα τα θέματα του Δήμου όπου μπορούσαν να αναλυθούν όλες οι 

δραστηριότητες, με τον κάθε τομέα να έχει και έναν υπεύθυνο. Τα άτομα τα οποία 

εργάζονταν στον κάθε τομέα λογοδοτούσαν στον υπεύθυνο και εκείνος με τη σειρά του 

στον πρότζεκτ μάνατζερ. Ο πρότζεκτ μάνατζερ σε συνεργασία με τον υποψήφιο 

έπαιρναν τις εκθέσεις του κάθε τομέα με σκοπό την αξιολόγηση και την εποπτεία του 

όλου πρότζεκτ», 

 

παρατηρούμε ότι κάθε εργασία επιμεριζόταν ανάλογα με το περιεχόμενο της και με 

το πέρας της οι υπεύθυνοι των τομέων έδιναν την έκθεσή τους στον διευθυντή του 

έργου, όποιος σε συνεργασία με τον υποψήφιο είχαν την εποπτεία του εγχειρήματος. 
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Χαρακτηριστικό περιστατικό: «Είχαν κανονιστεί δύο συναντήσεις με τους 

καταστηματάρχες εστίασης, λόγω πίεσης του χρόνου ο δήμαρχος κατάφερε να παραστεί 

στη μία στέλνοντας στη δεύτερη συνάντηση εκπρόσωπό του, προκειμένου να τους 

ακούσει, ενώ η προγραμματισμένη συνάντηση πραγματοποιήθηκε με μια εβδομάδα 

καθυστέρηση.» 

Κλείνοντας την ενότητα, όπως προκύπτει, στην ομάδα σχεδιασμού είχε προβλεφθεί 

μηχανισμός ανάλυσης των δραστηριοτήτων στους τομείς όπου ανήκε η κάθε μία με 

βάση το στόχο της. Παρατηρούμε δηλαδή πως ένα σημαντικό κεφάλαιο της 

διοίκησης έργων, όπως είναι η δομή ανάλυσης εργασιών, εντοπίστηκε στην 

εφαρμογή του προγράμματος της προεκλογικής εκστρατείας.  

 

Επόμενη Μέρα 

Σύμφωνα με τον κ. Βαρδουλάκη για την επομένη των εκλογών, ανεξάρτητα από το 

αποτέλεσμα που θα προκύψει, ο υποψήφιος ή ο διευθυντής του γραφείου πρέπει να 

καλέσουν σύσκεψη με την παρουσία όλης της ομάδας που μετείχε στο εγχείρημα 

προκειμένου να γίνει μια λεπτομερής ανάλυση των όσων έλαβαν χώρα και φυσικά να 

αξιολογηθεί η πορεία της προεκλογικής εκστρατείας.  

Λάθη θα εντοπιστούν και θα βοηθήσουν σημαντικά τον υποψήφιο ώστε να σχεδιάσει 

τις κινήσεις της επόμενης μέρας με μεγαλύτερη προσοχή
246

. 

Η συνάντηση της συγκεκριμένης ομάδας διοίκησης που μελετούμε 

πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των εκλογών, παρουσία του νυν πλέον Δημάρχου 

και του διευθυντή του όλου πρότζεκτ. 

Μέσα από τις τοποθετήσεις των ερωτώμενων προκύπτει η ανάλυση των πεπραγμένων 

της προεκλογικής περιόδου που έλαβαν χώρα, καθώς και ο προσδιορισμός των λαθών 

που τη χαρακτήρισαν. Τα λάθη έτσι όπως προσδιορίστηκαν εντοπίζονται στην ομάδα 

σχεδιασμού, αν ανατρέξουμε στις τοποθετήσεις του υποψηφίου και του υπεύθυνου 

οργανωτικού. 

Η παραδοχή του Δημάρχου αποτελεί ίσως το πλέον χαρακτηριστικό δείγμα της 

αυτοκριτικής που έλαβε χώρα στη συγκεκριμένη συνάντηση, όσον αφορά των 

λανθασμένων, δικών του χειρισμών, των οικονομικών ζητημάτων της καμπάνιας. 

Λάθη υπήρξαν όπως προκύπτει και την ημέρα των εκλογών με τους εκλογικούς 

αντιπρόσωπους αλλά και με ορισμένα ψηφοδέλτια τα οποία βγήκαν άκυρα με ευθύνη 

της νέας αρχής. 

Δεν μπορούμε ακόμη να παραβλέψουμε το γεγονός, όπως σημειώνει ο υπεύθυνος 

οργανωτικού, πως δεν προβλέφθηκε επαρκής αριθμός ψηφοδελτίων και υπήρξε 
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αναταραχή έως την τελευταία στιγμή, αλλά και φυσικά η κατάρτιση του ψηφοδελτίου 

η οποία πήρε αρκετό χρόνο μιας και μέχρι την τελευταία μέρα πραγματοποιούνταν 

συνεχείς προσθαφαιρέσεις. 

 

Ολοκληρώνοντας…  

Παρατηρώντας τα πεπραγμένα της προεκλογικής περιόδου, όπως μας 

παρουσιάστηκαν από τους αρμοδίους, παρατηρούμε πως οι βασικές αρχές του 

πρότζεκτ μάνατζμεντ εντοπίζονται στο σχεδιασμό της καμπάνιας, ωστόσο, η απουσία 

ενός σχεδίου προσδιορισμού και τρόπων αντιμετώπισης εν δυνάμει κινδύνων έθεσε 

σε κίνδυνο ολόκληρο το πρότζεκτ, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα ανακύπτοντα 

προβλήματα επιλύονταν μετά κόπου. 

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις οι οποίες στηρίζουν το συλλογισμό μας, όπως η 

υπέρβαση του προϋπολογισμού, η χρονοκαθυστέρηση στην κατάρτιση του 

ψηφοδελτίου, η έλλειψη εναλλακτικού σχεδίου σε περίπτωση μη ακριβής πρόβλεψης 

του αριθμού των ψηφοδελτίων, αλλά ακόμη και την τελευταία μέρα στα εκλογικά 

τμήματα ανέκυψαν προβλήματα με τους εκλογικούς αντιπροσώπους. 

Η εκλογική καμπάνια μπορεί μεν να έδωσε τη νίκη στο συγκεκριμένο συνδυασμό 

λόγω κυρίως της πολύ καλής επικοινωνιακής δομής της, ωστόσο δεν μπορούμε να 

αγνοήσουμε το γεγονός πως δεν προβλέφθηκαν οι δικλείδες ασφαλείας τις οποίες 

επιτάσσει το πρότζεκτ μάνατζμεντ, με το όλο εγχείρημα, όπως προκύπτει από τις 

περιγραφές των ερωτώμενων να μένει αρκετές φορές εκτεθειμένο. Η απουσία ενός 

σχεδίου προσδιορισμού και αντιμετώπισης εν δυνάμει κινδύνων δε μας επιτρέπει να 

μιλήσουμε για πλήρη εφαρμογή της διοίκησης έργων, παρ’ όλο τα πολλά και κομβικά 

στοιχεία που διακρίνουν το πρότζεκτ μάνατζμεντ και εντοπίζονται στο σχεδιασμό της 

καμπάνιας. 

Σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής, η εξακρίβωση της εφαρμογής της διοίκησης 

έργων άπτεται μελλοντικής μελέτης. 
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Παράρτημα - Οι μεταβολές των προεκλογικών εκστρατειών στον δυτικό κόσμο 

Στο παρόν κεφαλαίο θα εξετάσουμε την πρόοδο που έχει επιδείξει η πορεία των 

προεκλογικών εκστρατειών στον δυτικό κόσμο κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Θα 

εστιάσουμε στις μεταβολές της δομής των προεκλογικών εκστρατειών που 

προκύπτουν με το πέρασμα του χρόνου, ως αποτέλεσμα του βαθμού πολυπλοκότητας 

σε οργανωτικό επίπεδο που εμφανίζουν ολοένα και περισσότερο. 

Σύμφωνα με τις απόψεις της Pippa Norris
247

, αποτελεί πραγματικότητα πως στις 

μετα-βιομηχανικές κοινωνίες παρατηρείται μια αποστροφή των πολιτών, η οποία έχει 

να κάνει με το βαθμό πολιτικής τους συμμετοχής. Το γεγονός αυτό έχει τις ρίζες του 

και οφείλεται στις αλλαγές κυρίως που συντελούνται σε επίπεδο κομμάτων, 

εκλογικού σώματος, και μέσων μαζικής ενημέρωσης
248

. 

Από τις πιο δημοφιλείς απόψεις που συναντούμε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι 

εκείνη, η οποία εστιάζει στο γεγονός πως τις τελευταίες δεκαετίες πολλές 

νεοϊδρυόμενες Δημοκρατίες έχουν βιώσει την αμερικανοποίηση των προεκλογικών 

εκστρατειών
249

. Το γεγονός αυτό προκύπτει και μπορεί να εντοπιστεί μέσα από τα 

εξής τέσσερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον αμερικανικό τρόπο προσέγγισης, η 

«προσωποποίηση» της πολιτικής, η «επιστημονικοποίηση» των εκστρατειών με την 

παρουσία εμπειρογνωμόνων, η «απόσταση των κομμάτων από τους πολίτες» δίνοντας 

βάρος στις δημοσκοπήσεις παραμερίζοντας την άμεση επαφή με το εκλογικό σώμα 

και τέλος η ανάπτυξη νέων μέσων επικοινωνίας με στόχο την ικανοποίηση των 

συμφερόντων τους και όχι προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης των αναγκών των 

πολιτών
250

. 

Σύμφωνα με την Pippa Norris, υπάρχουν τρία διακριτά στάδια μέσα από τα οποία 

μπορούμε να αντιληφθούμε τις αλλαγές οι οποίες έχουν συντελεστεί και έχουν 

επηρεάσει την υφή της οργάνωσης των προεκλογικών εκστρατειών. Θα 
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παρατηρήσουμε πιο συγκεκριμένα τη μετάβασή τους από την προ-μοντέρνα στη 

σύγχρονη εποχή και ακολούθως στη μετά-μοντέρνα
251

. 

Σε ότι αφορά τη δομή των προεκλογικών εκστρατειών στην προ μοντέρνα εποχή 

αξίζει να υπογραμμίσουμε τρία βασικά στοιχεία τα οποία και εντοπίζονται. Η 

οργάνωση της καμπάνιας βασίζεται στην άμεση μορφή επικοινωνίας μεταξύ των 

υποψηφίων και των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, τα ΜΜΕ και ο κομματικός Τύπος 

ενεργούν ως μεσάζοντες μεταξύ των βασικών κομμάτων και του κοινού, ενώ τέλος το 

εκλογικό σώμα διακρίνεται από ισχυρή πίστη για το κόμμα
252

. 

Κύριο χαρακτηριστικό των σύγχρονων προεκλογικών εκστρατειών είναι ο 

συντονισμός τους σε μεγαλύτερο βαθμό, σε κεντρικό επίπεδο, από τους πολιτικούς 

τους ηγέτες. Στο κομμάτι των Μ.Μ.Ε. η εθνική τηλεόραση γίνεται το κύριο φόρουμ 

των εκδηλώσεων της εκστρατείας, ενώ το εκλογικό σώμα απομακρύνεται όλο και 

περισσότερο από το κόμμα. Οι πολιτικοί και οι επαγγελματίες σύμβουλοι διεξάγουν 

δημοσκοπήσεις, διαφημίσεις, συνεντεύξεις τύπου, ενώ είναι οι ίδιοι που δίνουν 

φωτογραφίες στα Μ.Μ.Ε. Για τους πολίτες, η τυπική εμπειρία των εκλογών γίνεται 

πιο παθητική, με την έννοια ότι ο κύριος στόχος της εκστρατείας βρίσκεται εντός των 

εθνικών τηλεοπτικών δεκτών
253

. 

Τέλος, μεταμοντέρνες χαρακτηρίζονται εκείνες οι εκστρατείες στις οποίες οι 

επαγγελματίες σύμβουλοι για τη διαφήμιση, την κοινή γνώμη, το μάρκετινγκ, και τη 

στρατηγική διαχείρισης των ειδήσεων γίνονται ίσοι με τους πολιτικούς, 

αναλαμβάνοντας έναν πιο σημαντικό-ενεργό ρόλο στο πλαίσιο της κυβέρνησης σε 

μία «μόνιμη» εκστρατεία
254

. 

 

Προ-μοντέρνα εποχή 

Οι προεκλογικές εκστρατείες της συγκεκριμένης περιόδου επηρεάστηκαν από τις 

δημοκρατίες του 19
ου

 αιώνα και συνεχίστηκαν μέχρι την έλευση των τηλεοπτικών 

εκστρατειών, καθώς και τη δημοσίευση τακτικών δημοσκοπήσεων.  Σε γενικές 

γραμμές η προεκλογική καμπάνια στην προ-σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από τον 

αρχηγό του κόμματος στην κορυφή να περιβάλλεται από λίγους στενούς πολιτικούς 

συμβούλους και να τρέχει μια σχετικά σύντομη εκστρατεία. Αναφορικά με τα 

οργανωτικά θέματα υπήρχε ένα χαλαρό δίκτυο εθελοντών διάσπαρτο σε τοπικές 

περιοχές. 
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Σύμφωνα με τις κλασικές θεωρίες αναφορικά με την εκλογική συμπεριφορά 

προκύπτει η σταθερότητα του εκλογικού σώματος κατά τη διάρκεια αυτής της 

εποχής, με το εκλογικό σώμα να διακατέχεται από ισχυρή πίστη για το κόμμα
255

. 

Οι Lipset και Rokkan τόνισαν ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα υποστήριξαν τις διακρίσεις 

στο εκλογικό σώμα όσον αφορά ζητήματα τάξης, θρησκείας, παρέχοντας έτσι μια 

σταθερή εκλογική διαδικασία
256

. Τέλος οι πρώτες μελέτες των εκστρατειών 

επικοινωνίας στην Αμερική, από τον Lazarsfeld (1944) και τους συνεργάτες του, 

απέδειξαν ότι ο πρωταρχικός αντίκτυπος των εκλογών ήταν να ενισχυθούν 

κομματικοί υποστηρικτές
257

. 

Η παραδοσιακή προεκλογική εκστρατεία όσον αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι 

στηρίζεται στην πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία μεταξύ υποψήφιου-ψηφοφόρων, 

τόσο για εκλογές σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, γεγονός το οποίο συναντούμε 

και σε χώρες όπως η Βρετανία και ο Καναδάς, όπου οι κομματικές οργανώσεις 

διατηρούν δίκτυα ενεργών μελών του κόμματος
258

. 

Κλείνοντας την ενότητα για την προ-μοντέρνα εποχή, οι τεχνολογικές μεταβολές και 

κυρίως η άνοδος της τηλεόρασης και των σφυγμομετρήσεων της κοινής γνώμης 

συμβολίζει ότι στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες, άρχισε να αντικαθίσταται η μορφή 

άμεσης επικοινωνίας με άλλα μέσα επικοινωνίας μεταξύ κομμάτων-ψηφοφόρων. 

 

Σύγχρονη εποχή 

Η εξέλιξη των σύγχρονων προεκλογικών εκστρατειών (1950-1980) χαρακτηρίστηκε 

από αρκετές αλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα στις ήδη υπάρχουσες δημοκρατίες. 

Πρώτα από όλα να τονίσουμε τη μετάβαση από τοπικό επίπεδο σε εθνικό επίπεδο 

συντονισμού των στρατηγικών εκστρατειών. Ακόμη να σημειώσουμε την 

αντικατάσταση, σε μεγάλο βαθμό, των διαφόρων αξιωματούχων και εθελοντών που 

επάνδρωναν τις θέσεις σε μία προεκλογική καμπάνια από επαγγελματίες συμβούλους 

με ειδίκευση στην επικοινωνία, στο μάρκετινγκ, στις δημοσκοπήσεις, καθώς στη 

διοίκηση μιας προεκλογικής εκστρατείας. Τέλος, σημαντική κρίνεται και η μετάβαση 

από τον κομματικό Τύπο σε ένα ανεξάρτητο-ελέυθερο δίκτυο ενημέρωσης
259

.     
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Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ακόμη πως η κρίσιμη στροφή προς τη σύγχρονη 

προεκλογική εκστρατεία συνέβη δια μέσω της τηλεόρασης, καθώς επίσης και διά 

μέσω των δημοσκοπήσεων κατά τη διάρκεια του 1950
260

. Ωστόσο να τονίσουμε εδώ 

ότι ο έντυπος Τύπος παρέμεινε σημαντικός για την κεντρική πολιτική σκηνή 

δεδομένου ότι η κυκλοφορία των εφημερίδων στις χώρες του ΟΟΣΑ δεν παρουσίασε 

μεταβολές
261

.  

Να τονίσουμε ότι δια μέσω των εφημερίδων και γενικά του έντυπου Τύπου 

καλλιεργούνταν μέχρι το 1960 η διαφορετικότητα μεταξύ των ατόμων (κοινωνική 

θέση, εκπαίδευση κτλ.) καθώς τονίζονταν μεγάλες τομεακές διαφορές οι οποίες 

υπήρχαν σε πολλές χώρες και αναπόφευκτα οδηγούσαν στην πόλωση (σ.σ. 

Ολλανδία)
262

 

Επανερχόμενοι στις αλλαγές οι οποίες οδήγησαν στην εξέλιξη των σύγχρονων 

προεκλογικών εκστρατειών, πολλοί συγγραφείς, όπως οι Swanson και Mancini 

απέδειξαν το γεγονός ότι η εφαρμογή μιας τηλεοπτικής εκστρατείας ενίσχυσε τα 

φώτα της δημοσιότητας για την ηγεσία του κόμματος, προς την κατεύθυνση της 

«προσωποποίησης» της πολιτικής
263

. Περιπτωσιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η τάση 

αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στις βουλευτικές εκλογές, ενώ η μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος από τις εφημερίδες, στην τηλεόραση αυξάνει την προβολή ηγετών, 

όπως των Τόνι Μπλερ και Μπιλ Κλίντον, οι οποίοι εμφανίζονται πιο άνετοι στο 

συγκεκριμένο μέσο
264

. 

Όσον αφορά την «επαγγελματοποίηση» της πολιτικής βιομηχανίας συμβούλων έχει 

αναπτυχθεί περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός το οποίο τροφοδοτήθηκε 

από την παραδοσιακή αδυναμία των αμερικανικών κομματικών οργανώσεων τη 

δεκαετία του 1960, με χαρακτηριστικά τη μετατόπιση του υποψηφίου στο κέντρο της 

εκστρατείας, τα εκλογικά διαφημιστικά μηνύματα, καθώς και τον αριθμό και τη 

συχνότητα των εκλογών
265

. 

Τέλος, η άνοδος της σύγχρονης προεκλογικής εκστρατείας σχετίζεται επίσης και με 

σημαντικές αλλαγές στο εκλογικό σώμα. Πολλές μελέτες έχουν καταδείξει πως έχουν 

διαβρωθεί παραδοσιακές κοινωνικές διαιρέσεις και διαμορφώνεται μια πιο σταθερή 
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στάση του εκλογικού σώματος απέναντι στα κόμματα σύμφωνα με τις πολιτικές 

επιδόσεις τους
266

. 

 

Μετά-μοντέρνα εποχή 

Οι προεκλογικές εκστρατείες στη μετα-μοντέρνα εποχή χαρακτηριστήκαν από 

σημαντικές μεταβολές όπως ο κατακερματισμός της τηλεόρασης ο οποίος οδήγησε 

στη δημιουργία πολλών ιδιωτικών καναλιών, καθώς και στην εμφάνιση της 

δορυφορικής τηλεόρασης. Ακόμη, καθοριστικοί παράγοντες επηρεασμού αποτέλεσαν 

η εμφάνιση του διαδικτύου, καθώς επίσης και η προσπάθεια των κομμάτων 

απόκτησης του «ελέγχου» διαφόρων μέσων μέσω της διοχέτευσης πληροφοριών με 

στόχο τη μονόπλευρη ενημέρωση
267

.  

Η μεταμοντέρνα εποχή θέλει τους πολιτικούς να προσπαθούν σκληρά για να 

παραμείνουν στη θέση τους, υιοθετώντας τεχνικές πολιτικού μάρκετινγκ στον 

«αγώνα» τους προκειμένου να αντιμετωπίζουν σύνθετες προκλήσεις από το 

επικοινωνιακό τους περιβάλλον. 

Η μεταμοντέρνα εκστρατεία συμβολίζει την επιστροφή σε κάποιες από τις 

διαδραστικές μορφές επικοινωνίας, που υπήρχαν ήδη και στην προ-μοντέρνα 

περίοδο. Η πολιτική συζήτηση δια μέσω του διαδικτύου, διαδραστικές ιστοσελίδες 

από τους κυβερνητικούς οργανισμούς, τοπικές ενώσεις ή διακρατικά δίκτυα 

πολιτικής, καθώς και η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο χρησιμεύει 

για την κινητοποίηση και την οργάνωση, καθώς και η χρήση του διαδικτύου, 

αντιπροσωπεύουν μια πλευρά του συγκεκριμένου μοντέλου
268

. 

Η έννοια του «μεταμοντερνισμού» τέλος αντιπροσωπεύει ένα σύνθετο φαινόμενο, 

ανοιχτό σε πολλαπλές ερμηνείες, με χαρακτηριστικά τον πολιτιστικό πλουραλισμό 

και την κοινωνική πολυμορφία
269

.  
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