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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Η παξνύζα εξγαζία πξνζπάζεζε λα αληηθαηξνπηίζεη ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηνπ 

ρώξνπ ηεο Σπλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΣΔΚ), σο πεδίν ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηώλ σο 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο αμίαο ηεο ρξήζεο ησλ Νέσλ Τερλνινγηώλ 

(ΝΤ) ζηε δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ ΣΔΚ. Παξάιιεια, κέζσ πνηνηηθήο έξεπλαο, 

εληνπίζηεθαλ νη εκπιεθόκελνη θαη ηδηαίηεξνη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο 

κηαο πξνηεηλόκελεο εθαξκνγήο ΒΓ κε ζθνπό ηε δηαρείξηζε απηνρξεκαηνδνηνύκελσλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, επηθεληξώλνληαο εηδηθά ζε ηξεηο θαηεγνξίεο πιεξνθνξηώλ 

απηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ησλ εθπαηδεπηώλ.  

Η εξγαζία απηή δελ ζα είρε νινθιεξσζεί ρσξίο ηελ ππνκνλεηηθή θαζνδήγεζε 

θαη ιεπηνκεξή παξαθνινύζεζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή Γξ. Σηακπνπιή Μηιηηάδε, ν 

νπνίνο κε πνιιέο ζπδεηήζεηο κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ θαιύηεξα ην ρώξν, ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο, ηνλ νπνίν θαη επραξηζηώ ζεξκά. Τνλ 

επραξηζηώ επίζεο, γηαηί κνπ δίδαμε ηελ γεληθόηεξε αμία ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο 

ιεπηνκέξεηαο. Παξάιιεια επραξηζηώ ζεξκά ηνπο ζπλεπηβιέπνληεο θαζεγεηέο ηνλ 

θ.Γαγδηιέιε Βαζίιε θαη ηνλ θ.Φαραληίδε Νηθόιαν γηα ηα ελζαξξπληηθά ηνπο ζρόιηα.  

Τέινο επραξηζηώ ζεξκά όινπο ηνπο θαζεγεηέο ησλ δύν απηώλ εηώλ από ηνπο 

νπνίνπο όρη κόλν έκαζα αιιά ζπλεηδεηνπνίεζα ζε βάζνο, πνιιά πξάγκαηα ζρεηηθά κε 

γεληθόηεξεο έλλνηεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο δηδαζθαιίαο, ηεο θηινζνθίαο, ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο, ηεο νπζηαζηηθήο ελζσκάησζεο ησλ ΝΤ ζηελ εθπαίδεπζε, ηεο αμίαο 

ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηνπ ζρεδηαζκνύ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ, ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο, ηεο ςπρνινγίαο, θ.ά. Ωο απόθνηηνο ζρνιήο 

ζεηηθώλ επηζηεκώλ (MIS Mαζεκαηηθόο) νη γεληθόηεξεο έλλνηεο ηεο εθπαίδεπζεο, ήηαλ 

κελ γλσζηέο ζην πξαθηηθό αιιά όρη ζην ζεσξεηηθό επίπεδν. Σηελ πνξεία 

παξαθνινύζεζεο ησλ καζεκάησλ, έιαβα πνιιά ζηνηρεία ηα νπνία πξνζάξκνζα θαη 

εθάξκνζα ζηνλ εξγαζηαθό κνπ ρώξν, κε ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

Άιισζηε ε γλώζε είλαη έλα αηειείσην ηαμίδη πνπ ίζσο νδεγήζεη ή όρη ζηε ζνθία, 

αιιά ηειηθά απηό πνπ κάιινλ έρεη ηε κεγαιύηεξε αμία, (όπσο αλαθέξεη ν θ. 

Παπαζηακάηεο Αδ. ζε έλα από ηα βηβιία ηνπ), είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζνθίαο ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα… 
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ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ: Δρ. ΜΙΛΤΙΑΔΘΣ ΣΤΑΜΡΟΥΛΘΣ 

 

ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ αφορά ςτθ διερεφνθςθ του 

ςυνόλου των παραμζτρων που πρζπει να λθφκοφν υπόψθν για τθ διαμόρφωςθ 

ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν γραφείου κατάλλθλων για τθν επεξεργαςία 

πλθροφοριϊν που αφοροφν ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν υλοποίθςθ και ςτθν οικονομικι 

διαχείριςθ προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ), ςτο 

πλαίςιο τθσ λειτουργίασ φορζων παρόχων ανάλογων υπθρεςιϊν. Θ χριςθ τζτοιων 

εργαλείων αναδεικνφει το βακμό ποιότθτασ τθσ λειτουργίασ των ωσ άνω φορζων 

ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ και καλλιζργειασ μιασ ευρφτερθσ νοοτροπίασ διοίκθςθσ 

ολικισ ποιότθτασ ενϊ ταυτόχρονα δθμιουργοφνται νζα επιχειρθςιακά μοντζλα και 

διαδικαςίεσ κακϊσ και νζοι δικτυακοί τρόποι διαμοιραςμοφ τθσ γνϊςθσ. 

Θ εργαςία αυτι προςεγγίηει καταρχιν το ςχετικό κεωρθτικό πλαίςιο τθσ 

αξιοποίθςθσ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν ςτθν ανάπτυξθ προςαρμοςμζνων 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, εφαρμογϊν βάςεων δεδομζνων, πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, ανοιχτϊν διαχειριςτικϊν λογιςμικϊν, 

χριςθ λογιςμικϊν μζςω cloud, κ.ά. για τθ διαχείριςθ πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με 

τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου των 

δραςτθριοτιτων κατάρτιςθσ από τθν πλευρά των φορζων παρόχων υπθρεςιϊν 

κατάρτιςθσ.  

Στο πεδίο τθσ ζρευνασ, επιλζχκθκε θ διερεφνθςθ ςυγκεκριμζνων ποιοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν, με τθ βοικεια δειγματολθψίασ τυπικισ περίπτωςθσ (typical case 

sampling), μζςω ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίου και εισ βάκουσ ςυνζντευξθσ με 

υπεφκυνουσ γνωςτϊν φορζων παρόχων υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ, όςον αφορά ςτο 
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είδοσ και ςτο εφροσ των πολυάρικμων παραμζτρων που επθρεάηουν τθν 

αποτελεςματικότθτα και λειτουργικότθτα των εφαρμογϊν διαχείριςθσ 

προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Ραράλλθλα πρόεκυψαν και διάφορα 

ςυναφι ςυμπεράςματα ςχετικά με τθ γενικότερθ άποψθ των ςυμμετεχόντων για 

κζματα διαχείριςθσ και οργανωςιακϊν αλλαγϊν ςε ςυνάρτθςθ με τισ υπάρχουςεσ 

τεχνολογίεσ κακϊσ και για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αντιλαμβάνονται τθ 

χρθςτικότθτα και τθν αξιοποίθςθ των ςφγχρονων τάςεων τθσ τεχνολογίασ μζςα ςτο 

γενικότερο πλαίςιο τθσ βελτίωςθσ των επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν με ςκοπό τθ 

βιωςιμότθτα και ευδοκίμθςθ των φορζων.  

Ακολοφκωσ αξιοποιικθκαν οι ςυλλεχκείςεσ πλθροφορίεσ, για τον 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μιασ προτεινόμενθσ βάςθσ δεδομζνων διαχείριςθσ 

των προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ τόςο ςε επίπεδο καταχϊρθςθσ και 

αξιοποίθςθσ ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν ςχετικϊν με το οικονομικό αντικείμενο 

των προγραμμάτων κατάρτιςθσ όςο και ςε επίπεδο υποβοικθςθσ λιψθσ 

αποφάςεων και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων μζςω υπολογιςμοφ κατάλλθλων 

δεικτϊν.  
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IRENE LAZARIDOU 
ATTENDING PROFESSOR: Dr. MILTIADIS STAMPOULIS 

 

ABSTRACT 

 

This particular study concerns the analysis and investigation of all the 

involved parameters to be taken into account for the design and the 

implementation of a database application suitable for collecting and processing 

information related to the financial management of vocational education and 

training (VET) programs. Using such tools highlights the degree of functional quality 

in the development and cultivation of a broader total quality management aspect 

while at the same time new business models and processes as well as new ways of 

distributing knowledge are created.  

This work approaches the relevant theoretical framework of modern 

information and communication technologies concerning the development of 

applications and systems for information management in connection with the 

effective monitoring of the financial issues on behalf of the VET providers who are 

offering such relevant services. 

In the research field, the choice was to investigate certain qualitative 

characteristics, using typical case sampling, through a questionnaire and in-depth 

interviews with known relevant training providers, regarding the kind as well as the 

range of elements and parameters that affect the efficiency and functionality of 

professional training management applications. At the same time general opinions 

in matters of management and organizational changes in regard with modern 

technologies came up, as well as, ways in which they realize the usability and the 

adoption of the latest technologies, in terms of general improvement of business 

processes with the aim of sustainability and the flourishing of the stakeholders.  
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Subsequently the collected information was taken into account and has 

been used for the design and implementation of a proposed data base application 

concerning the information management field of vocational educational and 

training programs, in terms of the financial scope of vocational training programs, 

as well as, in calculating particular indicators that may help the VET providers in 

terms of decision making and outcome of conclusions.  

 

 

 

Key words:  

Vocational Educational Training, Continuing Vocational Training Programs, 

Management Applications for Continuing Vocational Training, Information Systems, 

Databases, Latest Management Technologies, Organizational Changes 
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Είναι γνωςτό ότι ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα οι επιχειριςεισ και οι 

οργανιςμοί αποκτοφν ςυχνά ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα μζςα από τθ δθμιουργία 

νζων προϊόντων ι υπθρεςιϊν, από τθν ενίςχυςθ υφιςτάμενων προϊόντων ι 

υπθρεςιϊν και από τθν διαφοροποίθςθ των προϊόντων ι των υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ 

με εκείνα των ανταγωνιςτϊν (Kronke & Boyle, 2017).  

Στθ διαδικαςία αυτι είναι ευνόθτο ότι οι ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ μποροφν 

με πολλαπλοφσ τρόπουσ να υποςτθρίξουν τισ παραπάνω διεργαςίεσ ςυμβάλλοντασ 

τόςο ςτθν υλοποίθςθ τθσ δθμιουργίασ, τθσ ενίςχυςθσ και τθσ διαφοροποίθςθσ 

προϊόντων ι υπθρεςιϊν όςο και ςτθν υλοποίθςθ μζςω διαδικαςιϊν (μείωςθ 

οικονομικοφ κόςτουσ, βελτίωςθ προϊκθςθσ, επίτευξθ ςυνεργαςιϊν και 

δικτυϊςεων, κ.ά) επιφζροντασ οικονομίεσ κλίμακασ.  

Οι φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο τθσ Συνεχιηόμενθσ 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ) εμπίπτουν και αυτοί ςτθν παραπάνω γενικότερθ 

κατθγορία, διατθρϊντασ παράλλθλα ςυγκεκριμζνεσ ιδιαιτερότθτεσ, με αποτζλεςμα 

να κρίνεται ςθμαντικι θ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ τουσ με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ 

τεχνολογίασ και ειδικά με εκείνεσ που επικεντρϊνονται ςτον τομζα τθσ 

διαχείριςθσ, τθσ διοίκθςθσ και τθσ υποβοικθςθσ ςτθν λιψθ αποφάςεων, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ οργανωςιακζσ αλλαγζσ οι οποίεσ ςυνικωσ ςυνοδεφουν τισ 
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τεχνολογίεσ αυτζσ. Οι οργανωςιακζσ μεταβολζσ αποτελοφνται από τισ μεταβολζσ 

ςτισ δομζσ, ςτισ τεχνολογίεσ και ςτο περιεχόμενο απαςχόλθςθσ των εργαηομζνων 

(Robbins et al., 2012), εντείνοντασ τισ ανκρϊπινεσ παραμζτρουσ να εςτιάηουν ςτθν 

ποιότθτα, ςτθ διαρκι βελτίωςθ, ςτθν ευελιξία και ςτθν προςαρμοςτικότθτα, ςε 

ζνα πλαίςιο παροχισ ανκρωποκεντρικϊν υπθρεςιϊν.  

Με βάςθ τα παραπάνω, θ παροφςα εργαςία επικεντρϊνεται ςτθν ανάλυςθ 

και διερεφνθςθ των παραμζτρων με ςκοπό τθν ανάπτυξθ μιασ διαχειριςτικισ 

εφαρμογισ ΒΔ κατάλλθλθσ ειδικά για αυτοχρθματοδοτοφμενα προγράμματα ΕΚ, 

μελετϊντασ παράλλθλα τισ ιδιαίτερεσ διαχειριςτικζσ ανάγκεσ των φορζων 

κατάρτιςθσ ςε ςυνδυαςμό με τισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ τάςεισ ςτον τομζα τθσ 

διαχείριςθσ πλθροφοριϊν.  

Θ μελζτθ των παραπάνω παραμζτρων αφορά ςυγκεκριμζνα ςτα 

αυτοχρθματοδοτοφμενα (πωλοφμενα) προγράμματα κατάρτιςθσ και όχι ςτα 

ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα ΕΣΡΑ 2014-2020 λόγω των πολυάρικμων 

διαχειριςτικϊν προχποκζςεων κακϊσ και τθσ γενικότερθσ μεταβλθτότθτασ που τα 

διζπει.  

Στο πλαίςιο αυτό, ςτθν παροφςα διπλωματικι εργαςία υλοποιικθκε 

ςχετικι ζρευνα με ερωτθκζντεσ τουσ υπεφκυνουσ δζκα επιλεγμζνων φορζων 

παροχισ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ με πρϊτιςτο ερευνθτικό ερϊτθμα τθν μελζτθ των 

παραμζτρων για τθν ανάπτυξθ μιασ εφαρμογισ διαχείριςθσ 

αυτοχρθματοδοτοφμενων (πωλοφμενων) προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (περιβάλλον εφαρμογισ, εφροσ λειτουργιϊν, 

πλθροφορίεσ προσ καταχϊρθςθ, υπολογιςτικοί δείκτεσ που υποβοθκοφν ςτθν 

λιψθ αποφάςεων, κ.ά). Επιπλζον ερευνθτικά ερωτιματα ιταν θ γενικότερθ 

απόψθ ςχετικά με τθν αξιοποίθςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν ωσ ανταγωνιςτικό 

οργανωςιακό πλεονζκτθμα, τθσ χριςθσ των ανοιχτϊν λογιςμικϊν, τθσ ςχζςθσ του 

κόςτουσ επζνδυςθσ ενόσ προςαρμοςμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςε 

ςυνάρτθςθ με τα αναμενόμενα οφζλθ, των απαιτοφμενων οργανωςιακϊν αλλαγϊν 

που ςυνοδεφουν τθν όποια χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία, των εφαρμογϊν των 

μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ωσ τρόπου προϊκθςθσ των προγραμμάτων 
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κατάρτιςθσ ι ωσ τρόπου διερεφνθςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςτθ φάςθ 

ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, κ.ά.  

Θ παροφςα εργαςία απαρτίηεται από τζςςερα διακριτά μζρθ που 

αναφζρονται ςτο κεωρθτικό πλαίςιο, ςτο ερευνθτικό πλαίςιο, ςτθν διαδικαςία 

ανάπτυξθσ μιασ εφαρμογισ ΒΔ που ζλαβε υπόψθ τισ ςυμπεραςματικζσ 

παραμζτρουσ τθσ ζρευνασ κακϊσ και ςτα τελικά ςυμπεράςματα, οφζλθ, 

περιοριςμοφσ και προτάςεισ. 

Το πρϊτο κεφάλαιο, αναφζρεται ςτο κεωρθτικό πλαίςιο τθσ ΣΕΚ, ωσ πεδίο 

τθσ ΔΒΜ, αναδεικνφοντασ κυρίωσ τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτελεχϊν και 

εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ κακϊσ και ςτθ ςυςχζτιςθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων αλλά και τθ 

γενικότερθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ προςόντων. Ακολοφκωσ αναλφονται οι 

ανάγκεσ διαχείριςθσ πλθροφοριϊν για τον ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθν 

αξιολόγθςθ των προγραμμάτων ΣΕΚ με εκτενι αναφορά ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ 

διαχείριςθσ πλθροφοριϊν ςτον τομζα τθσ ΣΕΚ.  

Το δεφτερο κεφάλαιο, αναφζρεται, ςε βιβλιογραφικό επίπεδο, εκτενϊσ ςτισ 

διάφορεσ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ πλθροφοριϊν οι οποίεσ είναι 

κατάλλθλεσ για τον χϊρο τθσ ΣΕΚ και ειδικά για τον διοικθτικό τομζα όπωσ τα 

προςαρμοςμζνα πλθροφοριακά ςυςτιματα, τα ςυςτιματα διαχείριςθσ βάςεων 

δεδομζνων, οι διαχειριςτικζσ εφαρμογζσ γραφείου, τα λογιςμικά ανοιχτοφ κϊδικα, 

τα πλθροφοριακά ςυςτιματα μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, το νζφοσ, κ.ά. ςε 

ςυνδυαςμό με τθν κατανόθςθ τθσ επιχειρθματικισ αξίασ τθσ χριςθσ των νζων 

αυτϊν τεχνολογιϊν ςτθ διαχείριςθ προγραμμάτων ΣΕΚ.  

Το τρίτο κεφάλαιο περιζχει όλα τα ςτοιχεία τθσ διεξαγωγισ και τθσ 

διαδικαςίασ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ που διεξιχκει ςε δζκα φορείσ παροχισ 

υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ, ςχετικά με τα προθγοφμενα ερευνθτικά ερωτιματα. 

Συγκεκριμζνα, αναφζρονται ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι τθσ ζρευνασ, θ ανάπτυξθ και τα 

επιμζρουσ ςτάδια τθσ και αναλφονται τα μζςα ςυλλογισ των δεδομζνων 

(ερωτθματολόγιο και προςωπικι θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ, τα οποία και 
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παρατίκενται ςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ εργαςίασ). Ραρουςιάηονται ςτοιχεία 

για το δείγμα των φορζων που ςυμμετείχαν (οι οποίοι επιλζχκθςαν με τθ μζκοδο 

τθσ δειγματολθψίασ τυπικισ περίπτωςθσ) και ακολοφκωσ θ επεξεργαςία και 

παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ κακϊσ θ ερμθνεία αυτϊν.  

Το τζταρτο κεφάλαιο περιζχει τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ 

μιασ διαχειριςτικισ εφαρμογισ ΒΔ (Βάςεων Δεδομζνων) ςε περιβάλλον Microsoft 

Access 2010 (το οποίο επιλζχκθκε βάςει των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ και ςε 

ςυνδυαςμό με τθν χρθςτικότθτά του). Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται οι 

πίνακεσ και οι ςυςχετίςεισ αυτϊν (οι οποίεσ προιλκαν βάςει των πλθροφοριϊν 

που επικυμοφν οι φορείσ να καταχωροφν, να μελετοφν και να ςυςχετίηουν), οι 

αντίςτοιχεσ φόρμεσ (οι οποίεσ παρζχουν λειτουργικότθτα και χρθςτικότθτα) κακϊσ 

και τα ςχετικά ερωτιματα και εκκζςεισ (αναφορζσ). Χαρακτθριςτικό τθσ 

εφαρμογισ είναι ότι πζραν τθσ καταχϊρθςθσ και επεξεργαςίασ των ηθτοφμενων 

πλθροφοριϊν, υπάρχει θ δυνατότθτα του υπολογιςμοφ κατάλλθλων δεικτϊν που 

υποβοθκοφν τουσ φορείσ κατάρτιςθσ ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και ςτθ 

λιψθ αποφάςεων όπωσ το κόςτοσ ανά καταρτιηόμενο, το ωριαίο κόςτοσ ανά 

καταρτιηόμενο, τον προχπολογιςμό του κόςτουσ ανά πρόγραμμα κατάρτιςθσ, τθν 

πικανι τιμι πϊλθςθσ του προγράμματοσ, τθν εκτίμθςθ του πικανοφ κζρδουσ, κ.ά.  

Στο πζμπτο κεφάλαιο αναλφονται ερμθνείεσ και ςυμπεράςματα που 

πρόεκυψαν από το ςφνολο τθσ ζρευνασ και τθσ διαδικαςίασ ανάπτυξθσ τθσ 

εφαρμογισ κακϊσ και τα πικανά αναμενόμενα οφζλθ ςε ςυνδυαςμό με τουσ 

περιοριςμοφσ τθσ ζρευνασ. Τζλοσ παρατίκενται προτάςεισ προσ περαιτζρω 

βελτιϊςεισ τθσ εφαρμογισ ΒΔ, τθσ δθμιουργίασ περαιτζρω κατάλλθλων δεικτϊν 

κακϊσ και τθσ υϊοκζτθςθσ διαδικαςιϊν επθρεαςμοφ τθσ λιψθσ αποφάςεων ςτο 

επίπεδο του φορζα. 

Στο παράρτθμα επιςυνάπτονται τα μζςα ςυλλογισ των δεδομζνων τθσ 

ζρευνασ (ερωτθματολόγιο και ερωτιςεισ προςωπικισ ςυνζντευξθσ) κακϊσ και οι 

εκτυπϊςεισ ελζγχου από οκόνεσ, εκκζςεισ, πίνακεσ, φόρμεσ, διαγράμματα και 

ερωτιματα τθσ διαχειριςτικισ εφαρμογισ.  
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1. ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΕΚ) ΚΑΙ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ 
 

 

1.1. Η ΕΚ ωσ πεδίο τησ ΔΒΜ 

Οι πολιτικζσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ζχουν αποκτιςει ιδιαίτερθ ςθμαςία 

τα τελευταία χρόνια λόγω τθσ ςθμαντικισ επίδραςισ τουσ ςτθ βελτίωςθ των 

δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ευελιξίασ και τθσ 

προςαρμοςτικότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ ςτισ μεταβαλλόμενεσ κοινωνικζσ 

και οικονομικζσ εξελίξεισ κακϊσ και ςτθ μείωςθ τθσ ανεργίασ με απϊτερο ςκοπό 

τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Από κεςμικι άποψθ ζχουν ςθμειωκεί 

διαχρονικά ριηικζσ παρεμβάςεισ ςτο χϊρο τθσ κατάρτιςθσ, μζςω τθσ κζςπιςθσ νζων 

νόμων και ποικίλλων τροποποιιςεων αυτϊν, με ςτόχο τόςο τθ νομικι κατοχφρωςθ 

των ςχετικϊν πολιτικϊν όςο και τθν τυποποίθςθ των φορζων και των μεκόδων 

υλοποίθςθσ, διαςυνδζοντασ τον οικονομικό ρόλο τθσ κατάρτιςθσ με τθν αντίςτοιχθ 

κοινωνικι λειτουργία που επιτελεί (Αμίτςθσ, 2000).  

Σε γενικζσ γραμμζσ, ο απϊτεροσ ςκοπόσ των πολιτικϊν κατάρτιςθσ είναι 

αφενόσ να καλφπτονται οι ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε επαγγελματικά ςτελζχθ 
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των ηθτοφμενων ειδικοτιτων και εξειδικεφςεων με τα κατάλλθλα προςόντα και 

αφετζρου να ικανοποιοφνται οι προςωπικζσ και κοινωνικζσ ανάγκεσ των ατόμων 

ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ςτάςεισ και ικανότθτεσ. Για το λόγο αυτό, θ επαγγελματικι 

κατάρτιςθ υπάγονταν ζωσ ςιμερα, ςτο Εκνικό Σφςτθμα Σφνδεςθσ τθσ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ με τθν Απαςχόλθςθ (ΕΣΣΕΕΚΑ), το 

οποίο ωσ ζνα ολοκλθρωμζνο ςφνολο λειτουργιϊν και μζςων αποτζλεςε τθ βάςθ 

εφαρμογισ τθσ εκνικισ πολιτικισ για τθ ςφνδεςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

με τθν απαςχόλθςθ. Στθ ςθμερινι χρονικι ςυγκυρία, το παραπάνω ςφςτθμα 

αναδιαρκρϊνεται με τθν ιςχυρι ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων τθσ χϊρασ, 

των αρχϊν εποπτείασ τθσ αγοράσ εργαςίασ και των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ, με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του τρζχοντοσ ΕΣΡΑ 2014-2020 με το 

επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ - Εκπαίδευςθ 

και Δια Βίου Μάκθςθ1 (EΡΑΝΑΔ)» με δράςεισ που αφοροφν ςτθν καταπολζμθςθ 

τθσ ανεργίασ και τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ.  

Σφμφωνα με το τρζχον κεςμικό πλαίςιο2, ο όροσ κατάρτιςθ εντάςςεται μζςα 

ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ ζννοιασ τθσ εκπαίδευςθσ. Ωσ κατάρτιςθ κεωρείται θ 

εξειδικευμζνθ μακθςιακι δραςτθριότθτα που προετοιμάηει το άτομο να αναλάβει 

ζνα ρόλο ι ζνα ζργο μζςα ςε κάποιο επαγγελματικό πλαίςιο, ενϊ ωσ εκπαίδευςθ 

κεωρείται μια ευρφτερθ και βακφτερθ δραςτθριότθτα που αποβλζπει ςε πιο 

γενικά επίπεδα κατανόθςθσ (Καψάλθσ & Ραπαςταμάτθσ, 2013).  

Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ περιλαμβάνει γενικά όλεσ τισ 

οργανωμζνεσ και διαρκωμζνεσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ είτε οδθγοφν ςτθν 

απόκτθςθ ολοκλθρωμζνων προςόντων είτε όχι, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ παρζχουν 

ςτα άτομα δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ αναγκαίεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ μιασ 

εργαςίασ ι ενόσ ςυνόλου εργαςιϊν. Θ κατάρτιςθ διακρίνεται ςτθν αρχικι 

επαγγελματικι κατάρτιςθ και ςτθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ. Θ 

αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ3 είναι ο πρϊτοσ ειςαγωγικόσ κφκλοσ κατάρτιςθσ o 

                                                           
1
 Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα: Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και ΔΒΜ, www.epanad.gov.gr 

2
 ΦΕΚ 3879/2010, Ανάπτυξθ τθσ ΔΒΜ και λοιπζσ διατάξεισ 

3
 Γενικι Γραμματεία ΔΒΜ και Νζασ Γενιάσ, www.gsae.edu.gr 
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οποίοσ προςφζρει βαςικζσ επαγγελματικζσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ ςε 

ειδικότθτεσ και εξειδικεφςεισ με ςτόχο τθν ζνταξθ, επανζνταξθ, επαγγελματικι 

κινθτικότθτα και ανζλιξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ 

και τθν επαγγελματικι και προςωπικι ανάπτυξθ. Θ ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ αφορά 

ςτον εκςυγχρονιςμό και αναβάκμιςθ των προςόντων και δεξιοτιτων των 

καταρτιηόμενων μζςα από μια διαρκι εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ο όροσ 

υνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Κατάρτιςθ (ΣΕΚ)4 αναφζρεται ςτθν εκπαίδευςθ ι 

κατάρτιςθ που πραγματοποιείται μετά τθν αρχικι εκπαίδευςθ ι τθν ζνταξθ ςτθν 

εργαςία και θ οποία αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ ι τθν αναβάκμιςθ των γνϊςεων 

ι/και ικανοτιτων, ςτθν απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων για τθν αλλαγι καριζρασ ι τθν 

επανακατάρτιςθ και ςτθ ςυνζχεια ςτοχεφει ςτθν προςωπικι ι επαγγελματικι 

ανάπτυξθ. Μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδιποτε είδοσ εκπαίδευςθσ όπωσ γενικι, 

εξειδικευμζνθ ι επαγγελματικι, τυπικι ι μθ-τυπικι. Συνικωσ αφορά ςε 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο εργαςίασ ι κάποιο φάςμα επαγγελμάτων, ενϊ 

ταυτόχρονα είναι δυνατό να περιλαμβάνει και ςτοιχεία γενικισ εκπαίδευςθσ, 

ςυμβουλευτικισ, προςωπικισ ανάπτυξθσ, κ.ά.  

Ιςτορικά, θ ΣΕΚ ςτθν Ελλάδα, άρχιςε να αναπτφςςεται δυναμικά από τισ 

χρθματοδοτικζσ παρεμβάςεισ των Κοινοτικϊν Ρλαιςίων Στιριξθσ τθσ δεκαετίασ του 

1990 όπου και άρχιςαν να ιδρφονται διάφοροι ςχετικοί φορείσ και οργανιςμοί. Οι 

δράςεισ τθσ ΣΕΚ ςιμερα, υλοποιοφνται από ζνα πλικοσ φορζων του δθμόςιου και 

ιδιωτικοφ τομζα. Συγκεκριμζνα από τα Κζντρα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ), 

τα οποία εξελίχκθκαν και μετονομάςτθκαν ςε Κζντρα Δια Βίου Μάκθςθσ 2 

(ΚΔΒΜ2) και απευκφνονται ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ πλθκυςμοφ. Συγκλίνουν 

ωςτόςο ςτα εξισ τζςςερα πεδία: τθν κατάρτιςθ ανζργων, τθν κατάρτιςθ ςτελεχϊν 

και εργαηομζνων του ιδιωτικοφ τομζα, τθν κατάρτιςθ εργαηομζνων του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα και τθν κατάρτιςθ των κοινωνικά ευαίςκθτων ομάδων. Ρλζον, τα 

ςυςτιματα τθσ ΣΕΚ ζχουν τθν τάςθ να γίνονται πιο ευζλικτα, παρζχοντασ 

μακθςιακζσ διαδρομζσ με περιςςότερεσ ευκαιρίεσ μετάβαςθσ5 (Cedefop, 2016) και 

                                                           
4
 Γενικι Γραμματεία ΔΒΜ και Νζασ Γενιάσ, www.gsae.edu.gr 

5
 Cedefop 2016 : Μάκθςθ με επίκεντρο τθν απαςχόλθςθ 
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χρθςιμοποιϊντασ τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτουσ τομείσ τθσ διαχείριςθσ και τθσ 

εκπαίδευςθσ.  

Είναι ςαφζσ λοιπόν ότι θ ςθμαςία τθσ ΣΕΚ ωσ μζςο πολιτικϊν απαςχόλθςθσ 

για τθν αντιμετϊπιςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν αλλαγϊν, αυξάνεται 

ςυνεχϊσ. Βαςικόσ ςκοπόσ είναι να καταςτιςει ομαλότερθ τθν προςαρμογι ςτισ 

μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ των επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων και του 

περιεχομζνου τθσ εργαςίασ, να ευνοιςει τθν ζνταξθ των νζων ατόμων και άλλων 

ομάδων του πλθκυςμοφ ςτθν αγορά εργαςίασ, διατθρϊντασ πάντα τθν αρχι των 

ίςων ευκαιριϊν. Ραράλλθλα ο ςφγχρονοσ ρυκμόσ των οικονομικϊν, κοινωνικϊν, 

τεχνολογικϊν και δθμογραφικϊν αλλαγϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζνταςθ του 

ανταγωνιςμοφ και τθσ γενικότερθσ κρίςθσ ζχει ωσ άμεςο αποτζλεςμα το ςυγκριτικό 

πλεονζκτθμα τθσ κάκε χϊρασ να εξαρτάται, ςε ςθμαντικό βακμό, από τθν κατοχι 

ενόσ ορκά εκπαιδευμζνου και καταρτιςμζνου εργατικοφ δυναμικοφ, ικανοφ να 

προςαρμόηεται ςε νζεσ εξελίξεισ και εργαςιακζσ μορφζσ.  

Αυτό επιβεβαιϊνεται από το γεγονόσ ότι κακϊσ θ οικονομικι δραςτθριότθτα 

ςτρζφεται από τισ ςυμβατικζσ βιομθχανίεσ, ςτθν παραγωγι εξειδικευμζνων 

προϊόντων και υπθρεςιϊν, οι κζςεισ εργαςίασ για ανειδίκευτουσ μειϊνονται ενϊ 

αντίκετα αυξάνονται οι κζςεισ εργαςίασ που απαιτοφν κριτικι ςκζψθ, διοικθτικζσ 

ικανότθτεσ, ευελιξία, τεχνογνωςία, επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ και γενικά μια 

ποικιλομορφία οριηόντιων και κάκετων δεξιοτιτων (Cedefop, 2014).  

Σφμφωνα μάλιςτα με τισ μεςοπρόςκεςμεσ προβλζψεισ του Cedefop για το 

2020, αναμζνεται ςαφισ άνοδοσ των κζςεων εργαςίασ που απαιτοφν τυπικά 

προςόντα υψθλοφ επιπζδου (34%) ςτθν Ευρϊπθ, ενϊ το 50% των εργαηομζνων κα 

καλφπτουν κζςεισ εργαςίασ που απαιτοφν προςόντα μεςαίου επιπζδου. 

Ταυτόχρονα ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ προβλζπεται μείωςθ ςτθν 

απαςχόλθςθ ανειδίκευτων εργατϊν. Σφμφωνα με τθν Στρατθγικι «Ευρϊπθ 2020», 

θ ανάπτυξθ εςτιάηεται ςτθ γνϊςθ, ςτθν άρςθ των αποκλειςμϊν, ςτθν ευφυι, 

πράςινθ και ανταγωνιςτικι οικονομία, εκτιμϊντασ ότι με τον τρόπο αυτό κα 

υπάρξουν νζεσ κζςεισ εργαςίασ οπότε και κα λειανκεί το υψθλό επίπεδο ανεργίασ.  
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Στο πλαίςιο αυτό, ο ρόλοσ τθσ ΣΕΚ είναι ςθμαντικόσ, δεδομζνου ότι οι νζεσ 

κζςεισ εργαςίασ απαιτοφν και νζεσ δεξιότθτεσ. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι6 (2010), 

τονίηει ότι το κλειδί για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ μετάβαςθσ μεταξφ κζςεων 

εργαςίασ και άλλων δραςτθριοτιτων, αλλά και ο τρόποσ τθσ αποφυγισ τθσ 

απϊλειασ ανκρϊπινου δυναμικοφ λόγω μακροπρόκεςμθσ ανεργίασ, είναι θ Δια 

Βίου Μάκθςθ (ΔΒΜ) και για το λόγο αυτό οφείλει να γίνει πιο προςιτι. Επιπλζον, 

μελζτθ του OECD για τθν απαςχόλθςθ που ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ του 1990 για 

λογαριαςμό τθσ ομάδασ των Επτά (G7) και ολοκλθρϊκθκε το 1994 επιχειρεί να 

εξθγιςει τισ χαμθλζσ επιδόςεισ τθσ Ευρϊπθσ ωσ προσ τθν απαςχόλθςθ και τθν 

ανεργία ςε ςφγκριςθ με το «εργαςιακό καφμα» των ΘΡΑ. Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ 

αυτι, υπάρχουν κεςμικζσ ακαμψίεσ ςτον ευρωπαϊκό χϊρο που εμποδίηουν τθν 

αγορά εργαςίασ να δθμιουργεί ςτον ιδιωτικό τομζα όςεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ 

δθμιουργοφνται ςτισ ΘΡΑ. Ανακεϊρθςθ τθσ μελζτθσ αυτισ ακολοφκθςε το 2006 

(OECD Jobs Study, 2006) όπου οι κεςμικζσ ακαμψίεσ περιγράφονται ωσ 

ςτρεβλϊςεισ του μθχανιςμοφ τθσ αγοράσ που εμποδίηουν τθν επίτευξθ 

ικανοποιθτικϊν οικονομικϊν αποτελεςμάτων (Boeri & Ours, 2013). Θ ΣΕΚ παίηει 

ζνα ςθμαντικό ρόλο και ςτο κζμα αυτό, διότι ςφμφωνα με δεδομζνα των ΘΡΑ 

εκτιμάται ότι 60 ϊρεσ παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων ΣΕΚ οδθγοφν ςε αφξθςθ 

μιςκοφ κατά 34% (Frazis & Loewenstein, 2005).  

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, ζχουν πλζον αρχίςει να αναπτφςςονται «εργαλεία» 

ςτιριξθσ τθσ ΣΕΚ ςτο πλαίςιο τθσ ΔΒΜ7, τα οποία κακιςτοφν τα προςόντα 

περιςςότερο ςαφι και κατανοθτά ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ και ζχουν ωσ 

                                                           
6
 European Commision, 2010: An agenda for new skills and jobs - A European contribution towards full 

employment. Strasbourg: COM 682 
7
 Θ Δια Βίου Μάκθςθ (ΔΒΜ) ξεκίνθςε από τισ αρχζσ του 1990, ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο, ενϊ το 1997 εντάχκθκε 

ςτθν Ευρωπαϊκι Ρολιτικι για τθν Απαςχόλθςθ ςτο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο του Λουξεμβοφργου και τζλοσ 
κακιερϊκθκε ωσ βαςικι αρχι τθσ Ευρωπαϊκισ Ρροοπτικισ ςτα Ευρωπαϊκά Συμβοφλια τθσ Λιςςαβόνασ και τθσ 
Φζϊρα. Στο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Λιςςαβόνασ (Μάρτιοσ 2000) τίκεται ωσ βαςικόσ ςτόχοσ να αποτελζςει θ 
Ευρϊπθ τθν πιο ανταγωνιςτικι και δυναμικότερθ οικονομία τθσ γνϊςθσ ανά τθν υφιλιο, με περιςςότερεσ και 
καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ και μεγαλφτερθ κοινωνικι ςυνοχι και θ Δια Βίου Μάκθςθ να αναδειχκεί βαςικό 
ςυςτατικό του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Μοντζλου (άρκρο 29). Το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο τθσ Φζϊρα ανάδειξε 
τθ Δια Βίου Μάκθςθ ωσ βαςικι πολιτικι για τον πολίτθ, τθν κοινωνικι ςυνοχι, τθν απαςχόλθςθ και κάλεςε τα 
κράτθ μζλθ να κακορίςουν ςυνεκτικζσ ςτρατθγικζσ και πρακτικά μζτρα για τθ Δια Βίου Μάκθςθ για όλουσ 
(άρκρο 33) με ζμφαςθ ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςυςτθμάτων 
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Ε.Ε., τθν διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ όλων ςτθ δια βίου εκπαίδευςθ και 
κατάρτιςθ. 
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ςκοπό να καλφψουν τισ ανάγκεσ για κινθτικότθτα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Τα 

«εργαλεία» αυτά, είναι τα εξισ: 

 Το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων (EQF) και τα Εκνικά Ρλαίςια Ρροςόντων 

(NQF) 

 To Ευρωπαϊκό Σφςτθμα για τθ Μεταφορά Ριςτωτικϊν Μονάδων 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ECVET) 

 Το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Αναφοράσ για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Ροιότθτασ ςτθν 

Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ (EQAVET) 

 Τθν Ευρωπαϊκι Κατθγοριοποίθςθ για τα Επαγγελματικά Ρεριγράμματα με 

ςαφι αναφορά ςε δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ, προςόντα (ESCO) 

 To Ευρωδιαβατιριο (Europass) 

Είναι λοιπόν προφανζσ ότι το ςφνολο των αλλαγϊν και των μεταρρυκμίςεων, 

λειτουργεί ωσ ζναυςμα για τθν ανάδειξθ τθσ αξίασ ενόσ υψθλοφ επιπζδου 

ςυνεχιηόμενθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, ποιότθτασ, 

διαχείριςθσ, πιςτοποίθςθσ, παροχισ υπθρεςιϊν, κακοριςτικό τόςο για τθν 

ικανότθτα ανάλθψθσ των προςφερόμενων κζςεων εργαςίασ όςο και για τθν 

απόκτθςθ νζων απαιτοφμενων προςόντων. Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ είναι πλζον αντικείμενο ςυντονιςμοφ των εκνικϊν πολιτικϊν μζςω 

κατευκυντθρίων γραμμϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ταυτοχρόνωσ βζβαια, όλεσ οι 

προαναφερκζντεσ αλλαγζσ, κζτουν ςθμαντικά προβλιματα για τα εκπαιδευτικά 

ςυςτιματα που αδυνατοφν να ανταποκρικοφν λειτουργικά ςτισ ανάγκεσ τθσ 

ςθμερινισ αγοράσ εργαςίασ. Συνεπϊσ κάκε εκπαιδευτικό ίδρυμα, φορζασ ι 

οργανιςμόσ οφείλει να αναδιοργανωκεί ϊςτε να είναι εφικτι θ λειτουργία του ωσ 

πραγματικι κοινότθτα μάκθςθσ προςφζροντασ ταυτόχρονα ευκαιρίεσ 

επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, διότι μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να ανταποκρικεί 

ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ κοινωνίασ (Haar, 2003). 

Αναλογικά και τα ςυςτιματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ καλοφνται να καλφψουν 

κενά από τθν τυπικι εκπαίδευςθ, ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτο να 

διαμορφϊνονται άτομα ικανά να ανταπεξζλκουν ςτισ ολοζνα αυξανόμενεσ 

απαιτιςεισ, βαςιςμζνεσ ςτο τρίπτυχο «γνϊςθ – οικονομία – κοινωνία». Σφμφωνα 
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με το Ν.4186/2013 υπάρχουν ςτοιχεία ανοίγματοσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ προσ τθν οικονομία και τθν αγορά εργαςίασ, υπό το 

πρίςμα τθσ δια βίου μάκθςθσ. Ταυτόχρονα όμωσ υφίςτανται μεγάλα ηθτιματα 

προσ επίλυςθ όπωσ ςτενότερθ ςφνδεςθ τθσ ΣΕΚ με τθν αγορά εργαςίασ και τθν 

οικονομία, ιςχυρότερθ ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων, αντίλθψθ τθσ 

κοινωνικισ ςυνευκφνθσ και ςυναίνεςθσ για κζματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, 

αποκζντρωςθ και ενίςχυςθ τθσ ςχολικισ αυτονομίασ, μεγαλφτερθ προςζλκυςθ 

νζων ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ, βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και ςτενότερθ 

διαςφνδεςθ τθσ αρχικισ με τθ ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ (Cedefop, 2014).  

Ο τομζασ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ8 (ΔΒΜ) εμπεριζχει, λοιπόν, ωσ πεδίο τθν ΣΕΚ 

θ οποία ςυνδζεται άρρθκτα με τθ ςτιριξθ τθσ απαςχόλθςθσ και αποςκοπεί ςτθν 

κατάρτιςθ ι επανακατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςυμπλθρϊνοντασ, 

εκςυγχρονίηοντασ και αναβακμίηοντασ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αποκτικθκαν 

από τα ςυςτιματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και αρχικισ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ ι από τθν προςωπικι επαγγελματικι εμπειρία με απϊτερο ςτόχο τθν 

ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ, τθ διαςφάλιςθ τθσ εργαςίασ μζςω προςαρμογϊν, τθν 

επαγγελματικι ανζλιξθ και τθν προςωπικι ανάπτυξθ. Ωσ ζννοια θ ΔΒΜ, 

αναφζρεται ςε όλουσ τουσ τφπουσ τθσ εκπαίδευςθσ και περιλαμβάνει κάκε είδουσ 

μάκθςθ που μπορεί να λάβει χϊρα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ ενόσ ανκρϊπου. Ο 

όροσ τθσ ΔΒΜ, ζχοντασ υϊοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και από διεκνείσ 

οργανιςμοφσ ζχει αποκτιςει πολιτικι, ιδεολογικι και ςτρατθγικι διάςταςθ (Griffin, 

2006; Κόκκοσ, 2005), ενϊ ταυτόχρονα ζχει και φιλοςοφικι διάςταςθ κακϊσ 

                                                           

8
 Θ Δια Βίου Μάκθςθ (ΔΒΜ) περιλαμβάνει κάκε είδουσ μακθςιακι δραςτθριότθτα (τυπικι, μθ τυπικι ι 

άτυπθ) θ οποία ζχει ςυγκεκριμζνο ςκοπό, πραγματοποιείται ςε ςυνεχιηόμενθ βάςθ και ζχει ςτόχο τθ βελτίωςθ 
τθσ γνϊςθσ, των προςόντων, των ικανοτιτων και των δεξιοτιτων. Θ ΔΒΜ μπορεί να πραγματοποιείται ςε 
διάφορα περιβάλλοντα, εντόσ ι εκτόσ των τυπικϊν ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Θ ΔΒΜ επενδφει 
ςτον άνκρωπο και ςτθ γνϊςθ, προάγει τθν απόκτθςθ βαςικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων, περιλαμβανομζνου 
του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ, και διευρφνει τισ ευκαιρίεσ για καινοτόμεσ και ευζλικτεσ μορφζσ μάκθςθσ. 
Στόχοσ είναι θ ιςότιμθ και ανοικτι πρόςβαςθ ςε υψθλισ ποιότθτασ μακθςιακζσ ευκαιρίεσ και ςε ποικιλία 
μακθςιακϊν εμπειριϊν για τα άτομα κάκε θλικίασ. Θ ΔΒΜ αποτελεί ςιμερα πολιτικι προτεραιότθτα τόςο ςτθν 
Ευρϊπθ όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο, κακϊσ είναι ςαφισ θ ςφνδεςι τθσ με τθν απαςχόλθςθ, τθν οικονομικι 
ευθμερία και τθ πλιρθ ςυμμετοχι του ατόμου ςτθν κοινωνία. Θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ ςε ςυνδυαςμό με το 
ζλλειμμα δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ και τον παγκόςμιο ανταγωνιςμό κακιςτοφν τθ ΔΒΜ κρίςιμο 
παράγοντα ανάπτυξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ, ειδικά ςτθ ςυγκυρία τθσ τρζχουςασ οικονομικισ κρίςθσ. 
http://www.gsae.edu.gr/el/politikes-dvm 
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χαρακτθρίηεται από ευελιξία (Βεργίδθσ & Καραλισ, 2004). Θ βαρφτθτα τθσ ΔΒΜ 

αποτυπϊνεται άλλωςτε ςτισ πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ οποία, 

αναγνωρίηοντασ τθν εκπαίδευςθ ωσ ζναν από τουσ πζντε κεντρικοφσ πυλϊνεσ τθσ 

ευρωπαϊκισ αναπτυξιακισ πολιτικισ, «Eυρϊπθ 2020», ζχει κζςει ςτρατθγικοφσ 

ςτόχουσ ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ μζχρι το 2020. Ειδικότερα 

για τθ ΔΒΜ, οι ςτόχοι ςε επίπεδο ευρωπαϊκϊν δεικτϊν ςυνοψίηονται ςτα εξισ: 

 περιοριςμόσ ςε < 15% του ποςοςτοφ των ατόμων με χαμθλζσ επιδόςεισ ςτισ 

βαςικζσ δεξιότθτεσ (από 20% που ιταν το 2009) 

 μείωςθ ςε < 10% του ποςοςτοφ των νζων θλικίασ 18-24 που εγκαταλείπουν 

πρόωρα τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ (από 14,1% που ιταν το 2010) 

 αφξθςθ ςε 15% του ποςοςτοφ των ενθλίκων 25-64 ετϊν που ςυμμετζχουν 

ςτθ ΔΒΜ (από 9,1% που ιταν το 2010) 

Θ επίτευξθ των ευρωπαϊκϊν ςτόχων κακίςταται δυςχερζςτερθ για τθ χϊρα 

μασ, κακϊσ θ Ελλάδα εμφανίηει μόλισ 3% ποςοςτό ςυμμετοχισ των ατόμων θλικίασ 

25-64 ετϊν ςτθ ΔΒΜ, από τα χαμθλότερα ποςοςτό ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με 

τζςςερα μόνο νζα κράτθ-μζλθ να ακολουκοφν: Σλοβακία και Ουγγαρία (2,8%), 

ουμανία (1,3%) και Βουλγαρία (1,2%). Επιπλζον, θ Ελλάδα καλείται να άρει τισ 

ανιςότθτεσ ςτθν πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, οι οποίεσ 

αντικατοπτρίηονται ςτθν εξαιρετικά χαμθλι ςυμμετοχι ςτθ ΔΒΜ ατόμων θλικίασ 

55+, ςτθν ελάχιςτθ ςυμμετοχι εργατϊν, αγροτϊν και βιοτεχνϊν ςε ςφγκριςθ με τα 

ςτελζχθ επιχειριςεων και τραπεηϊν, ςτθ διπλάςια ςυμμετοχι των κατοίκων 

αςτικϊν περιοχϊν ζναντι των κατοίκων θμιαςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν και 

ςτθ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των ατόμων με υψθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ ζναντι 

εκείνων με χαμθλό (Cedefop, 2014). 

Ραράλλθλα, τα ςτοιχεία τθσ Eurostat για τθν φφεςθ κατά το 3ο τρίμθνο του 

2012 αποδίδουν ςτθ χϊρα μασ τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) με 

ποςοςτό (7,2%), ενϊ ακολουκεί θ Ρορτογαλία με αιςκθτά χαμθλότερο ποςοςτό 

(3,4%). Θ ςτροφι ςτθν ενίςχυςθ των αναπτυξιακϊν πολιτικϊν αποτελεί μονόδρομο 

για τθν πρόοδο τθσ Ελλάδασ. Θ ςκοπιμότθτα ανάπτυξθσ, εντατικοποίθςθσ και 
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αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ των δράςεων ΔΒΜ αναδεικνφεται επιπλζον με τθν 

αποτφπωςθ των εξισ ςτοιχείων: Στθν Ελλάδα, από ςτοιχεία του ζτουσ 2010, 

ςφμφωνα με τθ Γενικι Γραμματεία ΔΒΜ και Νζασ Γενιάσ9,  

1. Το ποςοςτό των ατόμων με χαμθλζσ επιδόςεισ ςτισ βαςικζσ δεξιότθτεσ είναι 

27,7%. 

2. Το ποςοςτό ατόμων 18-24 ετϊν που εγκαταλείπουν πρόωρα τθν εκπαίδευςθ 

και κατάρτιςθ είναι 14,2%. 

3. Θ ςυμμετοχι ςτθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ είναι 14%. 

4. Το ποςοςτό ανεργίασ του ςυνόλου του πλθκυςμοφ είναι 23,6% (βϋ τρίμθνο 

2012 ζναντι 16,3% του αντίςτοιχου τριμινου του 2011). 

5. Το ποςοςτό αυτό για τα άτομα που ζχουν ολοκλθρϊςει τθ βαςικι 

εκπαίδευςθ (γυμνάςιο) είναι 25,7%, ενϊ για εκείνουσ που είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν μειϊνεται ςτο 12,9%. 

6. Το 34% των πολιτϊν χρθςιμοποιοφν ςε τακτικι βάςθ το διαδίκτυο, ενϊ 81,8% 

δεν διακζτουν ςε ικανοποιθτικό βακμό δεξιότθτεσ χριςθσ του διαδικτφου. 

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονόσ ότι θ Ευρωπαϊκι Ενωςθ, ο OECD, θ 

UNESCO και πλικοσ ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν, δθλϊνουν ότι θ 

οικονομικι ανάπτυξθ των κρατϊν κα επιτευχκεί και μζςα από τθν δια βίου 

μάκθςθ. Οι προβλζψεισ και οι αναμενόμενοι ςτόχοι για το 2020 είναι θ μείωςθ των 

κζςεων απαςχόλθςθσ που απαιτοφν χαμθλό επίπεδο δεξιοτιτων με ταυτόχρονθ 

αφξθςθ των κζςεων εργαςίασ υψθλισ ειδίκευςθσ. Είναι λοιπόν επιτακτικι ανάγκθ 

το να ανταποκρίνονται επιτυχϊσ τα άτομα ςτισ τρζχουςεσ αλλαγζσ ζχοντασ άμεςθ 

πρόςβαςθ ςτθ μάκθςθ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ και κυρίωσ τθσ 

επαγγελματικισ ηωισ τουσ. Σφμφωνα μάλιςτα με τον Martin Schulz10, «…θ αφξθςθ 

των ευκαιριϊν επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε περίοδο 

οικονομικισ κρίςθσ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι υπόκεςθ. Θ ζξοδοσ από τθν κρίςθ 

επιτάςςει τθν αξιοποίθςθ όλων των δυνατοτιτων…».  

                                                           
9
 http://www.gsae.edu.gr/el/politikes-dvm 

10
 Martin Schulz (γεν.1955): Γερμανόσ πολιτικόσ, πρόεδροσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου (2012-2017), 

πρόεδροσ του ςοςιαλδθμοκρατικοφ κόμματοσ τθσ Γερμανίασ 
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Από τα προαναφερκζντα προκφπτει λοιπόν, ότι θ Δια Βίου Μάκθςθ κατζχει 

πρωτεφοντα ρόλο ςτθν αντιμετϊπιςθ των κοινωνικο-οικονομικϊν, δθμογραφικϊν, 

τεχνολογικϊν και περιβαλλοντικϊν προκλιςεων που αντιμετωπίηουν όλοι οι 

πολίτεσ.  

Θ διαςφάλιςθ τθσ παροχισ αποτελεςματικισ και ποιοτικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ αποτελεί επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό που ςυμβάλλει ςτθν 

επίτευξθ τθσ ζξυπνθσ, διατθριςιμθσ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθσ, ενϊ 

παράλλθλα προωκεί τθν απαςχολθςιμότθτα, τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτα κοινά, τθν 

προςωπικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ όλων διαςφαλίηοντασ τελικά και τθν 

κοινωνικι ςυνοχι. Εξάλλου, οι παροφςεσ ςυνκικεσ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ 

κρίςθσ και οι πιεςτικζσ προκλιςεισ για τθν κάκε χϊρα ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ 

των πολυάρικμων οικονομικϊν προβλθμάτων, επιβάλλουν τθν επικζντρωςθ ςε 

λφςεισ που απαιτοφν τθν αναχαίτιςθ τθσ ραγδαία αυξανόμενθσ ανεργίασ, 

ειδικότερα των νζων αλλά και τθν επανζνταξθ των μεγαλφτερων ςε θλικία 

ανζργων, ςτθν αγορά εργαςίασ. Για να επζλκει λοιπόν θ όποια τροχιά οικονομικισ 

ανάκαμψθσ, είναι ςθμαντικό να ενιςχυκεί το ανκρϊπινο δυναμικό (ΑΔ)11 και θ 

απαςχολθςιμότθτα του, μζςω τθσ αναβάκμιςθσ των ικανοτιτων του, κακϊσ και θ 

απόκτθςθ και καλλιζργεια νζων εγκάρςιων δεξιοτιτων ςχετικϊν με τθν 

επιχειρθματικότθτα, τθν τεχνολογία και τισ γλϊςςεσ, τα οποία ζχουν κεφαλαιϊδθ 

ςθμαςία για τθν ικανότθτα των ατόμων να προςαρμόηονται ςτθν αλλαγι. Θ 

ςυςχζτιςθ τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων που να ανταποκρίνονται ςτισ πραγματικζσ 

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτο ευρφτερο ανοικτό πλαίςιο αποτελεί πρϊτιςτθ 

επιδίωξθ.  

Το όραμα του κάκε κράτουσ, ωσ προσ τθ Διά Βίου Μάκθςθ, είναι ο 

κακοριςμόσ μιασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ θ οποία κα καλφπτει κάκε είδουσ 

μάκθςθ, τυπικι, μθ-τυπικι και άτυπθ ςε όλα τα επίπεδα, από τθν προςχολικι, τθ 
                                                           
11

 Κάκε οργανιςμόσ ανεξάρτθτα από τθ φφςθ του (επιχείρθςθ, δθμόςια υπθρεςία, φιλανκρωπικόσ 

οργανιςμόσ) επιδιϊκει τθν επίτευξθ των ςτόχων του μζςα από τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων πόρων (οικονομικϊν, 
υλικοτεχνικϊν, ανκρϊπινων, γνϊςθσ, κ.ά). Θ αποδοτικι χριςθ των πόρων αυτϊν είναι ο διαρκισ ςτόχοσ των 
λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων τθσ διοίκθςθσ. Ξεχωριςτι κζςθ μεταξφ των πόρων κάκε οργανιςμοφ αποτελεί 
το ανκρϊπινο δυναμικό, το οποίο αναγνωρίηεται πλζον ωσ κρίςιμοσ παράγοντασ επίτευξθσ των ςτόχων του 
οργανιςμοφ. Θ παραγωγικότθτα του κάκε οργανιςμοφ κεωρείται ότι βαδίηει παράλλθλα με τθν ικανοποίθςθ 
που παρζχει ο οργανιςμόσ ςτο προςωπικό του (Μπάκασ, 2014) 
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δθμοτικι, τθ μζςθ γενικι και επαγγελματικι εκπαίδευςθ ζωσ και τθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ, τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ και τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων (Cedefop, 

2016). Μζςα από το όραμα αυτό επιδιϊκεται θ διαμόρφωςθ ενόσ ςυςτιματοσ που 

να διαςφαλίηει ότι όλα τα άτομα κα ζχουν τθν παρϊκθςθ, τθ ςτιριξθ, τα μζςα, 

τουσ πόρουσ και τον χρόνο για ςυμμετοχι ςε μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. Ο ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία μιασ κοινωνίασ ςτθν οποία 

όλοι οι πολίτεσ κα ζχουν τα εφόδια, ϊςτε να μποροφν να αντιμετωπίηουν τισ 

οποιεςδιποτε προκλιςεισ, κα ζχουν τθ δυνατότθτα να κινοφνται ελεφκερα μεταξφ 

μακθςιακϊν πλαιςίων, επαγγελμάτων, περιοχϊν και χωρϊν, κα ςυμμετζχουν 

ενεργά και ιςότιμα, ςυμβάλλοντασ με ουςιαςτικό τρόπο ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ, τθσ καινοτομίασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και του δυναμιςμοφ 

τθσ χϊρασ. 

Στο πλαίςιο αυτό, γενικόσ ςκοπόσ είναι οι φορείσ πάροχοι τθσ ΣΕΚ να 

ςυνεργάηονται με τουσ φορείσ διοίκθςθσ και εποπτείασ τθσ ΔΒΜ, με ςτόχο τθ 

διαμόρφωςθ ενιαίου ςυνεκτικοφ πλαιςίου παροχισ υψθλισ ποιότθτασ 

εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν, άμεςα προςβάςιμων ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ 

πολίτεσ υπθρεςιϊν ΔΒΜ, οι οποίεσ κα πιςτοποιοφνται και κα διαςυνδζονται μζςα 

ςτο ςφςτθμα τυπικισ, μθ-τυπικισ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ τθσ 

χϊρασ.  

Οι τομείσ, λοιπόν, που αναδεικνφονται ςτθ ΔΒΜ είναι θ επαγγελματικι 

κατάρτιςθ (αρχικι και ςυνεχιηόμενθ) και θ γενικι εκπαίδευςθ ενθλίκων12, κακϊσ 

και οι τρόποι πιςτοποίθςθσ αυτϊν. Θ αναγνϊριςθ των προςόντων ανεξαρτιτωσ 

του τρόπου που αποκτικθκαν (μζςω τυπικισ, μθ τυπικισ ι άτυπθσ μάκθςθσ) 

ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ μετάβαςθ μεταξφ των διάφορων τομζων εκπαίδευςθσ 

και κατάρτιςθσ. Θ ανάπτυξθ του ολοκλθρωμζνου Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων και 

ειδικότερα θ περαιτζρω προϊκθςθ του Συςτιματοσ Επαγγελματικϊν Ρροςόντων, 

αναμζνεται να ζχει κακοριςτικισ ςθμαςίασ επιπτϊςεισ ςτθ ΔΒΜ και ςτθν 

κινθτικότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Υπάρχει ανάγκθ για ειςαγωγι 

εφαρμογϊν ςχεδιαςμοφ αξιολόγθςθσ και διοίκθςθσ των ςυςτθμάτων Δια Βίου 
                                                           
12

 Γενικι Γραμματεία Δ.Β.Μ. και Νζασ Γενιάσ, www.gsae.edu.gr 
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Μάκθςθσ που να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ εποχισ και τθσ επαγγελματικισ 

ανάπτυξθσ των παρόχων τθσ. Ραράλλθλα, χρειάηεται να ςυνεχιςτοφν οι 

προςπάκειεσ για διαρκι βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμό του περιεχομζνου τθσ 

εκπαίδευςθσ, διαφάνεια και διαπερατότθτα μεταξφ των εκπαιδευτικϊν 

ςυςτθμάτων και χριςθ όλου του φάςματοσ των νζων τεχνολογιϊν και 

επικοινωνιϊν.  

 

1.2.  Επαγγελματική κατάρτιςη ςτελεχών και εργαζομένων ςε 

επιχειρήςεισ 

Θ οικονομικι κρίςθ των τελευταίων ετϊν ζχει ςθμαντικζσ αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ με ςυρρίκνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ και δραματικι 

αφξθςθ τθσ ανεργίασ. Θ κρίςθ ζπλθξε επιχειριςεισ, δθμιοφργθςε κοινωνικοφσ 

κινδφνουσ και αποςτακεροποίθςε κζςεισ εργαςίασ και ςταδιοδρομίασ (Cedefop, 

2014). Επιπλζον, παρατθροφνται δραςτικζσ διαφοροποιιςεισ τθσ δομισ τθσ 

οικονομίασ με μείωςθ τθσ ςυνειςφοράσ των παραδοςιακά ιςχυρϊν τομζων 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ αλλά και τθν ανάδειξθ τθσ προοπτικισ ανάπτυξθσ 

νζων ι και υφιςτάμενων τομζων. 

Ωσ ςυνζπεια των παραπάνω προκφπτει ότι ο χϊροσ τθσ εργαςίασ χρειάηεται 

ςυνεχι ανανζωςθ των μεκόδων, αδιάκοπθ εξειδίκευςθ ςε νζεσ ειδικότθτεσ και 

προςαρμοςτικότθτα τθσ απαςχόλθςθσ ςτισ εξελίξεισ. Συνεπϊσ υπάρχει ηωτικι 

ανάγκθ για ενθμζρωςθ και κατάρτιςθ των εργαηομζνων κακϊσ και για ςυνεχι 

προςαρμογι τουσ ςτα μεταβαλλόμενα επαγγελματικά πλαίςια. Ο τρόποσ για να 

γίνει αυτό, είναι θ επαγγελματικι κατάρτιςθ και επανακατάρτιςθ με ςτόχο τθν 

ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ωσ το κφριο μζςο για τθ βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ (Φαχαντίδθσ & 

Μακρόπουλοσ, 2016).  

Εξάλλου, θ εξζλιξθ πλζον κάκε οικονομίασ βαςίηεται ςε δομζσ που μποροφν 

να ςτθρίηονται ςτθν ορκολογικι αξιοποίθςθ των πόρων, να μειϊνουν τισ εκπομπζσ 
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άνκρακα, να αυξάνουν τθ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, να αναβακμίηουν 

τισ μεταφορζσ, να προωκοφν τθν ενεργειακι απόδοςθ, να παρζχουν καινοτόμεσ 

λφςεισ, κ.ά (Laudon & Laudon, 2006). Αυτό προχποκζτει τθν απόκτθςθ πράςινων 

γνϊςεων, δεξιοτιτων και νοοτροπίασ από το ανκρϊπινο δυναμικό τόςο ςε νζα 

επαγγζλματα που δθμιουργοφνται όςο και ςτα υφιςτάμενα επαγγζλματα. Ρζραν 

όμωσ τθσ αναγκαιότθτασ απόκτθςθσ ευζλικτων οριηόντιων και κάκετων δεξιοτιτων 

των ατόμων γενικότερα, είναι προφανζσ ότι και ο βακμόσ επίτευξθσ των ςκοπϊν 

και ςτόχων κάκε επιχείρθςθσ ι οργανιςμοφ, εξαρτάται ςθμαντικά από τθν 

απόδοςθ του προςωπικοφ του.  

Τα παραπάνω ςυνεπάγονται μια ςυνεχϊσ αυξανόμενθ ανάγκθ για 

επενδφςεισ ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο, δθλαδι ςτισ γνϊςεισ, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτισ 

δεξιότθτεσ και ςτισ ειδικεφςεισ των εργαηομζνων ςε μια επιχείρθςθ ι φορζα ι 

οργανιςμό. Ζτςι, και ενϊ ςτο παρελκόν το βάροσ τθσ απαςχόλθςθσ ιταν ςτθν 

χειρωνακτικι εργαςία, αργότερα μεταφζρκθκε ςτουσ υπαλλιλουσ γραφείου, 

ςιμερα πλζον βρίςκεται ςε μεγάλο βακμό, ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ γνϊςθσ. Αυτι 

και μόνο θ απλι διαπίςτωςθ, δίνει ιδιαίτερθ αξία, ςε οποιεςδιποτε 

αποτελεςματικζσ πρακτικζσ διαχείριςθσ και βελτιςτοποίθςθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ. Επιπλζον επαλθκεφεται από παλαιότερθ ζρευνα του Συνδζςμου 

Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (ΣΕΒ, 2004), θ οποία ζδειξε ότι το 50% των 

επιχειριςεων ςχεδίαηε να επιμορφϊςει άτομα χαμθλισ εκπαίδευςθσ, ενϊ το 81% 

ςχεδίαηε να προβεί ςε προςλιψεισ νζων ςτελεχϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Σφμφωνα με τθν ίδια ζρευνα, θ πλειονότθτα των επιχειριςεων κεωροφςε ότι 

χρειάηεται ςτελζχθ με άριςτο γνωςτικό υπόβακρο, προςαρμοςτικότθτα, ευελιξία, 

ομαδικότθτα, ικανότθτεσ επικοινωνίασ, επιχειρθματικότθτασ, πρωτοβουλίασ, με 

γνϊςεισ ξζνων γλωςςϊν και άνεςθ ςτθν χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Θ 

διαπίςτωςθ αυτι ανζδειξε τθν αξία τθσ κατάρτιςθσ ςε οριηόντιεσ δεξιότθτεσ 

ανεξάρτθτα από επιμζρουσ επαγγελματικζσ ειδικεφςεισ, γεγονόσ που 

τροφοδότθςε με ςχετικά γνωςτικά αντικείμενα το ςφςτθμα ενδοεπιχειρθςιακισ και 

διεπιχειρθςιακισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ.  
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Χαρακτθριςτικό είναι ότι ο Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν 

προχϊρθςε ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία μθχανιςμοφ διάγνωςθσ των αναγκϊν 

των επιχειριςεων ςε επαγγζλματα και δεξιότθτεσ (ΣΕΒ, 2013). Με βάςθ διάφορα 

ςενάρια οικονομικισ ανάπτυξθσ, προζκυψαν 87 κρίςιμα επαγγζλματα για τα οποία 

αναμζνονται ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ ςτο 

μζλλον.  

Οι προβλζψεισ του ΣΕΒ, ςυμπίπτουν ωσ ζνα βακμό με τισ προβλζψεισ τθσ 

McKinsey13 για τθν αναπτυξιακι προοπτικι ςυγκεκριμζνων οικονομικϊν κλάδων 

ςτθν Ελλάδα, κατά τα επόμενα 10 χρόνια (McKinsey, 2011). H μελζτθ τθσ McKinsey 

επικεντρϊνεται ςε πζντε μεγάλουσ κλάδουσ (τουριςμόσ, ενζργεια, βιομθχανία-

μεταποίθςθ, αγροτικι παραγωγι, εμπόριο), οι οποίοι αναμζνεται να αναπτυχκοφν 

δυναμικά ςυμβάλλοντασ κακοριςτικά ςτθν αναπτυξιακι προςπάκεια τθσ Ελλάδασ. 

Ραράλλθλα, αναφζρει 8 επιμζρουσ κλάδουσ ωσ αναδυόμενουσ αςτζρεσ (παραγωγι 

γενόςθμων φαρμάκων, ιατρικόσ τουριςμόσ, ιχκυοκαλλιζργειεσ, φροντίδα 

θλικιωμζνων και αςκενϊν, διαχείριςθ αποβλιτων, κ.ά), εκτιμϊντασ ότι είναι 

εφικτι θ δθμιουργία 520.000 κζςεων εργαςίασ μζςα ςτα επόμενα ζτθ14 (Cedefop, 

2014). 

Είναι λοιπόν προφανισ, θ αναγκαιότθτα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ, θ οποία μπορεί να ζχει κομβικό ρόλο, εφόςον είναι ςυμβατι με τισ 

προβλζψεισ τθσ οικονομίασ και τθ δθμιουργία αντιςτοιχίασ των αναπτυςςόμενων 

δεξιοτιτων και γνϊςεων με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Εξίςου ςθμαντικι 

είναι και θ Συμβουλευτικι Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΣΥΕΡ) 

(Ραπαβαςιλείου, 2016), θ οποία βοθκά  

 τουσ φορείσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, να ζχουν εκπαιδευομζνουσ με 

κίνθτρα για μάκθςθ, με υπευκυνότθτα και ικανότθτα ςτοχοκεςίασ για 

επιτυχία, 

                                                           
13

 Report Mckinsey Global Institute 2011: Big Data, The next frontier for innovation, competition and 

productivity, www.mckinsey.com 
14

 Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ ςτθν Ελλάδα: Σφντομθ περιγραφι, Cedefop 2014 
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 τισ επιχειριςεισ και τουσ οργανιςμοφσ, να ζχουν προςωπικό απαςχολιςιμο, 

ευπροςάρμοςτο, ικανό να παρακολουκεί και να ωφελείται από ευκαιρίεσ 

μάκθςθσ εντόσ και εκτόσ του χϊρου εργαςίασ, 

 τισ τοπικζσ, περιφερειακζσ, εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ οικονομίεσ, μζςω τθσ 

ανάπτυξθσ εργατικοφ δυναμικοφ και τθν προςαρμογι ςτισ μεταβαλλόμενεσ 

κοινωνικο-οικονομικζσ ςυνκικεσ, 

 ςτθν ανάπτυξθ των κοινωνιϊν, με ενεργι κοινωνικι και δθμοκρατικι 

ςυμβολι των πολιτϊν. 

Στθ ςφγχρονθ οργάνωςθ παραγωγισ και εργαςίασ τα οριηόντια προςόντα 

εξυπθρετοφν αποδοτικζσ διοικθτικζσ ομάδεσ ςτισ επιχειριςεισ που βαςίηονται ςε 

ανεπίςθμεσ δεςμεφςεισ, ςε δίκτυα για τον κακοριςμό ςτόχων, ςε ευζλικτθ διάταξθ 

ομάδων και ατόμων με πελατοκεντρικό προςανατολιςμό για τθν επίτευξθ των 

ςτόχων, ενϊ ενιςχφουν τισ γνϊςεισ, τθν παιδεία και τισ ικανότθτεσ λιψθσ 

αποφάςεων των επιμζρουσ εργαηομζνων για να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι λειτουργία 

τθσ επιχείρθςθσ (Housel, Sawy, Zhong & Rodgers, 2001). 

Ωςτόςο παρά τισ παραπάνω τάςεισ, πολλζσ επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν 

προβλιματα ςτθν εξεφρεςθ κατάλλθλων ςτελεχϊν εκπαιδευμζνων ςε ειδικότθτεσ 

αιχμισ και εξοπλιςμζνων με τισ ςφγχρονεσ γνϊςεισ, ςτάςεισ και δεξιότθτεσ που 

απαιτεί θ ςθμερινι αγορά εργαςίασ. Αυτό δθμιουργεί το εξισ παράδοξο 

φαινόμενο: από τθ μια μεριά οι επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα 

λειτουργικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ που ςχετίηονται με τθν εξεφρεςθ 

κατάλλθλου ανκρϊπινου δυναμικοφ ενϊ από τθν άλλθ θ ανεργία ακόμθ και των 

πτυχιοφχων διατθρείται ςε υψθλά επίπεδα. Επιπλζον υπάρχει και ο όροσ, 

«παραγωγικι ευφυία», ο οποίοσ αναφζρεται ςτο ςυνδυαςμό κεωρθτικϊν, 

πρακτικϊν, ψθφιακϊν, ςυςτθμικϊν εργαςιακϊν γνϊςεων ςυνδυαςμζνοσ με τθν 

ικανότθτα εργαςίασ και άμεςθσ προςαρμογισ ςε διαφορετικά ι/και διεκνι 

περιβάλλοντα με διοικθτικζσ, κοινωνικζσ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, κ.ά. 

Ωςτόςο ακόμα και όταν ζνα τζτοιο άτομο βρεκεί δεν αξιοποιοφνται ςυνικωσ όλεσ 

αυτζσ οι ικανότθτεσ ςτον ίδιο βακμό ςε όλεσ τισ ανάλογεσ κζςεισ εργαςίασ, 
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ακριβϊσ για το λόγο ότι αρκετά ςυχνά μια επιχείρθςθ ζχει ανάγκεσ και επιδιϊξεισ 

ςε κατάλλθλο ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ, χωρίσ ταυτόχρονα να ζχει 

αποφαςίςει με ακρίβεια και ςαφινεια το πωσ αυτά, κα τα κάνει πραγματικι χριςθ 

(Laudon & Laudon, 2006).  

Μια παράμετροσ ίςωσ αυτϊν των φαινομζνων είναι και θ ανεπάρκεια 

προςφερομζνων προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ ι / και τθσ ποιότθτασ αυτϊν, όχι μόνο ςε υπαλλιλουσ εργαηόμενουσ, 

αλλά και ςτα ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ, θ οποία γενικά εντείνει το φαινόμενο 

του χάςματοσ των δεξιοτιτων ςτθ αγορά εργαςίασ. Εξάλλου, ςιμερα, το κοινά 

αποδεκτό ςτυλ διοίκθςθσ ςε μια πετυχθμζνθ επιχείρθςθ ζχει κακαρά 

ανκρωποκεντρικι προςζγγιςθ, ςφμφωνα με το επίςθμο Ινςτιτοφτο Ρροςωπικοφ 

και Ανάπτυξθσ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. Θ αιτιολόγθςθ βρίςκεται ςτο ότι θ διαφορά 

μεταξφ των επιχειριςεων με κετικά και αρνθτικά οικονομικά αποτελζςματα (κζρδθ 

ι ηθμία), είναι θ ποιότθτα των αποφάςεϊν τουσ, ο βακμόσ παρακίνθςθσ του 

προςωπικοφ που απαςχολοφν και θ αφοςίωςθ των ανκρϊπων για τθν υλοποίθςθ 

των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ. Ζτςι λοιπόν, ωσ επιτυχθμζνθ επιχειρθματικι τακτικι 

κεωρείται θ επζνδυςθ ςε πρακτικζσ που προάγουν τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 

όπωσ οι γνϊςεισ των εργαηομζνων και θ λειτουργικι χριςθ τθσ τεχνολογίασ 

(Brennan, 1992). Θ παρατιρθςθ αυτι, αποτελεί βαςικό επιχείρθμα ςυμμετοχισ 

τόςο των εργαηομζνων όςο και των ςτελεχϊν των επιχειριςεων, ςε κατάλλθλα 

προγράμματα κατάρτιςθσ. 

Για να αντιμετωπίςουν αυτιν τθν κατάςταςθ ςτον ευρφ ιδιωτικό και δθμόςιο 

τομζα, πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ (ΕΕ) ανζπτυξαν πολιτικζσ για τθν 

εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ, τον επαγγελματικό προςανατολιςμό και τθν αγορά 

εργαςίασ. Εξάλλου είναι ςαφζσ ότι ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ μπορεί να αποδειχτεί 

ιδιαίτερα ςθμαντικόσ ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, ςτθν απόκτθςθ των 

απαιτοφμενων δεξιοτιτων και ςτθν προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ ζνταξθσ (Δαγδιλζλθσ 

& Καμπακάκθ, 2016).  
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Σε ψιφιςμα του 2008 το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο παροτρφνει τα κράτθ μζλθ 

τθσ ΕΕ, να διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ όλων των πολιτϊν ςτθν δια βίου μάκθςθ 

και ςτον δια βίου επαγγελματικό προςανατολιςμό ϊςτε όλοι οι πολίτεσ να 

αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ και δεξιότθτεσ που βοθκοφν ςτθν προςαρμογι ςτο 

εκάςτοτε επαγγελματικό πλαίςιο. Σφμφωνα με ζρευνα του Οργανιςμοφ 

Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (OECD, 2015) για τισ δεξιότθτεσ των 

ενθλίκων, οι εργαηόμενοι που διακζτουν τισ κατάλλθλεσ οριηόντιεσ και κάκετεσ 

δεξιότθτεσ ζχουν καλφτερεσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ, ενςωματϊνονται 

καλφτερα ςτον επαγγελματικό χϊρο εργαςίασ και είναι πιο παραγωγικοί. Με τον 

τρόπο αυτό λοιπόν, ουςιαςτικά βελτιϊνουν και τισ οικονομικζσ επιδόςεισ του 

χϊρου εργαςίασ τουσ. Επιπλζον, τα οφζλθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και για 

τον ίδιο τον εργαηόμενο, είναι ςθμαντικά. Σφμφωνα με ζρευνα ςτο Θνωμζνο 

Βαςίλειο, ςχετικά με τισ επιδράςεισ τθσ κατάρτιςθσ ςτισ αμοιβζσ των εργαηομζνων, 

διαπιςτϊκθκε ότι θ κατάρτιςθ που χρθματοδοτείται από τουσ εργοδότεσ ζχει 

κετικι επίδραςθ ςτισ αμοιβζσ, κακϊσ αυξάνει το μιςκό του εργαηόμενου κατά 10% 

(Booth & Bryan, 2005), ενϊ παράλλλα θ αυτοχρθματοδοτοφμενθ κατάρτιςθ δεν 

βρζκθκε να είχε επιδράςεισ ςτουσ μιςκοφσ.  

Σθμαντικό εργαλείο, λοιπόν, ςτθν προςπάκεια για τθν αντιμετϊπιςθ των 

επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ, αποτελεί θ αξιοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ των ςτελεχϊν και εργαηομζνων τόςο του ιδιωτικοφ όςο και του 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα, ςτον μζγιςτο δυνατό βακμό. Ο εμπλουτιςμόσ των 

γνϊςεων και δεξιοτιτων αλλά και θ απόκτθςθ νζων γνϊςεων και ςτάςεων, 

ςυμβάλλει τόςο ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςι τουσ από τουσ χϊρουσ εργαςίασ τουσ 

όςο ςτθν παραμονι τουσ ςτθν ενεργό απαςχόλθςθ. Θ διευκόλυνςθ τθσ 

προςαρμογισ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, των νεοειςερχόμενων 

ατόμων και των ανζργων, ιδιαίτερα των νζων και των μακροχρόνια ανζργων, όπωσ 

επίςθσ και κοινωνικά ευπακϊν ομάδων, είναι επίςθσ όχι μόνο ςθμαντικι αλλά και 

απαραίτθτθ.  

Τα αποτελεςματικά και ποιοτικά προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

είναι ηωτικισ ςθμαςίασ ειδικότερα για τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ και 
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τθσ απόκτθςθσ των βαςικϊν και απαιτοφμενων πλζον δεξιοτιτων από όλουσ. Οι 

υποδομζσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ που διακζτουν οι ςχολζσ, τα ιδρφματα και 

οργανιςμοί εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, κακϊσ και οι επιχειριςεισ χρειάηεται να 

εκςυγχρονιςτοφν περαιτζρω αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ που προςφζρουν οι 

τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (ΤΡΕ), δεδομζνου ότι το 

εκπαιδευτικό επίπεδο επθρεάηει ολοζνα και περιςςότερο τισ επαγγελματικζσ 

προοπτικζσ κάκε ατόμου και κατά ςυνζπεια τισ ευκαιρίεσ του για καλφτερεσ 

ςυνκικεσ ηωισ. Στθν Ελλάδα, ο ςχεδιαςμόσ, θ οργάνωςθ, θ υλοποίθςθ και θ 

αξιοποίθςθ των προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ δεν 

ζχουν αποδϊςει ακόμα, τα αναμενόμενα αποτελζςματα. Ωσ ςυνζπεια, ςυχνά 

αρκετά από τα προγράμματα ΣΕΚ χαρακτθρίηονται κυρίωσ από τθ χαμθλι ςφνδεςι 

τουσ με τθ ςφαίρα τθσ απαςχόλθςθσ, τθ χαλαρι ςχζςθ τουσ με τθ διαδικαςία 

διατιρθςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ και τον ιςχνό βακμό ςυνάφειασ μεταξφ 

απαςχόλθςθσ και γνωςτικοφ αντικειμζνου του προγράμματοσ (Σταμπουλισ, 

Βαλκάνοσ & Βλάχου, 2013).  

Ζνασ τρόποσ για τθν επίλυςθ των παραπάνω ηθτθμάτων, είναι θ προϊκθςθ 

τθσ μάκθςθσ με βάςθ τθν εργαςία, ενςωματϊνοντασ ςτοιχεία όπωσ θ πρακτικι 

άςκθςθ, θ απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων, θ ςυμμετοχι 

ςε προγράμματα κατάρτιςθσ είτε ςυμβατικά είτε εξ’αποςτάςεωσ και γενικότερα ο 

ςυνολικόσ εμπλουτιςμόσ των ατόμων και των νοοτροπιϊν τουσ. Θετικό ςτοιχείο 

ωςτόςο, αποτελεί το γεγονόσ, ότι ιςχυρό κίνθτρο ςυμμετοχισ ςε προγράμματα 

ΔΒΜ, είναι θ ιςχυρι επικυμία των ςυμμετεχόντων, εργαηομζνων και ςτελεχϊν ςε 

μικρζσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, να αποκτιςουν ειδικζσ γνϊςεισ και να ςτθρίξουν τισ 

επιχειρθματικζσ τουσ δράςεισ και τθν επαγγελματικι τουσ ανζλιξθ, αμφιςβθτϊντασ 

ταυτόχρονα ότι τθν άποψθ ότι θ εκπαίδευςθ ςτθ κζςθ εργαςίασ (on the job 

training) είναι αποτελεςματικι και δθμοφιλισ (Θεοδϊρου, 2012). 

Θ εκπαίδευςθ λοιπόν, είναι ζνασ από τουσ βαςικοφσ τομείσ, ςτον οποίο ζχουν 

ςιμερα μεγάλθ επίδραςθ οι ΤΡΕ. Σφμφωνα με μελζτθ τθσ Αμερικανικισ Εταιρείασ 

Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ το 95% των εταιρειϊν που ςυμμετείχαν, 

χρθςιμοποιοφςαν κάποιασ μορφισ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, όχι τόςο για τθ μείωςθ 
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του κόςτουσ εκπαίδευςθσ αλλά κυρίωσ για τθ βελτίωςθ του τρόπου με τον οποίο ο 

οργανιςμόσ δραςτθριοποιείται επιχειρθματικά (Sunoo, 2001). Για παράδειγμα, θ 

Unilever διαπίςτωςε ότι μετά από μια εξ’αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ των 

αντιπροςϊπων πωλιςεων, οι πωλιςεισ παρουςίαςαν αφξθςθ κατά αρκετά 

εκατομμφρια δολλάρια. Ομοίωσ θ Hewlett-Packard εξετάηοντασ τον τρόπο με τον 

οποίο επθρεάηοταν οι υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν από τα προγράμματα 

θλεκτρονικισ μάκθςθσ, διαπίςτωςε ότι οι αντιπρόςωποι πωλιςεων ιταν ςε κζςθ 

να απαντιςουν ταχφτερα και με μεγαλφτερθ ακρίβεια ςε ερωτιςεισ, βελτιϊνοντασ 

ζτςι τισ ςχζςεισ μεταξφ πελατϊν και ατόμων που προςζφεραν τισ υπθρεςίεσ.  

Άλλοσ βαςικόσ τομζασ, ςτον οποίο είχαν μεγάλθ επίδραςθ οι νζεσ 

τεχνολογίεσ και ςυνδεζται ςτενά με τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτελεχϊν και 

εργαηομζνων, είναι ο τομζασ τθσ Διοίκθςθσ των Ανκρωπίνων Ρόρων (ΔΑΡ). Ρολλζσ 

επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν πλζον κατάλλθλεσ εφαρμογζσ που αυτοματοποιοφν 

τισ ςυνικεισ διαδικαςίεσ ςτρατολόγθςθσ, επιλογισ, κατατόπιςθσ, εκπαίδευςθσ, 

εκτίμθςθσ τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων, βελτιϊνοντασ τθν ποιότθτα των 

προςφερόμενων υπθρεςιϊν (Robbins et al., 2012). Με τον τρόπο αυτό 

πραγματοποιείται ζνασ επιτυχθμζνοσ ςχεδιαςμόσ απαςχόλθςθσ15 (employment 

planning) δθλαδι διαςφαλίηεται ο ςωςτόσ αρικμόσ και τφποσ εργαηομζνων ςτθν 

κατάλλθλθ κζςθ, τθν κατάλλθλθ ςτιγμι με ςκοπό τθν επίτευξθ των ςυνολικϊν 

ςτόχων.  

Από τα παραπάνω προκφπτει ότι ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ τθσ ΣΕΚ 

ςθμαντικι δραςτθριότθτα αλλά και αναγκαιότθτα αποτελεί θ επαγγελματικι 

κατάρτιςθ ςτελεχϊν και εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ, θ οποία πραγματοποιείται 

τόςο ενδοεπιχειρθςιακά όςο και διεπιχειρθςιακά. Σε αυτι τθ δραςτθριότθτα, ςτθ 

ςθμερινι χρονικι ςυγκυρία, χρθςιμοποιοφνται πολλζσ διαφορετικζσ μορφζσ 

κατάρτιςθσ και με τθ χριςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ (ςυμβατικι, θλεκτρονικι, μικτι 

κατάρτιςθ) αφοφ θ ανάγκθ καλλιζργειασ νζων δεξιοτιτων αλλά και ψθφιακϊν 

δεξιοτιτων, εντείνεται ςτα πλαίςια του ςθμερινοφ απαιτθτικοφ εργαςιακοφ 
                                                           
15

 Θ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ απαςχόλθςθσ επικεντρϊνεται ςε δφο ςτάδια: Α) τθν εκτίμθςθ των 

υφιςτάμενων ανκρϊπινων πόρων και των μελλοντικϊν αναγκϊν, και Β) τθν ανάπτυξθ ςχεδίου για τθν 
ικανοποίθςθ των αναγκϊν αυτϊν (Robbins, et al., 2012) 
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περιβάλλοντοσ. Επιπλζον, θ ανάγκθ για άμεςθ και ευζλικτθ ανταπόκριςθ ςτο 

εξωτερικό περιβάλλον μιασ επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ, μεταβάλλει και τθν 

εςωτερικι οργάνωςθ τθσ παραγωγισ προσ μια νζα οργάνωςθ εργαςίασ 

περιςςότερο λειτουργικισ, αποδοτικισ και με διαρκι ικανότθτα προςαρμογισ ςε 

αλλαγζσ, κάτι το οποίο ςχετίηεται τόςο με τα άτομα όςο και με όλα τα ςυςτιματα 

ψθφιακισ υποβοικθςθσ τθσ εργαςίασ μζςα ςτο εργαςιακό περιβάλλον τθσ 

επιχείρθςθσ ι του οργανιςμοφ. Είναι ςαφζσ ότι θ τεχνολογία διαχείριςθσ 

πλθροφοριϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθν λειτουργικι χριςθ τθσ, κάνει εφικτό αυτό το 

είδοσ διοίκθςθσ (Χαραμισ, 2001).  

Επομζνωσ, ανεξάρτθτα από τθν ποιότθτα των εκροϊν του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ και για τθν κάλυψθ του χάςματοσ δεξιοτιτων, θ επαγγελματικι 

κατάρτιςθ των ςτελεχϊν και εργαηομζνων ςτισ επιχειριςεισ είναι αναγκαία, διότι 

το ςθμερινό εργαςιακό περιβάλλον απαιτεί τεχνολογικό και οργανωτικό 

εκςυγχρονιςμό με μεγάλεσ ταχφτθτεσ, κακϊσ και εμπζδωςθ λειτουργικϊν 

ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Είναι διαπιςτωμζνο ότι θ ποςότθτα των 

προςφερομζνων καταρτίςεων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ παραπάνω περιγραφόμενθσ 

προςαρμογισ ςτελεχϊν και εργαηομζνων ςτισ επιχειριςεισ, απαιτεί τθ δικι τθσ 

διαχείριςθ πλθροφοριϊν τόςο όςον αφορά ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, όςο και ςτθ διοίκθςθ του ίδιου του ςυςτιματοσ 

κατάρτιςθσ.  

Θ Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Ρόρων (ΔΑΡ) ι Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

(ΔΑΔ) (Human Resources Management), είναι πλζον μια ςυνεκτικι και απαραίτθτθ 

προςζγγιςθ ςτθ διοίκθςθ του ανκρϊπινου παράγοντα, ο οποίοσ είναι ο 

βαςικότεροσ άυλοσ πόροσ ςε μια επιχείρθςθ, φορζα ι οργανιςμό. Θ λειτουργία τθσ 

ΔΑΡ είναι μια τεχνικι προςζγγιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ διαφορετικι από 

τισ προχπάρχουςεσ, διότι ωκεί τα ςτελζχθ να εκφράηουν με ςαφινεια τουσ 

ςτόχουσ, να τουσ εξειδικεφουν, να τουσ κακιςτοφν κατανοθτοφσ ςτουσ 

εργαηόμενουσ, παρζχοντασ ταυτόχρονα τα κατάλλθλα μζςα για τθν επίτευξι τουσ. 

Ωσ προςζγγιςθ λοιπόν, θ ΔΑΡ ςυγκλίνει ςτθν προςζλκυςθ, εκπαίδευςθ, 

αξιολόγθςθ και ανταμοιβι του ανκρϊπινου δυναμικοφ, αντιμετωπίηοντασ τον 



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
Θεωρθτικό Ρλαίςιο:  
1. Συνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Κατάρτιςθ και Αναγκαιότθτα Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Page 38 

ανκρϊπινο παράγοντα ωσ τον πλζον ςθμαντικό για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ 

επιχείρθςθσ (DeNisi & Griffin, 2001). 

Από τα παραπάνω προκφπτει ότι θ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ 

των ςτελεχϊν και των εργαηομζνων, είναι ουςιαςτικά μια βαςικι επζνδυςθ κάκε 

υγειοφσ και ςφγχρονου οργανιςμοφ, δεδομζνου ότι είναι ουςιαςτικά επζνδυςθ 

ςτουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ ςυμβάλλοντασ ευρφτερα ςτθν προϊκθςθ τθσ 

επιχειρθςιακισ ικανότθτασ (McGinnis, 2013). Θ ΣΕΚ, λοιπόν είναι απαραίτθτθ, γιατί 

θ προςζγγιςθ τθσ ΔΑΡ ςτθρίηεται ςε ζνα ευρφ πλικοσ επιςτθμονικϊν πεδίων 

(Οργανωςιακι Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Εκπαίδευςθ, Οικονομικά, Διοίκθςθ 

Αλλαγϊν κ.ά) αλλά ταυτόχρονα και ςε ζνα πλικοσ δεξιοτιτων (ςυνεργατικότθτα, 

επικοινωνία, προςαρμοςτικότθτα, ευελιξία, ικανότθτα διαλόγου, ικανότθτα 

εργαςίασ ςε ομάδα). Είναι φανερό ότι πολλά από αυτά τα ςτοιχεία είναι εφικτό να 

προωκθκοφν μζςω κατάλλθλα ςχεδιαςμζνων προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ.  

Θ εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν και εργαηομζνων (employee training) είναι 

ουςιαςτικά μια μακθςιακι εμπειρία που επιδιϊκει ςχετικά μόνιμθ αλλαγι ςτουσ 

εργαηομζνουσ, βελτιϊνοντασ τθν ικανότθτα απόδοςθσ ςτθν εργαςία. Συνεπϊσ 

περιλαμβάνει μεταβολι ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, νοοτροπίεσ, ςτάςεισ και 

ςυμπεριφορζσ. Σε πρακτικό επίπεδο, ζνα μεγάλο μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ 

υλοποιείται κατά τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ. Ωςτόςο, θ εκπαίδευςθ εν ϊρα 

εργαςίασ, είναι πικανό να επιφζρει αναςτάτωςθ και αφξθςθ ςτον αρικμό των 

ςφαλμάτων, κακϊσ ςυντελείται θ μάκθςθ. Για το λόγο αυτό, είναι μάλλον 

προτιμότερα τα προγράμματα ΣΕΚ τα οποία όταν είναι ςωςτά ςχεδιαςμζνα, 

καλφπτουν πολλζσ από τισ ανάγκεσ των επιχειριςεων. Αυτό διότι μποροφν να 

εξαςφαλίςουν ότι τα ςτελζχθ ςε κρίςιμεσ κζςεισ, μζςω τθσ κατάλλθλθσ 

κακοδιγθςθσ και ενκάρρυνςθσ των προγραμμάτων ΣΕΚ, εφοδιάηονται με τισ 

κατάλλθλεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ, ϊςτε να μποροφν να φτάνουν ςε υψθλά 

επίπεδα υπευκυνότθτασ αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτζσ τουσ ςτο μζγιςτο βακμό.  
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υψθλζσ απαιτιςεισ που προκφπτουν ςτο πλαίςιο τθσ 

παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ για εξειδικευμζνο ευζλικτο και ευπροςάρμοςτο 

ανκρϊπινο δυναμικό και δεδομζνθσ τθσ χαμθλισ ελκυςτικότθτασ που διακρίνει 

ακόμθ και ςιμερα το πεδίο τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, ο κλάδοσ τθσ ΣΕΚ 

λειτουργεί αντιςτακμιςτικά ςυμβάλλοντασ εδϊ και χρόνια ςτον εμπλουτιςμό και 

τον εκςυγχρονιςμό των δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ κάκε χϊρασ 

(Σταμπουλισ, Βαλκάνοσ & Βλάχου, 2013). 

Μάλιςτα, ςχετικά με αυτό, υπάρχουν και διεκνείσ διαγωνιςμοί ςχετικοί με τισ 

«επιχειριςεισ όπου αξίηει να δουλεφεισ», όπου ουςιαςτικά βραβεφονται οι 

επιχειριςεισ εκείνεσ που δίνουν ζμφαςθ ςτα άυλα περιουςιακά τουσ ςτοιχεία 

(Alba, 2003). Εξάλλου είναι προφανισ θ ςτενι ςχζςθ μεταξφ των άυλων ςτοιχείων 

με τα υλικά οφζλθ, θ οποία ςχζςθ μπορεί να οδθγιςει ςε ςθμαντικι αφξθςθ τθσ 

εταιρικισ απόδοςθσ.  

Θ άποψθ αυτι είναι πλιρωσ εδραιωμζνθ16 ςτθν αντίλθψθ των ανϊτερων 

ςτελεχϊν των ανεπτυγμζνων επιχειριςεων. Μάλιςτα το ενδιαφζρον ζχει ςιμερα 

μετακυλιςει ςτθν ζννοια τθσ επενδυτικισ απόδοςθσ (ROI) τθσ εκπαίδευςθσ (Return 

On Investment in training), όπου τα ςτελζχθ εταιρειϊν απαιτοφν τθ δικαιολόγθςθ 

των δαπανϊν που επενδφονται ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο και κατ’επζκταςθ ςτα 

επενδυτικά προγράμματα. Στθν Ελλάδα ωςτόςο, ενϊ όλοι οι εμπλεκόμενοι 

πιςτεφουν ςκεναρά ςτθν αξία τθσ εκπαίδευςθσ, ελάχιςτεσ εταιρείεσ καταφεφγουν 

ςτθ μζτρθςθ του ROI ςτα εκπαιδευτικά τουσ προγράμματα (Βαλκάνοσ et al., 2015). 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςυνολικι αναβάκμιςθ τόςο ςτο διοικθτικό όςο και ςτο 

τεχνοκρατικό δυναμικό, για όλουσ τουσ προαναφερκζντεσ ςκοποφσ, κακιςτά τισ 

επιχειριςεισ ςοφότερεσ διότι μποροφν να εφαρμόςουν τθν επεξεργαςμζνθ γνϊςθ 

ςχετικά με το «πωσ», το «πότε» και το «που», αναβακμίηοντασ τελικά τα 

προςφερόμενα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ. Για το λόγο αυτό, θ ςυνεχιηόμενθ 

επαγγελματικι κατάρτιςθ είναι ουςιαςτικά μια παραγωγικι επζνδυςθ, επειδι 
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ο
 Ρανελλινιο Επιςτθμονικό Συνζδριο Δια Βίου Μάκθςθσ (2015): ΔΒΜ και Σφγχρονθ Κοινωνία, Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ, Εκπαίδευςθ και Εργαςία – Άρκρο: Θ ςπουδαιότθτα τθσ ΔΒΜ ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ των ελλθνικϊν επιχειριςεων μζςα από το ROI, Βαλκάνοσ Ε., Αλαμίςθ Β., Αρβανίτθ Ε.  
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αυξάνει τα γενικά αλλά και ειδικά παραγωγικά προςόντα των ςτελεχϊν και 

εργαηομζνων. Πμωσ πζραν αυτοφ, αναβακμίηει γενικότερα το ανκρϊπινο 

δυναμικό, δθμιουργϊντασ ςταδιακά πολίτεσ με πολυδιάςτατεσ τεχνικζσ, 

μεκοδολογικζσ, μακθςιακζσ, οργανωτικζσ και επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ, 

αναβακμίηοντασ με τον τρόπο αυτό, υπθρεςίεσ και προϊόντα αλλά και 

ςυμβάλλοντασ ςτθν ποιότθτα ηωισ και ςτθν κοινωνικι ςυνοχι. 

 

1.3.  Η ΕΚ ςτελεχών και εργαζομένων: H ςυςχέτιςή τησ με το 

Εθνικό Πλαίςιο Προςόντων και οι διαδικαςίεσ πιςτοποίηςησ 

προςόντων 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα πλαίςια προςόντων, μετά από ζνα αρχικό ςτάδιο 

ανάπτυξθσ και κεςμοκζτθςθσ, βρίςκονται ιδθ ςε φάςθ ωρίμανςθσ ενϊ 

παρουςιάηονται ολοζνα και πιο λειτουργικά. Εξελίςςονται, από εργαλεία 

περιγραφισ των ςυςτθμάτων προςόντων, ςε μζςα για τθν μεταρρφκμιςθ και τον 

εκςυγχρονιςμό των ςυςτθμάτων αυτϊν, με όχθμα τα μακθςιακά αποτελζςματα. 

Άρχιςαν να αναπτφςςονται17 μόλισ τθν τελευταία δεκαετία, με τθν ϊκθςθ τθσ 

ςφςταςθσ του 2008 για τθ κζςπιςθ του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων (EQF).  

Το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων ι Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Επαγγελματικϊν 

Ρροςόντων είναι ζνα κοινό ευρωπαϊκό πλαίςιο αναφοράσ το οποίο ςυνδζει τα 

ςυςτιματα επαγγελματικϊν προςόντων των χωρϊν, λειτουργϊντασ ωσ μθχανιςμόσ 
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 Θ ανάπτυξθ του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων ξεκίνθςε το 2004, ωσ απάντθςθ ςτα αιτιματα των 

κρατϊν μελϊν, των κοινωνικϊν εταίρων κ.ά. για ζνα κοινό ςθμείο αναφοράσ προσ ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ 
των επαγγελματικϊν προςόντων. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, με τθν υποςτιριξθ μιασ Ομάδασ Εμπειρογνωμόνων 
του ΕΡΡ, κατάρτιςε ζνα ςχζδιο προτείνοντασ ζνα πλαίςιο 8 επιπζδων με βάςθ τα μακθςιακά αποτελζςματα, 
ςτόχοσ του οποίου ιταν θ διευκόλυνςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ δυνατότθτασ μεταφοράσ / αναγνϊριςθσ των 
επαγγελματικϊν προςόντων και θ υποςτιριξθ τθσ διά βίου μάκθςθσ. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δθμοςιοποίθςε 
το ζγγραφο αυτό για διαβοφλευςθ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, το δεφτερο εξάμθνο του 2005. Θ ανταπόκριςθ ςτθ 
διαβοφλευςθ κατζδειξε τθν ευρφτατθ υποςτιριξθ των Ευρωπαίων ενδιαφερομζνων για τθν πρόταςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ηθτϊντασ παράλλθλα και μια ςειρά διευκρινίςεων και απλοποιιςεων. Σε ανταπόκριςθ 
προσ αυτά, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι τροποποίθςε τθν πρόταςθ, βαςιηόμενθ ςτισ προτάςεισ των 
εμπειρογνωμόνων από τισ 32 χϊρεσ που ςυμμετείχαν, κακϊσ και των ευρωπαϊκϊν κοινωνικϊν εταίρων. Στθ 
ςυνζχεια, το ανακεωρθμζνο κείμενο υιοκετικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ πρόταςθ ςτισ 6 
Σεπτεμβρίου του 2006. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο διαπραγματεφτθκαν με επιτυχία τθν 
πρόταςθ κατά τθ διάρκεια του 2007, καταλιγοντασ ςτθν επίςθμθ υιοκζτθςθ του ΕΡΡ το Φεβρουάριο του 2008 
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2014) 
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μετατροπισ για τθν ευκολότερθ ανάγνωςθ και κατανόθςθ των επαγγελματικϊν 

προςόντων ςε διαφορετικζσ χϊρεσ και ςυςτιματα ςτθν Ευρϊπθ. Το Ευρωπαϊκό 

Ρλαίςιο Ρροςόντων ζχει δφο βαςικοφσ ςτόχουσ: 

 τθν προϊκθςθ τθσ κινθτικότθτασ των πολιτϊν από χϊρα ςε χϊρα, 

 τθ διευκόλυνςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ.  

Επιπλζον, προωκοφνται ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 

κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με το κοινό πλαίςιο διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, παράλλθλα 

με τθ δθμιουργία εκνικϊν πλαιςίων επαγγελματικϊν προςόντων και τθ 

διαμόρφωςθ νζων προτφπων και προγραμμάτων ςπουδϊν (Καρατηογιάννθσ & 

Ρανταηι, 2014). Τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςιμερα, αποτελοφν μζςο 

και εργαλείο για τον ςυςτθματικό εκςυγχρονιςμό των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων. 

Ωσ εκ τοφτου, βρίςκονται πίςω από κάκε πρωτοβουλία πολιτικισ ςτθν εκπαίδευςθ 

και επαγγελματικι κατάρτιςθ, ενϊ τα κράτθ-μζλθ καλοφνται να τα αναπτφξουν και 

να τα χρθςιμοποιιςουν.  

Το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Επαγγελματικϊν Ρροςόντων (ΕΡΕΡ) είναι μια νζα 

προςζγγιςθ ςτθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτον τομζα των επαγγελματικϊν 

προςόντων. Θ ειςαγωγι μιασ ςειράσ επιπζδων αναφοράσ και περιγραφικϊν 

δεικτϊν που κα βαςίηεται ςτα μακθςιακά αποτελζςματα18 και κα καλφπτει όλεσ τισ 

μορφζσ επαγγελματικϊν προςόντων και όλο το εφροσ των επιπζδων 

επαγγελματικϊν προςόντων δεν ζχει επιχειρθκεί ςτο παρελκόν. Κατά ςυνζπεια, θ 

επιτυχισ υλοποίθςθ του ΕΡΕΡ απαιτεί από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ να ζχουν 

ςαφι κατανόθςθ των ςτόχων και των βαςικϊν προτεινόμενων λειτουργιϊν του 

πλαιςίου, των αρχϊν και τθσ λογικισ που εφαρμόηεται κατά τον κακοριςμό του 

πλαιςίου (πϊσ δομικθκαν οι περιγραφικοί δείκτεσ, πϊσ κα πρζπει να 

ερμθνεφονται;) και των απαιτιςεων για τθν υλοποίθςθ (ςε ότι αφορά τθ 

                                                           
18

 Ωσ µακθςιακό αποτζλεςµα ορίηεται µια διατφπωςθ όλων αυτϊν που ο εκπαιδευόµενοσ γνωρίηει, κατανοεί 
και µπορεί να κάνει µετά τθν ολοκλιρωςθ µιασ διαδικαςίασ εκµάκθςθσ. Κατά ςυνζπεια, το ΕΡΕΡ δίνει ζµφαςθ 
ςτα αποτελζςµατα τθσ µάκθςθσ και όχι ςτισ ειςροζσ, όπωσ θ διάρκεια των ςπουδϊν. Τα µακθςιακά 
αποτελζςµατα κατανζµονται ςε τρεισ κατθγορίεσ - γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ. Αυτό ςθµαίνει ότι τα 
επαγγελµατικά προςόντα – ςε διαφορετικοφσ ςυνδυαςµοφσ – περιλαµβάνουν µεγάλο εφροσ µακθςιακϊν 
αποτελεςµάτων, ςυµπεριλαµβανοµζνθσ τθσ κεωρθτικισ γνϊςθσ, των πρακτικϊν και τεχνικϊν δεξιοτιτων και 
των κοινωνικϊν ικανοτιτων, όπου θ ικανότθτα τθσ ςυνεργαςίασ µε άλλουσ παίηει ηωτικό ρόλο (Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι, 2009, Το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Επαγγελματικϊν Ρροςόντων για τθ ΔΒΜ). 
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ςυμμετοχι των ενδιαφερομζνων, τθ διαφάνεια, τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ και τθν 

αξιολόγθςθ από ομότιμουσ) (Ευρωπαϊκι Επιτροπι19, 2008). 

Ο μελλοντικόσ αντίκτυποσ αυτϊν, εξαρτάται από το βακμό ςτον οποίο 

μποροφν να κάνουν τθ διαφορά για τουσ τελικοφσ χριςτεσ (Cedefop, 2016). Μια 

πρϊτθ εκτίμθςθ αποτελεςμάτων, διαφαίνεται ςε ζρευνα του Cedefop, τον 

Νοζμβριο του 2015, ςτθν οποία ςυμμετείχαν 39 χϊρεσ-μζλθ ςυνεργαςίασ για το 

ευρωπαϊκό πλαίςιο προςόντων. Από τθν ζρευνα αυτι, προζκυψαν ςθμαντικά 

αποτελζςματα όπωσ  

(1) Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ το εκνικό πλαίςιο προςόντων κεωρείται πλζον 

αναπόςπαςτο τμιμα του εκνικοφ ςυςτιματοσ προςόντων 

(2) Ρολλζσ χϊρεσ κεωροφν τθ κζςπιςθ μιασ ιςχυρισ νομικισ βάςθσ με ςαφείσ 

πολιτικοφσ ςτόχουσ, ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ διαςφάλιςθ και τθν 

αποςαφινιςθ του μελλοντικοφ ρόλου των πλαιςίων 

(3) Ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ και μζςο διαςφάλιςθσ τθσ βιωςιμότθτασ των 

εκνικϊν πλαιςίων κεωρείται θ ενεργόσ ςυμμετοχι και θ δζςμευςθ των 

ενδιαφερομζνων εντόσ και εκτόσ του ςυςτιματοσ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ 

Στθν ίδια ζρευνα, κάποιεσ χϊρεσ όπωσ θ Νορβθγία και θ Ελλάδα, 

επεςιμαναν ότι ο επαναπροςδιοριςμόσ των εκνικϊν πολιτικϊν προτεραιοτιτων 

μπορεί να επθρεάςει εργαλεία που τζκθκαν πρόςφατα ςε εφαρμογι, όπωσ τα 

εκνικά πλαίςια προςόντων. Οι προοπτικζσ που διακρίνονται από τθν 

προαναφερκείςα ζρευνα, δείχνουν ότι τα εκνικά πλαίςια προςόντων ςτθν Ευρϊπθ 

κα βρεκοφν αντιμζτωπα με διάφορεσ προκλιςεισ όπωσ  

 βελτίωςθ τθσ ενςωμάτωςθσ ςτα εκνικά πλαίςια μθχανιςμϊν επικφρωςθσ τθσ 

μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ 

 ανάγκθ προϊκθςθσ τθσ χριςθσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων για τθν 

ανάπτυξθ και τθν ανακεϊρθςθ των πρότυπων προςόντων, των 

προγραμμάτων ςπουδϊν και τθσ αξιολόγθςθσ 
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 Ευρωπαϊκι Επιτροπι (2008), Επεξιγθςθ του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Επαγγελματικϊν Ρροςόντων για τθ ΔΒΜ, 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture 
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 ενςωμάτωςθ των εκνικϊν πλαιςίων ςτισ επίςθμεσ πολιτικζσ εκπαίδευςθσ, 

κατάρτιςθσ και απαςχόλθςθσ ϊςτε να αξιοποιθκοφν πλιρωσ όλεσ οι 

δυνατότθτεσ τουσ 

 γνωςτοποίθςθ των εκνικϊν πλαιςίων ςτο ευρφ κοινό τόςο ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ όςο και ςτον τομζα τθσ αγοράσ εργαςίασ 

 διαςφνδεςθ των εκνικϊν πλαιςίων προςόντων με πολιτικζσ και πρακτικζσ 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

Χαρακτθριςτικό είναι ότι ιδθ το 2014, περιςςότερεσ από 150 χϊρεσ ςε 

παγκόςμιο επίπεδο βριςκόταν ςε διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ ι υλοποίθςθσ πλαιςίων 

προςόντων, ςφμφωνα με το Ραγκόςμιο Μθτρϊο Ρεριφερειακϊν και Εκνικϊν 

Ρλαιςίων Ρροςόντων, το οποίο δθμοςιεφτθκε το 2015 από κοινοφ από το Cedefop, 

τθν Unesco και το Ευρωπαϊκό Ιδρυμα Κατάρτιςθσ (ETF). Είναι, λοιπόν, ςαφζσ ότι θ 

διεκνισ ςυνεργαςία για τθν αξιοποίθςθ των εκνικϊν πλαιςίων προςόντων ζχει 

εντατικοποιθκεί, ενϊ θ Unesco διερευνά τθν τεχνικι και εννοιολογικι ςκοπιμότθτα 

τθσ αντιςτοίχιςθσ επιπζδων προςόντων ςε παγκόςμιο επίπεδο κακϊσ και τισ 

προχποκζςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ περιφερειακϊν πλαιςίων. 

Στθν Ελλάδα, ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και 

Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΕΟΡΡΕΡ) είναι ο αρμόδιοσ φορζασ για τθ 

δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων – ΕΡΡ (Hellenic 

Qualifications Framework), υπό τθν εποπτεία και το ςυντονιςμό του Υπουργείου 

Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Το ΕΡΡ ςτθν Ελλάδα, αναπτφςςεται από τον 

ΕΟΡΡΕΡ, ςε αντιςτοιχία με το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων20 (EQF) και επιπλζον 

αποτελεί το εκνικό ςθμείο αναφοράσ για το ςφςτθμα μεταφοράσ πιςτωτικϊν 

μονάδων (ECVET). Θ ανάπτυξθ του ΕΡΡ, που κεςμοκετικθκε με το νόμο για τθ δια 

βίου μάκθςθ (Ν.3879/2010), αναμζνεται να αποτελζςει ςθμαντικι παράμετρο ςτθ 

                                                           
20

 Το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων είναι ζνα μετα-πλαίςιο (Meta-framework) και αποτελεί κοινό πλαίςιο 
αναφοράσ για όλα τα Εκνικά Ρλαίςια Ρροςόντων. Χρθςιμεφει ωσ μθχανιςμόσ μετάφραςθσ ανάμεςα ςτα 
διαφορετικά ςυςτιματα απονομισ τίτλων/προςόντων και ςτα επίπεδά τουσ, τόςο για τθ γενικι τυπικι 
εκπαίδευςθ, όςο και για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ. Στοχεφει ςτθν υποςτιριξθ τθσ ΔΒΜ και 
τθσ κινθτικότθτασ των πολιτϊν. Εγκρίκθκε το 2008 (Σφςταςθ του Ευρ.Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ςχετικά με 
τθ κζςπιςθ του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου επαγγελματικϊν προςόντων για τθ ΔΒΜ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2009) 



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
Θεωρθτικό Ρλαίςιο:  
1. Συνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Κατάρτιςθ και Αναγκαιότθτα Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Page 44 

διαμόρφωςθ προςόντων, τθν προςαρμογι των προγραμμάτων και τθν προϊκθςθ 

των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων.  

Το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων (ΕΡΡ) είναι ζνα πλαίςιο κατάταξθσ προςόντων 

με τθ μορφι μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, ςφμφωνα με ζνα ςφνολο κριτθρίων 

επίτευξθσ επιπζδων μάκθςθσ. Αποτελεί περιγραφικό και όχι αξιολογικό εργαλείο 

των προςόντων που αποκτϊνται ςτθν τυπικι και μθ τυπικι (αρχικι και 

ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ και γενικι εκπαίδευςθ ενθλίκων) 

εκπαίδευςθ. Χρθςιμεφει ςτθ ςφνκεςθ ενόσ ςυνόλου με ενιαία κριτιρια και ςτο 

ςυντονιςμό των εκνικϊν υποςυςτθμάτων προςόντων, ενϊ ςτοχεφει ςτθν 

αναγνϊριςθ και ςυςχζτιςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων όλων των μορφϊν 

τυπικισ εκπαίδευςθσ, μθ-τυπικισ εκπαίδευςθσ και άτυπθσ μάκθςθσ, ϊςτε αυτά να 

πιςτοποιοφνται και να κατατάςςονται ςε επίπεδα κατά αντιςτοίχιςθ με τα επίπεδα 

του Ευρωπαϊκοφ Ρλαςίου Ρροςόντων.  

Το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων (EΡΡ) είναι ζνα πλαίςιο με οκτϊ επίπεδα ςτα 

οποία κατατάςςονται αρχικά οι τίτλοι ςπουδϊν και τα προςόντα που ζχουν 

αποκτθκεί μζςω του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ αρχικισ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ μετά από πιςτοποίθςθ. Σε μεταγενζςτερο ςτάδιο, κα 

αναπτυχκεί ςφςτθμα κατάταξθσ των προςόντων που αποκτϊνται μζςω τθσ μθ 

τυπικισ εκπαίδευςθσ και άτυπθσ μάκθςθσ. Οι τίτλοι ςπουδϊν – προςόντα 

αναλφονται ςε μακθςιακά αποτελζςματα δθλαδι ςε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, 

ικανότθτεσ και μποροφν να ελζγχονται ωσ προσ τθν ποιότθτά τουσ (Εκνικό Ρλαίςιο 

Ρροςόντων, www.nqf.gov.gr). Τα οκτϊ επίπεδα του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων 

καλφπτουν όλο το φάςμα των προςόντων του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 

από τθν πρωτοβάκμια ωσ τθν ανϊτατθ και των προςόντων τθσ αρχικισ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ μετά από πιςτοποίθςθ. Απευκφνεται ςε 

εκπαιδευόμενουσ, εργαηόμενουσ, ανζργουσ, εργοδότεσ, παρόχουσ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ, φορείσ πιςτοποίθςθσ προςόντων, ςυμβοφλουσ επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ, κοινωνικοφσ εταίρουσ, επιμελθτιρια, κοινωνικοφσ φορείσ, 

επαγγελματικοφσ κλάδουσ και γενικά ςε κάκε πολίτθ που είναι κάτοχοσ τίτλου 

ςπουδϊν.  

http://www.nqf.gov.gr/
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Με βάςθ το παραπάνω Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων, τισ εναλλακτικζσ 

δυνατότθτεσ πιςτοποίθςθσ προςόντων ςε διεκνζσ και εκνικό επίπεδο και τθν 

αναγκαιότθτα ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ των πιςτοποιθτικϊν κατάρτιςθσ αλλά και 

τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά εργαςίασ (ΦΕΚ 

4115/24/2013), τα ςυςτιματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κα πρζπει να 

προςαρμοςτοφν με το ςυγκεκριμζνο πλαίςιο.  

Οι αλλαγζσ που επιφζρει το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων ςτο εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα τθσ χϊρασ, μποροφν ίςωσ να ςυνοψιςκοφν ςε δφο βαςικά ςθμεία, τα 

οποία είναι:  

Α)  Υϊοκετείται επίςθμα θ λογικι του μακθςιακοφ αποτελζςματοσ ωσ αναγκαία 

προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ ι / και τθ κζςπιςθ νζων τίτλων / προςόντων, δθλαδι 

ουςιαςτικά θ εςτίαςθ ςτο μακθςιακό αποτζλεςμα αποτελεί μια ςθμαντικι αλλαγι 

για το τρζχον εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ μασ, 

Β)  Αυξάνεται θ δυνατότθτα ελζγχου και θ διαςφάλιςθ ποιότθτασ όλων των 

χορθγοφμενων τίτλων ςτθ χϊρασ μασ, δθλαδι πρακτικά επιχειρείται για πρϊτθ 

φορά ςτθ χϊρα μασ, θ κρατικι αναγνϊριςθ, βάςθ ςυγκεκριμζνων όρων και 

προχποκζςεων, των τίτλων των διαφόρων εκπαιδευτικϊν φορζων (δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν) που αναπτφςςουν εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα και οι οποίοι κατζχουν 

το δικαίωμα χοριγθςθσ τίτλων.  

Το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων αναμζνεται ςταδιακά να επιφζρει πολλά 

κετικά αποτελζςματα όπωσ τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ των προςόντων και τθ 

ςφνδεςι τουσ με τθν εργαςία και τθν απαςχόλθςθ, τθν υποςτιριξθ τθσ ΔΒΜ μζςω 

τθσ διαςφνδεςθσ όλων των μορφϊν τυπικισ, μθ-τυπικισ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ, 

τθν αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ εκπαιδευομζνων και εργαηομζνων, τισ δυνατότθτεσ 

επαγγελματικισ εξζλιξθσ κακϊσ και τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ 

ςυμμετοχισ ςτισ διαδικαςίεσ δια βίου μάκθςθσ.  

Ραράλλθλα με τθν ανάπτυξθ του Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων, βρίςκεται ςε 

εξζλιξθ θ δθμιουργία ςυςτιματοσ επικφρωςθσ και πιςτοποίθςθσ προςόντων. Θ 

ολοκλιρωςθ του κα δϊςει τθ δυνατότθτα ακόμα ςε ανκρϊπουσ που απζκτθςαν 
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προςόντα μζςα από διαδρομζσ μθ τυπικισ και άτυπθσ εκπαίδευςθσ, να 

επικυρϊςουν και να πιςτοποιιςουν τα προςόντα αυτά επιφζροντασ ζτςι μια 

λείανςθ ςτο φαινόμενο του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Χαρακτθριςτικό είναι ότι 

μζχρι ςτιγμισ, δεν υπάρχει κάποιοσ τρόποσ επικφρωςθσ και πιςτοποίθςθσ των 

γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων που αποκτικθκαν μζςω μθ τυπικισ και 

άτυπθσ μάκθςθσ, παρά το γεγονόσ ότι ζνα μεγάλο μζροσ των επαγγελματικϊν 

δεξιοτιτων των πολιτϊν προζρχονταν από ακριβϊσ τζτοια μάκθςθ. Αυτό ςθμαίνει 

ότι οι εργαηόμενοι ενδζχεται να ζχουν περιοριςμζνεσ ευκαιρίεσ επαγγελματικισ 

ανζλιξθσ, αλλά και οι αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν να αντιμετωπίηουν ζλλειψθ 

επαγγελματιςμοφ21 (Cedefop, 2014).  

Θ εξζλιξθ αυτι τθσ πιςτοποίθςθσ και επικυροποίθςθσ των προςόντων ςε 

αντιςτοιχία με τθν ζνταξθ ςε επίπεδο του ΕΡΡ, θ οποία ςαφϊσ διαφαίνεται να 

είναι ςθμαντικι, καλό είναι να είναι προβλζψιμθ ςτθν αρχιτεκτονικι των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που κα εξυπθρετοφν τθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ 

για τθν κατάρτιςθ ςτελεχϊν και εργαηομζνων ςτισ επιχειριςεισ, αλλά και ςτο 

ςχεδιαςμό των προγραμμάτων κατάρτιςθσ ΣΕΚ και των τρόπων πιςτοποίθςθσ 

αυτϊν. Εξάλλου θ ςχζςθ μεταξφ κατάρτιςθσ και απόδοςθσ των επιχειριςεων ζχει 

αποδειχκεί και ςε κεωρθτικό επίπεδο εξετάηοντασ τθ βιωςιμότθτα, τθν 

κερδοφορία και τθν ανάπτυξθ των επιχειριςεων κακϊσ και τθ ςυμβολι τθσ ςχζςθσ 

αυτισ ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ (Ιωαννίδθσ, 1999). 

 

1.4.  Ανάγκεσ διαχείριςησ πληροφοριών για τον ςχεδιαςμό και 

υλοποίηςη προγραμμάτων ΕΚ 

Οι εφαρμογζσ των ςφγχρονων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, ζχουν ενςωματωκεί 

πλζον ςτισ κακθμερινζσ κοινωνικζσ πρακτικζσ, προςδιορίηοντασ ςε μεγάλο βακμό 

τισ επαγγελματικζσ, διοικθτικζσ και κοινωνικζσ ςχζςεισ και κακιερϊνοντασ 

ταυτόχρονα ζνα νζο είδοσ λόγου, τον «ψθφιακό λόγο». Ζτςι διαμορφϊνουν ζνα 
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 Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κατάρτιςθ ςτθν Ελλάδα: Σφντομθ περιγραφι, Cedefop 2014 
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νζο είδοσ γραμματιςμοφ, τον «ψθφιακό γραμματιςμό», οπότε και ςυντελοφν ςτθ 

δθμιουργία νζου είδουσ πολιτιςμικϊν αντικειμζνων (Δαγδιλζλθσ, 2008).  

Ππωσ χαρακτθριςτικά είπε το 1972 ο Gordon Bell, «…οι ψθφιακζσ ςυςκευζσ 

κα αλλάξουν τον κόςμο όςο εξελίςςονται και κα χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ..». 

Σφμφωνα μάλιςτα με το νόμο του Bell22 (Bell’s Law), κάκε δζκα χρόνια 

διαμορφϊνεται μια νζα κατθγορία θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, ιδρφοντασ ζνα νζο 

κλάδο (Bell, 2008). Θ εξζλιξθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ζχει αλλάξει πλζον τον 

κλάδο των επιχειριςεων ζχοντασ εξελιχκεί ςε πρωταρχικι κινθτιριο δφναμθ τθσ 

εταιρικισ κερδοφορίασ και όπωσ διαφαίνεται αυτό κα ςυνεχιςτεί και ςτισ επόμενεσ 

δεκαετίεσ (Kronke & Boyle, 2017). Είναι λοιπόν, ευνόθτο ότι οι νζεσ τεχνολογίεσ 

είναι χριςιμεσ όχι μόνο για τον τομζα τθσ παραγωγισ, διανομισ και πϊλθςθσ αλλά 

και για τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε 

οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ, οπότε και για τουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν 

κατάρτιςθσ που λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά προσ αυτζσ. Οι ςυνκετικζσ 

πλθροφορίεσ για το ανκρϊπινο δυναμικό των επιχειριςεων ζρχονται να 

προςτεκοφν ςτισ ευρφτερεσ επεξεργαςίεσ πλθροφοριϊν, μζςω τθσ τεχνολογίασ που 

τα τελευταία χρόνια βοικθςε αποτελεςματικά τισ επιχειριςεισ να εξαπλωκοφν 

γεωγραφικά, να προςφζρουν νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ, να αναδιατάξουν 

ευζλικτα τισ ροζσ παραγωγισ και εργαςίασ και ςυνεπϊσ να μεταςχθματίςουν 

ςυνολικά τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.  

Ζτςι οι παραπάνω χριςεισ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ εντάςςονται εφκολα 

και ευζλικτα ςτο ςφγχρονο επιχειρθματικό περιβάλλον, το οποίο υφίςταται 

ςυνεχείσ ανακατατάξεισ και μεταβολζσ (Laudon & Laudon, 2006) για λόγουσ όπωσ: 

 Ραγκοςμιοποίθςθ (διοίκθςθ και ζλεγχοσ ςε παγκόςμια αγορά, ανταγωνιςμόσ 

ςε παγκόςμιεσ αγορζσ, διεκνείσ ομάδεσ εργαςίεσ, παγκόςμια ςυςτιματα 

παράδοςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν), 

 Άνοδοσ τθσ οικονομίασ τθσ πλθροφορίασ (οικονομίεσ που βαςίηονται ςτθ 

γνϊςθ και ςτισ πλθροφορίεσ, αςτακζσ περιβάλλον, περιοριςμζνεσ αντιλθπτικζσ 
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γνϊςεισ προςωπικοφ, μικρότερθ διάρκεια ηωισ προϊόντων, χρονικόσ 

ανταγωνιςμόσ), 

 Μεταςχθματιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ (λιγότερθ ιεραρχία και γραφειοκρατία, 

αποκζντρωςθ, ευελιξία, ςυνεργατικι και ομαδικι εργαςία, χαμθλότερα κόςτθ 

ςυναλλαγϊν και ςυντονιςμοφ), 

 Άνοδοσ τθσ ψθφιακισ οικονομίασ (ψθφιακά υποβοθκοφμενεσ επιχειριςεισ με 

πελάτεσ, προμθκευτζσ, εργαηόμενουσ, διεργαςίεσ και διαχειρίςεισ μζςω 

δικτφων, ταχεία ανίχνευςθ αλλαγϊν ςτο εξωτερικό περιβάλλον και άμεςθ 

ανταπόκριςθ ς’αυτζσ). 

Πλεσ οι παραπάνω ανακατατάξεισ ςυγκλίνουν με ζρευνα τθσ Rand 

Corporation23 (2004) ςχετικά με τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ των εργαηομζνων του 

21ου αιϊνα, ςφμφωνα με τθν οποία θ ραγδαία τεχνολογικι αλλαγι και ο 

αυξθμζνοσ διεκνισ ανταγωνιςμόσ κζτουν ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ τισ 

δεξιότθτεσ και τθν προετοιμαςία του εργατικοφ δυναμικοφ, ιδιαίτερα τθν 

ικανότθτά του να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ τθσ τεχνολογίασ και ςτθ μετατόπιςθ 

τθσ ηιτθςθσ. Οι δεξιότθτεσ αυτζσ επικεντρϊνονται ςε ςτοιχεία όπωσ 

ςυνεργατικότθτα, ευελιξία, προςαρμοςτικότθτα, ςκζψθ και κριτικι ικανότθτα, 

ανάλθψθ πρωτοβουλίασ, κ.ά.  

Σε γενικζσ γραμμζσ οι ανάγκεσ ςε τεχνολογία μια επιχείρθςθσ ι οργανιςμοφ 

καλφπτονται, ςυνικωσ, ςιμερα μζςω κάποιου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ 

Διοίκθςθσ (ΡΣΔ) το οποίο αντιςτοιχεί ςτον όρο Management Information System 

(MIS) και αναφζρεται ςτθ διοίκθςθ και τθ χριςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

τα οποία βοθκοφν τισ επιχειριςεισ να εκπλθρϊςουν τισ ςτρατθγικζσ τουσ. Το 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΡΣ) – Information System (IS) αναφζρεται, ωσ όροσ, ςτθ 

ςυγκζντρωςθ και ςυνφπαρξθ υλικοφ εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ, δεδομζνων, 

διαδικαςιϊν και ανκρϊπων που οδθγεί ςτθν παραγωγι πλθροφοριϊν. Τζλοσ ο 

όροσ Τεχνολογία Ρλθροφοριϊν (ΤΡ) – Information Technology (IT), αναφζρεται ςτα 

προϊοντα, ςτισ μεκόδουσ, ςτισ προκζςεισ και ςτα πρότυπα που χρθςιμοποιοφνται 
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για τθν παραγωγι πλθροφοριϊν (Kronke & Boyle, 2017). Ρζραν όμωσ από τθν 

χριςθ ενόσ ΡΣΔ ςε μια επιχείρθςθ, φορζα ι οργανιςμό υπάρχουν και άλλεσ 

τεχνολογίεσ, ςυχνά πιο ευζλικτεσ και οικονομικότερεσ, ικανζσ να καλφψουν ζνα 

ςθμαντικό εφροσ εργαςιϊν.  

Στθν οποιαδιποτε επιχείρθςθ, φορζα ι οργανιςμό, οι πλθροφορίεσ 

αποτελοφν κομβικό πόρο παραγωγισ προϊόντων και υπθρεςιϊν ιςοδφναμο με 

κάκε άλλο πόρο όπωσ το κεφάλαιο, θ ενζργεια, θ εργαςία, οι πρϊτεσ φλεσ, οι 

επενδφςεισ, κ.ά. Ο λόγοσ είναι ότι θ ποιότθτα των πλθροφοριϊν υποςτθρίηει, 

επθρεάηει και διαμορφϊνει τθ λιψθ αποφάςεων, θ οποία με τθ ςειρά τθσ είναι 

βαςικόσ παράγοντασ τόςο τθσ ποιότθτασ όςο και του κόςτουσ των παραγόμενων 

προϊόντων ι υπθρεςιϊν. Συνεπϊσ θ ανάγκθ για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν κακϊσ και τθ μετατροπι αυτϊν ςε χριςιμθ γνϊςθ 

είναι προφανισ. Στο ςθμείο αυτό εςτιάηει το κάκε πλθροφοριακό ςφςτθμα 

διοίκθςθσ, πάντα ςε ςυνδυαςμό με τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, του φορζα ι του 

οργανιςμοφ. Επιπλζον, θ γενικότερθ πλθροφοριακι αρχιτεκτονικι μιασ 

επιχείρθςθσ ι οργανιςμοφ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν υπάρχουςα 

οργανωτικι δομι αυτοφ.  

Για παράδειγμα, θ ανϊτατθ διοίκθςθ χρειάηεται ειδικζσ πλθροφορίεσ για τθν 

υποςτιριξθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ διαμόρφωςθσ πολιτικισ, τα 

διευκυντικά ςτελζχθ ζχουν ωσ αντικείμενο τον διοικθτικό ζλεγχο και τον 

προγραμματιςμό τθσ επιχείρθςθσ ςυνεπϊσ χρειάηονται κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ, 

οι υπάλλθλοι βοθκοφν τα ςτελζχθ που διαχειρίηονται τισ πλθροφορίεσ για τθν 

απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν, ενϊ τα τεχνικά ςτελζχθ υποςτθρίηουν τθ ςυνολικι 

και κακθμερινι λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ ι του οργανιςμοφ (Φωλίνασ, 2006).  

Κατά ςυνζπεια, θ αποτελεςματικι χριςθ των ΡΣΔ υλοποιείται μζςω τθσ 

λειτουργικισ αλλθλεπίδραςθσ τριϊν διαςτάςεων: άνκρωποι, οργάνωςθ, 

τεχνολογία.  
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ΔΙΑΓΑΜΜΑ 1 Θ πλθροφοριακι αρχιτεκτονικι μιασ επιχείρθςθσ ι οργανιςμοφ 

ςε επίπεδο οργάνωςθσ και ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ 

Αρκετά από τα υπάρχοντα πακζτα ψθφιακισ διαχείριςθσ που κυκλοφοροφν 

ςτθν αγορά, πρόερχονται από μεγάλεσ πολυεκνικζσ (Sap, Oracle, Microsoft) με 

ετιςιο τηίρο που ξεπερνά τα 100 διςεκατομμφρια ευρϊ. Αυτά με τθ ςειρά τουσ, για 

να είναι λειτουργικά και αποδοτικά πρζπει να καλφπτουν τισ ειδικζσ για κάκε χϊρα 

νομικζσ (local legal requirements) και επιχειρθματικζσ πρακτικζσ (business 

practices), φαινόμενο που ονομάηεται τοπικοποίθςθ (localization) του ςυςτιματοσ 

και ειδικά για τθν Ελλάδα ονομάηεται προφανϊσ Ελλθνικοποίθςθ (Hellenization). 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ το πλθροφοριακό ςφςτθμα, για παράδειγμα, 

προςαρμόηεται κατάλλθλα για τθν χϊρα ςτθν οποία κα χρθςιμοποιθκεί και οι 

προςαρμογζσ αφοροφν κζματα όπωσ προδιαγραφζσ, μεταφράςεισ, θμερολόγια, 

φόροι, φπα, τραπεηικό ςφςτθμα, αναλυτικι λογιςτικι οικονομικϊν εφαρμογϊν, 

διαχείριςθ επιταγϊν, ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ αγορϊν και πωλιςεων, 

ιςολογιςμοφσ, προχπολογιςμοφσ, μεκόδουσ αυτόματων πλθρωμϊν, προγράμματα 

και εκτυπϊςεισ ελλθνικοποίθςθσ, παραςτατικά, κ.ά. Αν βζβαια το πλθροφοριακό 

ςφςτθμα διαχείριςθσ προζρχεται από τθν Ελλάδα, δεν τίκεται κζμα 

Ελλθνικοποίθςθσ ωςτόςο θ προςφερόμενθ λειτουργικότθτα και ολοκλιρωςθ είναι 

μζχρισ ςτιγμισ πιο λιτι ςε ςχζςθ με τα πακζτα των πολυεκνικϊν. Αν και το κόςτοσ 

του ελλθνικοφ πακζτου είναι αρκετά μικρότερο από το αντίςτοιχο των 

τρατθγικά 

Διοικθτικά 

Γνωςτικά  

Λειτουργικά 
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πολυεκνικϊν, ο οργανιςμόσ που κα επενδφςει ςε τζτοια ςυςτιματα διαχείριςθσ, 

κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι θ ςτρατθγικι του πακζτου που κα επιλζξει, κα 

καλφπτει ι κα είναι εφικτό να καλφπτει και τισ μελλοντικζσ του απαιτιςεισ ςε 

κζματα διαχείριςθσ και οργάνωςθσ.  

Στο χϊρο τθσ ΣΕΚ ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ τα τελευταία χρόνια το 

λογιςμικό ARGUS, ωσ ςφςτθμα ςχεδιαςμοφ, διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ 

επιχειρθςιακϊν πόρων για φορείσ παρόχουσ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ. 

Δθμιουργικθκε το 1997 από τον Δθμιτρθ Δρόςο, ςτζλεχοσ τθσ εταιρίασ Redsharp 

Solutions24 και ζκτοτε εξελίςςεται και αναπροςαρμόηεται ςτισ ςυνεχείσ απαιτιςεισ 

λειτουργίασ των δομϊν κατάρτιςθσ. Θ λειτουργικι φιλοςοφία του Argus 

χαρακτθρίηεται από τθν κάλυψθ του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθ λειτουργία 

των φορζων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τθ δυνατότθτα διαλειτουργικότθτασ με 

άλλα προγράμματα που επιτελοφν ςυμπλθρωματικζσ ςτο Argus λειτουργίεσ 

(παραγωγι εντφπων), τθ διαχείριςθ γενικισ και αναλυτικισ λογιςτικισ, τθν 

ειςαγωγι και αποκικευςθ δεδομζνων, τθ διαχείριςθ εκπαιδευτικϊν και 

οικονομικϊν διαδικαςιϊν και τζλοσ τθν πλιρθ αξιοποίθςθ του διαδικτφου. Αν και 

ζχει δυνατότθτεσ προςαρμογισ, το λογιςμικό Argus χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτα 

ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα και όχι ςτα αυτοχρθματοδοτοφμενα 

προγράμματα κατάρτιςθσ.  

Ωςτόςο μια επιχείρθςθ ι ζνασ οργανιςμόσ, ςε περίπτωςθ που για τον 

οποιοδιποτε λόγο, δεν επικυμεί τθν υϊοκζτθςθ και τισ αλλαγζσ που μπορεί να 

επιφζρει ςτο εςωτερικό του περιβάλλον ζνα ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα, μπορεί να αξιοποιιςει τθν ευρεία ςειρά των εφαρμογϊν γραφείου που 

διατίκενται ςιμερα και οι οποίεσ ςε ζνα μεγάλο βακμό είναι ικανοποιθτικζσ για 

μικρζσ ι και μεςαίου μεγζκουσ επιχειριςεισ (δεδομζνου ότι κυκλοφοροφν ςε 

διάφορεσ εκδόςεισ και με διαφορετικά κόςτθ) και οι οποίεσ μποροφν να καλφψουν 

ζνα ςθμαντικό εφροσ εργαςιϊν όπωσ καταχϊρθςθ, αποκικευςθ, επεξεργαςία, 

αναηιτθςθ, ταξινόμθςθ δεδομζνων, δθμιουργία και εκτφπωςθ εκκζςεων, 

αναφορϊν, φυλλαδιϊν, μελετϊν, παρουςιάςεων με χριςθ κειμζνων και 
                                                           
24

 http://www.redsharp.gr / Argus ERP / Ρεριγραφι 

http://www.redsharp.gr/
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πολυμζςων, καταςκευζσ γραφθμάτων, ςτατιςτικϊν γραφθμάτων με μακθματικοφσ 

υπολογιςμοφσ, διαφθμιςτικά και ενθμερωτικά φυλλάδια, κ.ά. Επίςθσ με τθ 

βοικεια του internet και των social media, βελτιϊνουν άνετα και οικονομικά τθν 

επικοινωνία με πελάτεσ, ςυνεργάτεσ και προμθκευτζσ, καλφπτουν ζνα μζροσ 

διαφιμιςθσ και δθμοςιοποίθςθσ ενϊ ταυτόχρονα ενθμερϊνονται για κζματα που 

τουσ απαςχολοφν λαμβάνοντασ τθν όποια επικυμθτι πλθροφορία, ςυμβάλλοντασ 

με τον τρόπο αυτό ςτο ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και το ςυντονιςμό του 

κακθμερινοφ κφκλου εργαςιϊν τουσ. Φυςικά τα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ 

γραφείου, είναι ουςιαςτικά κατάλλθλα για τθ διανομι τθσ γνϊςθσ και όχι για τθ 

δθμιουργία, τθ ςφλλθψθ ι τθν κωδικοποίθςθ τθσ γνϊςθσ ι τθν διαχείριςθ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ ι τθ ςτιριξθ αποφάςεων, κζματα που κα μποροφςε να 

χειριςτεί ικανοποιθτικά ζνα κατάλλθλο πλθροφοριακό ςφςτθμα.  

Επιπλζον, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ ι του οργανιςμοφ 

υπάρχουν και τα ςυςτιματα επιχειρθματικισ ευφυίασ (Business Intelligence 

Systems) τα οποία καλφπτουν το κενό που αφινουν τα πλθροφοριακά ςυςτιματα 

ςτο κζμα τθσ άμεςθσ λιψθσ αποφάςεων. Χρθςιμοποιοφνται όταν απαιτείται 

ευφυισ ςυνδυαςμόσ πλθροφοριϊν ταυτόχρονα και από το εςωτερικό και από το 

εξωτερικό περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ ι του οργανιςμοφ. Ρεριλαμβάνει εργαλεία 

όπωσ πθγζσ και αποκικεσ δεδομζνων, δεδομζνα εξερεφνθςθσ-επεξεργαςίασ, 

εξόρυξθ δεδομζνων, βελτιςτοποίθςθ, πρόταςθ λιψθσ απόφαςθσ, κ.ά. 

Τζλοσ, αν μια επιχείρθςθ, φορζασ ι οργανιςμόσ επικυμεί κυρίωσ τθ ςυλλογι 

πλθροφορίασ ι τθν διαφιμιςθ – δθμοςιοποίθςθ ςτοχευμζνθσ πλθροφορίασ 

μπορεί να χρθςιμοποιιςει  

Α)  Τισ τεχνολογίεσ πλζγματοσ (grid) οι οποίεσ είναι ζνα ςφνολο 

διαςυνδεδεμζνων υπολογιςτϊν οι οποίοι παρζχουν υπολογιςτικό αποτζλεςμα με 

ταχφτθτα και αξιοπιςτία. Μια εφαρμογι αυτϊν είναι το νζφοσ ι ςφννεφο (cloud), 

δθλαδι ςφνολο υπολογιςτικϊν πόρων κατανεμθμζνο οπουδιποτε. Αρκετά ςυχνά 

επιχειριςεισ και οργανιςμοί που δεν επικυμοφν να αγοράςουν υπολογιςτικοφσ 

πόρουσ και υπθρεςίεσ (είτε λόγω κόςτουσ είτε λόγω απαίτθςθσ εξειδικευμζνου 

προςωπικοφ), προτιμοφν τθν ενοικίαςθ χϊρου ςε cloud. 
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Β)  Τισ υπθρεςίεσ ςυνεργατικοφ internet ςε τομείσ όπωσ επικοινωνία, 

ενθμζρωςθ, εργαςία από απόςταςθ, ςυνεργαςία, εκπαίδευςθ με διάφορα 

εργαλεία (blogs, wikis, forums, social networks, eLearning, podcasting, videocasting, 

web conference, social bookmarks, file sharing, κ.ά) 

Σε κάκε περίπτωςθ λοιπόν, οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ με τον οποιοδιποτε 

τρόπο ι/και κόςτοσ διακζτουν εργαλεία, ςυςτιματα και τρόπουσ για να καλφψουν 

τισ ανάγκεσ κάκε επιχείρθςθσ, οργανιςμοφ ι φορζα ςε κζματα διαχείριςθσ 

πλθροφοριϊν, από το πιο απλό ζωσ το πιο ςφνκετο επίπεδο παρζχοντασ λφςεισ, 

βελτιϊςεισ και ςυνολικι αναβάκμιςθ ςτο ίδιο το περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ. Ζτςι 

προςδίδουν ςτθν ποιότθτα διαδικαςίασ (αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα) 

επιτρζποντασ τθν εκπλιρωςθ των ςτρατθγικϊν και ςυμβάλλοντασ ςτθν αναλογία 

όφελοσ – κόςτοσ.  

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ οργανωςιακισ ςτρατθγικισ ςε κάκε εργαςιακό κλάδο 

χρθςιμοποιείται ςυχνά το μοντζλο του Porter, γνωςτό και ωσ μοντζλο των πζντε 

δυνάμεων (five forces model), ςφμφωνα με το οποίο υπάρχουν πζντε δυνάμεισ 

ανταγωνιςμοφ που κακορίηουν τθν κερδοφορία: διαπραγματευτικι ιςχφσ των 

πελατϊν, καταναλωτϊν και προμθκευτϊν, απειλι υποκατάςτατων, απειλι 

ειςόδου νζων εταιριϊν και αντιπαλότθτα μεταξφ υφιςτάμενων ανταγωνιςτικϊν 

εταιριϊν (Porter, 1980). Θ ζνταςθ τθσ κάκε επιμζρουσ δφναμθσ κακορίηει τα 

χαρακτθριςτικά του κλάδου, το επιπζδο κερδοφορίασ και το επίπεδο βιωςιμότθτασ 

τθσ κερδοφορίασ αυτισ. Επίςθσ ςχετίηεται και με το είδοσ τθσ τεχνολογίασ που κα 

χρθςιμοποιιςει. 

 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 2 Θ οργανωςιακι ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςθσ κακορίηει 

τα πλθροφοριακά ςυςτιματα (Kronke & Boyle, 2017) 

 

δομι κλάδου 
ανταγωνιςτικι 

ςτρατθγικι 
αλυςίδεσ αξίασ 

επιχειρθματικζσ 
διαδικαςίεσ 

πλθροφοριακά 
ςυςτιματα 
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Οι οργανιςμοί λοιπόν, που αςχολοφνται με τθν ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι 

κατάρτιςθ, ζχουν αναλογικά ςθμαντικζσ ανάγκεσ ολικισ διαχείριςθσ ςε τομείσ 

όπωσ ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ νζων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και αξιολόγθςθ 

των προγραμμάτων, επιμόρφωςθ και εποπτεία ςυνεργατϊν και πελατϊν, 

διεξαγωγι εκδθλϊςεων, ανάπτυξθ δθμοςίων ςχζςεων, διεφκυνςθ και ςυντονιςμό 

ζργων, επιλογι μόνιμων ι εποχιακϊν ςυνεργατϊν κυρίωσ εκπαιδευτϊν, διαχείριςθ 

οικονομικϊν κεμάτων, υποςτθρικτικό διδακτικό υλικό, διαχείριςθ τθσ 

εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ των εκπαιδευομζνων, κ.ά. Συνεπϊσ εμπίπτουν ςτθν 

κατθγορία μεγάλου ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ με τθν υϊοκζτθςθ και χριςθ 

ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ προςαρμοςμζνου ςτισ ειδικζσ τουσ ανάγκεσ 

(ανκρϊπινοι πόροι, διοίκθςθ ζργου, προγράμματα).  

Θ κατάλλθλθ και αποτελεςματικι χριςθ τθσ τεχνολογίασ για ζναν φορζα 

ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ι για μια διεφκυνςθ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ μεγάλθσ επιχείρθςθσ που πραγματοποιεί δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ, 

μπορεί να είναι ζνα ουςιαςτικό ςφςτθμα οργάνωςθσ κακϊσ και ζνασ καταλφτθσ 

διαμόρφωςθσ ςφγχρονθσ οργανωςιακισ ςυμπεριφοράσ ςτο χϊρο αυτό, με βαςικό 

αναμενόμενο όφελοσ τθ ςυντομότερθ απόςβεςθ επζνδυςθσ (return on investment) 

και τθ διάχυςθ πλθροφοριϊν και αρμοδιοτιτων ςε όλο τον οργανιςμό. Οι 

δυνατότθτεσ επιλογισ των κατάλλθλων τεχνολογιϊν είναι πολλζσ, αλλά ςε κάκε 

περίπτωςθ κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ, ςτο μζγεκοσ 

και ςτον προςανατολιςμό του φορζα ι του οργανιςμοφ, υϊοκετϊντασ ςτρατθγικζσ 

διαφοροποίθςθσ με ςκοπό τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα μζςω των υπθρεςιϊν 

τουσ.  

Για το λόγο αυτό, ςυνικωσ απαιτείται κακιζρωςθ προδιαγραφϊν επιλογισ 

από κεςμοκετθμζνθ ομάδα αξιολόγθςθσ ςε ςυνεργαςία με ζμπιςτο ειδικό 

ςφμβουλο ι εξωτερικό ςυνεργάτθ. Θ πραγματικι επιτυχία του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ για τον οργανιςμό εξαρτάται κυρίωσ από τθν δζςμευςθ τθσ διοίκθςθσ, 

τθν διακεςιμότθτα των εμπλεκόμενων ςτελεχϊν, τθν πλθρότθτα τθσ εκπαίδευςθσ 

όλων των χρθςτϊν, τθν αξιοπιςτία και τον επαγγελματιςμό των εξωτερικϊν 



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
Θεωρθτικό Ρλαίςιο:  
1. Συνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Κατάρτιςθ και Αναγκαιότθτα Διαχείριςθσ Ρλθροφοριϊν 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Page 55 

ςυνεργατϊν που κα αναλάβουν το ζργο, κακϊσ και από τθ λειτουργικι 

διαςφνδεςι του με τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.  
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2. ΣΠΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΣΗ ΕΚ 

 

 

 

2.1. Ειςαγωγή 

Θ διεξαγωγι κάκε ζργου ςε μια επιχείρθςθ, φορζα ι οργανιςμό είναι άμεςα 

ςυνδεδεμζνθ με τθν ζννοια των πόρων (resources). Ανάλογα με το αντικείμενο, 

απαιτοφνται περιςςότεροι ι λιγότεροι πόροι. Θ ζννοια των πόρων αναφζρεται 

ςτουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ (human resources), ςτον εξοπλιςμό (equipment) και 

ςτουσ αναλϊςιμουσ πόρουσ (consumable resources). Σε κάκε ζργο ωςτόςο, 

ανεξάρτθτα από το αντικείμενό του, οι πλζον κακοριςτικοί πόροι είναι οι 

ανκρϊπινοι πόροι, για το βαςικό λόγο ότι οι άνκρωποι αποφαςίηουν, ενεργοφν, 

υλοποιοφν και χειρίηονται τουσ υπόλοιπουσ πόρουσ (Δθμθτριάδθσ, 2008). Επιπλζον 

βαςικοί παράγοντεσ για τθ διαχείριςθ κάκε ζργου είναι ο παράγοντασ τθσ 

ποιότθτασ κακϊσ και ο παράγοντασ του χρόνου οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ 

ςχετίηονται και με το ςυνολικό κόςτοσ του κάκε ζργου. Θ εξιςορρόπθςθ κόςτουσ – 

χρόνου – ποιότθτασ είναι ζνα από τα βαςικότερα ςθμεία προβλθματιςμοφ και 

προςοχισ για κάκε ζργο, ςε ςυνδυαςμό με τθν κεντρικι επιδίωξθ τθσ εξεφρεςθσ 

των τρόπων μείωςθσ του κόςτουσ του ζργου.  

Το ςφγχρονο επιχειρθματικό περιβάλλον αποτελείται από επιμζρουσ 

λειτουργικά τμιματα που απαιτοφν αυξθμζνθ ροι πλθροφοριϊν μεταξφ τουσ 

(Laudon & Laudon, 2006) ϊςτε να υπάρξει θ προβλεπόμενθ οργάνωςθ ςε κζματα 

όπωσ αξιόπιςτθ πρόβλεψθ αναγκϊν, ςωςτι λιψθ αποφάςεων, γριγορθ και 
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αποτελεςματικι προμικεια υλικϊν, διαχείριςθ αποκεμάτων ι αναλϊςιμων, 

διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, διαχείριςθ υπθρεςιϊν, διανομι προϊόντων, 

κ.ά. Εξάλλου ςτο γενικότερο ανταγωνιςτικό πλαίςιο θ επιχείρθςθ, ο φορζασ ι ο 

οργανιςμόσ οφείλει να αποφφγει τθν αποτυχία, να επιβιϊςει και να προοδεφςει 

εκμεταλλευόμενοσ τισ ευκαιρίεσ που παρζχονται από μια καλά ενθμερωμζνθ 

διοίκθςθ για διαφοροποίθςθ προϊόντων ι υπθρεςιϊν και αυξθμζνθ 

παραγωγικότθτα. Είναι φανερό ότι θ κατάλλθλθ πλθροφόρθςθ ςτθ διοίκθςθ κα 

δϊςει το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα βελτίωςθσ. Και ενϊ οι νζεσ τεχνολογίεσ δεν 

αποτελοφν αυτοςκοπό για τθν επιχείρθςθ, τον φορζα ι τον οργανιςμό, αποτελοφν 

ςίγουρα το ανταγωνιςτικό εργαλείο που κα υποςτθρίξει τισ προςπάκειεσ για τθν 

επίτευξθ των ςυνολικϊν ςτόχων (Ταςόπουλοσ, 2005). 

Είναι προφανζσ ότι ο ςυνολικόσ επιτυχθμζνοσ χειριςμόσ όλων των παραπάνω 

παραγόντων απαιτεί τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν διαμορφωμζνων ςτο βακμό 

ικανοποίθςθσ των γενικϊν απαιτιςεων των διαχειριςτικϊν ζργων τθσ επιχείρθςθσ 

του φορζα ι του οργανιςμοφ.  

Ζτςι, ζνασ φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν ΣΕΚ, ανάλογα με το μζγεκοσ των 

προγραμμάτων κατάρτιςθσ που υλοποιεί ςε ετιςια ςυνικωσ βάςθ, ζχει προφανϊσ 

ποικίλεσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ διαχείριςθσ των πόρων του. Σε γενικζσ γραμμζσ οι 

πικανζσ επιλογζσ ενόσ φορζα ΣΕΚ, όςον αφορά ςτθ χριςθ τεχνολογίασ μπορεί να 

είναι είτε ζνα ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα, είτε μια ειδικά 

διαμορφωμζνθ βάςθ δεδομζνων είτε θ χριςθ των διαφόρων ςφγχρονων 

εφαρμογϊν γραφείου. Θ κάκε επιλογι ζχει τα δικά τθσ πλεονεκτιματα και 

μειονεκτιματα, ωςτόςο το κζμα τθσ πιο ςωςτισ επιλογισ ςχετίηεται άμεςα με το 

εφροσ και τον όγκο των πλθροφοριϊν προσ διαχείριςθ του κάκε φορζα (πλικοσ 

προγραμμάτων κατάρτιςθσ, τρόποι προϊκθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, 

είδθ των προςφερόμενων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, μορφζσ ςυνεργαςίασ με 

εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, κ.ά) κακϊσ και με τον τρόπο με τον οποίο επιδιϊκει να 

αξιοποιιςει τα δεδομζνα ςε τομείσ όπωσ επιλογι ςτρατθγικισ, λιψθ αποφάςεων, 

τρόποι δθμοςιοποίθςθσ και προϊκθςθσ των προγραμμάτων, κ.ά.  
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Στο κεφάλαιο αυτό κα αναλφςουμε όλεσ τισ παραπάνω πικανζσ επιλογζσ 

ςχετικά με τθ λειτουργικι χριςθ τεχνολογιϊν ςε φορείσ ΣΕΚ ενϊ παράλλθλα κα 

αναφερκοφμε ςτισ οργανωςιακζσ αλλαγζσ25 (organizational changes) που ςυνικωσ 

τισ ςυνοδεφουν, δεδομζνου ότι θ τεχνολογία μπορεί να αλλάξει εκ βάκρων τισ 

επιχειριςεισ μια και αποτελεί όχι μόνο εταιρικι λειτουργία υποδομισ αλλά είναι 

πλζον και κυρίαρχοσ παράγοντασ εταιρικισ κερδοφορίασ (Kroenke & Boyle, 2017).  

 

2.2. Πληροφοριακά υςτήματα (Π) και κατηγορίεσ 

Ο όροσ Πλθροφοριακό φςτθμα (Π), αναφζρεται ςε ζνα ςφςτθμα που 

επεξεργάηεται και μετατρζπει δεδομζνα ςε πλθροφορία ι γνϊςθ. Με τον όρο 

δεδομζνα, εννοοφμε κάτι που γίνεται αντιλθπτό με τισ αιςκιςεισ δθλαδι πρόκειται 

για κάποια ςτοιχειϊδθ περιγραφι θ οποία μπορεί μεν να καταγράφεται, να 

ταξινομείται ι να αποκθκεφεται αλλά δεν οργανϊνεται ϊςτε να οδθγιςει ςε 

ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία. Με τον όρο πλθροφορία, εννοοφμε τα δεδομζνα που 

ζχουν υποςτεί επεξεργαςία δθλαδι ζχουν οργανωκεί κατάλλθλα ϊςτε να ζχουν 

ςθμαςία και αξία για τον παραλιπτθ, ο οποίοσ ερμθνεφει τθ ςθμαςία και εκφζρει 

ςυμπεράςματα, αποτελζςματα, ςυνζπειεσ. Με τον όρο γνϊςθ, εννοφμε δεδομζνα 

που ζχουν υποςτεί επεξεργαςία δθλαδι πλθροφορίεσ οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ 

μποροφν να οδθγιςουν ςε κατανόθςθ, εμπειρία, μάκθςθ, κ.ά (Κεχρισ, 2015).  

Θ γνϊςθ, ςυνεπϊσ, είναι ουςιαςτικά θ μετεξζλιξθ τθσ πλθροφορίασ θ οποία 

μπορεί να οδθγιςει ςτθν βακφτερθ εξοικείωςθ και κατανόθςθ εννοιϊν 

ςυμβάλλοντασ ςτθ λιψθ αποφάςεων και ςτρατθγικϊν.  

Είναι ευνόθτο ότι θ πλθροφορία είναι εξίςου ςθμαντικόσ παράγοντασ για μια 

επιχείρθςθ, φορζα ι οργανιςμό όςο και το ανκρϊπινο δυναμικό κυρίωσ για το 

                                                           
25

 Οι οργανωςιακζσ αλλαγζσ αντιπροςωπεφουν οποιαδιποτε μεταβολι ςτουσ εργαηόμενουσ, ςτθ δομι ι ςτθν 
τεχνολογία κάποιου οργανιςμοφ. Συνικωσ υποκινοφνται από εξωτερικζσ δυνάμεισ (αγορά, νομοκεςίεσ, 
κανονιςμοί, τεχνολογία, οικονομικζσ αλλαγζσ) ι από εςωτερικζσ δυνάμεισ (ςτρατθγικι του οργανιςμοφ, 
ςφνκεςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτάςεισ των εργαηομζνων). Συχνά απαιτείται ςυγκεκριμζνο άτομο ι 
ομάδα ατόμων (manager, ςφμβουλοι) οι οποίοι ενεργοποιοφν τθ διαδικαςία τθσ αλλαγισ αναλαμβάνοντασ και 
τθν ευκφνθ διαχείριςθσ τθσ αλλαγισ (Robbins et al., 2012) 
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λόγο ότι θ διαχείριςθ πλθροφοριϊν μπορεί να επιφζρει ποιοτικι και ποςοτικι 

διαφοροποίθςθ, αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, εξοικονόμθςθ χρόνου, βελτιωμζνθ 

επικοινωνία και ποιότθτα εργαςίασ. Συνεπϊσ θ επζνδυςθ ςε κατάλλθλεσ 

τεχνολογίεσ όπωσ ςε ζνα κατάλλθλο πλθροφοριακό ςφςτθμα είναι δυνατό να 

αυξιςει ςθμαντικά τθν παραγωγικότθτα ςε κάκε τομζα εργαςίασ ο οποίοσ 

εξαρτάται άμεςα από τθν πλθροφορία. Είναι ευνόθτο ότι και ο χϊροσ τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ (ΣΕΚ) εξαρτάται άμεςα από τθν 

διαχείριςθ πλθροφοριϊν τόςο ςτο διοικθτικό όςο και ςτο εκπαιδευτικό μζροσ.  

Ζνα ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΡΣ) αποτελείται από ζξι 

ςτοιχεία: άνκρωποι (χριςτεσ, διαχειριςτζσ), διαδικαςίεσ (ςφνολο οδθγιϊν για τθν 

ορκι χριςθ και το ςυνδυαςμό όλων των ςτοιχείων ενόσ πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ), δίκτυο (network), υλικόσ εξοπλιςμόσ (hardware), λογιςμικό 

(software), βάςθ δεδομζνων (database). Το ςφνολο των ςτοιχείων αυτϊν βοθκά 

ουςιαςτικά ςτον ζλεγχο, ςτο ςυντονιςμό, ςτθν ανάλυςθ προβλθμάτων, ςτθ λιψθ 

αποφάςεων και ςτθν ανάπτυξθ, παραγωγι και διανομι προϊόντων ι / και 

υπθρεςιϊν (Laudon & Laudon, 2006).  

Ανεξάρτθτα από τισ ανάγκεσ τισ οποίεσ καλφπτει ζνα ΡΣ αποτελείται πάντα 

από είςοδο, ζξοδο, βάςεισ δεδομζνων, μοντζλα, τεχνολογίεσ και ελζγχουσ. Θ 

ςφνκεςθ των ςτοιχείων αυτϊν είναι ευκφνθ του ςχεδιαςτι του ΡΣ ενϊ τα 

ςυςτατικά αυτά ςτοιχεία μποροφν να ςυντίκενται με τρόπο ϊςτε να πλθροφν τισ 

εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, του φορζα ι του οργανιςμοφ (Ταςόπουλοσ, 

2005).  

Το κατάλλθλο ΡΣ για ζνα φορζα, οργανιςμό ι επιχείρθςθ μπορεί να 

ςυμβάλλει ςτισ διαρκείσ πρωτοβουλίεσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ, οι οποίεσ 

αποςκοποφν ςτθν ανάπτυξθ ευζλικτων διαδικαςιϊν για τθν υποςτιριξθ 

επιχειρθματικϊν λειτουργιϊν καλφτερθσ ποιότθτασ. Ωςτόςο απαιτείται αυξθμζνθ 

προςαρμοςτικότθτα ςτισ αλλαγζσ που ςυνοδεφουν τθ χριςθ των ΡΣ γενικότερα 

κακϊσ και εκτεταμζνθ δζςμευςθ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των 

εργαηομζνων. Για παράδειγμα, το προςωπικό καλείται να καλλιεργιςει δεξιότθτεσ 
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επίλυςθσ προβλθμάτων, λιψθσ αποφάςεων, διαπραγμάτευςθσ, ςτατιςτικισ 

ανάλυςθσ και ςυγκρότθςθσ ομάδασ ενϊ παράλλθλα απαιτείται και θ ικανότθτα 

ανάλυςθσ και προςαρμογισ ςτα εκάςτοτε δεδομζνα (Robbins et al., 2012).  

Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα (ΡΣ) χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ εδϊ και πολλά 

χρόνια με αποτζλεςμα να είναι ςαφι αρκετά από τα πλεονζκτθματα και 

μειονεκτιματα από τθ χριςθ τουσ, τα οποία ςε γενικζσ γραμμζσ ςυνοψίηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα: 

Πλεονεκτιματα και Μειονεκτιματα των Πλθροφοριακών υςτθμάτων 

Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

Σαχφτατθ εκτζλεςθ υπολογιςμϊν και 
επεξεργαςιϊν 

Κατάργθςθ κζςεων εργαςίασ 

Σαχφτατθ διανομι πλθροφορίασ και 
επικοινωνίασ ανά τον κόςμο 

Δυνατότθτα ςε οργανιςμοφσ να 
ςυγκεντρϊνουν προςωπικά δεδομζνα 

Βοθκοφν τισ εταιρείεσ να μακαίνουν 
περιςςότερα για τισ αγοραςτικζσ 
προτιμιςεισ των πελατϊν τουσ 

Θ διακοπι λειτουργίασ ενόσ Π μπορεί να 
παραλφςει επιχειριςεισ, μεταφορζσ ακόμα 
και ολόκλθρεσ κοινότθτεσ 

Αυξάνουν τθν παραγωγικότθτα  Μθ επαρκι προςταςία των πνευματικϊν 
δικαιωμάτων ςε λογιςμικά, βιβλία, άρκρα, 
γραφικά, κ.ά. 

υμβάλλουν ςτθν εξζλιξθ τθσ ιατρικισ 
επιςτιμθσ (ςε κζματα που ςχετίηονται με 
τρόπουσ διάγνωςθσ, με εγχειριςεισ, κ.ά) 
και παράλλθλα μποροφν να λειτουργιςουν 
ωσ βελτιωτικόσ παράγοντασ ςε κάκε 
εκπαιδευτικι διαδικαςία 

Νζεσ μορφζσ πακιςεων είτε λόγω 
ακτινοβολίασ είτε λόγω πολφωρθσ 
κακιςτικισ ςτάςθσ όπωσ εξάρτθςθ, 
υπερδιζγερςθ, αυχενικά και μυϊκά 
προβλιματα, κακϊςεισ, προβλιματα 
όραςθσ, άγχοσ (τεχνο-άγχοσ), τενοντίτιδα, 
κ.ά. 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1 Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα  

των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (Laudon & Laudon, 2006) 

Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα, ανά επίπεδα οργάνωςθσ ενόσ οργανιςμοφ, 

φορζα ι επιχείρθςθσ ταξινομοφνται ωσ εξισ (Laudon & Laudon, 2006): 

 υςτιματα Λειτουργικοφ Επιπζδου: Υποςτθρίηουν τα ςτελζχθ ςτθν 

παρακολοφκθςθ δραςτθριοτιτων και ςυναλλαγϊν του οργανιςμοφ (πωλιςεισ, 

ειςπράξεισ, κατακζςεισ, μιςκοδοςία, πιςτωτικζσ αποφάςεισ). Απαντοφν ςε 

τρζχουςεσ ερωτιςεισ και παρακολουκοφν τθ ροι των ςυναλλαγϊν του 

οργανιςμοφ. 
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 υςτιματα Επιπζδου Γνϊςθσ: Υποςτθρίηουν το εξειδικευμζνο προςωπικό 

του οργανιςμοφ. Ζχουν ωσ βαςικό ςκοπό τθν παροχι βοικειασ ςτθν αφομοίωςθ 

τθσ νζασ επιχειρθματικισ γνϊςθσ και ςτον ζλεγχο τθσ γραφειοκρατίασ. 

 υςτιματα Διοικθτικοφ Ελζγχου: Εξυπθρετοφν τθν παρακολοφκθςθ, τον 

ζλεγχο, τθ λιψθ αποφάςεων και τισ διοικθτικζσ δραςτθριότθτεσ των ςτελεχϊν. 

Εκδίδουν περιοδικζσ αναφορζσ και όχι άμεςεσ λειτουργικζσ πλθροφορίεσ. 

 υςτιματα τρατθγικοφ Επιπζδου: Βοθκοφν τα ανϊτερα ςτελζχθ να 

αντιμετωπίςουν και να αςχολθκοφν με ςτρατθγικά ηθτιματα και μακροπρόκεςμεσ 

τάςεισ, τόςο μζςα ςτθν επιχείρθςθ όςο και ςτο ευρφτερο εξωτερικό τθσ 

περιβάλλον. 

Για παράδειγμα, ζνασ μεγάλοσ τυπικόσ οργανιςμόσ ζχει ςυςτιματα 

λειτουργικά, διοικθτικά, γνϊςθσ και ςτρατθγικά ςε κάκε λειτουργικό τομζα όπωσ 

πωλιςεισ, παραγωγι, λογιςτιριο, διοίκθςθ αποκεμάτων, ανκρϊπινοι πόροι, 

χρθματοοικονομικι διαχείριςθ, marketing κ.ά. Είναι βζβαια εφικτό, ο κάκε 

οργανιςμόσ να προςαρμόηει τον τφπο του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα 

επιλζξει, ςτισ ανάγκεσ του και ςτο εφροσ των λειτουργιϊν για το οποίο επικυμεί να 

το χρθςιμοποιιςει.  

Ζτςι, οι κφριοι τφποι πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςε ςυνδυαςμό με το 

επίπεδο οργάνωςθσ ενόσ οργανιςμοφ, φαίνονται ςτον πίνακα: 

Executive Support Systems (ESS) 

τρατθγικοφ επιπζδου 

Knowledge Work Systems (KWS) 

υςτιματα Επιπζδου Γνϊςθσ 

Decision Support Systems (DSS) 

υςτιματα Διοικθτικοφ Ελζγχου 

Office Automation Systems (OAS) 

υςτιματα Αυτοματιςμοφ Γραφείου 

Management Information Systems (MIS) 

υςτιματα Διοικθτικοφ Ελζγχου 

Transaction Processing Systems (TPS) 

υςτιματα Λειτουργικοφ Επιπζδου 

ΡΙΝΑΚΑΣ 2 Κφριοι τφποι πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςε ςχζςθ  

με το επίπεδο οργάνωςθσ του οργανιςμοφ (Laudon & Laudon, 2006) 

Αναλυτικότερα,  

 Σα υςτιματα Επεξεργαςίασ υναλλαγϊν / Transaction Processing Systems 

(TPS), υποςτθρίηουν κακθμερινζσ λειτουργικζσ ανάγκεσ μιασ επιχείρθςθσ. 
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Συγκεντρϊνουν τα δεδομζνα που προκφπτουν από δοςολθψίεσ τθσ 

επιχείρθςθσ με τουσ πελάτεσ ι / και τουσ προμθκευτζσ, κακϊσ επίςθσ και τα 

αντίςτοιχα δεδομζνα από τθ λογιςτικι διαχείριςθ, τθν θμεριςια κίνθςθ τθσ 

παραγωγισ, των αποκθκϊν, κ.ά. Λειτουργοφν με ςτακεροφσ 

προκακοριςμζνουσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ. Ρροςφζρονται ςυνικωσ με τθ 

μορφι τυποποιθμζνου λογιςμικοφ. Δεν παράγουν πλθροφορίεσ άμεςα 

χρθςιμοποιιςιμεσ για τθ λιψθ αποφάςεων, αλλά αποτελοφν τθ βαςικι πθγι 

δεδομζνων για τα πλθροφοριακά ςυςτιματα διοίκθςθσ. Κλαςςικά 

ςυςτιματα αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι το TAXIS, τα ςυςτιματα ζκδοςθσ 

λογαριαςμϊν ΟΤΕ, ΔΕΘ, κ.ά. 

 Σα Πλθροφοριακά υςτιματα Διοίκθςθσ / Management Information 

Systems (MIS), διευκολφνουν τθν άςκθςθ τθσ διοίκθςθσ, παρζχοντασ ςε 

διοικθτικά ςτελζχθ ςυγκεντρωτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία για τον ζλεγχο 

και τθν οργάνωςθ των ςχεδίων τουσ ςε μακροπρόκεςμο και ςε 

βραχυπρόκεςμο ορίηοντα. Χαρακτθρίηονται από τθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ 

δεδομζνων με ςκοπό τθν ζκδοςθ ςυγκεντρωτικϊν πλθροφοριακϊν 

καταςτάςεων (αναφορζσ, γραφιματα, πίνακεσ) για τα διάφορα επίπεδα 

διοίκθςθσ. Ζνα μζροσ των πλθροφοριακϊν τουσ καταςτάςεων ζχει 

προκακοριςμζνο περιεχόμενο και λαμβάνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

Υπάρχει θ δυνατότθτα για αναηιτθςθ πλθροφοριϊν (on line inquiry) κακϊσ 

και δθμιουργίασ νζων πλθροφοριακϊν καταςτάςεων (report generators) με 

τθ βοικεια ειδικϊν προγραμμάτων. Συνικωσ αποτελοφν προεκτάςεισ των 

TPS και βρίςκονται ζνα επίπεδο πιο πάνω.  

 Σα υςτιματα Τποςτιριξθσ Αποφάςεων / Decision Support Systems (DSS), 

αποτελοφν ειδικζσ εξειδικευμζνεσ εφαρμογζσ ανάλυςθσ δεδομζνων, με 

χριςθ ςτατιςτικϊν μεκόδων και προτφπων επιχειρθςιακισ ζρευνασ, για τθν 

επίλυςθ ςυγκεκριμζνων πολφπλοκων επιχειρθςιακϊν προβλθμάτων. Τα DSS 

περιλαμβάνουν ςυνικωσ μεκοδολογίεσ βελτιςτοποίθςθσ, οπότε και 

υποςτθρίηουν επιχειρθςιακά προβλιματα που δεν εντάςςονται ςυνικωσ ςτισ 

κακθμερινζσ λειτουργίεσ τθσ επιχείρθςθσ. Ζχουν τθν ικανότθτα να επιλφουν 
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προβλιματα πολφπλοκα και αςαφι ςε αντίκεςθ με τα MIS που απαντοφν ςε 

κακοριςμζνα, ςαφι ερωτιματα. Επιτρζπουν τθν αλλθλεπίδραςθ με το 

χριςτθ ο οποίοσ ζχει τθν ευχζρεια να παρζμβει ςτθ διαδικαςία, αλλάηοντασ  

δεδομζνα και δοκιμάηοντασ διαφορετικά ςενάρια με διαφορετικζσ 

παραμζτρουσ. Τυπικά παραδείγματα επιχειρθματικϊν δράςεων όπου 

χρθςιμοποιοφνται DSS είναι οι επενδυτικζσ αποφάςεισ, οι προβλζψεισ 

πωλιςεων και αγορϊν νζων προϊόντων, ο προγραμματιςμόσ παραγωγισ, ο 

ςχεδιαςμόσ πολιτικισ marketing, ο ςχεδιαςμόσ ςυςτθμάτων διανομισ 

προϊόντων, ο προγραμματιςμόσ προςωπικοφ, κ.ά 

 Σα Ζμπειρα υςτιματα / Expert Systems (ES), υποςτθρίηουν κυρίωσ τθν 

παροχι ςυμβουλϊν και τθ διάγνωςθ καταςτάςεων ςε περιπτϊςεισ 

επιχειρθςιακϊν προβλθμάτων που παρουςιάηουν μεγάλθ αςάφεια, 

προςομοιϊνοντασ τθ διαδικαςία που κα ακολουκοφςε ζνασ ζμπειροσ 

εμπειρογνϊμονασ ςε μια παρόμοια κατάςταςθ, κακοδθγϊντασ μάλιςτα και 

άτομα που δεν διακζτουν ανάλογθ εμπερία. Είναι ςχεδιαςμζνα για τθν 

παροχι ςυμβουλϊν και βοικειασ ςε περιπτϊςεισ όπου θ λιψθ κάποιασ 

απόφαςθσ δεν είναι δυνατό να βαςιςτεί ςε πλθροφορίεσ ποςοτικισ μορφισ. 

Τα ES είναι μια από τισ εφαρμογζσ του κλάδου τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, 

διότι μποροφν να εξάγουν ςυμπεράςματα χρθςιμοποιϊντασ τθ βάςθ γνϊςθσ. 

Ο τρόποσ που λειτουργεί ζνα ES, είναι μζςω μιασ διαδικαςίασ ελζγχου-

κρίςεωσ των ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν του πελάτθ απζναντι ςτθ 

ςυςςωρευμζνθ γνϊςθ που ιδθ κατζχει και που του δίνει τθν ευχζρεια να 

κρίνει το βακμό αξιοπιςτίασ του κάκε πελάτθ. 

 Σα υςτιματα Πλθροφόρθςθσ Ανϊτατων τελεχϊν / Executive Information 

Systems (EIS), παρζχουν πρόςβαςθ, δθμιουργία και διανομι πλθροφορίασ 

ςτα ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ οργανιςμϊν και επιχειριςεων δίνοντασ 

πολφ ςυγκεντρωτικζσ πλθροφορίεσ για το ςφνολο των δραςτθριοτιτων με 

τυποποιθμζνο τρόπο και ςυνικωσ ςε μορφι γραφικϊν παραςτάςεων. Ο 

ρόλοσ των ςυςτθμάτων αυτϊν ςυνίςταται περιςςότερο ςτθν αναηιτθςθ 

προβλθμάτων και όχι ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. 
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 Σα υςτιματα Επικοινωνιϊν Γραφείου / Office Communication Systems 

(OCS), είναι ςυςτιματα βαςιςμζνα ςε δίκτυα θ/υ με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ 

τθσ μεταφοράσ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν κυρίωσ ςτο εςωτερικό 

περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ και μεταξφ των διοικθτικϊν ςτελεχϊν. Μερικζσ 

φορζσ τα OCS διευκολφνουν τθ μεταφορά και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν 

και μεταξφ τθσ επιχείρθςθσ και του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ όπωσ για 

παράδειγμα προμθκευτϊν και πελατϊν τθσ. 

Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα, μποροφν επιπλζον να ταξινομθκοφν και ωσ 

εξισ: Οργανωςιακι δομι, περιοχι λειτουργίασ, παρεχόμενθ υποςτιριξθ, 

αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ και τζλοσ ενζργειεσ – λειτουργίεσ που υποςτθρίηουν. 

Για παράδειγμα, όςον αφορά τθν οργανωςιακι δομι υπάρχουν τα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα τμθμάτων / διευκφνςεων (Departmental IS), τα εταιρικά (Enterprize IS) 

και τα διεπιχειρθςιακά (Interorganizational IS), ενϊ όςον αφορά τθν ταξινόμθςθ 

ανά περιοχι λειτουργίασ χωρίηονται ςε λογιςτικά (Accounting IS), οικονομικά 

(Finance IS), καταςκευαςτικά (Manufacting IS), marketing IS και διοίκθςθσ 

ανκρϊπινων πόρων (HRM IS). Θ ταξινόμθςθ των ΡΣ ανά παρεχόμενθ υποςτιριξθ 

είναι τα ςυςτιματα διεκπεραίωςθσ ςυναλλαγϊν, τα πλθροφοριακά ςυςτιματα 

διοίκθςθσ, τα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ γραφείου, τα ςυςτιματα υποςτιριξθσ 

αποφάςεων, τα ςυςτιματα υποςτιριξθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ, τα ςυςτιματα 

υποςτιριξθσ ομάδων και τα ςυςτιματα γνϊςθσ. Θ ταξινόμθςθ των ΡΣ ανά 

αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ γίνεται βάςθ τριϊν τφπων αρχιτεκτονικισ που είναι Α) 

ςυςτιμα βαςιςμζνο ςε υπολογιςτι μεγάλθσ ιςχφοσ, Β) ςφςτθμα βαςιςμζνο ςε 

προςωπικό υπολογιςτι και Γ) κατανεμθμζνο ι δικτυωμζνο υπολογιςτικό ςφςτθμα. 

Τζλοσ θ ταξινόμθςθ ανάλογα με τθν υποςτθριηόμενθ ενζργεια είναι Α) 

λειτουργικά (operational), τα οποία εκτελοφν λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ και 

χρθςιμοποιοφνται από προϊςταμζνουσ, χειριςτζσ και υπαλλθλικό προςωπικό, Β) 

διοικθτικά (managerial), τα οποία αςχολοφνται με ενζργειασ μζςω management 

όπωσ βραχυπρόκεςμοσ ςχεδιαςμόσ, οργάνωςθ και ζλεγχοσ και Γ) ςτρατθγικά 

(strategic), τα οποία κυρίωσ αςχολοφνται με αποφάςεισ που αλλάηουν ςθμαντικά 

τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δραςτθριότθτεσ (Laudon & Laudon, 2006).  
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Από τθν ευρφτθτα των παραπάνω κατθγοριοποιιςεων και ταξινομιϊν των 

ΡΣ, γίνεται ςαφζσ ότι ο ςχεδιαςμόσ ενόσ ΡΣ δεν είναι απλι υπόκεςθ αλλά 

εξαρτάται από ζνα μεγάλο εφροσ παραγόντων που αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ και 

για το λόγο αυτό εξετάηονται και μελετϊνται λεπτομερϊσ. Οι παράγοντεσ αυτοί 

ςχετίηονται με τθν ολοκλθρωςιμότθτα του ΡΣ (δθλαδι τθν ικανότθτα να 

υποςτθρίηονται διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, υπθρεςίεσ παραγωγισ, διάκεςθσ, κ.ά), με 

τουσ τρόπουσ επικοινωνίασ των χρθςτϊν με το ςφςτθμα (το οποίο πρζπει να είναι 

ςχετικά απλοποιθμζνο χωρίσ πολφπλοκεσ ερωταπαντιςεισ, εντολζσ, ςυνδυαςμοφσ 

πλικτρων, κ.ά), με τθν γενικότερθ ανταγωνιςτικότθτα (το ΡΣ πρζπει να υποςτθρίηει 

τθ διοίκθςθ, τθ διαφοροποίθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν, τθ βελτίωςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ, τθν προϊκθςθ νζων υπθρεςιϊν, κ.ά), με τθ ςυνφπαρξθ 

ςτοιχείων όπωσ αξιοπιςτία, ευελιξία, δυνατότθτεσ επζκταςθσ, ςυντιρθςθσ, 

κάλυψθ των απαιτιςεων των χρθςτϊν, ταχφτθτα επεξεργαςίασ δεδομζνων ςε 

ςχζςθ με τον όγκο και τθν πολυπλοκότθτα των δεδομζνων, κάλυψθ απαιτιςεων 

κόςτουσ – απόδοςθσ, κ.ά. (Ταςόπουλοσ, 2015).  

Aπό τα παραπάνω, ςυνάγεται και ο όροσ «πλθροφοριακοί πόροι» ο οποίοσ 

αναφζρεται ςε όλεσ τισ πλθροφορίεσ που παράγονται είτε με αυτοποιθμζνο τρόπο 

είτε όχι, τισ οποίεσ μια επιχείρθςθ, φορζασ ι οργανιςμόσ χρθςιμοποιεί για τθν 

λιψθ αποφάςεων και τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Οι πλθροφοριακοί πόροι 

περιλαμβάνουν το ανκρϊπινο δυναμικό, τα μοντζλα και τισ διαδικαςίεσ με βάςθ τα 

οποία γίνεται θ διαχείριςθ και φυςικά τισ τεχνολογίεσ που τα υλοποιοφν. Ο 

ςχεδιαςμόσ των πλθροφοριακϊν πόρων, γίνεται ςυνικωσ με μελλοντικι 

προοπτικι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται κατά τον δυνατόν θ διάρκεια τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ επιλεγόμενθσ τεχνολογίασ ςτο ςφγχρονο ανταγωνιςτικό 

περιβάλλον ενόσ ταχφτατα εξελλιςςόμενου κόςμου, ενιςχφοντασ ταυτόχρονα το 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Το βαςικό ςτοιχείο που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ 

αυτοφ, είναι θ ευκυγράμμιςθ τθσ ςτρατθγικισ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με 

τθν επιχειρθματικι ςτρατθγικι του οργανιςμοφ, φορζα ι επιχείρθςθσ. Τα οφζλθ 

από τον ςωςτό ςχεδιαςμό των πλθροφοριακϊν πόρων είναι πολλά και ςχετίηονται 

α) με τθν καλφτερθ κατανομι των πλθροφοριακϊν πόρων, β) επικοινωνία με τα 
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ανϊτερα ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ, γ) ςυνεργαςία με τουσ προμθκευτζσ και 

ςυνεργάτεσ, δ) δθμιουργία ενόσ γενικοφ πλαιςίου για αποφάςεισ, ε) ολοκλιρωςθ 

και αποκζντρωςθ, η) αξιολόγθςθ επιλογϊν, θ) ικανοποίθςθ των προςδοκιϊν τθσ 

διοίκθςθσ, κ.ά (Ρολλάλθσ, 2004). 

Συνεπϊσ οι οργανιςμοί, οι φορείσ και οι επιχειριςεισ χρειάηονται επαρκι και 

κατάλλθλα πλθροφοριακά ςυςτιματα, με εξειδικευμζνεσ απαιτιςεισ χριςεων, 

ϊςτε να αυξιςουν τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ μζςα από τθ μείωςθ του κόςτουσ, 

και τθν καλφτερθ λειτουργία των logistics, αφοφ είναι προφανζσ ότι θ ικανότθτα 

παροχισ αξιόπιςτθσ πλθροφορίασ ςτο ςωςτό χρόνο ζχει μεγάλο όφελοσ ςτο 

ςφγχρονο, ανταγωνιςτικό περιβάλλον. Σε ςυνδυαςμό λοιπόν και με το γεγονόσ ότι 

οι απαιτιςεισ ςτο επιχειρθςιακό περιβάλλον, αυξάνονται ολοζνα με ταχφτερο 

ρυκμό, απαιτοφνται πλθροφοριακά ςυςτιματα με κατάλλθλα υποςυςτιματα που 

να υποςτθρίηουν με άμεςο, ςωςτό και ζξυπνο τρόπο όλεσ τισ διοικθτικζσ και 

οργανωτικζσ λειτουργίεσ, εξυπθρετϊντασ κυρίωσ δφο βαςικζσ αρχζσ τον 

καταμεριςμό τθσ ευκφνθσ και τθν υλοποίθςθ του ελζγχου.  

Ιςτορικά, θ αρχικι χριςθ απλοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (από τθν IBM) 

τοποκετείται ςτθ δεκαετία του 1960, με απλά λογιςμικά ελζγχου αποκεμάτων. Στθ 

δεκαετία του 1970, αρχίηουν και αναπτφςςονται ςυςτιματα διαχείριςθσ και 

υποςτιριξθσ όλων των επιχειρθςιακϊν διεργαςιϊν. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ άμεςθσ 

επεξεργαςίασ (On-line Processing) και των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βάςεων 

δεδομζνων (DBMS, Database Management Systems) δθμιοφργθςαν τα πρϊτα 

επιχειρθματικά ςυςτιματα πλθροφόρθςθσ (Business Information Systems). Στισ 

παραγωγικζσ επιχειριςεισ, τα ςυςτιματα αυτά ζγιναν γνωςτά ωσ MRP 

(Manufacturing Resources Planning), τα οποία ςτθν πρϊτθ τουσ ζκδοςθ μποροφςαν 

να υπολογίςουν μόνο τισ απαιτιςεισ ςε πρϊτεσ φλεσ και εξαρτιματα ενϊ ςτθν 

δεφτερθ ζκδοςθ ιταν αρκετά πιο εξελιγμζνα αφοφ μποροφςαν να υπολογίςουν με 

ακρίβεια ςε κάκε χρονικι περίοδο τισ απαιτιςεισ ςε παραγωγικοφσ πόρουσ, τισ 

ϊρεσ απαςχόλθςθσ των μζςων παραγωγισ και τισ χρθματοροζσ βγάηοντασ 

ικανοποιθτικό πλάνο παραγωγισ των τελικϊν προϊόντων (Cordata, 2012). 
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Στθν προςζγγιςθ των MRP ςτθρίχκθκαν τα ςθμερινά ολοκλθρωμζνα 

ςυςτιματα προγραμματιςμοφ επιχειρθςιακϊν πόρων γνωςτά ωσ ERP26 

(Enterprise Resource Planning) τα οποία εκτόσ από τθν λειτουργία παραγωγισ 

καλφπτουν τθν διοίκθςθ προςωπικοφ και τισ χρθματοοικονομικζσ λειτουργίεσ. Στθν 

πρϊτθ τουσ φάςθ, ςτθ δεκαετία του 1980, ο εξοπλιςμόσ ιταν κεντρικά ςυςτιματα 

(mainframes) τα οποία χειρίηονταν μόνο ειδικοί, αρχιτεκτονικι client/server27 και 

δίκτυα υπολογιςτϊν με ζναν ι περιςςότερουσ κεντρικοφσ database servers και 

ςυνδεδεμζνουσ υπολογιςτζσ clients που χειρίηονταν τισ εφαρμογζσ. Επίςθσ τθν ίδια 

περίοδο κακιερϊκθκαν και τα ανοιχτά λειτουργικά ςυςτιματα (open systems) 

όπωσ το Unix που είχε τθ δυνατότθτα να λειτουργεί ςε πολλοφσ διαφορετικοφ 

τφπου υπολογιςτζσ.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 Eξζλιξθ των ERP  

(www.softwareadvice.com/resources/postmodern-erp-defined/) 

Θ άνκθςθ των ERP άρχιςε μζςα ςτθ δεκαετία του 1990. Μια πιο αναλυτικι 

απόδοςθ του όρου ERP κα μποροφςε να είναι Συςτιματα Σχεδιαςμοφ, Διαχείριςθσ 

και Αξιοποίθςθσ Επιχειρθςιακϊν Ρόρων. Οι βαςικζσ τεχνολογίεσ που 

χρθςιμοποιοφν, είναι οι ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων (relational databases) που 

αποτελοφν και τθν καρδιά του ςυςτιματοσ, θ αρχιτεκτονικι client/server, οι 

αντικειμενοςτραφείσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, διάφορα εργαλεία λογιςμικοφ 

                                                           
26

 Τα αρχικά ERP χρθςιμοποιικθκαν για πρϊτθ φορά το 1990 από τθν εταιρεία Gartner Group Inc. Ωςτόςο θ 

λογικι των ERP τοποκετείται το 1913, όταν ο μθχανικόσ Ford Whitman Harris ανάπτυξε το μοντζλο EOQ 
(Economic Order Quantity) το οποίο λειτοφργθςε ωσ ζνα επί χάρτου μοντζλο για το ςχεδιαςμό παραγωγισ και 
χρθςιμοποιικθκε ςτθν πράξθ για αρκετζσ δεκαετίεσ (https://www.oracle.com/applications/erp/) 
27

 Ενα ςφςτθμα client-server είναι ζνα ςφςτθμα ςτο οποίο το δίκτυο ενϊνει διάφορουσ υπολογιςτικοφσ πόρουσ 

ϊςτε οι clients να μποροφν να ηθτοφν υπθρεςίεσ από ζναν server ο οποίοσ προςφζρει πλθροφορίεσ ι 
υπολογιςτικι ιςχφ. Ρρόκειται για ζνα ςφςτθμα ευζλικτο, αξιόπιςτο, αποτελεςματικό, ςτακερό και εφκολο ςτθ 
χριςθ διαςυνδζςεων κακϊσ και οικονομικό ςτθ ςυντιρθςθ και ςτθν αναβάκμιςθ.  
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για ανάπτυξθ εργαρμογϊν (case tools) και ανοιχτι αρχιτεκτονικι ςυςτθμάτων για 

εφκολθ επικοινωνία. Θ τεχνολογία των βάςεων δεδομζνων μπορεί να λφςει πολλά 

από τα προβλιματα τθσ παραδοςιακισ οργάνωςθσ αρχείων. Ρρακτικά ωσ βάςθ 

δεδομζνων κεωροφμε τθ ςυλλογι δεδομζνων που είναι οργανωμζνα με τζτοιο 

τρόπο ϊςτε να εξυπθρετοφν πολλζσ εφαρμογζσ ςυγκεντροποιϊντασ τα δεδομζνα 

και ελζγχοντασ τα πλεονάηοντα δεδομζνα. Δθλαδι αντί να αποκθκεφονται τα 

δεδομζνα ςε χωριςτά αρχεία για κάκε εφαρμογι, αποκθκεφονται με τρόπο που να 

φαίνεται ςτουσ χριςτεσ ότι είναι αποκθκευμζνα ςε ζνα μόνο ςθμείο.  

Ζνα ERP, λοιπόν, αποτελεί πλθροφοριακό ςφςτθμα που ζχει ωσ ςτόχο τθν 

υποςτιριξθ πολλϊν επιχειρθςιακϊν δραςτθριοτιτων. Τα ςυςτιματα αυτά 

ενοποιοφν όλεσ τισ ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ ςε ζνα κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου που παρζχει μια ςυνολικι εικόνα 

για τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, διευκολφντασ ταυτόχρονα και τθν επικοινωνία 

μεταξφ των τμθμάτων τθσ επιχείρθςθσ.  

Το αντικείμενο των ERP είναι θ επιχειρθςιακι οργάνωςθ δθλαδι ο 

ςυντονιςμόσ και θ ορκολογικι χριςθ των επιχειρθςιακϊν πόρων (εργαςία, υλικά, 

κεφάλαια, ανκρϊπινο δυναμικό). Αυτό το επιτυγχάνουν με το να διευκολφνουν τθ 

ροι των πλθροοφοριϊν μεταξφ των επιμζρουσ επιχειρθματικϊν λειτουργιϊν ςτο 

εςωτερικό τθσ επιχείρθςθσ, του φορζα ι του οργανιςμοφ και ταυτόχρονα τθ 

διαχείριςθ των διαςυνδζςεων με τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μζρθ. 

Βζβαια αυτό είναι ζνα αρκετά ογκϊδεσ και πολυπαραγοντικό κζμα για να 

το χειριςτεί το όποιο λογιςμικό, γι’αυτό ίςωσ είναι πιο ςωςτό, το να ιςχυριςτοφμε 

ότι το ERP είναι το μζςο με το οποίο οι οργανιςμοί μποροφν να πετφχουν 

ενοποίθςθ ςε ςθμαντικζσ επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ δια μζςου τθσ βελτιωμζνθσ 

ροισ πλθροφοριϊν και τθσ τυποποίθςθσ επιμζρουσ πρακτικϊν (Maltz, 2002).  

Ζνα τυπικό ERP αποτελείται από διάφορα λειτουργικά υποςυςτιματα 

(modules) όπωσ παραγωγι, διανομι, οικονομικι διαχείριςθ και διαχείριςθ 

ανκρϊπινων πόρων. Μια επιχείρθςθ μπορεί βζβαια να εγκαταςτιςει μόνο εκείνα 

τα υποςυςτιματα που τθν ενδιαφζρουν. Σε κάκε περίπτωςθ, τα οφζλθ είναι πολλά 
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(Ρολλάλθσ, 2004) όπωσ θ ςυγκρότθςθ όλων των μθχανογραφικϊν διαδικαςιϊν 

κάτω από ζνα ενιαίο ςφςτθμα, θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, θ ολοκλιρωςθ των 

επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν, θ μείωςθ κόςτουσ ςε όλθ τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, 

θ ακεραιότθτα και ακρίβεια των πλθροφοριϊν, θ ταχφτθτα, κ.ά. Ρζραν αυτϊν, θ 

φπαρξθ ενόσ ERP ςτθν επιχείρθςθ κζτει τισ βάςεισ και για τθν ανάπτυξθ του e-

business.  

Ζνα ERP, ςε γενικζσ γραμμζσ, αποτελείται από τα εξισ υποςυςτιματα: 

 Το υποςφςτθμα οικονομικισ διαχείριςθσ με διαδικαςίεσ όπωσ γενικι και 

αναλυτικι λογιςτικι, διαχείριςθ παγίων, διαχείριςθ διακεςίμων, ειςπρακτζοι και 

πλθρωτζοι λογαριαςμοί, προχπολογιςμό, κοςτολόγθςθ, κ.ά 

 Το υποςφςτθμα αποκικευςθσ/διανομισ με διαδικαςίεσ όπωσ διαχείριςθ 

αποκεμάτων, ςχεδιαςμό απαιτιςεων διανομισ, διαχείριςθ αποκθκϊν, κ.ά 

 Το υποςφςτθμα προμθκειϊν με λειτουργίεσ όπωσ ζλεγχοσ και διαχείριςθ 

αιτιςεων αγοράσ, διαχείριςθ εντολϊν αγοράσ, αξιολόγθςθ προμθκευτϊν, 

διαχείριςθ ςυμβάςεων, κ.ά 

 Το υποςφςτθμα πωλιςεων/marketing με λειτουργίεσ όπωσ παραγγελίεσ, 

τιμολόγθςθ, διαχείριςθ ςυμβολαίων, διαχείριςθ μθτρϊου πελατϊν, διαχείριςθ 

αξιογράφων, ανάλυςθ οφειλϊν, εξυπθρζτθςθ πελατϊν, marketing, προβλζψεισ 

ηιτθςθσ, θλεκτρονικό εμπόριο, κ.ά 

 Το υποςφςτθμα παραγωγισ με λειτουργίεσ όπωσ ζλεγχο και κοςτολόγθςθ 

παραγωγισ, προγραμματιςμό απαιτιςεων υλικϊν, μακροπρόκεςμο 

προγραμματιςμό παραγωγισ, προγραμματιςμό απαιτιςεων δυναμικότθτασ, κ.ά 

 Το υποςφςτθμα ανκρωπίνων πόρων με λειτουργίεσ όπωσ μιςκοδοςία, 

αξιολόγθςθ, παρουςίεσ προςωπικοφ, κ.ά 

Σε γενικζσ γραμμζσ, τα χαρακτθριςτικά και οι δυνατότθτεσ των ERP είναι 

πολλά όπωσ ενςωμάτωςθ επιχειρθςιακϊν δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με το 

internet, παροχι πλθροφοριϊν και υποςτιριξθσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ διοικθτικισ 

πυραμίδασ, δυνατότθτα λειτουργίασ τόςο ςε ςυνκικεσ τοπικοφ δικτφου (Lan) όςο 
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και ευρφτερου δικτφου (WLan), παροχι ενιαίασ πλθροφορίασ και εικόνασ για κάκε 

εμπλεκόμενο με τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ (πελάτθ, προμθκευτι, πιςτωτι, 

χρεϊςτθ), δυνατότθτα προκακοριςμζνων οκονϊν προβολισ, εκτυπϊςεων, 

αναφορϊν, εκκζςεων, κ.ά εφχρθςτο ςφςτθμα αντιςτοίχιςθσ ανοικτϊν εγγραφϊν 

που μποροφν να ανικουν ακόμα και ςε διαφορετικζσ χριςεισ, παρακολοφκθςθ 

διαφορετικϊν τομζων ειδικοφ οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ με δυνατότθτα 

επιμεριςμοφ των αξιϊν κάκε παραςτατικοφ το οποίο καταχωρίηεται ςε ζναν ι 

περιςςότερουσ τζτοιουσ τομείσ, δυνατότθτεσ παραμετροποίθςθσ και προςαρμογισ 

ςτισ ειδικζσ απαιτιςεισ κάκε επιχείρθςθσ, κ.ά. 

Θ βαςικι δομι των ςθμερινϊν ERP φαίνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα: 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2 Θ βαςικι δομι των ςθμερινϊν ERP  

(http://sapworldforum.blogspot.gr/2011/09/introduction-of-erp.html) 

Τα ςυςτιματα ERP αυτοματοποιοφν τισ όλεσ τισ παραπάνω απαιτοφμενεσ 

δραςτθριότθτεσ ςε μια ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι, με ςκοπό να διευκολφνουν τθ 

ροι των πλθροφοριϊν μεταξφ όλων των επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν μζςα ςτα 

όρια τθσ οργάνωςθσ και να καταφζρουν τισ ςυνδζςεισ προσ τα ζξω με τα 

ενδιαφερόμενα μζρθ. Στθν πράξθ μποροφν να υλοποιθκοφν από μια ποικιλία 
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υλικοφ, λογιςμικοφ και διαμορφϊςεισ δικτφου αλλά πάντα υπάρχει μια βάςθ 

δεδομζνων που λειτουργεί ωσ αποκικθ πλθροφοριϊν. Κάποια ςυςτιματα είναι 

ενωμζνα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτρζπουν τθν αυτοματοποίθςθ κάποιων 

λειτουργιϊν αλλά όχι άλλων. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιεσ κοινζσ ενότθτεσ 

όπωσ οικονομικά και λογιςτικά κζματα να είναι προςβάςιμα από όλουσ ι ςχεδόν 

όλουσ τουσ χριςτεσ ενϊ άλλα όπωσ για παράδειγμα θ διαχείριςθ ανκρωπίνων 

πόρων να μθν είναι προςβάςιμθ από όλουσ. Επιπλζον, μια εταιρεία παροχισ 

υπθρεςιϊν για παράδειγμα, δεν χρειάηεται προφανϊσ να ζχει το τμιμα του ERP 

που αφορά καταςκευζσ. Επίςθσ άλλεσ εταιρείεσ ζχουν ζνα μόνο ςφςτθμα το οποίο 

κεωροφν επαρκζσ.  

Μερικζσ ςελίδεσ γνωςτϊν ςθμερινϊν ERP, φαίνονται ςτθν παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3 ελίδεσ ςθμερινϊν γνωςτϊν ERP 
 

Αναλογικά με τα οφζλθ, υπάρχουν και κάποια βαςικά προβλιματα που 

προκφπτουν από τθν εγκατάςταςθ του ERP, όπωσ απαιτιςεισ ςε εκπαιδευμζνο ι 

εξειδικευμζνο προςωπικό και ςε τεχνογνωςία, υψθλό ςχετικά κόςτοσ 

εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ με ταυτόχρονθ ανάγκθ επιχειρθςιακισ 

αναδιοργάνωςθσ.  

Αρκετά ςυχνά απαιτείται εκπαίδευςθ των χρθςτϊν - εργαηομζνων θ οποία 

ςυνικωσ υλοποιείται είτε ςτο χϊρο εργαςίασ (κυκλικι εργαςία ι εναλλαγι 
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εργαςιακϊν κακθκόντων, εργαςίεσ υπό παρακολοφκθςθ) είτε εκτόσ χϊρου 

εργαςίασ (ςε αίκουςα διδαςκαλίασ ι διαδικτυακά). 

Στατιςτικά ωςτόςο οι περιςςότερεσ επιλεγμζνεσ ενότθτεσ και λειτουργίεσ 

ενόσ ERP ενδζχεται να ςθμαίνουν περιςςότερα οφζλθ για τθν εταιρεία αλλά 

ταυτόχρονα και μεγαλφτερο ρίςκο, κόςτοσ κακϊσ και εμπλεκόμενεσ αλλαγζσ και 

ρυκμίςεισ.  

Θ διαμόρφωςθ ενόσ ERP ςυςτιματοσ είναι ςε μεγάλο βακμό θ ιςορροπία 

μεταξφ του τρόπου που επικυμεί ο πελάτθσ να δουλζψει το ςφςτθμα και του 

τρόπου που ζχει ςχεδιαςτεί για να δουλεφει. Από άποψθ δομισ τα ERP ςυςτιματα 

ςυνικωσ περιζχουν πολλζσ ευμετάβλθτεσ παραμζτρουσ οι οποίεσ είναι εφικτό να 

τροποποιοφν τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ.  

Είναι βαςικό να ςθμειωκεί ότι για να είναι λειτουργικά όλα τα παραπάνω 

γενικά χαρακτθριςτικά των ERP, απαιτείται να δοκεί μεγάλθ ςθμαςία ςτθν 

αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ που ςυνδζεται με τθν 

ειςαγωγι ενόσ νζου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, το οποίο με τθ ςειρά του 

ςχετίηεται με τθν λεπτομερι ςχεδίαςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ υλοποίθςθσ του 

ςυςτιματοσ. 

Ο όροσ υλοποίθςθ (implementation) αναφζρεται ςε όλεσ τισ οργανωςιακζσ 

δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν υϊοκζτθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν ομαλι 

ενςωμάτωςθ μιασ τεχνολογικισ καινοτομίασ όπωσ το νζο πλθροφοριακό ςφςτθμα 

(Laudon & Laudon, 2006). Στθν διαδικαςία τθσ υλοποίθςθσ, ο αναλυτισ 

ςυςτιματοσ είναι ζνασ παράγοντασ (φορζασ) αλλαγισ (change agent). Αυτό γιατί 

όχι μόνο αναπτφςςει τεχνικζσ λφςεισ, αλλά επανακακορίηει τισ διευκετιςεισ, τισ 

αλλθλεπιδράςεισ, το εργαςιακό αντικείμενο και τισ ςχζςεισ των διαφόρων ομάδων 

του οργανιςμοφ. Ο αναλυτισ είναι ο καταλφτθσ, για ολόκλθρθ τθ διαδικαςία 

αλλαγισ και είναι υπεφκυνοσ για να εξαςφαλίςει ότι οι αλλαγζσ που προκαλοφνται 

από το νζο ςφςτθμα, κα γίνουν αποδεκτζσ από όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ. Ο 

παράγοντασ αλλαγισ επικοινωνεί με τουσ χριςτεσ, μεςολαβεί μεταξφ των 
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εργαςιακϊν ομάδων εξαςφαλίηοντασ ότι ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ 

προςαρμογισ του οργανιςμοφ, του φορζα ι τθσ επιχείρθςθσ ςε αυτζσ τισ αλλαγζσ.  

Ζνα μοντζλο τθσ διαδικαςίασ τθσ υλοποίθςθσ είναι το μοντζλο των 

Kolb/Frohman. Σφμφωνα με το μοντζλο αυτό, θ διαδικαςία τθσ οργανωςιακισ 

αλλαγισ (organizational change) διαιρείται ςε μια ςχζςθ επτά ςταδίων μεταξφ ενόσ 

οργανωςιακοφ ςυμβοφλου (ςχεδιαςτισ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ) και του 

πελάτθ του (χριςτθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4 Σο μοντζλο οργανωςιακισ αλλαγισ των Kolb & Frohman 
(Organizational Change: An empirical study on Nokia,  

https://www.slideshare.net/Mahadibd16/organizational-change-an-empirical-study-on-nokia) 

Θ επιτυχία τθσ προςπάκειασ αλλαγισ εξαρτάται από το πόςο καλά 

αντιμετωπίηονται τα βαςικά ηθτιματα ςτο κάκε ςτάδιο. Στθν όλθ διεργαςία 

υπάρχει πάντα ανάγκθ για ευελιξία και αυτοςχεδιαςμό με παράγοντεσ του 

οργανιςμοφ που δεν περιορίηονται ςε άκαμπτουσ προδιαγεγραμμζνουσ ρόλουσ. Θ 

διαδικαςία τθσ υλοποίθςθσ ςυνεπϊσ απαιτεί ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ ςτισ 

μεκόδουσ εργαςίασ του προςωπικοφ κακϊσ και των κακθμερινϊν πρακτικϊν (Kolb 

& Frohman, 1970). Γενικά υπάρχουν πρωτόκολλα διαβοφλευςθσ, προςαρμογισ και 
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υποςτιριξθσ για να βοθκιςουν τθν εφαρμογι, θ οποία χρονικά εξαρτάται από το 

μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, τα επιμζρουσ τμιματα, τισ αλλαγζσ και ρυκμίςεισ και 

κυρίωσ από τθν προκυμία του πελάτθ να αναλάβει ςε πρακτικό επίπεδο τθν 

ιδιοκτθςία του όλου ζργου.  

Σε γενικζσ γραμμζσ τα ERP προορίηονται για να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ζχουν. 

Υπάρχουν ωςτόςο διάφορεσσ δυνατότθτεσ διαμόρφωςθσ αλλά ςυχνά υπάρχουν 

και κενά λειτουργικότθτασ που παραμζνουν ακόμα και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διαμόρφωςθσ. Υπάρχουν βζβαια λφςεισ για τθν κάλυψθ των κενϊν αυτϊν, αλλά θ 

κάκε λφςθ ενδζχεται να ζχει τα δικά τθσ πλεονεκτιματα ι μειονεκτιματα. 

Το αποτζλεςμα, λοιπόν, τθσ υλοποίθςθσ κακορίηεται ςε μεγάλο βακμό από 

μια ςειρά ςυμπεριφορικϊν και οργανωςιακϊν ηθτθμάτων όπωσ:  

Α)  ο ρόλοσ των χρθςτϊν ςτθ διαδικαςία υλοποίθςθσ 

Β)  ο βακμόσ ςτιριξθσ και δζςμευςθσ από τα διευκυντικά ςτελζχθ απζναντι ςτθν 

προςπάκεια υλοποίθςθσ 

Γ)  το επίπεδο πολυπλοκότθτασ και οι κίνδυνοι τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ 

Δ)  θ ποιότθτα διαχείριςθσ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 3 Παράγοντεσ επιτυχίασ ι αποτυχίασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων  

(Laudon & Laudon, 2006) 

Ζνα άλλο ςθμαντικό ηιτθμα, είναι το λεγόμενο χάςμα επικοινωνίασ χριςτθ 

και ςχεδιαςτι. Οι χριςτεσ και οι ειδικοί ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα ζχουν 

διαφορετικι προϊςτορία, ενδιαφζροντα και προτεραιότθτεσ και ςυχνά επιδιϊκουν 

Ζκβαςθ τθσ υλοποίθςθσ 

Σχεδιαςμόσ 

Κόςτοσ 

Λειτουργίεσ 

Δεδομζνα 

Συμμετοχι και επιρροι των 

χρθςτϊν 

Υποςτιριξθ από τθν 

διοίκθςθ 

Επίπεδο πολυπλοκότθτασ 

και κινδφνου 

Διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ 

υλοποίθςθσ 
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και διαφορετικοφσ ςτόχουσ (Laudon & Laudon, 2006). Οι διαφορζσ αυτζσ 

εκδθλϊνονται ςτθν αποκλίνουςα οργανωςιακι αφοςίωςθ, ςτον τρόπο 

προςζγγιςθσ τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων και ςτο λεξιλόγιο. Για παράδειγμα, οι 

χριςτεσ ςυχνά ζχουν ωσ ςτόχο τθν επίλυςθ επιχειρθςιακϊν προβλθμάτων ι τθ 

διευκόλυνςθ οργανωςιακϊν εργαςιϊν, ενϊ από τθν άλλθ μεριά οι ειδικοί των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ζχουν ςυνικωσ ζντονο τεχνικό ι μθχανιςτικό 

προςανατολιςμό ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων αναηθτϊντασ λφςεισ κομψά 

περίπλοκεσ οι οποίεσ πικανόν να βελτιϊνουν το ςφςτθμα, αλλά ςυχνά είναι ςε 

βάροσ τθσ ευκολίασ χριςθσ ι τθσ οργανωςιακισ αποτελεςματικότθτασ. Εαν ςτο 

ςθμείο αυτό, δεν λθφτεί θ κατάλλθλθ μζριμνα τότε είναι πολφ πικανόν οι 

απαιτιςεισ των χρθςτϊν να μθν ενςωματωκοφν ςωςτά ςτο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα με αποτζλεςμα οι χριςτεσ να απομακρφνονται από τθν διαδικαςία 

υλοποίθςθσ. Ζτςι τα ζργα ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων διατρζχουν μεγάλο κίνδυνο 

αποτυχίασ όταν υπάρχει ζντονο χάςμα μεταξφ χρθςτϊν και ειδικϊν. Με τον τρόπο 

αυτό, εξθγείται και το γεγονόσ ότι πολλά ςυςτιματα δεν κατορκϊνουν τελικά να 

ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ του οργανιςμοφ, του φορζα ι τθσ επιχείρθςθσ.  

Ενδιαφζροντα χρθςτϊν Ενδιαφζροντα ςχεδιαςτϊν - ειδικϊν 

Θα μου δίνει το ςφςτθμα τισ πλθροφορίεσ 
που χρειάηομαι ςτθ δουλειά μου; 

Πόςο αποκθκευτικό χϊρο κα καταλαμβάνει 
το πρωτεφον αρχείο ςτο δίςκο; 

Πόςο γριγορα κα μπορϊ να προςπελάηω 
τα δεδομζνα; 

Πόςεσ γραμμζσ κϊδικασ χρειάηεται γι’ αυτι 
τθ λειτουργία; 

Πόςο εφκολα μπορϊ να ανακτϊ τα 
δεδομζνα; 

Πωσ μποροφμε να μειϊςουμε το κόςτοσ τθσ 
κεντρικισ μονάδασ επεξεργαςίασ κατά τθ 
λειτουργία του ςυςτιματοσ; 

Πόςθ εργαςία χρειάηομαι για τθν 
καταχϊρθςθ των δεδομζνων ςτο ςφςτθμα; 

Ποιόσ είναι ο πιο αποδοτικόσ τρόποσ 
αποκικευςθσ των δεδομζνων; 

Πωσ ταιριάηει το ςφςτθμα ςτο κακθμερινό 
πρόγραμμα εργαςίασ μου; 

Ποιό ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων κα 
πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε; 

ΡΙΝΑΚΑΣ 3 Σο χάςμα επικοινωνίασ χριςτθ και ςχεδιαςτι-ειδικοφ  

(Laudon & Laudon, 2006) 

Πταν το ζργο ανάπτυξθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ζχει τθν 

υποςτιριξθ και τθν ζγκριςθ τθσ διοίκθςθσ είναι πολφ πιο πικανό να αντιμετωπιςτεί 

κετικά τόςο από τουσ χριςτεσ όςο και από τουσ ειδικοφσ, για το λόγο ότι και οι δφο 
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αυτζσ ομάδεσ κα νιϊκουν ότι θ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ανάπτυξθσ κα γίνει 

αντικείμενο μεγαλφτερθσ προςοχισ και προτεραιότθτασ. Ζχει βρεκεί ότι γενικά 

υπάρχει θ τάςθ του όταν ζνασ manager κεωρεί ωσ επιχειρθματικι προτεραιότθτα 

το νζο ςφςτθμα, τότε και οι υφιςτάμενοι του κα ζχουν πικανότατα τθν ίδια γνϊμθ 

(Doll, 1985).  

Άλλοι παράγοντεσ που κατζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ ενόσ 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ είναι το μζγεκοσ του ζργου, το πόςο δομθμζνο είναι 

το ζργο, το επίπεδο τεχνικισ εμπειρογνωμοςφνθσ, κ.ά. Θ κακι διαχείριςθ ενόσ 

ζργου ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υπζρβαςθ κόςτουσ, ςτισ υπερβάςεισ προκεςμιϊν, ςτθ 

μείωςθ αποδοτικότθτασ και ςτθν μθ-πραγμάτωςθ αναμενόμενων ωφελθμάτων.  

Σε πρακτικό επίπεδο ωςτόςο, δεν είναι εφικτό να ελεγχοφν και να 

προγραμματιςτοφν εφκολα όλεσ οι λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ. 

Είναι προφανζσ όμωσ ότι οι πικανότθτεσ επιτυχίασ ενόσ ςυςτιματοσ είναι δυνατόν 

να αυξθκοφν αν προβλεφτοφν τα πικανά προβλιματα υλοποίθςθσ και γίνουν οι 

κατάλλθλεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. Ζχουν αναπτυχκεί διάφορεσ μεκοδολογίεσ 

διαχείριςθσ ζργου, ςυγκζντρωςθσ απαιτιςεων και προγραμματιςμοφ κακϊσ 

επίςθσ και ςτρατθγικζσ για να εξαςφαλίηεται ότι οι χριςτεσ διαδραματίηουν 

κατάλλθλουσ ρόλουσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ φάςθσ τθσ υλοποίθςθσ κακϊσ και για 

τθ διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ.  

Σε κάκε περίπτωςθ ωςτόςο, κάκε αναςχεδιαςμζνθ επιχειρθματικι διεργαςία 

ι ζνα νζο πλθροφοριακό ςφςτθμα επθρεάηει αναπόφευκτα κζςεισ εργαςίασ, 

απαιτιςεισ δεξιοτιτων, ροζσ εργαςιϊν και ιεραρχικζσ ςχζςεισ (Teng, Jeong & 

Grover, 1998). Aρκετά ςυχνά, ο φόβοσ αυτϊν των αλλαγϊν είναι πικανόν να 

καλλιεργιςει αντίςταςθ, ςφγχυςθ ακόμα και ςυνειδθτζσ προςπάκειεσ 

υπονόμευςθσ των αλλαγϊν (Laudon & Laudon, 2006).  

Υπάρχουν πολλά πολυεκνικά πακζτα εφαρμογϊν που δραςτθριοποιοφνται 

ςτθν Ελλάδα (Oracle Financials, Microsoft, SAP R/3, JDEdwards, BPCS, Platinum, 

κ.ά) που λειτουργοφν ωσ τροποποίθςιμα ERP ςε τομείσ όπωσ διαχείριςθ ζργων, 

διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων, μθχανογραφικι υποςτιριξθ, κ.ά. Το γεγονόσ ότι 
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παρζχουν τισ απαιτοφμενεσ παραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ ςτα ελλθνικά 

δεδομζνα, τα κακιςτά ευζλικτα και λειτουργικά ςτο να ανταπεξζλκουν ςτο εφροσ 

πολλϊν επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, αν και παράλλθλα, όπωσ ζχει ιδθ 

αναφερκεί, θ επιχείρθςθ, ο φορζασ ι ο οργανιςμόσ που κα τα επιλζξει κα πρζπει 

να αφιερϊςει ανκρϊπινο δυναμικό ςε κζματα εγκατάςταςθσ, οργάνωςθσ, 

αλλαγϊν, κ.ά.  

Από όλα τα παραπάνω είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι μια επιχείρθςθ, 

φορζασ ι οργανιςμόσ πρζπει τελικά να είναι ζτοιμοσ ι να επικυμεί να ετοιμαςτεί 

για να εγκαταςτιςει και να χρθςιμοποιιςει αποδοτικά ζνα ολοκλθρωμζνο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα. Θ κατάλλθλθ προετοιμαςία περιλαμβάνει ςτοιχεία  όπωσ: 

ςχεδιαςμόσ τθσ υποδομισ, επιλογι των ατόμων – χρθςτϊν που κα χειρίηονται το 

ςφςτθμα, εκπαίδευςθ των χρθςτϊν, πικανά κίνθτρα προσ τουσ εργαηόμενουσ για 

να αποδεχτοφν τισ αλλαγζσ και να ςυμβάλλουν ς’αυτζσ, δζςμευςθ τθσ ανϊτερθσ 

διοίκθςθσ για υποςτιριξθ των ςυνολικϊν προςπακειϊν, αποφάςεισ ςχετικά με το 

διαμοιραςμό του ςυςτιματοσ ςε παραρτιματα (αν υπάρχουν), δζςμευςθ ςε 

μελλοντικζσ επεκτάςεισ και βελτιςτοποιιςεισ του ςυςτιματοσ, κ.ά. (Barker & 

Frolick, 2003).  

 

2.3. υςτήματα Διαχείριςησ Βάςεων Δεδομένων (DBMS) 

Θ οργανωμζνθ αποκικευςθ, θ ςυντιρθςθ, θ επεξεργαςία και θ ανάκλθςθ 

των πλθροφοριακϊν δεδομζνων είναι βαςικζσ προχποκζςεισ πλθροφόρθςθσ, οι 

οποίεσ ςιμερα υλοποιοφνται με το πλζον κατάλλθλο εργαλείο, που είναι οι βάςεισ 

δεδομζνων. Ρρακτικά, οι βάςεισ δεδομζνων είναι με απλά λόγια, ο τρόποσ 

«τακτοποίθςθσ» κάποιων δεδομζνων, για παράδειγμα κατθγοριοποίθςθσ ι 

ταξινόμθςθσ. Πλεσ οι web εφαρμογζσ, όπωσ το facebook, το youtube, το ebay, το 

amazon, κ.ά χρθςιμοποιοφν βάςεισ δεδομζνων.  

Ωσ Βάςθ Δεδομζνων (ΒΔ) εννοοφμε μια οργανωμζνθ αποκικθ 

πλθροφοριακϊν δεδομζνων, ςυνδεδεμζνων μεταξφ τουσ με λογικζσ ςχζςεισ, με 
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ςκοπό να εξυπθρετοφνται οι πλθροφοριακζσ ανάγκεσ των χρθςτϊν 

(Ραπακαναςίου, 2008). Ο όροσ Βάςθ Δεδομζνων (ΒΔ) ςθμαίνει ουςιαςτικά, μια 

ςυλλογι ςυςχετιςμζνων πλθροφοριϊν, κατάλλθλα οργανωμζνων ϊςτε να είναι 

δυνατι θ προςπζλαςθ και διαχείριςι τουσ από πολλζσ εφαρμογζσ και από 

πολλοφσ χριςτεσ.  

Ζνα φςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (Data Base Management 

Systems – DBMS), είναι ζνα πρόγραμμα που χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία, 

τθν επεξεργαςία και τθ διαχείριςθ μιασ βάςθσ δεδομζνων (Kroenke & Boyle, 2017). 

Θ ςυλλογι των δεδομζνων, που ςυνικωσ αναφζρεται και ωσ βάςθ δεδομζνων, 

είναι μια ςυλλογι πινάκων, ςυςχετίςεων και μεταδεδομζνων (με πλθροφορίεσ 

ςχετικζσ με ζναν οργανιςμό, φορζα ι επιχείρθςθ). O οργανιςμόσ, φορζασ ι 

επιχείρθςθ δεν αναπτφςςει ουςιαςτικά το δικό του ςφςτθμα διαχείριςθσ ΒΔ, αλλά 

ςυνικωσ είτε λαμβάνει άδειεσ χριςθσ προϊόντων DBMS από γνωςτζσ εταιρείεσ 

(Microsoft, Oracle, IBM, κ.ά) είτε χρθςιμοποιεί προϊόντα DBMS ανοιχτοφ κϊδικα 

(με δωρεάν άδειεσ χριςθσ για αρκετζσ εφαρμογζσ).  

Ο βαςικόσ ςτόχοσ του DBMS είναι να παρζχει ζνα τρόπο αποκικευςθσ και 

ανάκλθςθσ πλθροφοριϊν, ο οποίοσ να είναι εφχρθςτοσ και αποτελεςματικόσ, ενϊ 

ταυτόχρονα να μπορεί να διαχειρίηεται και μεγάλο όγκο δεδομζνων. Επιπλζον 

λειτουργίεσ είναι θ δθμιουργία, θ ςυντιρθςθ, θ επεξεργαςία ςτοιχείων, οι ζλεγχοι 

αςφάλειασ αλλά και θ εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν, ςχετικά με τθν παροχι ςτοιχείων 

και πλθροφοριϊν, χωρίσ ωςτόςο οι ίδιοι να πρζπει να απαςχολθκοφν με το «πωσ» 

και το «που» είναι αποκθκεφμενα τα δεδομζνα ςτθ βάςθ.  

 

ΕΙΚΟΝΑ 5 φςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων (DBMS) 
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Ζνα DBMS αποτελείται από τρία βαςικά ςτοιχεία: α) το ςφνολο των 

πλθροφοριακϊν δεδομζνων, β) το λογιςμικό του ςυςτιματοσ (δθλαδι τα 

προγράμματα λειτουργίασ τθσ βάςθσ), γ) το λογιςμικό εφαρμογϊν (δθλαδι 

προγράμματα ειδικά ανεπτυγμζνα για να εξυπθρετοφνται οι ειδικζσ ανάγκεσ των 

χρθςτϊν). Επιπλζον ςε κάκε ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων αντιςτοιχεί 

ζνα ςφνολο χρθςτϊν, οι οποίοι επικοινωνοφν με το ςφςτθμα από τοπικζσ ι από 

απομακρυςμζνεσ κζςεισ εργαςίασ, πραγματοποιϊντασ τισ λειτουργίεσ που τουσ 

επιτρζπει το ςφςτθμα ανά κατθγορία χριςθσ. Ουςιαςτικά πρόκειται για 

εξειδικευμζνο λογιςμικό που λειτουργεί ωσ ο ςφνδεςμοσ μεταξφ των χρθςτϊν, των 

εφαρμογϊν και τθσ ίδιασ τθσ βάςθσ, επιτρζποντασ τον κεντρικό ζλεγχο και τθν 

διαχείριςθ των δεδομζνων. Λζγοντασ διαχείριςθ, εννοοφμε τθ δθμιουργία τθσ 

βάςθσ, τθν ειςαγωγι, τθν διαγραφι, τθν τροποποίθςθ, τθν ταξινόμθςθ και τθν 

αναηιτθςθ των δεδομζνων.  

Συνεπϊσ οι λειτουργίεσ ενόσ DBMS είναι (Kroenke & Boyle, 2017):   

Α) Θ δθμιουργία τθσ βάςθσ δεδομζνων και των δομϊν τθσ, όπου οι ςχεδιαςτζσ 

ΒΔ χρθςιμοποιοφν το DMBS για να δθμιουργιςουν πίνακεσ, ςχζςεισ και άλλεσ 

δομζσ ςτθ βάςθ δεδομζνων 

Β) Θ επεξεργαςία τθσ βάςθσ δεδομζνων, θ οποία αν και είναι αρκετά περίπλοκθ 

το DBMS παρζχει βαςικζσ λειτουργίεσ επεξεργαςίασ όπωσ ανάγνωςθ, εςαγωγι, 

τροποποίθςθ, διαγραφι, κ.ά. Οι λειτουργίεσ αυτζσ υλοποιοφνται μζςω 

ερωτθμάτων (αιτθμάτων) ςτο DBMS  

Γ) Θ διαχείριςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, όπου το DBMS παρζχει ςειρά εργαλείων 

που βοθκοφν ςτθ διαχείριςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, με αποτζλεςμα να είναι εφικτό 

να υλοποιοφνται δραςτθριότθτεσ όπωσ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ αςφάλειασ που 

περιζχει λογαριαςμοφσ χρθςτϊν, κωδικοφσ, άδειεσ και περιοριςμοφσ ςτθν 

επεξεργαςία τθσ βάςθσ δεδομζνων, υποςτιριξθ των δεδομζνων που περιζχει θ 

βάςθ, προςκικθ υποδομϊν που βελτιϊνουν τθν απόδοςθ των εφαρμογϊν τθσ 

βάςθσ, κ.ά.  
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Οι χριςτεσ μιασ βάςθσ δεδομζνων, μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτθ βάςθ 

δεδομζνων μόνο μζςω των υπθρεςιϊν που προςφζρει το ςφςτθμα και μόνο εφ’ 

όςον ζχουν δικαίωμα γι’ αυτό (Κεχρισ, 2015).  

Οι τρόποι επικοινωνίασ μεταξφ χριςτθ και βάςθσ είναι τρεισ:  

α)  Με χριςθ γραφικοφ περιβάλλοντοσ (graphical user interface), ο οποίοσ ζχει 

και το μικρότερο βακμό δυςκολίασ για τον χριςτθ. Συνεπϊσ πρόκειται για τον 

πλζον φιλικό, προσ το χριςτθ, τρόπο επικοινωνίασ. Δεν υπάρχει κάποιο κοινά 

αποδεκτό γραφικό περιβάλλον, με αποτζλεςμα το κάκε ςφςτθμα να υλοποιεί το 

δικό του γραφικό περιβάλλον επικοινωνίασ το οποίο είναι ςυνικωσ διαφορετικό 

από το περιβάλλον άλλων ςυςτθμάτων.  

β)  Με χριςθ κάποιασ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ, κατάλλθλθσ για τθ 

διαχείριςθ των δεδομζνων όπωσ θ SQL (Structure Query Language) θ οποία είναι θ 

πλζον κοινά αποδεκτι γλϊςςα, για το λόγο ότι είναι ςυγχρόνωσ και γλϊςςα 

οριςμοφ28 δεδομζνων και γλϊςςα χειριςμοφ29 δεδομζνων. 

γ)  Με χριςθ κάποιασ εξειδικευμζνθσ εφαρμογισ, που ζχει αναπτυχκεί ςε μια 

γενικι γλϊςςα προγραμματιςμοφ πχ. C, C++, Java. Μια εφαρμογι (application) 

είναι εξειδικευμζνο λογιςμικό που υποςτθρίηει μια επιχειρθματικι λειτουργία. 

Μια επιχείρθςθ, φορζασ ι οργανιςμόσ, για παράδειγμα, μπορεί να αναπτφξει τισ 

δικζσ του εφαρμογζσ ϊςτε να αποκτιςει λογιςμικό προςαρμοςμζνο ςτισ δικζσ του 

ανάγκεσ και απαιτιςεισ. Σε γενικζσ γραμμζσ, μια τζτοια εφαρμογι εμπεριζχει τθ 

λογικι τθσ λειτουργίασ που υποςτθρίηει, τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ με το 

χριςτθ και τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα που απαιτοφνται για τθν 

διεκπεραίωςθ τθσ λειτουργίασ που υποςτθρίηει. Οι εφαρμογζσ αυτοφ του είδουσ 

απαιτοφν μια γενικι γλϊςςα προγραμματιςμοφ και παράλλθλα τθ χριςθ τθσ SQL 
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 Θ γλϊςςα οριςμοφ δεδομζνων παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να περιγράφει τα δεδομζνα που κζλει να 
αποκθκεφςει ςτθ βάςθ. Οι εντολζσ εκτελοφνται από το ςφςτθμα και ταυτόχρονα οι πλθροφορίεσ 
αποκθκεφονται ςτον κατάλογο του ςυςτιματοσ (ο οποίοσ περιζχει τθν περιγραφι των δεδομζνων που 
αποκθκεφονται ςτθ βάςθ δθλαδι τα λεγόμενα μεταδεδομζνα – metadata) (Κεχρισ, 2015) 
29

 H γλϊςςα χειριςμοφ δεδομζνων παρζχει εντολζσ ϊςτε ο χριςτθσ να ειςάγει, να διαγράφει, να τροποποιιςει 

και να ανακτιςει δεδομζνα που είναι, ιδθ, αποκθκευμζνα ςτθ βάςθ. Το ςφςτθμα χρθςιμοποιεί δεδομζνα που 
είναι ιδθ αποκθκευμζνα ςτον κατάλογό του (Κεχρισ, 2015) 
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ωσ γλϊςςα πρόςβαςθσ ςτθ βάςθ (μια και θ SQL μπορεί να ενςωματωκεί και ςε μια 

άλλθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ).  

Για τθν ςωςτι ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων 

(DBMS), απαιτοφνται αρκετά και ςθμαντικά βιματα, όπωσ:  

Α)  Ο ρόλοσ του ςχεδιαςτι: ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ να προςδιορίςει τουσ 

χριςτεσ τθσ βάςθσ, τισ ανάγκεσ τουσ ςε δεδομζνα, να ςχεδιάςει τθ βάςθ ϊςτε να 

ικανοποιεί τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν και τζλοσ να ορίςει τισ κατάλλθλεσ δομζσ που 

κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ βάςθσ. 

Β)  Σεχνικζσ για τον προςδιοριςμό απαιτιςεων των χρθςτϊν: ςυνικωσ ο 

ςχεδιαςτισ τθσ βάςθσ, χρθςιμοποιεί τθ ςυνζντευξθ, το ερωτθματολόγιο και τθν 

άμεςθ παρακολοφκθςθ, ωσ τρόπουσ για τθν εξεφρεςθ των αναγκϊν των χρθςτϊν, 

διαδικαςία θ οποία ονομάηεται «προςδιοριςμόσ των απαιτιςεων των χρθςτϊν». 

Είναι προφανζσ ότι εκτόσ από τισ τεχνικζσ γνϊςεισ, ο ςχεδιαςτισ πρζπει να ζχει και 

επιπλζον προςόντα όπωσ ικανότθτεσ επικοινωνίασ, διαλόγου, πρόβλεψθσ, 

γριγορθσ αντιλθπτικότθτασ, κ.ά. 

Γ)  Σεχνικζσ για τθν ςχεδίαςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων: ςυνικωσ 

χρθςιμοποιοφνται διαγράμματα που επιτρζπουν τθν αναπαράςταςθ των 

ςθμαντικϊν ςτοιχείων τθσ βάςθσ με παραςτατικό και κατανοθτό τρόπο και τα 

οποία ονομάηονται διαγράμματα οντοτιτων (Entity Relationship diagram).  

Δ)  Δομζσ για τθν υλοποίθςθ τθσ βάςθσ: θ πιο δθμοφιλισ δομι είναι θ 

οργάνωςθ των δεδομζνων ςε πίνακα οπότε και μιλάμε για τισ λεγόμενεσ ςχεςιακζσ 

βάςεισ δεδομζνων. 

Ε)  Ο ρόλοσ του διαχειριςτι τθσ βάςθσ δεδομζνων: ο διαχειριςτισ (database-

administrator) είναι υπεφκυνοσ για τον προςδιοριςμό των δικαιωμάτων 

πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςτθ βάςθ, για τθν ομαλι και λειτουργικι ανταπόκριςθ 

τθσ βάςθσ, για τθν αγορά κατάλλθλου εξοπλιςμοφ, για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ 

τθσ βάςθσ κακϊσ και για τθν αςφάλεια των δεδομζνων από κακι χριςθ ι τθν 

αποτροπι πρόςβαςθσ ςτθ βάςθ από χριςτεσ που δεν ζχουν το ανάλογο δικαίωμα.  
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Θ ςθμερινι τάςθ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων (DBMS), 

ςχετίηεται με τισ ευφυείσ τεχνικζσ. Θ τεχνθτι νοθμοςφνθ και θ τεχνολογία των 

βάςεων δεδομζνων προςφζρουν μια ςειρά από ευφυείσ τεχνικζσ τισ οποίεσ 

μποροφν να χρθςιμοποιιςουν οι οργανιςμοί για να αποτυπϊςουν ατομικζσ και 

ςυλλογικζσ γνϊςεισ και να επεκτείνουν τθ βάςθ γνϊςεων τουσ.  

Για τθν αποτφπωςθ «αφανϊν γνϊςεων», δθλαδι των γνϊςεων που 

παραμζνουν μζςα ςτο νου των εργαηομζνων και δεν ζχουν τεκμθριωκεί (ενϊ οι 

γνϊςεισ που ζχουν τεκμθριωκεί ονομάηονται εμφανείσ γνϊςεισ) χρθςιμοποιοφνται 

(Laudon & Laudon, 2006):  

 Σα Εμπειρα υςτιματα (Expert Systems - ES): Ρρόκειται για μια ευφυισ 

τεχνικι για τθν αποτφπωςθ αφανϊν γνϊςεων ςε ζναν πολφ ειδικό και 

περιοριςμζνο τομζα ανκρϊπινθσ εμπειρογνωμοςφνθσ. Αποτυπϊνουν τισ γνϊςεισ 

πεπειραμζνων εργαηομζνων, υπό τθ μορφι ενόσ ςυνόλου κανόνων, ςε ζνα 

ςφςτθμα λογιςμικοφ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από άλλουσ ςτον οργανιςμό. 

Θ ανκρϊπινθ γνϊςθ διαμορφϊνεται ςε μοντζλο ι παρίςταται με τρόπο που να 

μπορεί να γίνει θ επεξεργαςία τθσ από υπολογιςτι. Το μοντζλο τθσ ανκρϊπινθσ 

γνϊςθσ που χρθςιμοποιείται από τα ζμπειρα ςυςτιματα ονομάηεται βάςθ 

γνϊςεων.  

 Θ Περιπτωςιολογικι υλλογιςτικι (Case Based Reasoning - CBR): Ρρόκειται 

για τεχνολογία τεχνθτισ νοθμοςφνθσ που αναπαριςτά τισ γνϊςεισ ωσ μια βάςθ 

δεδομζνων περιπτϊςεων και λφςεων. Δθλαδι οι περιγραφζσ προθγοφμενων 

εμπειριϊν μποροφν να αποτυπϊνονται και να αποκθκεφονται ςε μια βάςθ 

δεδομζνων για επόμενθ ανάκτθςθ, όταν κάποιοσ χριςτθσ αναηθτά νζα περίπτωςθ 

με παρόμοιεσ παραμζτρουσ. Το ςφςτθμα αναηθτεί αποκθκευμζνεσ περιπτϊςεισ με 

χαρακτθριςτικά προβλιματοσ παρόμοια με αυτά τθσ νζασ περίπτωςθσ, βρίςκει τθν 

περίπτωςθ που ταιριάηει περιςςότερο και εφαρμόηει τισ λφςεισ τθσ παλιάσ 

περίπτωςθσ ςτθν καινοφργια. Οι επιτυχθμζνεσ λφςεισ προςαρμόηονται ςτθ νζα 

περίπτωςθ και αποκθκεφονται μαηί τθσ και μαηί με τισ άλλεσ περιπτϊςεισ ςτθ βάςθ 
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γνϊεων. Οι μθ-επιτυχθμζνεσ λφςεισ επίςθσ αποκθκεφονται ςτθ βάςθ δεδομζνων 

μαηί με τθν εξιγθςθ του για πιο λόγο κρίκθκαν ακατάλλθλεσ.  

 Θ Αςαφισ Λογικι (Fuzzy Logic - FL): Mπορεί να κεωρθκεί ωσ μια επζκταςθ 

τθσ μακθματικισ λογικισ όπου οι λογικζσ προτάςεισ δεν ζχουν απόλυτεσ τιμζσ 

αλικειασ ι ψεφδουσ. Αποτελείται από τον προςδιοριςμό αςαφϊν μεταβλθτϊν, 

αςαφϊν τιμϊν (ςυνόλων) και αςαφϊν κανόνων. Βαςίηεται μεν ςε κανόνεσ, ωςτόςο 

ανζχεται τθν ανακρίβεια, χρθςιμοποιϊντασ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων αςαφϊσ 

κακοριςμζνουσ όρουσ που ονομάηονται λειτουργίεσ μελϊν. Θ φιλοςοφία τθσ 

αςαφοφσ λογικισ ότι οι περιςςότεροι άνκρωποι δεν ςκζφτονται με βάςθ τουσ 

παραδοςιακοφσ κανόνεσ if … - then … οφτε με βάςθ ακριβείσ αρικμοφσ. Συνικωσ 

κατατάςςουν τα πράγματα ςε κατθγορίεσ με ανακρίβεια και χρθςιμοποιοφν για τθ 

λιψθ αποφάςεων κανόνεσ που μπορεί να ζχουν πολλζσ αποχρϊςεισ ςτο νόθμα 

τουσ. Για παράδειγμα, ζνασ άνκρωποσ κα ςκεφτεί : Θ εταιρεία Χ είναι μεγάλθ, ι 

μικρι ι μεςαία….ι θ κερμοκραςία είναι χλιαρι, ηεςτι, κρφα ι δροςερι… Είναι 

προφανζσ ότι δεν υπάρχει ακρίβεια ςτισ πλθροφορίεσ αυτζσ, αλλά ωςτόςο οι 

κατθγορίεσ βρίςκονται μζςα ςε μια περιοχι τιμϊν. Για παράδειγμα, θ Ford Motor 

Co., ανζπτυξε μια εφαρμογι αςαφοφσ λογικισ με τθν οποία γίνεται θ ςτάκμευςθ 

ςε μια προςομοίωςθ νταλίκασ. Θ εφαρμογι ζχει τουσ εξισ τρεισ κανόνεσ:  

If θ ρυμοφλκα κοντεφει να διπλϊςει, ΣΘΕΝ μείωςε τθ γωνία του τιμονιοφ. 

If το όχθμα βρίςκεται μακρυά από τθ κζςθ ςτάκμευςθσ, THEN οδιγθςε προσ αυτιν. 

If το όχθμα είναι κοντά ςτθ κζςθ ςτάκμευςθσ, THEN φζρε τθ ρυμοφλκα ακριβϊσ ςε αυτιν. 

Αυτι θ λογικι ζχει νόθμα για τουσ ανκρϊπουσ, γιατί αναπαριςτά τον τρόπο με τον 

οποία κα ςκεφτόμαςταν για να παρκάρουμε ζνα όχθμα με τθν όπιςκεν. Ρρακτικά 

οι εμπλεκόμενεσ μεταβλθτζσ (λειτουργίεσ μελϊν – membership functions) 

λαμβάνουν τιμζσ ςε ζνα ευρφτερο ςφνολο τιμϊν. Θ αςαφισ λογικι προςφζρει 

λφςεισ ςε προβλιματα που απαιτοφν εμπειρογνωμοςφνθ που είναι δφςκολο να 

παραςτακεί με τθ μορφι αυςτθρϊν κανόνων του τφπου if – then. Είναι 

χαρακτθριςτικό ότι θ Mitsubishi Heavy Industries ςτο Τόκιο, κατάφερε να μειϊςει 

τθν κατανάλωςθ ενζργειασ των κλιματιςτικϊν τθσ μθχανθμάτων κατά 20% 

χρθςιμοποιϊντασ εφαρμογι προγραμμάτων ελζγχου αςαφοφσ λογικισ.  
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 Για τθν ανακάλυψθ γνϊςεων χρθςιμοποιοφνται (Laudon & Laudon, 2006):  

 Σα Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks): Ρρόκειται για μορφι τεχνθτισ 

νοθμοςφνθσ που αποτελείται από ζνα κφκλωμα διαςυνδεδεμζνων τεχνθτϊν 

νευρϊνων με κατάλλθλο αλγόρικμο που εμπίπτει ςτον τομζα τθσ υπολογιςτικισ 

νοθμοςφνθσ. Χρθςιμοποιείται όταν ςτόχοσ του δικτφου είναι θ επίλυςθ κάποιου 

υπολογιςτικοφ προβλιματοσ ι τθσ υπολογιςτικισ νευροεπιςτιμθσ ι όταν ςτόχοσ 

είναι θ υπολογιςτικι προςομοίωςθ τθσ λειτουργίασ των βιολογικϊν νευρωνικϊν 

δικτφων με βάςθ κάποιο μακθματικό μοντζλο. Επίςθσ χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ 

για τθν καταςκευι μοντζλων για περίπλοκα προβλιματα που δεν ζχουν 

κατανοθκεί ςαφϊσ ενϊ μποροφν να εκτελοφν υπολογιςμοφσ με μαηικό παράλλθλο 

τρόπο όταν ζχει γίνει ςυλλογι μεγάλθσ όγκου δεδομζνων. Είναι ιδιαίτερα χριςιμα 

για τθν εξεφρεςθ μοτίβων και ςχζςεων ςε αποκικεσ δεδομζνων που κα ιταν 

υπερβολικά δφςκολο για τουσ ανκρϊπουσ να αναλφςουν. Χρθςιμοποιοφν υλικό και 

λογιςμικό που εξομοιϊνει τουσ τρόπουσ λειτουργίασ του ανκρϊπινου εγκεφάλου. 

Ζχουν τθν ικανότθτα να «μακαίνουν» πρότυπα από μζςα από τθ μορφι των 

δεδομζνων, αναηθτϊντασ ςχζςεισ, καταςτρϊνοντασ μοντζλα και διορκϊνοντασ 

διαρκϊσ τα λάκθ του μοντζλου τουσ. Ζνα νευρωνικό δίκτυο ζχει πολλοφσ 

αιςκθτιριουσ κόμβουσ και κόμβουσ επεξεργαςίασ που ςυνεχϊσ αλλθλεπιδροφν 

μεταξφ τουσ. Θ μονάδα επεξεργαςίασ μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζνασ πραγματικόσ 

νευρϊνασ ι ομάδα νευρϊνων. Μπορεί επίςθσ να μεταδϊςει πλθροφορίεσ από 

ερεκίςματα που λαμβάνει μζςω τθσ «εκπαίδευςθσ». Εφαρμογζσ των νευρωνικϊν 

δικτφων ςιμερα, εμφανίηονται ςτθν ιατρικι (αναγνϊριςθ μοτίβων ςε πακολογικζσ 

εικόνεσ, διάγνωςθ αςκενϊν με επιλθψία, Alzheimer, καρδιολογικά προβλιματα, 

κ.ά), ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ, ςτισ επιχειριςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 

(αναγνϊριςθ μοτίβων, πρόβλεψθ, οικονομικι ανάλυςθ, ζλεγχο και 

βελτιςτοποίθςθ). Επίςθσ είναι προφανζσ, λόγω τθσ ικανότθτασ πρόγνωςθσ, ότι 

χρθςιμοποιοφνται και ςτον χρθματοοικονομικό κλάδο με ςκοπό να διακρίνουν 

μοτίβα ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ δεδομζνων, γεγονόσ το οποίο παρζχει μεγάλθ 

υποβοικεια ςτισ επενδυτικζσ επιχειριςεισ, ςτθν πρόβλεψθ τθσ απόδοςθσ 

χρεογράφων, εταιρικϊν ομολόγων, πτωχεφςεων εταιρειϊν, κ.ά. Για παράδειγμα, θ 
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Visa International Inc. χρθςιμοποιεί νευρωνικό δίκτυο ςτισ προςπάκειεσ 

εντοπιςμοφ απάτθσ με πιςτωτικζσ κάρτεσ, παρακολουκϊντασ όλεσ τισ ςυναλλαγζσ 

με Visa για να διαπιςτϊςει απότομεσ αλλαγζσ ςτισ αγοραςτικζσ ςυνικειεσ των 

κατόχων καρτϊν. Τα νευρωνικά δίκτυα δεν μποροφν πάντα να εξθγιςουν τουσ 

λόγουσ για τουσ οποίουσ κατζλθξαν ςε ςυγκεκριμζνεσ λφςεισ, οφτε ότι θ λφςθ είναι 

θ βζλτιςτθ δυνατι, οφτε ότι κα κατζλθγαν και πάλι ςτθν ίδια λφςθ με τα ίδια 

δεδομζνα ειςόδου. Αυτό εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από το αν θ «εκπαίδευςι» 

τουσ καλφπτει πολφ λίγα ι πάρα πολλά δεδομζνα και γενικά περιοριςμοί 

δθμιουργοφνται κυρίωσ όταν το μζγεκοσ και θ πολυπλοκότθτα του ςυςτιματοσ 

αυξάνουν. Για το λόγο αυτό, αρκετά ςυχνά χρθςιμοποιοφνται ωσ βοθκιματα ςε 

ανκρϊπουσ που παίρνουν αποφάςεισ και όχι ωσ υποκατάςτατά τουσ. Ωςτόςο τα 

πλεονεκτιματά τουσ είναι πολλά και ςυνοψίηονται ςτθν μθ-γραμμικότθτα, ςτθν 

αντιςτοίχιςθ ειςόδου-εξόδου, ςτον παράλλθλο τρόπο λειτουργίασ, ςτθν 

προςαρμοςτικότθτα, ςτθν ανοχι ςε βλάβεσ (fault-tolerant), ςτθν ομοιομορφία 

ανάλυςθσ και ςχεδίαςθσ, ςτθν αναλογία τουσ με τθν νευροφυςιολογία του 

εγκεφάλου, ςτο γεγονόσ ότι μποροφν να κεωρθκοφν και ωσ κατανεμθμζνθ μνιμθ 

(distributed memory) και ωσ μνιμθ ςυςχζτιςθσ (associative memory), ςτθν 

ικανότθτα αναγνϊριςθσ μοτίβων – προτφπων (pattern recognition), κ.ά. 

 Θ Εξόρυξθ Δεδομζνων (Data Mining): Εξόρυξθ δεδομζνων (ι ανακάλυψθ 

γνϊςθσ από βάςεισ δεδομζνων) είναι θ εξεφρεςθ μιασ πλθροφορίασ, μζςω 

κάποιων αποδοτικϊν τεχνικϊν, από μεγάλεσ βάςεισ δεδομζνων, με χριςθ 

αλγορίκμων ομαδοποίθςθσ ι κατθγοριοποίθςθσ και των αρχϊν τθσ ςτατιςτικισ, 

τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, τθσ μθχανικισ μάκθςθσ και των ςυςτθμάτων βάςεων 

δεδομζνων. Στόχοσ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων είναι θ πλθροφορία που κα εξαχκεί 

και τα πρότυπα που κα προκφψουν, να ζχουν δομι κατανοθτι προσ τον άνκρωπο, 

ϊςτε να εξάγει επιπλζον πλθροφορίεσ και να υποβοθκθκεί ςτο να λάβει 

κατάλλθλεσ αποφάςεισ (Witten & Frank, 1999). Είναι ςαφζσ ότι πλζον τα δεδομζνα 

ςυλλζγονται και αποκθκεφονται ςε μεγάλεσ ταχφτθτεσ τθσ τάξθσ των πολλϊν 

GB/hour, για παράδειγμα από επιςτθμονικζσ προςομοιϊςεισ, από τθλεςκόπια, 

από αιςκθτιρεσ δορυφόρων, από αγορζσ ςε πολυκαταςτιματα, από network 
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traffic, από κοινωνικά δίκτυα, από web logs, από ςυναλλαγζσ με τράπεηεσ / κάρτεσ, 

κ.ά., οπότε και προκφπτει προφανϊσ ανάγκθ εξόρυξθσ δεδομζνων θ οποία μπορεί 

να βοθκιςει είτε ςτθν κατθγοριοποίθςθ ι τμθματοποίθςθ των δεδομζνων, είτε 

ςτθν διατφπωςθ υποκζςεων. Οι βαςικότερεσ μζκοδοι εξόρυξθσ δεδομζνων είναι 

(Kumar, 2006) είναι θ κατθγοριοποίθςθ (classification), θ ςυςταδιοποίθςθ 

(clustering), θ ανάλυςθ ςυςχζτιςθσ (association analysis) και θ παλινδρόμθςθ 

(regression). 

Οι παραπάνω τεχνικζσ μποροφν να ανακαλφψουν βακφτερα μοτίβα, 

κατθγορίεσ και ςυμπεριφορζσ μζςα ςε μεγάλα ςφνολα δεδομζνων, που δεν 

μποροφν να ανακαλυφτοφν από τα ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ μόνα τουσ ι με βάςθ 

μόνο τθν πείρα. Οι γενετικοί αλγόρικμοι, προωκοφν τθν εξζλιξθ λφςεων ςε 

ςυγκεκριμζνα προβλιματα χρθςιμοποιϊντασ μοντζλα ηωντανϊν οργανιςμϊν που 

προςαρμόηονται ςτο περιβάλλον τουσ, χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι 

λφςεων ςε προβλιματα που είναι μεγάλα και περίπλοκα για τουσ ανκρϊπουσ.  

Οι ευφυείσ πράκτορεσ (intelligent agents) μποροφν να αυτοματοποιοφν 

εργαςίεσ ρουτίνασ ϊςτε να βοθκοφν τισ επιχειριςεισ να αναηθτοφν και να 

φιλτράρουν πλθροφορίεσ για χριςθ ςτο θλεκτρονικό εμπόριο, για τθν διαχείριςθ 

τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ.  

Θ εξόρυξθ δεδομζνων βοθκά τουσ οργανιςμοφσ να αποτυπϊνουν γνϊςεισ 

που δεν ζχουν ακόμα ανακαλφψει και οι οποίεσ βρίςκονται ςε μεγάλεσ βάςεισ, 

προςφζροντασ ςτουσ managers νζεσ ιδζεσ για τθ βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικισ 

απόδοςθσ.  

Άλλεσ ευφυείσ τεχνικζσ βαςίηονται ςε ςυςτιματα (υλικό και λογιςμικό) τα 

οποία επιχειροφν να εξομοιϊςουν τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά. Τζτοια 

ςυςτιματα μποροφν να είναι ςε κζςθ να μακαίνουν γλϊςςεσ, να εκτελοφν φυςικζσ 

εργαςίεσ, να χρθςιμοποιοφν αιςκθτιρεσ εξοιμοιϊνοντασ τθν εμπειρογνωμοςφνθ 

και τθ λιψθ αποφάςεων των ανκρϊπων. Πλα οι παραπάνω τεχνικζσ ζχουν ιδθ 

αναδεχτεί ςε ςθμαντικό εργαλείο τθσ διοικθτικισ λιψθσ αποφάςεων.  
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Οι εμπορικζσ εφαρμογζσ επεξεργαςίασ δεδομζνων, χρθςιμοποιοφν κυρίωσ το 

ςχεςιακό μοντζλο δεδομζνων. Το μοντζλο αυτό ζχει ςιμερα, πρωτεφουςα κζςθ 

εξαιτίασ τθσ απλότθτασ του, διευκολφνοντασ τθ δουλειά των προγραμματιςτϊν ςε 

ςχζςθ με τα προθγοφμενα μοντζλα δεδομζνων όπωσ το δικτυακό ι το ιεραρχικό 

(Silberschatz, Korth & Sudarshan, 2011).  

Σιμερα ωςτόςο πολλζσ εφαρμογζσ βάςθσ δεδομζνων βαςίηονται ςε 

τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφν προγράμματα περιιγθςθσ, τον ιςτό και τα ςχετικά 

πρότυπα (web data bases). Ρροφανϊσ εκτελοφν όλεσ τισ λειτουργίεσ που εκτελοφν 

οι κλαςςικζσ βάςεισ δεδομζνων αλλά παρζχουν επιπλζον και μια ςειρά 

πλεονεκτθμάτων όπωσ δυναμικότθτα, ευελιξία, ευκολίεσ ςτθν τεχνικι υποςτιριξθ 

κατά ςυνζπεια μποροφν να λειτουργιςουν επιχειρθςιακά ωσ οικονομικζσ λφςεισ, 

αν και ςυχνά απαιτοφν ςθμαντικά περιςςότερο γνωςτικό υπόβακρο. Επιπλζον 

ςυχνά υπάρχει και το ηιτθμα το κατά πόςο είναι αςφαλι τα δεδομζνα ςε μια web 

βάςθ δεδομζνων.  

 

2.4. Εγγενείσ και Διαδικτυακέσ Εφαρμογέσ (Native and Web 

Applications) 

Ωσ εγγενείσ εφαρμογζσ (Native Applications) είναι οι εφαρμογζσ 

(προγράμματα) που ζχουν αναπτυχκεί με ςκοπό να λειτουργοφν ςε ςυγκεκριμζνο 

λειτουργικό ςφςτθμα. Για παράδειγμα θ Microsoft Access λειτουργεί ςτο 

περιβάλλον των Windows. Υπάρχουν ωςτόςο εκδόςεισ για διαφορετικά 

λειτουργικά ςυςτιματα (υπάρχει για παράδειγμα το Microsoft Word για Windows 

και για Macintosh). Οι διαδικτυακζσ εφαρμογζσ (Web Applications) ςχεδιάηονται 

για να λειτουργοφν ςε προγράμματα περιιγθςθσ (Chrome, Opera, Firefox, Edge) 

ζχοντασ τθ δυνατότθτα να λειτουργιςουν ςε οποιαδιποτε πλατφόρμα 

θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (ανεξαρτιτωσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ) (Kronke & 

Boyle, 2017).  
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Οι παραπάνω εφαρμογζσ είναι πλζον ιδιαίτερα διαδεδομζνεσ παρζχοντασ 

μια ικανοποιθτικι ςειρά εργαλείων γραφείου και εργαλείων διαχείριςθσ ςε 

επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοφσ που δεν ζχουν ιδιαίτερα μεγάλεσ ι 

εξιδεικευμζνεσ απαιτιςεισ. Εμπεριζχουν τισ εξισ υποκατθγορίεσ (Kronke & Boyle, 

2017) : 

 Οριηόντιεσ εφαρμογζσ (horizontal-market applications), οι οποίεσ παρζχουν 

κοινζσ δυνατότθτεσ για όλουσ τουσ οργανιςμοφσ, φορείσ, επιχειριςεισ και 

κλάδουσ, όπωσ επεξεργαςτζσ κειμζνων, προγράμματα γραφικϊν, 

υπολογιςτικά φφλλα, προγράμματα παρουςίαςθσ, εφαρμογζσ διαχείριςθσ, 

κ.ά. Γνωςτά παραδείγματα αυτϊν είναι το Excel, Word, Access, Powerpoint 

τθσ Microsoft αλλά και το Acrobat, το Photoshop, το PageMaker τθσ Αdobe 

όπωσ και το PainShop Pro τθσ Jasc Corp. Ρρόκειται για τυποποιθμζνεσ 

εφαρμογζσ, όπου ςυνικωσ απαιτείται μικρι προςαρμογι των 

χαρακτθριςτικϊν τουσ. Ταυτόχρονα χρθςιμοποιοφνται ςε μεγάλο εφροσ 

επιχειριςεων και ςε διαφορετικοφσ κλάδουσ. 

 Κάκετεσ εφαρμογζσ (vertical-market applications), οι οποίεσ εξυπθρετοφν 

τισ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνου κλάδου, όπωσ για παράδειγμα το πρόγραμμα που 

χρθςιμοποιεί ζνασ γιατρόσ για τον προγραμματιςμό των ραντεβοφ, το 

ιςτορικό και τισ χρεϊςεισ των αςκενϊν του. Στισ εφαρμογζσ αυτζσ υπάρχει 

ςυνικωσ δυνατότθτα τροποποιιςεων και προςαρμογϊν ςτισ απαιτιςεισ του 

χριςτθ. Αυτό ςυνικωσ υλοποιείται είτε από τθν εταιρία από τθν οποία 

αγοράςτθκε το λογιςμικό είτε από εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ.  

 Εξειδικευμζνεσ εφαρμογζσ (one-of-a-kind application), οι οποίεσ 

αναπτφςςονται για τθν εξυπθρζτθςθ ςυγκεκριμζνθσ και μοναδικισ ανάγκθσ. 

Για παράδειγμα ζνα Υπουργείο κα χρειαηόταν πικανότατα ςυγκεκριμζνο 

λογιςμικό για τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων χριςεων. Είναι προφανζσ ότι θ 

κατά παραγγελία ανάπτυξθ λογιςμικοφ μπορεί να αποβεί ακριβότερθ, 

χρονοβόρα και δφςκολθ διαδικαςία με αρκετό ρίςκο.  
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Για ζναν φορζα παροχισ υπθρεςιϊν ΣΕΚ, είναι πικανό να είναι εφικτό να καλυφτεί 

μεγάλο ι και όλο το εφροσ των αναγκϊν του μζςω οριηόντιων ι/και κάκετων 

εφαρμογϊν.  

 

2.5. Λογιςμικά Ανοικτού Κώδικα (Open Source) 

Αρκετζσ επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοί ςτρζφονται ςτθ χριςθ του 

ανοικτοφ λογιςμικοφ ωσ μια βιϊςιμθ λφςθ. 

Λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα (open source) είναι το λογιςμικό του οποίου ο 

πθγαίοσ κϊδικασ είναι διακζςιμοσ για τθν τροποποίθςθ ι τθν αναβάκμιςθ από 

οποιονδιποτε μζςω μιασ ελεφκερθσ άδειασ χριςθσ. «Ρθγαίοσ κϊδικασ» είναι το 

τμιμα του λογιςμικοφ που οι περιςςότεροι απλοί χριςτεσ δεν βλζπουν ποτζ. Οι 

προγραμματιςτζσ που ζχουν πρόςβαςθ ςτον πθγαίο κϊδικα ενόσ προγράμματοσ 

όμωσ, μποροφν να βελτιϊςουν το πρόγραμμα αυτό, με τθν προςκικθ 

χαρακτθριςτικϊν ι ακόμα και να διορκϊςουν κάτι που δεν λειτουργεί ςωςτά. 

(https://ellak.gr).  

Συχνά αρκετζσ εταιρείεσ επιλζγουν τα ανοιχτά λογιςμικά απλά και μόνο 

επειδι κάποια από αυτά είναι δωρεάν. Αν και το επιχείρθμα είναι ςαφϊσ λογικό, 

ςυνικωσ το κόςτοσ υποςτιριξθσ και το λειτουργικό κόςτοσ για μια εφαρμογι 

ανοιχτοφ κϊδικα μπορεί να αποβεί μεγαλφτερο από το ποςό που απαιτεί θ αρχικι 

αγορά άδειασ χριςθσ μιασ υπάρχουςασ ιδιωτικισ εφαρμογισ που καλφπτει τισ 

ανάγκεσ του οργανιςμοφ, επιχείρθςθσ ι φορζα. 

Επίςθσ τα λογιςμικά ανοιχτοφ κϊδικα δεν είναι κατ’ανάγκθ δωρεάν. Οι 

προγραμματιςτζσ μπορεί να χρεϊνουν χριματα για το λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα 

που δθμιουργοφν ι για τα ζργα ςτα οποία ςυμβάλλουν. Αλλά επειδι οι 

περιςςότερεσ άδειεσ χριςθσ ανοιχτοφ κϊδικα απαιτοφν να ζχουν ελεφκερο τον 

πθγαίο κϊδικα τουσ, όταν πωλοφν λογιςμικό ςε άλλουσ, πολλοί προγραμματιςτζσ 

λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα αμείβονται για τθν παροχι υπθρεςιϊν και 

υποςτιριξθσ του λογιςμικοφ (και όχι για το ίδιο το λογιςμικό). Με αυτό τον τρόπο, 
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το λογιςμικό τουσ εξακολουκεί να είναι δωρεάν ενϊ αμείβονται βοθκϊντασ τουσ 

άλλουσ ςτθν εγκατάςταςθ, ςτθ χριςθ και ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων 

του. Τζλοσ, επειδι ζνα μεγάλο μζροσ του διαδικτφου βαςίηεται ςε τεχνολογίεσ 

ανοικτοφ κϊδικα (Linux, Apache), οι χριςτεσ διαδικτφου ωφελοφνται από τα 

λογιςμικά ανοιχτοφ κϊδικα. Επίςθσ με τθν εξάπλωςθ του cloud computing (λόγω 

τθσ δυνατότθτασ ςφνδεςθσ ςτο Internet πολλϊν ςυςκευϊν), θ ςυντριπτικι 

πλειοψθφία των διακομιςτϊν cloud βαςίηεται ςε προγράμματα ανοικτοφ κϊδικα 

(http://opensource.com/resources & https://ellak.gr).  

To κζμα με τα λογιςμικά ανοιχτοφ κϊδικα κεωρείται περίπου και ωσ 

φιλοςοφία και ςτάςθ ηωισ. Ο ανοικτόσ κϊδικασ εκφράηει τθν επικυμία των 

ανκρϊπων να μοιράηονται και να ςυνεργάηονται με διαφανείσ τρόπουσ. Σθμαίνει 

δζςμευςθ να διαδραματίςουν ζνα ενεργό ρόλο ςτθ βελτίωςθ του κόςμου, θ οποία 

είναι δυνατι μόνο όταν ο κακζνασ ζχει πρόςβαςθ ςτον τρόπο με τον οποίο ζχει 

ςχεδιαςτεί ο κόςμοσ. Ο κόςμοσ γφρω μασ είναι γεμάτοσ από «πθγαίο κϊδικα» που 

διαμορφϊνει τον τρόπο που ςκεφτόμαςτε και ενεργοφμε ςε αυτόν. Θ εκπαίδευςθ, 

θ κυβζρνθςθ, θ υγεία, το δίκαιο, οι επιχειριςεισ κακϊσ και κάκε άλλοσ τομζασ τθσ 

ηωισ μασ αποτελοφν τον πθγαίο μασ κϊδικα, ο οποίοσ κα λειτουργιςει καλφτερα 

μόνο όταν είναι ανοικτόσ (http://opensource.com/resources & https://ellak.gr).  

Ρλζον τα ανοιχτά λογιςμικά ζχουν ευρεία χριςθ και πολλά πλεονεκτιματα30 

όπωσ αςφάλεια, ποιότθτα, ικανότθτα προςαρμογισ και ευελιξίασ, 

διαλειτουργικότθτα, υποςτιριξθ (Noyes, 2010) αλλά θ τελικι επιλογι εξαρτάται 

προφανϊσ από τισ απαιτιςεισ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ εκάςτοτε περίπτωςθσ 

(Kronke & Boyle, 2017).  

Υπάρχουν επίςθσ και διάφορεσ ERP εφαρμογζσ ανοιχτοφ κϊδικα (Adempiere, 

BlueERP, C-ERP, Compiere ERP, OpenBravo, Dolibar ERP, ERP-Net, κ.ά) εκ των 

οποίων άλλα είναι web-based και άλλα όχι, με μεγάλο πλικοσ λειτουργιϊν αλλά 

και με κάποια βαςικά μειονεκτιματα όπωσ αυτά τθσ ελλειποφσ υποςτιριξθσ, τθσ 

προβλθματικισ εγκατάςταςθσ, τθσ υποςτιριξθσ ςυγκεκριμζνων λειτουργιϊν ςτισ 

                                                           
30

 Noyes, K. (2010), Ten Reasons Open Source is Good for Business 
http://www.pcworld.com/article/209891/10_reasons_open_source_is_good_for_business.html 

https://ellak.gr/
https://ellak.gr/
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δωρεάν εκδόςεισ, τθσ πλθρωμισ για το εγχειρίδιο χρθςτϊν, τθσ υποςτιριξθσ ενόσ 

μόνο νομίςματοσ, τθσ λειτουργίασ μόνο ςε περιβάλλον Linux/Unix, κ.ά, όπωσ 

αναφζρεται ςε ςχόλια και αναρτιςεισ χρθςτϊν ςτο www.sourceforge.net.  

 

2.6. Αςφάλεια και Έλεγχοσ  

Τα ςυςτιματα υπολογιςτϊν παίηουν κρίςιμο ρόλο ςτισ επιχειριςεισ, ςτθ 

δθμόςια διοίκθςθ, ςτθν κακθμερινότθτα με αποτζλεςμα να πρζπει να 

λαμβάνονται ειδικά μζτρα για τθν προςταςία και τθ διαςφάλιςθ τθσ ακρίβειασ και 

τθσ αξιοπιςτίασ τουσ. 

Οι ςυνθκιςμζνεσ απειλζσ για τα πλθροφοριακά ςυςτιματα φαίνονται ςτον 

παρακάτω πίνακα:  

υνικεισ απειλζσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

Αςτοχία υλικοφ Φωτιά 

Αςτοχία λογιςμικοφ Θλεκτρικά προβλιματα 

Ενζργειεσ προςωπικοφ φάλματα χρθςτϊν 

Μθ-εξουςιοδοτθμζνθ διείςδυςθ Αλλοιϊςεισ προγραμμάτων 

Κλοπι δεδομζνων, υπθρεςιϊν, εξοπλιςμοφ Προβλιματα τθλεπικοινωνιϊν 

ΡΙΝΑΚΑΣ 4 Οι ςυνικεισ απειλζσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων  

(Laudon & Laudon, 2006) 

Για παράδειγμα, τα τοπικά δίκτυα που χρθςιμοποιοφν Wi-Fi (Ρρότυπο 

802.11b) είναι εφκολο να παραβιαςτοφν από τρίτουσ, εξοπλιςμζνουσ με κατάλλθλο 

υλικό και λογιςμικό παραβίαςθσ το οποίο κυκλοφορεί δωρεάν ςτο internet. Επίςθσ 

υπάρχουν εργαλεία που ανιχνεφουν απροςτάτευτα αςφρματα δίκτυα, 

παρακολουκοφν τθν κυκλοφορία τουσ και μποροφν να τα χρθςιμοποιιςουν είτε 

για πρόςβαςθ ςτο internet είτε για πρόςβαςθ ςε εταιρικά δίκτυα. Aκόμθ, με 

κατάλλθλεσ κεραίεσ είναι εφικτό να επεκτακεί θ ακτίνα δράςθσ των αςφρματων 

δικτφων.  

Άλλθ προβλθματικι κατάςταςθ είναι οι διάφοροι ϊοί, οι οποίοι μπορεί να 

εμφανίηονται ακίνδυνοι, να κρφβονται ςε ζνα ςφςτθμα ι δίκτυο υπολογιςτϊν και 
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να εκτελοφνται κάποια προκακοριςμζνθ ςτιγμι, προκαλϊντασ ηθμιζσ διαφόρων 

τφπων (ανίχνευςθ και εντοπιςμόσ κωδικϊν πρόςβαςθσ, καταςτροφι αρχείων και 

προγραμμάτων, γζμιςμα τθσ μνιμθσ, δθμιουργία ευπάκειασ του δικτφου που 

μπορεί να φτάςει ωσ και τθν κατάρρευςθ του δικτφου, κ.ά). Ζνασ τρόποσ 

αντιμετϊπιςθσ τζτοιων προβλθμάτων είναι θ χριςθ μόνιμα ενθμερωμζνων αντι-

ιικϊν λογιςμικϊν (anti-virus).  

Θζματα όπωσ πικανζσ καταςτροφζσ από φωτιά ι διακοπι ρεφματοσ 

μποροφν να αντιμετωπιςτοφν είτε με μόνιμα εφεδρικά ςυςτιματα από τθ μεριά 

των ίδιων των εταιρειϊν, είτε με ςυμβάςεισ με εταιρείεσ ανάκαμψθσ από 

καταςτροφζσ οι οποίεσ διακζτουν ζτοιμεσ εγκαταςτάςεισ με εφεδρικοφσ 

υπολογιςτζσ ςτουσ οποίουσ οι ςυνδρομθτζσ πελάτεσ τουσ μποροφν να 

φιλοξενιςουν τισ κρίςιμεσ εφαρμογζσ τουσ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.  

Επίςθσ υπάρχει θ τεχνικι του κατοπτριςμοφ (mirroring) θ οποία αντιγράφει 

όλεσ τισ διαδικαςίεσ και τισ ςυναλλαγζσ ενόσ server ςε ζναν εφεδρικό server ϊςτε 

να αποτρζπεται θ όποια διακοπι εξυπθρζτθςθσ ςτθν περίπτωςθ που ο πρωτεφον 

server πάκει βλάβθ. Άλλθ τεχνικι είναι θ ομαδοποίθςθ (clustering) όπου 

ςυνδζονται δφο υπολογιςτζσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε ο δεφτεροσ να μπορεί να 

ενεργεί ωσ εφεδρικόσ του πρϊτου ι να επιταχφνει τθν επεξεργαςία.  

Θ αςφάλεια γενικότερα αναφζρεται ςτισ πολιτικζσ, ςτισ διαδικαςίεσ και ςτα 

τεχνικά μζτρα που χρθςιμοποιοφνται για να αποτρζπουν τθ μθ εξουςιοδοτθμζνθ 

πρόςβαςθ, τισ αλλοιϊςεισ, τθν κλοπι και τισ φυςικζσ ηθμιζσ ςτα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα. Θ αςφάλεια, επιτυγχάνεται με μια ςειρά τεχνικϊν και εργαλείων που 

προςτατεφουν το υλικό, το λογιςμικό, τα δίκτυα επικοινωνιϊν και τα δεδομζνα. 

Ρζραν όμωσ αυτϊν, άλλθ βαςικι απειλι για τα πλθροφοριακά ςυςτιματα είναι τα 

εςφαλμζνα δεδομζνα και το ελαττωματικό λογιςμικό, το οποίο μπορεί να γίνει 

αιτία για ηθμιζσ εκατομμυρίων. Για παράδειγμα, το 2001 το ελαττωματικό 

λογιςμικό κόςτιςε ςε επιχειριςεισ ςε όλον τον κόςμο 173.000.000.000$. Βζβαια θ 

παρουςία κρυμμζνων ςφαλμάτων ι ελαττωμάτων ςτον κϊδικα προγράμματοσ 

είναι πρακτικά αδφνατο να εξαφανιςτεί ειδικά από μεγάλα προγράμματα. Θ κφρια 
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πθγι ςφαλμάτων είναι θ πολυπλοκότθτα του κϊδικα λιψθσ αποφάςεων. Μελζτεσ 

δείχνουν ότι το 60% των ςφαλμάτων που ανακαλφπτονται κατά τισ δοκιμζσ 

οφείλονται ςε προδιαγραφζσ τθσ τεκμθρίωςθσ ςχεδιαςμοφ που ζλειπαν, ιταν 

αςαφείσ, εςφαλμζνεσ ι αλλθλοςυγκρουόμενεσ. Στθν πραγματικότθτα, ακόμα και 

μετά από αυςτθρζσ δοκιμζσ, δεν μπορεί να γνωρίηει κανείσ με βεβαιότθτα ότι ζνα 

λογιςμικό είναι απόλυτα αξιόπιςτο, παρά μόνο αφοφ αυτό αποδειχτεί μετά από 

αρκετι χριςθ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ. Συνεπϊσ αφενόσ μεν δεν εξαφανίηονται 

όλα τα ςφάλματα αλλά και δεν είναι εφικτό να γνωρίηουμε με βεβαιότθτα τθ 

ςοβαρότθτα των ςφαλμάτων που παραμζνουν (Laudon & Laudon, 2006).  

Ζνασ άλλοσ λόγοσ αναξιοπιςτίασ είναι θ ςυντιρθςθ, δθλαδι θ διαδικαςία 

τροποποιιςεων ςε ζνα ςφςτθμα που βρίςκεται ςε παραγωγικι φάςθ, θ οποία 

ςυχνά ςυνοδεφεται από ςθμαντικό κόςτοσ. Επίςθσ αρκετά ςυχνά μια επιχείρθςθ 

μπορεί να υποςτεί οργανωςιακζσ αλλαγζσ ςτθ δομι και ςτθν θγεςία, οι οποίεσ 

όμωσ επθρεάηουν τισ πλθροφοριακζσ απαιτιςεισ.  

Τζλοσ, μια πολφ ςυνθκιςμζνθ πθγι αςτοχιϊν των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων είναι θ κακι ποιότθτα των δεδομζνων, τα οποία μπορεί να είναι 

ανακριβι, άκαιρα, αςυνεπι, δθμιουργϊντασ ςοβαρά οικονομικά και λειτουργικά 

προβλιματα (εςφαλμζνεσ αποφάςεισ, ανακλιςεισ προϊόντων, κ.ά). Θ κακι 

ποιότθτα δεδομζνων μπορεί να οφείλεται είτε ςε ςφάλματα κατά τθν ειςαγωγι 

τουσ ι ςε ελαττωματικό πλθροφοριακό ςφςτθμα και κακό ςχεδιαςμό βάςεων 

δεδομζνων. 

Για τθν ελαχιςτοποίθςθ των ςφαλμάτων, των καταςτροφϊν, τθσ 

θλεκτρονικισ εγκλθματικότθτασ και των παραβιάςεων αςφαλείασ ςυνίςταται κατά 

το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων να 

ενςωματϊνονται ειδικζσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ. Ο ςυνδυαςμόσ 

αυτοματοποιθμζνων και μθ διαδικαςιϊν προςταςίασ, ςφμφωνα με τα όποια 

πρότυπα ζχει ορίςει θ διοίκθςθ ονομάηεται ζλεγχοσ. Οι ζλεγχοι αποτελοφνται από 

όλεσ τισ μεκόδουσ, τισ πολιτικζσ και τισ οργανωςιακζσ διαδικαςίεσ που 

εξαςφαλίηουν τθν αςφάλεια των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οργανιςμοφ, τθν 

ακρίβεια και τθν αξιοπιςτία των λογιςτικϊν του ςτοιχείων και τθ λειτουργικι 
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ςυμμόρφωςθ προσ τα προκακοριςμζνα πρότυπα. Υπάρχουν οι λεγόμενοι γενικοί 

ζλεγχοι οι οποίοι αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν αςφάλεια και ςτθ χριςθ των 

προγραμμάτων υπολογιςτϊν κακϊσ και ςτθ γενικότερθ αςφάλεια των αρχείων 

δεδομζνων ςε ολόκλθρο τον οργανιςμό, φορζα ι επιχείρθςθ.  

Οι γενικοί ζλεγχοι εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ μθχανογραφθμζνεσ εφαρμογζσ 

και αποτελοφνται από ζνα ςυνδυαςμό υλικοφ και λογιςμικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ 

και χειροκίνθτων διαδικαςιϊν που δθμιουργοφν ζνα ςυνολικό περιβάλλον 

ελζγχου. Γενικά περιλαμβάνουν ελζγχουσ του τφπου: ζλεγχοι λογιςμικοφ, υλικοφ, 

λειτουργίασ υπολογιςτϊν, αςφάλειασ δεδομζνων, ζλεγχοι υλοποίθςθσ, 

διαχειριςτικοί ζλεγχοι, κ.ά. Οι περιςςότεροι από τουσ ελζγχουσ αυτοφσ 

ςχεδιάηονται και εκτελοφνται από ειδικοφσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, 

εκτόσ από τουσ ελζγχουσ αςφάλειασ δεδομζνων και τουσ διαχειριςτικοφσ ελζγχουσ 

οι οποίοι απαιτοφν τθ ςυμβολι των τελικϊν χρθςτϊν και των διευκυντικϊν 

ςτελεχϊν, δεδομζνου ότι αυτοί κακορίηουν τουσ επιχειρθματικοφσ κανόνεσ για τθν 

πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα. Επιπλζον, υπάρχει θ βιομετρικι πιςτοποίθςθ ταυτότθτασ 

(biometric authentication) θ οποία μπορεί να ξεπεράςει πολλά προβλιματα που 

ςχετίηονται με τθ χριςθ κωδικϊν πρόςβαςθσ (passwords), για το λόγο ότι 

βαςίηεται ςτθ μζτρθςθ ενόσ μοναδικοφ ςωματικοφ ι ςυμπεριφορικοφ 

χαρακτθριςτικοφ για το κάκε άτομο (μζτρθςθ παλάμθσ, δακτυλικά αποτυπϊματα, 

ανάλυςθ τθσ κόρθσ του ματιοφ μζςω εικόνασ τθσ οφκαλιμικισ ίριδασ, 

χαρακτθριςτικά προςϊπου, DNA, υπογραφι, φωνι, τρόποσ πλθκτρολόγθςθσ, 

τρόποσ βαδίςματοσ, κ.ά). Τα βιομετρικά ςυςτιματα που ςχετίηονται με φυςικά 

χαρακτθριςτικά και που δεν αφινουν ίχνθ ι που αφινουν ίχνθ αποκθκεφοντασ τα 

δεδομζνα ςε ζνα μζςο που είναι ςτθν κατοχι του χριςτθ (και όχι ςτθ βιομετρικι 

ςυςκευι ι ςε μια κεντρικι βάςθ δεδομζνων) δθμιουργοφν λιγότερουσ κινδφνουσ 

για τθν παραβίαςθ των δικαιωμάτων του ατόμου (Laudon & Laudon, 2006).  

Σφμφωνα με τισ γενικζσ αρχζσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων, είναι 

ςθμαντικόσ ο τόποσ αποκικευςθσ των προτφπων. Θ αποκικευςθ εξαρτάται κυρίωσ 

από το ςκοπό εφαρμογισ του βιομετρικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και από το μζγεκοσ 

των προτφπων. Τα πρότυπα μποροφν να αποκθκευτοφν ςτθν μνιμθ τθσ 
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βιομετρικισ ςυςκευισ, ςε κεντρικι βάςθ δεδομζνων, ςε ζξυπνεσ κάρτεσ, κ.ά. 

Συςτιματα που επιτρζπουν τθν αποκικευςθ των προτφπων ςε μζςα που είναι υπό 

τον πλιρθ ζλεγχο του κατόχου, κεωροφνται περιςςότερο φιλικά ωσ προσ τθν 

προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. Ειδικά κζματα προκφπτουν ςυνικωσ όταν 

τα βιομετρικά δεδομζνα περιζχουν περιςςότερεσ από τισ απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ για τισ λειτουργίεσ αναγνϊριςθσ ι ταυτοποίθςθσ. Σε τζτοιεσ 

περιπτϊςεισ θ Αρχι Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων εξετάηει το 

ςυγκεκριμζνο βιομετρικό ςφςτθμα ϊςτε να εκδϊςει ςχετικι άδεια ι όχι, ςφμφωνα 

με το άρκρο 7 περί «Επεξεργαςίασ Ευαίςκθτων Δεδομζνων του Νόμου 

2472/1997».  

Οι διαχειριςτικοί ζλεγχοι είναι επίςθμεσ οργανωςιακζσ διαδικαςίεσ που 

ζχουν ςκοπό να εξαςφαλίςουν ότι οι άλλοι γενικοί ζλεγχοι και ζλεγχοι εφαρμογϊν 

εκτελοφνται ςωςτά. Οι επιχειρθματικοί χριςτεσ είναι υπεφκυνοι για τθν 

κακιζρωςθ αυτϊν των ελζγχων και για τθν εξαςφάλιςθ ότι οι εργαςιακζσ 

λειτουργίεσ είναι ςχεδιαςμζνεσ ζτςι ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι 

ςφαλμάτων ι θ δόλια χειραγϊγιςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων του οργανιςμοφ. Για 

παράδειγμα, τα άτομα που είναι υπεφκυνα για τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων δεν 

πρζπει να είναι τα ίδια με αυτά που μποροφν να διενεργιςουν ςυναλλαγζσ που 

μεταβάλλουν τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ που τθροφνται ςε αυτά τα ςυςτιματα 

(Laudon & Laudon, 2006). Οι διαχειριςτικοί ζλεγχοι περιλαμβάνουν γραπτζσ 

πολιτικζσ και διαδικαςίεσ που κακιερϊνουν επίςθμα πρότυπα για τον ζλεγχο των 

λειτουργιϊν των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και ςαφϊσ κακοριςμζνεσ ευκφνεσ 

και υπευκυνότθτεσ. Επιπλζον περιζχουν μθχανιςμοφσ για τθν επίβλεψθ του 

προςωπικοφ που ςυμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ ελζγχου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι 

οι ζλεγχοι γίνονται όπωσ πρζπει (βάςθ πρωτοκόλλου).  

Τζλοσ, υπάρχουν και οι ζλεγχοι εφαρμογϊν, οι οποίοι είναι ειδικοί ζλεγχοι 

για κάκε μθχανογραφθμζνθ εφαρμογι χωριςτά, όπωσ θ μιςκοδοςία ι θ 

επεξεργαςία παραγγελιϊν. Αυτοί αποτελοφνται από ελζγχουσ που εφαρμόηονται 

από τθ λειτουργικι επιχειρθματικι πλευρά ενόσ ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ και 

από προγραμματιςμζνεσ διαδικαςίεσ. Ρεριλαμβάνουν αυτοματοποιθμζνεσ και μθ 
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διαδικαςίεσ με ςκοπό να διαςφαλίηεται ότι μια ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι 

επεξεργάηεται πλιρωσ και με ακρίβεια μόνο εγκεκριμζνα δεδομζνα. Οι ζλεγχοι 

εφαρμογϊν είναι δυνατόν να ταξινομθκοφν ςε ελζγχουσ ειςόδου (οι οποίοι 

ελζγχουν τθν ακρίβεια και τθν πλθρότθτα των δεδομζνων κατά τθν ειςαγωγι τουσ 

ςτο ςφςτθμα), ςε ελζγχουσ επεξεργαςίασ (οι οποίοι διαπιςτϊνουν ότι τα δεδομζνα 

είναι πλιρθ και ακριβι κατά τθ διάρκεια ενθμζρωςισ τουσ) και ςε ζλεγχουσ 

εξόδου (οι οποίοι εξαςφαλίηουν ότι τα αποτελζςματα τθσ επεξεργαςίασ του 

υπολογιςτι είναι ακριβι και πλιρθ και ζχουν διανεμθκεί κατάλλθλα).  

 

2.7. Σο Νέφοσ (Cloud) ωσ το μέλλον των περιςςότερων 

οργανιςμών 

Ρερίπου μετά το 2010 πολλοί οργανιςμοί, επιχειριςεισ και φορείσ άρχιςαν 

να μεταφζρουν τθν υπολογιςτικι τουσ υποδομι ςτο νζφοσ και ςιμερα πλζον, 

κεωρείται πολφ πικανό ότι ςτο κοντινό μζλλον, όλεσ ι ςχεδόν όλεσ οι 

υπολογιςτικζσ υποδομζσ κα νοικιάηονται από το νζφοσ.  

Ωσ νζφοσ (cloud) ορίηεται θ ελαςτικι ενοικίαςθ κοινϊν υπολογιςτικϊν πόρων 

μζςω του διαδικτφου (Kronke & Boyle, 2017).  

Βαςικό πλεονζκτθμα του νζφουσ είναι ότι οι πόροι του είναι κοινοί με τθν 

ζννοια ότι πολλοί διαφορετικοί οργανιςμοί χρθςιμοποιοφν τον ίδιο φυςικό 

εξοπλιςμό, ςυνεπϊσ μποροφν να μοιράηονται τον εξοπλιςμό αυτό μζςα από τθ 

δθμιουργία εικονικοφ περιβάλλοντοσ. Ταυτόχρονα, θ κοςτολόγθςθ γίνεται 

ελαςτικά με τθν ζννοια ότι οι υπολογιςτικοί πόροι που νοικιάηονται μποροφν να 

αυξθκοφν ι να μειωκοφν δυναμικά με αποτελζςμα οι οργανιςμοί να πλθρϊνουν 

μόνο για τουσ πόρουσ που χρθςιμοποιοφν. Επιπλζον, θ χριςθ του νζφουσ 

προτιμάται και για το λόγο ότι ο οργανιςμόσ, ο φορζασ ι θ επιχείρθςθ, δεν 

χρειάηεται να ανθςυχεί ςχετικά με το αν θ τωρινι τεχνολογία κα είναι ςφντομα 

απαρχαιωμζνθ, για το λόγο ότι αυτό ανικει ςτισ ευκφνεσ του παρόχου των 

υπθρεςιϊν νζφουσ.  
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Στα μειονεκτιματα ςυγκαταλζγεται κυρίωσ θ απϊλεια ελζγχου με τθν ζννοια 

τθσ εξάρτθςθσ από τον πάροχο. Για παράδειγμα όταν τα δεδομζνα ενόσ 

οργανιςμοφ είναι αποκθκευμζνα ςτο νζφοσ, ο οργανιςμόσ ουςιαςτικά δε γνωρίηει 

οφτε που είναι, οφτε πόςα αντίγραφα αυτϊν υπάρχουν, οφτε το βακμό προςταςίασ 

τον οποίο υφίςτανται.  

Σε πρακτικό επίπεδο θ φιλοξενία ςτο νζφοσ ζχει νόθμα και ςοβαρό 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα για τουσ περιςςότερουσ οργανιςμοφσ εκτόσ ίςωσ από 

αυτοφσ για τουσ οποίουσ είναι ςθμαντικόσ ο φυςικόσ ζλεγχοσ των δεδομζνων, 

οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι υποχρεωμζνοι να διατθροφν τθ δικι τουσ 

υποδομι φιλοξενίασ και διαχείριςθσ δεδομζνων (για παράδειγμα, ςυνικωσ οι 

χρθματοοικονομικοί οργανιςμοί υποχρεοφνται νομικά να διατθροφν τον φυςικό 

ζλεγχο των δεδομζνων τουσ).  

 

2.8. Πληροφοριακά υςτήματα Μέςων Κοινωνικήσ Δικτύωςησ 

(ΠΜΚΔ) 

Τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (social media) αςχολοφνται με τθ χριςθ τθσ 

τεχνολογίασ πλθροφοριϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ ανταλλαγισ περιεχομζνου 

ανάμεςα ςε δίκτυα χρθςτϊν, ενϊ το πλθροφοριακό ςφςτθμα μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ (ΡΣΜΚΔ) είναι ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα που υποςτθρίηει τθν 

ανταλλαγι περιεχομζνου μεταξφ δικτφων χρθςτϊν. Ενζχει τρεισ ρόλουσ οι οποίοι 

είναι: οι πάροχοι (Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, κ.ά), οι 

χριςτεσ (άτομα, οργανιςμοί, επιχειριςεισ, φορείσ) και οι κοινότθτεσ.  

Τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ςχετίηονται άμεςα με τθν οργανωςιακι 

ςτρατθγικι ενόσ οργανιςμοφ, φορζα ι επιχείρθςθσ για το λόγο ότι θ ςτρατθγικι 

κακορίηει τισ αλυςίδεσ αξιϊν, που κακορίηουν τισ επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ οι 

οποίεσ με τθ ςειρά τουσ κακορίηουν τα πλθροφοριακά ςυςτιματα (Kronke & Boyle, 

2017).  
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Για παράδειγμα, οι ςχζςεισ μεταξφ οργανιςμϊν και πελατϊν αναδφονται ςε 

μια διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ διαδικαςία κακϊσ και οι δφο πλευρζσ δθμιουργοφν 

και επεξεργάηονται περιεχόμενο. Δθλαδι οι εργαηόμενοι ςε ζναν οργανιςμό 

καταςκευάηουν ιςτοςελίδεσ, ιςτολόγια, κοινότθτεσ ςυηθτιςεων, ιςτότοπουσ για 

αξιολογιςεισ ενϊ από τθν άλλθ μεριά οι πελάτεσ αναηθτοφν αυτό το περιεχόμενο, 

ςυνειςφζροντασ με τισ δικζσ τουσ αξιολογιςεισ, ςχόλια, ερωτιματα, 

δθμιουργϊντασ ομάδεσ χρθςτϊν, κ.ά με αποτζλεςμα ο κάκε πελάτθσ να 

δθμιουργεί ουςιαςτικά τθ δικι του ςχζςθ με τον οργανιςμό μζςω τθσ κοινωνικισ 

δικτφωςθσ. Σιμερα, πολλοί οργανιςμοί προςπακοφν ςκλθρά να μεταβοφν από τισ 

ελεγχόμενεσ, δομθμζνεσ διαδικαςίεσ παραδοςιακισ προϊκθςθσ των προϊόντων ι 

των υπθρεςιϊν τουσ ςτισ ανοχτζσ, προςαρμοςτικζσ δυναμικζσ διαδικαςίεσ τθσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ. Ταυτόχρονα θ προςπάκεια αυτι αναγείρει ςθμαντικζσ 

εργαςιακζσ ευκαιρίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα, ςτο 

marketing και ςτα κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ.  

Ρολλζσ επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοί δεν γνωρίηουν ξεκάκαρα τον 

τρόπο με τον οποίο κα κάνουν χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ϊςτε να 

εξυπθρετιςουν τθν υπάρχουςα ανταγωνιςτικι ςτρατθγικι τουσ. Για παράδειγμα, 

υπάρχουν πλζον τα Επιχειρθματικά Κοινωνικά Δίκτυα (Enterprise Social 

Networks), τα οποία είναι πλατφόρμεσ λογιςμικοφ που χρθςιμοποιοφν τα μζςα 

δικτφωςθσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ ςυνεργατικισ εργαςίασ των ατόμων εςωτερικά 

ενόσ οργανιςμοφ. Αυτζσ οι εφαρμογζσ μποροφν να ενςωματϊςουν τθν ίδια 

λειτουργικότθτα που χρθςιμοποιοφν τα παραδοςιακά μζςα δίκτυωςθσ (ιςτολόγια, 

ενμερϊςεισ, ιςτότοποι, ανταλλαγι εικόνων και βίντεο, ςυνεργατικζσ ιςτοςελίδεσ, 

κ..ά) με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ ανταλλαγισ 

γνϊςθσ, τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων και τθσ λιψθσ αποφάςεων εντόσ των 

οργανιςμϊν (Kronke & Boyle, 2017).  

Αναλογικά, ο φορζασ ΣΕΚ που διατθρεί ιςχυρό κοινωνικό δίκτυο 

ενδεχομζνωσ να μπορεί να προβεί όχι μόνο ςε αφξθςθ πελατϊν – καταρτιηόμενων 

αλλά και ςε ποιοτικότερο ςχεδιαςμό των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, μζςω 

πραγματικισ διερεφνθςθσ αναγκϊν και μελζτθσ πρωτογενϊν πθγϊν θ οποία είναι 
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εφικτό να υλοποιθκεί ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Επιπλζον βαςικό 

πλεονζκτθμα κα μποροφςε να αποτελζςει θ διαρκισ ενθμζρωςθ μεταξφ των 

εμπλεκόμενων αλλά και προϊκθςθ των νζων προγραμμάτων κατάρτιςθσ.  

2.9. Κατανόηςη τησ επιχειρηματικήσ αξίασ τησ χρήςησ των 

νέων τεχνολογιών ςτη διαχείριςη προγραμμάτων ΕΚ 

Γενικά οι μεγάλεσ επιχειριςεισ προβαίνουν ςυνικωσ ςε δφο ειδϊν 

επενδφςεισ ςε τεχνολογίεσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Αφενόσ επενδφουν ςε 

ζργα με πολφ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ που πρόκειται να υλοποιθκοφν μζςα ςε 12-

24 μινεσ, αφετζρου επενδφουν ςε υποδομι τεχνολογίασ πλθροφοριϊν και τζτοιεσ 

επενδφςεισ ςυχνά πραγματοποιοφνται ςε μακρζσ χρονικζσ περιόδουσ (Boer, 2002). 

Για παράδειγμα, οι επενδφςεισ υποδομισ μπορεί να αφοροφν ςτθν αναβάκμιςθ 

των υπολογιςτϊν ςτθν τελευταία ζκδοςθ κάποιου λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, το 

διπλαςιαςμό του αρικμοφ των διακομιςτϊν (servers) ςε μια εταιρεία, τθν 

αναβάκμιςθ του εφρουσ ηϊνθσ τθσ επιχείρθςθσ για να επιτευχκοφν επικοινωνίεσ 

με κυγατρικζσ τθσ εταιρείεσ ςε άλλεσ τοποκεςίεσ, κ.ά.  

Πλεσ οι επενδφςεισ ςτθν τεχνολογία πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων είτε ζργα 

ςυςτθμάτων είτε ζργα υποδομισ, παράγουν μετριςιμθ αξία για τισ επιχειριςεισ με 

δφο κυρίωσ τρόπουσ:  

 Μζςω των βελτιϊςεων ςτισ υφιςτάμενεσ επιχειρθματικζσ διεργαςίεσ ι με τθ 

δθμιουργία νζων επιχειρθματικϊν διεργαςιϊν, με τελικό ςκοπό να αυξθκεί θ 

αποδοτικότθτα τθσ εργαςίασ και του κεφαλαίου τθσ επιχείρθςθσ. 

 Μζςω των βελτιϊςεων ςτθ λιψθ διοικθτικϊν αποφάςεων με ταυτόχρονθ 

αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ και τθσ ακρίβειασ ςτθ λιψθ αποφάςεων. 

Επιπλζον θ υϊοκζτθςθ αποδοτικϊν και λειτουργικϊν ςυςτθμάτων ενιςχφει 

ςτρατθγικά τθν επιχείρθςθ άρα δθμιουργεί αξία ς’αυτιν. Θ αξία ίςωσ να μθν είναι 

θ άμεςθ αφξθςθ του ποςοςτοφ απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ, αλλά αντικζτωσ μια πιο 

μακροπρόςκεςμθ απόδοςθ που απορρζει από τθν καλφτερθ ςτρατθγικι κζςθ ςτον 

κλάδο (Laudon & Laudon, 2006). Για παράδειγμα, μζςω των πλθροφοριακϊν 
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ςυςτθμάτων μια εταιρεία μπορεί να αποκτιςει διαφοροποιιςιμα και διατθριςιμα 

πλεονεκτιματα, όπωσ το να μπορεί να ενιςχφςει τουσ δεςμοφσ τθσ με προμθκευτζσ 

και πελάτεσ, διαφοροποιϊντασ προϊόντα ι/και υπθρεςίεσ και αυξάνοντασ τθν 

ευελιξία και τθν προςαρμοςτικότθτα μακροπρόκεςμα. Επίςθσ μια ςοβαρι 

επζνδυςθ ςε υποδομι τεχνολογίασ πλθροφοριϊν μπορεί να διαδραματίςει 

ςθμαντικό ςτρατθγικό ρόλο ςτθ ηωι τθσ εταιρείασ.  

Ζνα κομβικό κζμα ςτο ςθμείο αυτό, είναι ότι μπορεί μεν τα ςυςτιματα να 

ζχουν αξία, αλλά ενδζχεται θ εταιρεία να μθν αποκομίςει τθν αξία αυτι ι 

τουλάχιςτον μζροσ τθσ αξίασ αυτισ, μια και κάποια ι και όλα από τα οφζλθ μπορεί 

να πθγαίνουν απ’αυκείασ ςτον καταναλωτι είτε με τθ μορφι χαμθλότερων τιμϊν 

είτε με τθ μορφι πιο αξιόπιςτων προϊόντων ι υπθρεςιϊν.  

Από χρθματοοικονομικι οπτικι γωνία, θ αξία των ςυςτθμάτων 

περιςτρζφεται ουςιαςτικά γφρω από το ηιτθμα τθσ απόδοςθσ του κεφαλαίου που 

ζχει επενδυκεί. Υπάρχει δθλαδι το βαςικό ερϊτθμα του κατά πόςο μια επζνδυςθ 

ςε πλθροφοριακά ςυςτιματα, παράγει απόδοςθ ικανι να αιτιολογιςει το κόςτοσ 

τθσ. Βζβαια θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ αυτι, ςχετίηεται μάλλον με το πωσ κα 

εκτιμθκοφν τα οφζλθ όπωσ και με το πωσ κα μετρθκεί το κόςτοσ.  

Τα μοντζλα προχπολογιςμοφ των κεφαλαιουχικϊν επενδφςεων (capital 

budgeting) είναι μια από τισ πολλζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ 

τθσ αξίασ επζνδυςθσ ςε μακροπρόκεςμα επενδυτικά ζργα. Τα ζργα 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων κεωροφνται μακροπρόκεςμεσ κεφαλαιουχικζσ 

επενδφςεισ. Τα μοντζλα που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ τζτοιων ζργων 

είναι:  

 Θ μζκοδοσ τθσ περιόδου αποπλθρωμισ,  

 Το λογιςτικό ποςοςτό απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ (ROI),  

 Θ κακαρι παροφςα αξία,  

 Θ ςχζςθ όφελουσ-κόςτουσ,  

 Ο δείκτθσ κερδοφορίασ,  

 Ο εςωτερικόσ βακμόσ απόδοςθσ τθσ επζνδυςθσ (IRR).  
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Ρροφανϊσ όλα τα μοντζλα βαςίηονται ςτθ μζτρθςθ των ταμειακϊν ροϊν που 

ειςζρχονται και εξζρχονται από τθν επιχείρθςθ. Το κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ είναι μια 

άμεςθ ταμειακι εκροι, που προκαλείται από τθν αγορά του πάγιου εξοπλιςμοφ. 

Μζςα ςτα επόμενα χρόνια θ επζνδυςθ μπορεί να επιφζρει επιπρόςκετεσ 

ταμειακζσ εκροζσ οι οποίεσ κα εξιςορροπθκοφν από ταμειακζσ ειςροζσ (αυξθμζνεσ 

πωλιςεισ προϊόντων, μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ, βελτίωςθ υπθρεςιϊν, κ.ά) 

που απορρζουν από τθν επζνδυςθ. Τα χρθματοοικονομικά μοντζλα κάνουν τθν 

παραδοχι ότι είναι γνωςτά όλα τα ςτοιχεία κόςτουσ και όφελουσ. Τα υλικά οφζλθ 

των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων μποροφν να ποςοτικοποιθκοφν και να τουσ 

δοκεί χρθματικι αξία. Τα άυλα οφζλθ, όπωσ αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ 

πελατϊν ι βελτιωμζνθ λιψθ αποφάςεων, δεν είναι δυνατόν να ποςοτικοποιθκοφν 

άμεςα αλλά είναι εφικτό και πικανό να οδθγιςουν ςε ποςοτικά κζρδθ με τθν 

πάροδο του χρόνου. Συνεπϊσ οι δυςκολίεσ μζτρθςθσ των άυλων οφελθμάτων 

προκαλοφν μια μερολθψία εφαρμογισ. Για παράδειγμα, τα ςυςτιματα 

ςυναλλαγϊν και αυτοματιςμοφ, οδθγϊντασ ςε μείωςθ προςωπικοφ και 

εξοικονόμθςθ χϊρου ζχουν πιο μετριςιμα και υλικά οφζλθ από τα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα διοίκθςθσ ι τα ςυςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων. Οι επενδφςεισ 

ςτον τομζα τθσ τεχνολογίασ, απαιτοφν ειδικι εκτίμθςθ από τθν μεριά των 

χρθματοοικονομικϊν μοντζλων, ενϊ τα αποτελζςματά τουσ πρζπει να 

τοποκετοφνται ςτο ευρφτερο πλαίςιο τθσ επιχειρθματικισ ανάλυςθσ (Ryan, 

Harrison & Schkade, 2002). 

Μια άλλθ προςζγγιςθ είναι θ εςτίαςθ ςτθ γνωςτικι ειςροι ςε μια 

επιχειρθματικι διεργαςία ωσ τρόποσ προςδιοριςμοφ του κόςτουσ και του όφελουσ 

των αλλαγϊν, που επιφζρουν τα νζα πλθροφοριακά ςυςτιματα ςτισ 

επιχειρθματικζσ διεργαςίεσ. Οποιοδιποτε πρόγραμμα χρθςιμοποιεί τεχνολογία 

πλθροφοριϊν για να αλλάξει επιχειρθματικζσ διεργαςίεσ απαιτεί γνωςτικι ειςροι. 

Θ αξία των γνϊςεων που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι βελτιωμζνων 

αποτελεςμάτων τθσ νζασ διεργαςίασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ μζτρο τθσ 

προςτικζμενθσ αξίασ. Οι γνωςτικζσ ειςροζσ μποροφν να μετρθκοφν με βάςθ το 

χρόνο εκμάκθςθσ μιασ νζασ διεργαςίασ και να εκτιμθκεί θ απόδοςθ των γνϊςεων. 
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Θ μζκοδοσ αυτι λειτουργεί με οριςμζνεσ παραδοχζσ που μπορεί να μθν ιςχφουν 

ςε όλεσ τισ καταςτάςεισ, ειδικά ςτον ςχεδιαςμό προϊόντων κακϊσ και ςτθν ζρευνα 

και ςτθν ανάπτυξθ, όπου οι διεργαςίεσ δεν ζχουν προκακοριςμζνα αποτελζςματα 

(Housel, Sawy, Zhong & Rodgers, 2001).  

Θ τεχνολογία πλθροφοριϊν ςιμερα αντιπροςωπεφει μεγάλο ποςοςτό του 

ςυνόλου των δαπανϊν κεφαλαιουχικοφ εξοπλιςμοφ των επιχειριςεων. Το αν όλεσ 

αυτζσ οι επενδφςεισ ζχουν μεταφραςτεί ςε γνιςεισ αυξιςεισ τθσ παραγωγικότθτασ 

είναι κζμα προσ ςυηιτθςθ, αν και πολλά ςτοιχεία υπονοοφν μια μάλλον 

καταφατικι απάντθςθ. Μάλιςτα επειδι τα αποτελζςματα διαφόρων μελετϊν είναι 

ανάμεικτα ζχει υϊοκετθκεί και ο όροσ «παράδοξο τθσ παραγωγικότθτασ», για να 

περιγράψει τα διάφορα ευριματα. Εξάλλου τα κζρδθ παραγωγικότθτασ δεν είναι 

υποχρεωτικό να αυξάνουν άμεςα και τθν κερδοφορία μιασ επιχείρθςθσ.  

Ζτςι από τθ μια μεριά, θ τεχνολογία πλθροφοριϊν ζχει βελτιϊςει τθν 

παραγωγικότθτα ςτθ βιομθχανικι παραγωγι, ςτθν παραγωγι προϊόντων τθσ 

τεχνολογίασ πλθροφοριϊν κακϊσ και ςτο λιανικό εμπόριο, με χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα τθν Wal-Mart θ οποία κυριαρχεί ςτο αμερικάνικο λιανικό εμπόριο, με 

ςθμαντικζσ αυξιςεισ τόςο ςτθν παραγωγικότθτα όςο και ςτθν κερδοφορία, χάρθ 

ςε διοικθτικζσ καινοτομίεσ και ιςχυρά ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ εφοδιαςτικισ 

αλυςίδασ. Σφμφωνα με μελζτθ του Johnson (2002), θ βελτιωμζνθ παραγωγικότθτα 

τθσ Wal-Mart αντιπροςϊπευε από μόνθ τθσ, περιςςότερο από το μιςό τθσ αφξθςθσ 

τθσ παραγωγικότθτασ ςτο γενικό λιανικό εμπόριο των ΘΡΑ. Από τθν άλλθ μεριά, ο 

βακμόσ ςτον οποίο οι υπολογιςτζσ ζχουν ενιςχφςει τθν παραγωγικότθτα ςτον 

τομζα των υπθρεςιϊν παραμζνει αςαφισ. Σφμφωνα με μζλετθ του Olazabal 

(2002), ο τραπεηικόσ κλάδοσ, που είναι ίςωσ και από τουσ πιο εντατικοφσ χριςτεσ 

τθσ τεχνολογίασ πλθροφοριϊν, δεν παρουςίαςε κακόλου κζρδθ ςε όλθ τθ διάρκεια 

τθσ δεκαετίασ του 1990. Ο λόγοσ είναι, ότι υπάρχουν προβλιματα ςτον κακοριςμό 

κατάλλθλων μονάδων για τθν παραγωγι τθσ εργαςίασ ςτον τομζα των 

πλθροφοριϊν. Για παράδειγμα, πολλζσ εργαςίεσ είναι εφικτό να εκτελεςτοφν 

ταχφτερα αλλά αυτό δεν ςθμαίνει υποχρεωτικά ότι εκτελείται περιςςότερθ 

εργαςία ςτθ μονάδα του χρόνου. Βζβαια είναι και τα άυλα οφζλθ, τα οποία είναι 



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣEK 
Θεωρθτικό Ρλαίςιο:  
2. ΤΡΕ και Διαχείριςθ Ρλθροφοριϊν ςτθ ΣΕΚ 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Page 103 

δφςκολο να μετρθκοφν και ςυνεπϊσ πικανόν ςυχνά να αγνοοφνται από τισ 

ςυμβατικζσ μετριςεισ αποδοτικότθτασ. Ζτςι για παράδειγμα, θ επζνδυςθ των 

τραπεηϊν ςτα μθχανιματα ATM δεν ζχει οδθγιςει αποδεδειγμζνα ςε μεγαλφτερθ 

κερδοφορία, ωςτόςο οι καταναλωτζσ απολαμβάνουν τα οφζλθ χωρίσ επιπλζον 

χρεϊςεισ ι προμικειεσ. Ωςτόςο, νεότερθ μελζτθ τθσ AtticaBank31 (2007), θ οποία 

επζνδυςε ςθμαντικά κατά το ζτοσ 2007 ςε κζματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

(επικαιροποίθςθ χρθματοοικονομικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθ διοικθτικϊν ικανοτιτων 

τραπεηικά πλθροφοριακά ςυςτιματα), κατζγραψε ςτο ςφνολο του ενεργθτικοφ τθσ 

τράπεηασ αφξθςθ κατά 26,25% ζναντι του 2006.  

Συνεπϊσ, οι αποδόςεισ των επενδφςεων τεχνολογίασ πλθροφοριϊν πρζπει να 

αναλφονται μζςα ςτο ανταγωνιςτικό πλαίςιο τθσ κάκε επιχείρθςθσ, του κλάδου 

γενικότερα κακϊσ και του ςυγκεκριμζνου τρόπου με τον οποίο κα κάνει χριςθ τθσ 

τεχνολογίασ πλθροφοριϊν θ κάκε επιχείρθςθ, φορζασ ι οργανιςμόσ.  

Πςον αφορά τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ τεχνολογίασ ςε ζναν φορζα 

παροχισ υπθρεςιϊν ΣΕΚ προκφπτει ότι μζςα ςτο μεγάλο εφροσ των 

προαναφερκζντων επιλογϊν και δεδομζνου ότι ζνασ μζςοσ φορζασ παροχισ 

υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ δεν διακζτει, πικανότατα, εξειδικευμζνο τμιμα 

πλθροφορικισ, ωσ κατάλλθλο ςφςτθμα κα μποροφςε να είναι μια εφαρμογι ΒΔ, 

εξαρχισ ςχεδιαςμζνθ για τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

που προςφζρει.  

Στθν παροφςα εργαςία, δόκθκε ζμφαςθ ακριβϊσ ςτο ςθμείο αυτό, δθλαδι 

ςτθν ανάπτυξθ μιασ εφαρμογισ ΒΔ κατάλλθλθσ ειδικά για αυτοχρθματοδοτοφμενα 

προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Θ εφαρμογι είναι 

εφικτό να πλθροί τισ ανάγκεσ των φορζων (όπωσ αυτζσ παρουςιάςτθκαν μζςω τθσ 

ςχετικισ ζρευνασ θ οποία ακολουκεί ςτο κεφάλαιο 3) και ςε ςυνδυαςμό με τα 

μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, που μποροφν να ζχουν βαςικό ρόλο ςτο φορζα τόςο 

ςε κζματα προϊκθςθσ και δθμοςιοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ όςο 

                                                           
31

 Attica Bank, Ετιςιο Δελτίο (2007) 
http://www.atticabank.gr/images%5Csiteimages%5Cannual_reports%5CANNUAL_REPORT_2007_GR.pdf 
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και ςε κζματα διερεφνθςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, δίνει ςτο φορζα 

ςθμαντικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα με εφχρθςτο και λειτουργικό τρόπο.  
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Ερευνητικό Πλαίςιο 

 

 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 
 

 

 

 

3.1. Ειςαγωγή  

Είναι προφανζσ ότι όταν ειςάγεται μια οποιοδιποτε νζα τεχνολογία ςε μια 

επιχείρθςθ, φορζα ι οργανιςμό δεν πρζπει να αντιμετωπίηεται ςαν ζνα απλό νζο 

απόκτθμα. Θ επιλογι κα πρζπει να περιλαμβάνει μια λεπτομερι ανάλυςθ των 

ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ και να βαςίηεται ςτισ πραγματικζσ πλθροφοριακζσ ανάγκεσ 

τθσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν.  

Συνεπϊσ οι εμπλεκόμενοι ςτθν ανάπτυξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, 

για παράδειγμα, πρζπει να μελετοφν τθν επιχείρθςθ, τον φορζα ι τον οργανιςμό, 

ωσ ολότθτα και ςυγκεκριμζνα τουσ ςτόχουσ, τισ λειτουργίεσ, τθ δομι και τθ ροι 

των πλθροφοριϊν που κα εξαςφαλίηουν τθν αποδοτικότθτα τθσ επιχείρθςθσ, 

ζχοντασ υψθλό γνωςτικό υπόβακρο όχι μόνο ςτθ ςχεδίαςθ των ςυςτθμάτων αλλά 

και ςτθ χριςθ των πλθροφοριϊν μζςα ςτθν επιχείρθςθ (Ραπακαναςίου, 2008).  
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Για αυτοφσ τουσ λόγουσ, ο Borje Langefors32 ανάπτυξε ζνα νζο επιςτθμονικό 

πεδίο το οποίο ονόμαςε infology (πλθροφοριολογία). Το πεδίο αυτό αναφζρεται 

κυρίωσ ςτθ ςχεδίαςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δρα ςυμπλθρωματικά 

με το πεδίο datalogy το οποίο αναφζρεται κυρίωσ ςτα ςυςτιματα επεξεργαςίασ 

πλθροφοριακϊν δεδομζνων. Το 1987, ο Langefors ανάπτυξε μια μακθματικι 

ςυνάρτθςθ, τθν λεγόμενθ infological equation (πλθροφοριολογικι εξίςωςθ) με τθν 

οποία επιχείρθςε να δείξει τθ διαφορά μεταξφ των πλθροφοριϊν και των 

πλθροφοριακϊν δεδομζνων. Ουςιαςτικά, εντόπιςε τθν διαφορά ανάμεςα ςτθν 

πλθροφορία ωσ «γνϊςθ» και ςτα δεδομζνα ωσ «αναπαραςτάςεισ». Τόνιςε ότι κάκε 

γλωςςικι πρόταςθ είναι ζκφραςθ γνϊςθσ. Θ πρόταςθ ωςτόςο, δεν είναι αυτι κακ’ 

αυτι θ γνϊςθ, αλλά θ γνϊςθ εξαρτάται από το άτομο που κα τθν λάβει και φυςικά 

από τον τρόπο με τον οποίο κα τθν ερμθνεφςει.  

Θ ςυνάρτθςθ αυτι, προτείνεται ωσ ζνα ιδεατό πρότυπο που αντιςτοιχεί ςτθ 

δθμιουργία πλθροφοριϊν από τα πλθροφοριακά δεδομζνα και είναι θ εξισ: 

   (     ) 

όπου   το ςφνολο δεδομζνων που εξαρτάται από τθν προγενζςτερθ γνϊςθ   τθν 

οποία ζνασ άνκρωποσ απζκτθςε κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του και    ο διακζςιμοσ 

χρόνοσ για να δθμιουργιςει τθν πλθροφόρθςθ – γνϊςθ  . Με άλλα λόγια θ 

πλθροφορία   θ οποία μεταδίδεται ςτον άνκρωπο από ζνα ςφνολο δεδομζνων, 

είναι θ ςυνάρτθςθ   των μεταβλθτϊν       (Langefors, 1973).  

Θ ςυνάρτθςθ αυτι ουςιαςτικά καταδεικνφει ότι οι άνκρωποι που κα 

ερμθνεφςουν τα δεδομζνα, περιλαμβάνονται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα.  

Μάλιςτα το 1995 ο Langefors υποςτιριξε ότι θ μετάδοςθ πλθροφοριϊν 

(γνϊςθ ι πλθροφόρθςθ) δεν προκφπτει απλά και μόνο με τθ μετάδοςθ των 

πλθροφοριακϊν δεδομζνων. Είναι όμωσ φανερό ότι οι άνκρωποι πλθροφοροφν ο 

                                                           
32

 Borje Langefors (1915-2009), Σουθδόσ μθχανολόγοσ και μθχανικόσ θ/υ. Κακθγθτισ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ 
Στοκχόλμθσ και ςτο Royal Institute of Techonology. Ανικει ςτθν ομάδα των επιςτθμόνων που προιγαγαν τθν 
ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ςε επιςτιμθ. Θταν ζνασ από τουσ ιδρυτζσ του IFIP TC8 (International Federation for 
Information Processing), ενόσ διεκνοφσ οργανιςμοφ για επιςτιμονεσ και ερευνθτζσ ςε κζματα τεχνολογίασ 
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, που ιδρφκθκε το 1960 με πάνω από μιςό εκατομμφριο μζλθ και ζδρα ςτθν 
Αυςτρία.  
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ζνασ τον άλλο με χριςθ γλωςςικϊν και θλεκτρονικϊν δεδομζνων. Το πρόβλθμα 

προζρχεται από το γεγονόσ ότι το όριςμα S τθσ ςυνάρτθςθσ αναφζρεται ςτθν 

ανκρϊπινθ εμπειρία ολόκλθρθσ ηωισ, οπότε θ τιμι του S είναι μοναδικι για κάκε 

άνκρωπο άρα δφο άτομα δεν είναι δυνατόν να κάνουν τθν ακριβϊσ ίδια 

ερμθνεία για τα ίδια ακριβϊσ πλθροφοριακά δεδομζνα (Langefors, 1995). 

Με βάςθ τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι ο ςχεδιαςμόσ μιασ εφαρμογισ και 

φυςικά κατ’επζκταςθ ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, δεν είναι κακόλου απλόσ 

μια και πρόκειται για ζνα ιδιαίτερα πολυπαραγοντικό και χρονοβόρο ζργο.  

Σε πρϊτθ φάςθ ο ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει τθν επικοινωνία ανάμεςα ςτο 

χριςτθ και ςτο ςχεδιαςτι, που αρκετά ςυχνά πρόκειται για άτομα με διαφορετικό 

τρόπο ςκζψθσ. Ο χριςτθσ αφενόσ μεν επικυμεί με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ να 

πραγματοποιείται μια λειτουργία, ενϊ ο ςχεδιαςτισ ςκζφτεται το πωσ κα 

υλοποιθκεί αυτό με τον απλοφςτερο δυνατό τρόπο.  

Βεβαίωσ αυτόσ είναι και ζνασ από τουσ βαςικοφσ λόγουσ που ζνα 

πλθροφοριακό ςφςτθμα τελικά ςτθν πράξθ, ενδζχεται να μθν αποδίδει ςτο βακμό 

που ζδειχνε να αποδίδει κατά τθ φάςθ τθσ ςχεδίαςθσ (Laudon & Laudon, 2006). 

 

3.2. κοπόσ και ςτόχοι τησ έρευνασ 

Σε γενικζσ γραμμζσ και με βάςθ όλα τα προαναφερκζντα ςτο κεωρθτικό 

πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ, είναι ευνόθτο ότι κάκε επιχείρθςθ, φορζασ ι 

οργανιςμόσ ζχει πολλζσ επιλογζσ ςτο ηιτθμα των τρόπων χριςθσ και αξιοποίθςθσ 

των νζων τεχνολογιϊν ςτο διαχειριςτικό τομζα, ςτον τομζα προϊκθςθσ, ςτουσ 

τρόπουσ παροχισ υπθρεςιϊν ι προϊόντων, κ.ά. 

Αναλογικά και ζνασ φορζασ παροχισ υπθρεςιϊν ΣΕΚ ζχει πολλζσ επιλογζσ 

τόςο ςε επίπεδο διαχείριςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ όςο και ςε επίπεδο 

εκπαίδευςθσ, τρόπων κατάρτιςθσ, προϊκθςθσ των προγραμμάτων, κ.ά. Δεδομζνου 

ότι θ παροφςα ζρευνα υλοποιικθκε ςτο χϊρο τθσ Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ 
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Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ), το βαςικό ερευνθτικό ερϊτθμα είναι θ διευρεφνθςθ, μελζτθ και 

ανάλυςθ των παραμζτρων των ςτοχευμζνων διαχειριςτικϊν εργαςιϊν ενόσ φορζα 

ΣΕΚ, με ςκοπό βάςθ αυτϊν, τθν επιλογι κατάλλθλθσ τεχνολογίασ και ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ τθν υλοποίθςθ μιασ εφαρμογισ ΒΔ που να καλφπτει κατά 

το δυνατόν τισ απαιτιςεισ των χρθςτϊν, ςτο κζμα τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ των 

αυτοχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων κατάρτιςθσ, όπωσ αυτζσ πρόεκυψαν 

μζςω τθσ ζρευνασ που διεξιχκει.  

Θ φφςθ του βαςικοφ ερευνθτικοφ ερωτιματοσ οδθγεί ςτθν επιλογι τθσ 

ποιοτικισ ζρευνασ θ οποία αςχολείται ειδικά με τθν ερμθνεία και διερεφνθςθ που 

χρθςιμοποιοφν οι διάφορεσ επιςτιμεσ για να περιγράψουν, να 

αποκωδικοποιιςουν, να μεταφράςουν και να αποδϊςουν κάποιο νόθμα ςε ζνα 

φαινόμενο (Ηαφειρόπουλοσ, 2015).  

Αν και το πρϊτιςτο ερευνθτικό ερϊτθμα αφορά ςτθ μελζτθ και ανάλυςθ των 

παραμζτρων για τθν ανάπτυξθ εφαρμογισ διαχείριςθσ κατάλλθλθσ για χριςθ 

ειδικά ςε αυτοχρθματοδοτοφμενα προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με βαςικά επιμζρουσ ερωτιματα όπωσ: 

 Ροιζσ ςτοχευμζνεσ εργαςίεσ είναι επικυμθτό να εκτελεί θ εφαρμογι; 

 Ροια είναι τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα προσ αποκικευςθ, επεξεργαςία, 

ανάλυςθ, τροποποίθςθ, μελζτθ; 

 Ρωσ τα παραπάνω δεδομζνα αλλθλοςχετίηονται; 

 Ρωσ είναι επικυμθτι θ ομαδοποίθςθ ι κατθγοριοποίθςθ ι τμθματοποίθςθ 

των δεδομζνων αυτϊν; 

 Ροια είναι θ επικυμθτι μορφι τθσ εφαρμογισ ϊςτε να είναι εφχρθςτθ αλλά 

ταυτόχρονα και λειτουργικι; 

 Ροια ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία επικυμεί ο φορζασ, θ πρόςβαςθ ςτα οποία να 

υποβοθκά ςτθν λιψθ αποφάςεων (υπολογιςμόσ δεικτϊν); 

θ ζρευνα ανζδειξε επιπλζον ερευνθτικά ερωτιματα τα οποία αφοροφν ςε κζματα 

όπωσ:  
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 Θ άποψθ των ερωτθκζντων για τθ χριςθ των κοινωνικϊν μζςων δικτφωςθσ 

ςχετικά με τθν προϊκθςθ και δθμοςιοποίθςθ των προγραμμάτων ΣΕΚ αλλά 

και ςχετικά με τθ διερεφνθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν κατά τθ φάςθ του 

ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ,  

 Θ άποψθ των ερωτθκζντων για το outsourcing δθλαδι τθν εξωτερίκευςθ των 

πλθροφοριακϊν αναγκϊν τουσ,  

 Θ γενικότερθ άποψι τουσ για το κατά πόςο θ χριςθ των ςφγχρονων 

τεχνολογιϊν μπορεί να λειτουργιςει ωσ βαςικό ςτοιχείο προςτικζμενθσ 

αξίασ ςτο διαχειριςτικό και εκπαιδευτικό μζροσ των εργαςιϊν τουσ,  

 Θ γενικότερθ άποψι τουσ για τισ απαιτοφμενεσ οργανωςιακζσ αλλαγζσ που 

ςυνοδεφουν ςυχνά τθν υϊοκζτθςθ νζων τεχνολογιϊν, 

 Θ άποψι τουσ για τθν τάςθ τθσ διαρκοφσ κατάρτιςθσ των ςτελεχϊν ςτισ νζεσ 

τάςεισ των τεχνολογιϊν και ςτο πωσ αυτζσ ι κάποιεσ από αυτζσ μποροφν να 

ενταχκοφν ςτο εργαςιακό περιβάλλον του φορζα,  

 Θ άποψι τουσ ςχετικά με το βακμό ευχαρίςτθςθσ που τισ τεχνολογίεσ που 

ιδθ χρθςιμοποιοφν,  

 Θ άποψι τουσ για τθ χριςθ των ανοιχτϊν λογιςμικϊν, κ.ά. 

Θ διατφπωςθ των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων βιβλιογραφικά ςτθν ποιοτικι 

ζρευνα, απαιτεί να είναι ανοιχτά και να προςανατολίηονται ςε μια γενικι 

κατεφκυνςθ, ςε λεπτομερείσ περιγραφζσ ι εξθγιςεισ επιτρζποντασ τθ ςφλλθψθ 

επιπλζον πτυχϊν του υπό μελζτθ φαινομζνου. Συνικωσ πρόκειται για ευζλικτα 

ερωτιματα που μποροφν να τροποποιθκοφν ι να επαναδιατυπωκοφν από τουσ 

ερευνθτζσ εφόςον χρειαςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ (Κςαρθ 

& Ρουρκόσ, 2015; Τςιϊλθσ, 2014). Θ διατφπωςθ των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων 

είναι ςυνικωσ τθσ μορφισ:  

Πωσ κατανοοφν …. Πωσ προςλαμβάνουν …. Πωσ ορίηουν …. 

Πωσ νοθματοδοτοφν …. Πωσ εξελίςςεται …. Πωσ παράγεται …. 

Ποιεσ αντιλιψεισ, 
αναπαραςτάςεισ, προςδοκίεσ …. 

Ποιεσ ςτρατθγικζσ 
χρθςιμοποιοφν για …. 

Με τι τρόπουσ 
βιϊνουν ….. 

ΡΙΝΑΚΑΣ 5 Μορφι των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ςτθν ποιοτικι ζρευνα  

(Κςαρθ & Πουρκόσ, 2015; Σςιϊλθσ, 2014) 



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
Ερευνθτικό Ρλαίςιο:  
3. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Page 110 

Για το λόγο αυτό επιλζχκθκαν δζκα (10) φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν ΣΕΚ, των 

οποίων θ επιλογι ζγινε δειγματολθπτικά με τθ μζκοδο τθσ δειγματολθψίασ 

τυπικισ περίπτωςθσ (typical case sampling) και με μζςα αυτοςχζδιο 

ερωτθματολόγιο και προςωπικι εισ βάκοσ ςυνζντευξθ, οι ερωτιςεισ των οποίων 

παρατίκενται ςτο παράρτθμα. Θ επικοινωνία υλοποιικθκε με τουσ εκπροςϊπουσ 

των δζκα αυτϊν φορζων, κακζνασ από τουσ οποίουσ διακρίνεται για τθν πολυετι 

εμπειρία του ςτο χϊρο ςε ςυνδυαςμό με τθν εμπειρία χριςθσ διαφόρων 

λογιςμικϊν διαχείριςθσ. Εξάλλου για τθ μελζτθ ενόσ ηθτιματοσ απαιτείται θ γνϊμθ 

ατόμων που γνωρίηουν καλά το πεδίο μελζτθσ τθσ ζρευνασ (Βαμβοφκασ, 1998).  

 

3.3. Ανάπτυξη, ςτάδια και δυνατότητεσ τησ ποιοτικήσ έρευνασ 

Δεδομζνου ότι θ φφςθ των παραπάνω ερωτθμάτων οδθγεί μεκοδολογικά 

ςτθν ποιοτικι προςζγγιςθ33 των δεδομζνων, είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι οι 

προςεγγίςεισ των ποιοτικϊν μεκόδων είναι ςτθ βάςθ τουσ ςχεςιακζσ. Αυτό 

ςθμαίνει οι ανκρϊπινεσ ςυμπεριφορζσ, ςτάςεισ και γνϊμεσ, τα νοιματα και τα 

αποτελζςματα αυτϊν ςυνδθμιουργοφνται μζςα ςτο πλαίςιο ςφνκετων 

αλλθλεπιδράςεων. Κατά ςυνζπεια, ςτισ προςεγγίςεισ αυτζσ θ προςοχι εςτιάηεται 

ςτθ μελζτθ των διαδικαςιϊν ςυνδθμιουργίασ ι ςυνκαταςκευισ τθσ 

πραγματικότθτασ και ςτο πϊσ αυτζσ επθρεάηονται από το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο 

διαδραματίηονται (Κςαρθ & Ρουρκόσ, 2015).  

Θ πολυπλοκότθτα του ηθτιματοσ ενιςχφεται και από το γεγονόσ ότι αρκετά 

ςθμαντικά βιβλία ςχετικά με τθν ποιοτικι ζρευνα δεν παρουςιάηουν κάποιο 

ςυγκεκριμζνο οριςμό για τθν ποιοτικι ζρευνα (Richards & Morse, 2007; Weis & 
                                                           
33

 Θ ποιοτικι ζρευνα άρχιςε με το ζργο ανκρωπολόγων και κοινωνιολόγων ςτθν προςπάκεια τουσ να 
κατανοιςουν άλλουσ πολιτιςμοφσ. Στακμόσ ςτθν ανάπτυξι τθσ ιταν το βιβλίο των Thomas & Znaniecki «Ο 
Ρολωνόσ χωρικόσ ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν Αμερικι» (1918), ςτο οποίο αντικείμενο μελζτθσ ιταν ο τρόποσ που οι 
αγροτικοί πλθκυςμοί βίωναν τθ μετανάςτευςθ από τθν Ευρϊπθ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Αυτι θ πρϊτθ φάςθ, 
θ οποία αναφζρεται ωσ παραδοςιακι περίοδοσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ, χαρακτθρίηεται από τθν εςτίαςθ ςτθ 
μελζτθ του «άλλου» ςτθ βάςθ τθσ περιγραφισ και ερμθνείασ (Denzin & Lincoln, 2005). Θ επόμενθ περίοδοσ τθσ 
ποιοτικισ ζρευνασ, θ νεωτεριςτικι περίοδοσ, διιρκθςε μζχρι τθ δεκαετία τουσ 1970 με κφριο χαρακτθριςτικό 
τθν τάςθ τυποποίθςθσ των μεκόδων. Στα επόμενα χρόνια μεςολάβθςαν κι άλλεσ περίοδοι τθσ ποιοτικισ 
ζρευνασ με διαφοροποιιςεισ ανάλογα με τον τομζα ζρευνασ (εκνογραφία, ψυχολογία, εκπαίδευςθ, κ.ά) 
(Κςαρθ & Ρουρκόσ, 2015).  
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Fine, 2000). Μάλιςτα όλεσ οι προςπάκειεσ διατφπωςθσ ςυγκεκριμζνου οριςμοφ 

απεικονίηουν τισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ αντιλιψεισ για τθ φφςθ τθσ ποιοτικισ 

ζρευνασ ςτθ βάςθ ενόσ ευρφτερου φάςματοσ προςεγγίςεων όπωσ κοινωνικόσ 

κονςτρουκτιβιςμόσ, ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ, εςτίαςθ ςτθν κοινωνικι 

δικαιοςφνθ, κ.ά (Κςαρθ & Ρουρκόσ, 2015).  

Μπορεί, ωςτόςο να ειπωκεί ότι οι οριςμοί τθσ ποιοτικισ ζρευνασ ςυγκλίνουν 

ςτον οριςμό των Denzin & Lincoln (2005), ςφμφωνα με τον οποίο «Θ ποιοτικι 

ζρευνα είναι μια πλαιςιοκετθμζνθ δραςτθριότθτα (situated activity), θ οποία 

τοποκετεί τον παρατθρθτι ςτον κόςμο. υνίςταται ςε ζνα ςφνολο ερμθνευτικϊν 

και υλικϊν πρακτικϊν οι οποίεσ κάνουν τον κόςμο ορατό και τον μεταςχθματίηουν. 

Περιλαμβάνουν ςθμειϊςεισ πεδίου, ςυνεντεφξεισ, ςυνομιλίεσ, φωτογραφίεσ, …… 

γενικά μια ερμθνευτικι, νατουραλιςτικι προςζγγιςθ ςτον κόςμο. Οι ποιοτικοί 

ερευνθτζσ μελετοφν τα πράγματα ςτο φυςικό τουσ πλαίςιο, επιχειρϊντασ να 

δϊςουν νόθμα ι να ερμθνεφςουν φαινόμενα με όρουσ των νοθμάτων που οι 

άνκρωποι δίνουν ςε αυτά» (Denzin & Lincoln, 2005).  

Ο όροσ ποιοτικζσ μζκοδοι ζρευνασ είναι το ςφνολο των ερμθνευτικϊν και 

διερευνθτικϊν μεκόδων που χρθςιμοποιοφν οι διάφορεσ επιςτιμεσ για να 

περιγράψουν, να αποκωδικοποιιςουν, να μεταφράςουν και να αποδϊςουν 

κάποιο νόθμα ςε ζνα φαινόμενο. Συνικωσ δεν ενδιαφζρει τόςο θ μζτρθςθ 

ςυχνοτιτων ι τα ποςοςτά εμφάνιςθσ των δεδομζνων, αλλά θ εξιγθςθ και θ 

ανάλυςθ των λόγων εμφάνιςθσ των υπό μζλετθ φαινομζνων (Ηαφειρόπουλοσ, 

2015).  

Συνεπϊσ θ ποιοτικι ζρευνα εςτιάηεται ςτθν περιγραφι και κατανόθςθ τθσ 

ανκρϊπινθσ εμπειρίασ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ κοινωνικισ ηωισ ι 

επαγγελματικισ ηωισ με βαςικό εργαλείο το λόγο ςε όλεσ τισ μορφζσ του.  

Οι λόγοι επιλογισ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ, ςχετίηονται πάντα με τθ φφςθ των 

ερευνθτικϊν ηθτθμάτων και εμφανίηουν πλεονεκτιματα όπωσ: παρζχουν βοικεια 

ςτθ διερεφνθςθ καινοφργιων ηθτθμάτων και ςτθν καταςκευι κεωρίασ επαγωγικά, 

ενϊ θ ερευνθτικι διαδικαςία είναι αναδυόμενθ και δυναμικι δθλαδι ο αρχικόσ 
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ςχεδιαςμόσ λειτουργεί ωσ προςχζδιο που μπορεί, ςτθν πορεία, να τροποποιθκεί. Θ 

ανάλυςθ των δεδομζνων είναι πλαιςιοκετθμζνθ μζςα ςτο κοινωνικό πλαίςιο του 

υπό μελζτθ φαινομζνου οπότε θ ςυλλογι των δεδομζνων γίνεται μζςα ςτο φυςικό 

περιβάλλον όπου δραςτθριοποιοφνται οι ςυμμετζχοντεσ. Το ενδιαφζρον 

εςτιάηεται ςτθν ολιςτικι καταγραφι και ανάλυςθ ςφνκετων και δυναμικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του υπό μελζτθ φαινομζνου με ςκοπό κακαρά ερμθνευτικό 

(Greswell, 2007).  

Με βάςθ τα παραπάνω, οι λόγοι επιλογισ ποιοτικισ ζρευνασ, για τθν 

παροφςα εργαςία είναι οι εξισ:  

 Επιδιϊκεται θ διερεφνθςθ των προτιμιςεων των υπεφκυνων ερωτθκζντων 

των φορζων ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ, ςχετικά με τισ παραμζτρουσ μιασ 

διαχειριςτικισ εφαρμογισ βάςεων δεδομζνων, 

 Απαιτείται μια γενικότερθ κατανόθςθ των επιμζρουσ πτυχϊν λειτουργίασ, 

των απαιτιςεων χριςθσ, τθσ κατάλλθλθσ ςυλλεγόμενθσ πλθροφορίασ και 

των ιδιαιτεροτιτων των φορζων ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ, 

 Χρειάηεται να γίνει κατανοθτό το εφροσ γνϊςεων και χριςεων των νζων 

τεχνολογιϊν ςτο πλαίςιο των εργαςιϊν ενόσ φορζα ςυνεχιηόμενθσ 

κατάρτιςθσ, 

 Απαιτείται χρόνοσ για διαλογικι επικοινωνία με ςτόχο τθ ςυλλογι 

δεδομζνων ϊςτε να προςεγγιςτεί ευρφτερα το κζμα και οι προοπτικζσ του.  

Σα βαςικά ςτάδια τθσ ποιοτικισ ζρευνασ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, είναι 

(Κςαρθ & Ρουρκόσ, 2015): 

1) Ο ερευνθτικόσ ςχεδιαςμόσ, ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα εξισ επιμζρουσ  

βιματα:  

1.1. Θ ςχζςθ μεταξφ κεωρίασ και ζρευνασ δεν ζχει ςαφι διαχωριςμό 

αλλά είναι ανοικτι και αλλθλεπιδραςτικι. Οι ερευνθτικζσ υποκζςεισ 

καταςκευάηονται κακϊσ προχωρά θ ζρευνα και ομοίωσ θ κεωρία αναδφεται 

μζςα από τα ερευνθτικά δεδομζνα. 
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1.2. Ο ρόλοσ τθσ βιβλιογραφίασ, ο οποίοσ είναι βοθκθτικόσ ενϊ 

ταυτόχρονα ο ερευνθτισ πρζπει να είναι ανεπθρζαςτοσ και ανοιχτόσ ςτθν 

κατανόθςθ, ςτισ προοπτικζσ και ςτθν ερμθνεία τθσ ζρευνασ. 

1.3. Θ φφςθ των εννοιϊν, οι οποίεσ λειτουργοφν κακοδθγθτικά, 

εμπειρικά, προςανατολιςτικά (Blumer, 1969) ενϊ ςυγκεκριμενοποιοφνται και 

διαςαφθνίηονται κακϊσ προχωρά θ ζρευνα. 

1.4. Θ ςχζςθ του ερευνθτι με το αντικείμενο τθσ ζρευνασ και το 

περιβάλλον, με τθν ζννοια ότι ο ερευνθτισ αποφεφγει κάκε είδουσ χειριςμό, 

ερεκιςμό, παρεμβολι ι διατάραξθ ενϊ θ ζρευνα πραγματοποιείται ςτο 

φυςικό τθσ περιβάλλον (νατουραλιςτικι προςζγγιςθ) 

1.5. Θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του ερευνθτι με τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτθν ζρευνα, όπου ςυνικωσ είναι διαπροςωπικι και ενςυναιςκθματικι με 

ςτόχο τθ βακφτερθ κατανόθςθ. Συνίςταται να υπάρχει εγγφτθτα ϊςτε οι 

ςυμμετζχοντεσ να λειτουργοφν ενεργθτικά, άνετα και άμεςα. 

 

2) Θ ςυλλογι των δεδομζνων, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ επιμζρουσ 

βιματα:  

2.1. Ο ερευνθτικόσ ςχεδιαςμόσ ςε ςχζςθ με το χϊρο, το χρόνο και τθ 

διαδικαςία τθσ ζρευνασ, είναι ςυνικωσ ανοικτόσ και μθ δομθμζνοσ και 

καταςκευάηεται κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ ενϊ ςυνεχϊσ 

αναπροςαρμόηεται ςε πικανά νζα απροςδόκθτα δεδομζνα. 

2.2. Ο ρόλοσ τθσ αντιπροςωπευτικότθτασ του δείγματοσ, ο οποίοσ δεν 

είναι τόςο ςθμαντικόσ δεδομζνου οτι θ ζρευνα επικεντρϊνεται ςτθ βακφτερθ 

κατανόθςθ τθσ προοπτικισ μικροφ δείγματοσ και ςτθ μελζτθ περιπτϊςεων. 

2.3. Θ φφςθ των εργαλείων καταγραφισ των δεδομζνων, είναι δυνατό 

να εμφανίηει διαφοροποιιςεισ κακϊσ θ ετερογζνεια των λαμβανόμενων 

πλθροφοριϊν και θ εξατομικευμζνθ εκδιλωςθ αυτϊν, είναι ςυςτατικό 

ςτοιχείο τθσ ποιοτικισ ζρευνασ. 



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
Ερευνθτικό Ρλαίςιο:  
3. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Page 114 

2.4. Θ φφςθ των ερευνθτικϊν δεδομζνων, από όπου είναι ςθμαντικό να 

αποςαφθνιςτεί ο πλοφτοσ, το βάκοσ τουσ, οι ιδιαιτερότθτεσ και οι προοπτικζσ 

τουσ.  

 

3) Θ ανάλυςθ των δεδομζνων, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ επιμζρουσ 

βιματα:  

3.1. Σο αντικείμενο τθσ ανάλυςθσ, το οποίο είναι το άτομο, οι 

ςυμπεριφορζσ, οι προοπτικζσ, οι διαςτάςεισ και οι αλλθλοεξαρτιςεισ του.  

3.2. Ο ςτόχοσ τθσ ανάλυςθσ, ο οποίοσ είναι θ κατανόθςθ των 

ερωτθμάτων που κζτει θ ζρευνα μζςα ςτο πλαίςιο των επιμζρουσ 

προοπτικϊν τουσ. Στθ φάςθ αυτι ο ερευνθτισ μπορεί να προβεί ςε 

ταξινομιςεισ και διακρίςεισ κζτοντασ ςυγκεκριμζνα κριτιρια. 

3.3. Θ ςχζςθ τθσ ανάλυςθσ με τθν ςτατιςτικι, ςτθρίηει κυρίωσ το κζμα 

τθσ οργάνωςθσ των εμπειρικϊν δεδομζνων, παρζχοντασ πικανζσ γενικεφςεισ 

και ςυμπεράςματα ςε πίνακεσ και ςε γραφικζσ παραςτάςεισ.  

 

4) Θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ 

επιμζρουσ βιματα:  

4.1. Ο περιγραφικόσ τρόποσ, όπου τα αποτελζςματα που προκφπτουν 

από ςυνεντεφξεισ, ερωτθματολόγια, παρατιρθςθ, αφιγθςθ, κ.ά, 

παρουςιάηονται περιγραφικά. 

4.2. Οι πικανζσ γενικεφςεισ, οι οποίεσ πρζπει να ςτθρίηονται ςτθ λογικι 

τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου, τθσ κατθγοριοποίθςθσ και τθσ ταξινόμθςθσ, 

ανιχνεφοντασ πικανζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ των διαφόρων περιπτϊςεων. 

Απϊτεροσ ςκοπόσ ςε γενικζσ γραμμζσ είναι θ ςυςτθματοποίθςθ που οδθγεί 

ςε εννοιοποιιςεισ και ςυνκζςεισ ανϊτερου επιπζδου. 

4.3. Ο ςτόχοσ των αποτελεςμάτων, είναι θ εμβάκυνςθ και εςτίαςθ ςτο 

ενδεχομζνωσ μικρό δείγμα των ςυμμετεχόντων, θ οποία μπορεί ταυτόχρονα 

να αποκαλφψει χριςιμεσ γενικεφςεισ και ςυμπεράςματα. 
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Από μια ελαφρϊσ διαφορετικι ςκοπιά, θ υλοποίθςθ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ 

ςυμπεριλαμβάνει τα εξισ ςτάδια (Cohen, Manion & Morrison, 2011):  

 Ρροςδιοριςμόσ του κζματοσ / ομάδασ / φαινομζνου τθσ ζρευνασ, 

 Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ, 

 Σχεδιαςμόσ του ερευνθτικοφ ερωτιματοσ, τθσ ζρευνασ και του τρόπου 

ςυλλογισ δεδομζνων, 

 Εντοπιςμόσ των τομζων που αφορά θ ζρευνα και ο ρόλοσ του ερευνθτι ςτθν 

ζρευνα - εντοπιςμόσ των πθγϊν πλθροφόρθςθσ (ατόμων ι ομάδων που κα 

ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με τουσ 

ςυμμετζχοντεσ), 

 Διεξαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ ςυλλογισ δεδομζνων, 

 Διεξαγωγι τθσ ανάλυςθσ των δεδομζνων, 

 Ζκκεςθ των αποτελεςμάτων και τθσ εμπειρικά κεμελιωμζνθσ κεωρίασ 

(grounded theory) ι των απαντιςεων ςτισ ερωτιςεισ που προκφπτουν από 

τθν ζρευνα, 

 Δθμιουργία μιασ υπόκεςθσ για περαιτζρω ζρευνα ι δοκιμι. 

Από τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι τα βαςικά βιματα ςτθν ποιοτικι ζρευνα 

είναι ο ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ, θ ςυλλογι και θ ανάλυςθ των δεδομζνων και 

τζλοσ θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων με πικανζσ ερμθνείεσ και γενικεφςεισ. 

Συγκεκριμζνα θ επεξεργαςία και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων των ποιοτικϊν 

ερευνϊν είναι ςχετικά απλι διαδικαςία, ςε ότι αφορά τουσ μακθματικοφσ 

υπολογιςμοφσ και το γραφικό μζροσ που χρθςιμοποιείται για τθν παρουςίαςι 

τουσ. Συνικωσ θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων περιορίηεται ςε πίνακεσ 

κατανομισ ςυχνοτιτων, ςχετικϊν ςυχνοτιτων και ςε γραφικζσ παραςτάςεισ τφπου 

ραβδογράμματα και κυκλικά διαγράμματα (Καλαματιανοφ, 1997).  

 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 4 Σα ςτάδια τθσ ποιοτικισ ζρευνασ  

Σχεδιαςμόσ 
Ερευνασ 

Συλλογι 
Δεδομζνων 

Ανάλυςθ-
Επεξεργαςία 
Δεδομζνων 

Ραρουςίαςθ 
Αποτελεςμάτων 
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3.4. Μέςα ςυλλογήσ δεδομένων 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, θ ποιοτικι μεκοδολογικι προςζγγιςθ ζρευνασ, 

ςτοχεφει ςτθ διευρεφνθςθ και ςτθν εισ βάκοσ κατανόθςθ κοινωνικϊν φαινομζνων 

ι ποιοτικϊν εκτιμιςεων και αξιολογιςεων, ςτοχεφοντασ κυρίωσ να απαντιςει ςε 

ερωτιματα του τφπου πωσ… και γιατί…. Μζςω αυτισ τθσ διερευνθτικισ μεκόδου 

αναδφονται νζεσ τυποποιιςεισ, ερμθνείεσ, μοντζλα και ςυμπεράςματα, με βαςικό 

χαρακτθριςτικό τθ ςχετικι ευελιξία τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ (Mialaret, 1997). 

Θ ποιοτικι ζρευνα είναι θ κατάλλθλθ προςζγγιςθ για τθ μελζτθ ςτάςεων, 

αντιλιψεων, παραμζτρων, κινιτρων, κ.ά και γενικά δεδομζνων που βαςίηονται ςε 

ςυμπεριφορά ι γνϊμθ ι εκτίμθςθ κάποιασ ποιοτικισ μεταβλθτισ θ οποία τίκεται 

ωσ ερϊτθμα ςτα άτομα του πλθκυςμοφ – δείγματοσ. Ραράλλθλα ο ςτόχοσ τθσ δεν 

είναι απλά θ περιγραφι μιασ ςτάςθσ, γνϊμθσ ι αντίλθψθσ αλλά κυρίωσ θ ολιςτικι 

κατανόθςθ του υπό μελζτθ προβλιματοσ ι ερωτιματοσ (Κυριαηι, 2011). 

Ταυτόχρονα οι ποιοτικζσ μζκοδοι χαρακτθρίηονται ωσ φυςικζσ μζκοδοι (Lincoln & 

Guba, 1985), για το λόγο ότι ο ερευνθτισ μπορεί να διειςδφςει ςτθν 

προςωπικότθτα των ερωτθκζντων κατανοϊντασ τισ όποιεσ επιρροζσ ζχουν 

ςυνολικά δεχτεί (Ραπαγεωργίου, 1998). 

Ωσ μζκοδοσ εςτιάηει κυρίωσ ςτο κοινωνικό ι πολιτιςμικό ι γνωςτικό πλαίςιο 

και ςυνικωσ υλοποιείται δειγματολθπτικά ςε μικρό αλλά κατά το δυνατόν 

αντιπροςωπευτικό δείγμα ςυμμετεχόντων. Ωσ διαδικαςία δεν είναι απλι, για το 

λόγο ότι αναδεικνφει ερωτιματα του τφπου τι μεκοδολογία κα ακολουκθκεί, με 

ποιο τρόπο τα αποτελζςματα κα είναι αξιόπιςτα, με τι διαδικαςίεσ κα επιλεγεί 

αντιπροςωπευτικό δείγμα, κ.ά. 

Στθν παροφςα εργαςία και δεδομζνου ότι το ερευνθτικό ερϊτθμα αφορά 

ςτθν εκτίμθςθ τθσ άποψθσ των υπεφκφνων δζκα φορζων παροχισ υπθρεςιϊν 

κατάρτιςθσ, ςχετικά με τθν ανάπτυξθ και τθ μορφι λειτουργίασ μιασ εφαρμογισ 

διαχείριςθσ προγραμμάτων ΣΕΚ, είναι ςαφζσ ότι θ διεξαγωγι ποιοτικισ ζρευνασ 

είναι θ κατάλλθλθ προςζγγιςθ για τθν μελζτθ των παραμζτρων ανάπτυξθσ τθσ 
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εφαρμογισ, αφοφ ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ τθσ προςωπικισ τουσ γνϊμθσ μζςω 

τθσ πολυετοφσ εμπειρίασ τουσ ςτο χϊρο.  

Θ επιλογι των δζκα υπευκφνων (Ν = 10) ςε φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν 

κατάρτιςθσ ζγινε δειγματολθπτικά με τθ μζκοδο τθσ δειγματολθψίασ τυπικισ 

περίπτωςθσ (typical case sampling) ςφμφωνα με τθν οποία επιλζχκθκαν τυπικζσ 

περιπτϊςεισ δθλαδι περιπτϊςεισ που τοποκετοφνται ςτο μζςο όρο με βάςθ τα 

χαρακτθριςτικά που ενδιαφζρουν ςτθν ζρευνα. Αυτι θ μζκοδοσ δειγματολθψίασ 

λειτουργεί επικουρικά με το επίπεδο αξιοπιςτίασ των αποτελεςμάτων ςε ςχζςθ με 

δειγματολθψίεσ που αφοροφν ειδικζσ ι αποκλίνουςεσ περιπτϊςεισ (Κςαρθ & 

Ρουρκόσ, 2015). Επιπλζον δόκθκε ζμφαςθ ςτθ γεωγραφικι ευρφτθτα των 

επιλεχκζντων φορζων ΣΕΚ δεδομζνου ότι αρκετοί από αυτοφσ ζχουν παραρτιματα 

και ςε επαρχιακζσ πόλεισ εκτόσ των νομϊν Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ και φυςικά 

με βάςθ τθν προςωπικι τουσ διάκεςθ να ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα ζρευνα. 

Εξάλλου ςτθν ποιοτικι ζρευνα θ δειγματολθψία αποςκοπεί ςτο να εντοπίςει 

πλοφςιεσ ςε πλθροφορίεσ περιπτϊςεισ (information-rich cases) δθλαδι 

περιπτϊςεισ οι οποίεσ προςφζρονται για «μελζτθ εισ βάκοσ» και από τισ οποίεσ 

κάποιοσ μπορεί να μάκει πολλά ςχετικά με ηθτιματα κεντρικισ ςθμαςίασ για τον 

ςκοπό τθσ ζρευνασ (Patton, 2002).  

Πςον αφορά ςτθν επιλογι του μεγζκουσ του δείγματοσ, το κατάλλθλο 

μζγεκοσ δείγματοσ για μια ποιοτικι μελζτθ είναι αυτό που απαντά επαρκϊσ ςτα 

ερευνθτικά ερωτιματα (Marshall, 1996). Tο μζγεκοσ του δείγματοσ εξαρτάται 

επίςθσ από παράγοντεσ όπωσ: τι κζλουμε να μάκουμε, γιατί κζλουμε να το 

μάκουμε, πωσ κα χρθςιμοποιθκοφν τα αποτελζςματα, τι πόρουσ και χρόνο 

επικυμοφμε να επενδφςουμε ςτθν ζρευνα (Patton, 2002).  

Θ τελικι ίςωσ απόφαςθ για το μζγεκοσ του δείγματοσ λαμβάνεται όταν θ 

ενςωμάτωςθ νζων ςυμμετεχόντων ςτο δείγμα δεν προςφζρει πλζον κάτι 

κανοφργιο ςτθν ανάλυςθ των δεδομζνων και ςτθν παραγωγι χριςιμων 

ςυμπεραςμάτων, οπότε τότε θ όλθ διαδικαςία φτάνει ςε ςθμείο κορεςμοφ 

(Καλλινικάκθ, 2010).  
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Τα ςυνικθ μζςα υλοποίθςθσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ είναι ερωτθματολόγια, 

ςυνεντεφξεισ, παρατιρθςθ, μελζτθ περιπτϊςεων, αφθγθματικζσ ιςτορίεσ, 

προςωπικζσ εμπειρίεσ, αναλφςεισ αρχείων, oμάδεσ εςτίαςθσ (focus groups), κ.ά. 

Ειδικά ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ αρκετά ηθτιματα εκ’ φφςεωσ δεν 

είναι εφικτό να μελετθκοφν ποςοτικά, ενϊ παράλλθλα αρκετά ςυχνά δεν είναι 

εφκολο να αποςπαςτοφν αξιοποιιςιμεσ πλθροφορίεσ από ενιλικεσ34 

(Ραραςκευοποφλου-Κόλλια, 2008).  

Ο όροσ ποιοτικι ςυνζντευξθ αφορά τισ εισ βάκοσ ςυνεντεφξεισ οι οποίεσ 

κεωροφνται ωσ θ πιο διαδεδομζνθ μζκοδοσ ςυλλογισ δεδομζνων ςτθν κοινωνικι, 

εκπαιδευτικι και ψυχολογικι ζρευνα. Απαιτεί προετοιμαςία, ςχεδιαςμό και 

ςτοιχεία δθμιουργικότθτασ ενϊ προφανϊσ ςυνδζεται άμεςα με τα κφρια 

ερευνθτικά ερωτιματα. Επιπλζον είναι ευνόθτο ότι πρζπει να βαςίηεται ςε 

ςυγκεκριμζνεσ οντολογικζσ και επιςτθμολογικζσ αρχζσ. Χαρακτθριςτικό των 

ςυνεντεφξεων είναι ότι ζχουν ςκοπό όχι μόνο να καταγράψουν τισ απαντιςεισ των 

ερωτθκζντων αλλά ταυτόχρονα οι απαντιςεισ αυτζσ να επεξεργαςτοφν, να 

αναλυκοφν και να ςυνδυαςτοφν κατά ζνα λογικό τρόπο, ϊςτε να ερμθνευτοφν 

οπότε και ο ερευνθτισ να καταλιξει ςε κάποιο ςυμπζραςμα, ςφμφωνα με τα όςα 

παρατθρεί (Eisner, 1991).  

Θ ςυνζντευξθ λοιπόν, είναι βαςικό εργαλείο ςτθν ποιοτικι μζκοδο, γιατί 

είναι μια αλλθλεπίδραςθ, με ςκοπό να ςχθματίςει νοθτικό περιεχόμενο (Mialaret, 

1997), αποκαλφπτοντασ πτυχζσ, απόψεισ και γνϊμεσ. Διαφοροποιείται φυςικά από 

τθν απλι διαλογικι ςυηιτθςθ, γιατί πρόκειται για ζναν ζμμεςο τρόπο ςυλλογισ 

πλθροφοριϊν αναφορικά με τισ γνϊμεσ, απόψεισ, ςτάςεισ και αντιλιψεισ των 

ερωτθκζντων. Επιπλζον θ ςυνζντευξθ είτε δομθμζνθ, είτε θμιδομθμζνθ, περιζχει 

ωσ ζνα βακμό, κακοδιγθςθ από τον ερευνθτι. Ωςτόςο θ ςυναίςκθςθ του «τι είναι 

ςθμαντικό», όπωσ και το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο αυτό κα ερευνθκεί, υπόκεινται 

ςτισ ικανότθτεσ του ερευνθτι. Σφμφωνα με τον Peshkin (1985), τα υποκειμενικά 

ςτοιχεία του ερευνθτι παρομοιάηονται ωσ μια «κετικι ζκρθξθ», για το λόγο ότι ο 

                                                           
34

 Αρκρο: Μεκοδολογία Ροιοτικισ Ερευνασ και Συνεντεφξεισ, Δρ. Ευφροςφνθ-Αλκθςτθ Ραραςκευοποφλου-

Κόλλια, ςτο Open Education – The Journal for Open Education and Educational Technology, 4 (1), 2008 
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ερευνθτισ κα ηωντανζψει τα ουςιϊδθ ςτοιχεία τθσ ζρευνασ και κα κρίνει το τι κα 

ςυμπεριλάβει ςτα αποτελζςματα και τι όχι, καταβάλλοντασ κάκε προςπάκεια για 

αντικειμενικότθτα και αξιοπιςτία (Ραραςκευοποφλου-Κόλλια, 2008). Ο ρόλοσ του 

ερευνθτι είναι βοθκθτικόσ ζωσ διακριτικά κακοδθγθτικόσ (Κυριαηι, 2011). 

Επιπλζον, είναι ςαφζσ ότι οι ςυνεντεφξεισ υλοποιικθκαν μζςω τθσ καλλιζργειασ 

ενόσ φιλικοφ κλίματοσ, το οποίο προφανϊσ μόνο οφζλθ μπορεί να αποδϊςει ςτθν 

ζρευνα (Βαβουρανάκθσ, 1987).  

Ωσ βαςικό μειονζκτθμα - περιοριςμόσ κεωρείται το γεγονόσ ότι οι ερευνθτζσ 

δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτο μυαλό των ερωτϊμενων και μποροφν να πλθροφορθκοφν 

μόνο για τισ διαςτάςεισ που οι ςυμμετζχοντεσ επιλζγουν να αποκαλφψουν ςτο 

πλαίςιο τθσ ςυνζντευξθσ (Κςαρθ & Ρουρκόσ, 2015).  

Για τθν κατά το δυνατόν καλφτερθ λιψθ αξιόπιςτων δεδομζνων και 

ελαχιςτοποίθςθ του παραπάνω περιοριςμοφ, ςτθν παροφςα ζρευνα 

χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ τθσ ςυνζντευξθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυμπλιρωςθ 

ανάλογου ερωτθματολογίου όπου κάποιεσ βαςικζσ ερωτιςεισ αναδιατυπϊκθκαν ι 

και επαναδιατυπϊκθκαν με ςκοπό τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ και 

κατανόθςθσ.  

Το είδοσ τθσ ςυνζντευξθσ που πραγματοποιικθκε, ςτθν παροφςα ζρευνα, 

ιταν θ θμιδομθμζνθ εισ βάκοσ ςυνζντευξθ, θ οποία αποτελείται από ςχετικά 

προκακοριςμζνο αρικμό ερωτιςεων ενϊ ταυτόχρονα διατθρεί ελευκερία 

διαλόγου και ευελιξίασ λειτουργϊντασ ωσ οδθγόσ. Ωσ είδοσ ςυνζντευξθσ, για τθν 

παροφςα ζρευνα, υπερτερεί ςε ςχζςθ με τθν μθ δομθμζνθ ςυνζντευξθ (θ οποία 

είναι ανοικτι και δεν περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ αλλά ευρείεσ 

κεματικζσ ενότθτεσ) και με τθν πλιρωσ δομθμζνθ ςυνζντευξθ (θ οποία βαςίηεται 

ςε αυςτθρά προκακοριςμζνεσ ερωτιςεισ και δεν χρθςιμοποιείται ςτθ ποιοτικι 

ζρευνα). Ζνασ ακόμθ κφριοσ λόγοσ για τον οποίο θ θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ 

υπερτερεί ζναντι των άλλων τφπων ςυνζντευξθσ, είναι ότι διατθρεί τθν επικοινωνία 

μεταξφ ερευνθτι και ερωτϊμενου ςτο κζμα τθσ διεξαγϊμενθσ ζρευνασ, 
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ελαχιςτοποιϊντασ τθν τάςθ του ερωτϊμενου να διαχζει το λόγο του ςε πολλά 

κζματα (Powney & Watts, 1987).  

Σφμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, πραγματοποιθκικαν οι ςυνεντεφξεισ με 

τουσ υπεφκυνουσ των φορζων κατάρτιςθσ και ςτθν αρχικι φάςθ τθσ ςυλλογισ 

δεδομζνων αλλά και ςταδιακά κατά τθν πορεία ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ 

διαχείριςθσ. Επιπλζον δόκθκε ζμφαςθ ςτο να ζχουν και ζνα ρόλο μορφισ ελζγχου 

των ςυμπεραςμάτων που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ και επεξεργαςία των 

πλθροφοριϊν που ελιφκθςαν από τα ερωτθματολόγια. Ταυτόχρονα ο όγκοσ των 

ερωτιςεων δεν ιταν ιδιαίτερα μεγάλοσ και για να μθν κουράςει αλλά και για να 

ζχουν τθ δυνατότθτα να αφθγθκοφν, να διθγθκοφν και ουςιαςτικά να ζχουν τθν 

ευκαιρία να ταξινομιςουν οι ίδιοι τισ απόψεισ τουσ ϊςτε να τισ εκφράςουν. Αυτοφ 

του είδουσ, οι εισ βάκοσ ςυνεντεφξεισ, αφοροφν ζνα ςφνολο ερωτιςεων ςε 

προκακοριςμζνο κζμα, οι οποίεσ δεν τίκενται ςε ςυγκεκριμζνθ ςειρά, ενϊ τον 

πρωταγωνιςτικό ρόλο ζχει ο ερωτϊμενοσ. Δεδομζνου ότι το όλο πνεφμα τθσ 

ςυνζντευξθσ ςυςχετίςτθκε με το ςυγκεκριμζνο κζμα των τρόπων διαχείριςθσ των 

πλθροφοριϊν μζςα ςτθν κακθμερινι ροι εργαςιϊν των φορζων και κακόλου με 

ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα ι ςτάςεισ ι αξίεσ κ.ά, δεν αντιμετωπίςτθκε 

κακόλου το ςφνθκεσ πρόβλθμα των ςυνεντεφξεων, που είναι το να δϊςει ο 

ερωτϊμενοσ τισ απαντιςεισ που ερευνθτισ κζλει ι αυτζσ που είναι κοινωνικά 

δεκτζσ και επικυμθτζσ (Kitwood, 1977) το οποίο και προφανϊσ οδθγεί ςτθ λιψθ μθ 

αξιόπιςτων δεδομζνων.  

Ρζραν τθσ ςυνζντευξθσ αναλογικά και το αυτοςχζδιο ερωτθματολόγιο μθ-

δομθμζνθσ μορφισ ςχετίηεται με τθν εκτίμθςθ τθσ άποψθσ των ατόμων του 

δείγματοσ, ςχετικά με τθ δομι τθσ εφαρμογισ διαχείριςθσ δεδομζνων, τθ μορφι 

τθσ, το περιβάλλον τθσ, τισ λειτουργίεσ τθσ, τθν απλότθτα χριςθσ τθσ, τον όγκο και 

το είδοσ των πλθροφοριϊν προσ αποκικευςθ, τθν ζκταςθ των μακθματικϊν ι 

ςτατιςτικϊν λειτουργιϊν, των πεδίων προσ ςυμπλιρωςθ και των ονομάτων αυτϊν, 

το μζγεκοσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ που επικυμεί να διαχείηεται ςε ετιςια 

βάςθ, κ.ά. Επιπλζον θ φφςθ των ερωτιςεων είναι τζτοια, ϊςτε να προκφπτει θ 

διάκεςθ των ερωτθκζντων ςχετικά με τθν πλιρθ χριςθ και αξιοποίθςθ του εφρουσ 
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των ςθμερινϊν τεχνολογικϊν τάςεων για τουσ ςκοποφσ τθσ εργαςίασ τουσ κακϊσ 

και θ διερεφνθςθ τθσ διάκεςθσ για οργανωςιακζσ αλλαγζσ ςτον φορζα ι για το 

πόςο κεωροφν τισ τεχνολογίεσ ωσ ςτοιχείο προςτικζμενθσ αξίασ. Ωσ εκ τοφτου 

ειδικά οι ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου διατυπϊκθκαν ανάλογα ϊςτε να 

εξυπθρετοφν άμεςα τθ λιψθ τθσ γνϊμθσ των ερωτθκζντων ςε κακζνα από τα 

παραπάνω πεδία ενϊ ταυτόχρονα υποβοθκοφν και εξυπθρετοφν και τθ διαδικαςία 

τθσ ςυνζντευξθσ. 

Σφμφωνα με το ςχετικό κεωρθτικό υπόβακρο για τθν καταςκευι 

ερωτθματολογίου (Zαφειρόπουλοσ, 2016), οι ερωτιςεισ ενόσ ερωτθματολογίου 

είναι ανοιχτοφ ι κλειςτοφ τφπου. Οι ανοιχτζσ ερωτιςεισ δεν περιλαμβάνουν 

ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ ϊςτε ο ερωτϊμενοσ να επιλζξει, αντίκετα δζχονται 

γεικζσ απαντιςεισ που μποροφν να διαφοροποιοφνται από ερωτϊμενο ςε 

ερωτϊμενο, ενϊ ςυνικωσ αναλφονται με ποιοτικό και όχι ποςοτικό τρόπο. Οι 

κλειςτζσ ερωτιςεισ περιλαμβάνουν μια ςειρά πικανϊν απαντιςεων από τισ οποίεσ 

ο ερωτϊμενοσ καλείται να επιλζξει. Επειδι υπάρχει πάντα θ πικανότθτα να μθν 

βρίςκεται θ επικυμθτι απάντθςθ ςτο ςφνολο των απαντιςεων, ςυχνά υπάρχει και 

ωσ απάντθςθ θ επιλογι «άλλο..…» όπου ο ερωτϊμενοσ μπορεί να ςυμπλθρϊςει 

κατά βοφλθςθ. Επίςθσ ζνα ερωτθματολόγιο μπορεί να είναι δομθμζνο (περιζχει 

μια αυςτθρά κακοριςμζνθ ςειρά ερωτιςεων ςυνικωσ κλειςτοφ τφπου μθ 

επιτρζποντασ ςτον ερευνθτι να ρωτά με διαφορετικι ςειρά) ι μθ-δομθμζνο 

(περιζχει ερωτιςεισ θ ςειρά των οποίων μπορεί να αλλάηει με βάςθ τθ γνϊμθ του 

ερευνθτι επιτρζποντασ ςχετικι ευχζρεια και ευελιξία ςτθν διεξαγωγι τθσ 

ζρευνασ). Τα μθ-δομθμζνα ερωτθματολόγια προςφζρονται για τισ εισ βάκοσ 

ςυνεντεφξεισ και για τισ ομάδεσ ςυηιτθςθσ.  

Βάςθ των παραπάνω καταςκευάςτθκαν οι ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου 

με ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου και μθ-δομθμζνθσ μορφισ επιτρζποντασ και 

ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςε εποικοδομθτικό διάλογο. Χαρακτθριςτικό είναι ότι 

ςε κάκε πρϊτθ επαφι με τον υπεφκυνο του φορζα κατάρτιςθσ, πραγματοποιικθκε 

τόςο θ ςυνζντευξθ όςο και θ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου κάτι που 

βοικθςε αιςκθτά ςτθν βακφτερθ κατανόθςθ των κεμάτων προσ ςυηιτθςθ. 
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Επιπλζον, ο μεγαλφτεροσ όγκοσ των ερωτιςεων του ερωτθματολογίου βαςίςτθκε 

ςτισ κλίμακεσ Likert ςφμφωνα με τισ οποίεσ υπάρχουν ερωτιςεισ ςτισ οποίεσ δεν 

ενδιαφζρει μόνο θ γενικι ςυμφωνία ι αςυμφωνία του ερωτθκζντοσ αλλά και ο 

βακμόσ ζνταςθσ αυτισ (Ηαφειρόπουλοσ, 2005). Συνικωσ χρθςιμοποιοφνται 

διαφόρων ειδϊν κλίμακεσ από τριβάκμιεσ και πάνω, ενϊ ςτθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ χρθςιμοποιικθκαν πενταβάκμιεσ κλίμακεσ.  

Κατά το ςχεδιαςμό των ερωτιςεων τόςο για τισ ςυνεντεφξεισ όςο και για τθν 

καταςκευι του αυτοςχζδιου ερωτθματολογίου, δόκθκε προςοχι ςτισ ειςαγωγικζσ 

ερωτιςεισ (οι οποίεσ δίνουν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθν ευκαιρία να τοποκετθκοφν 

ςε ςχζςθ με τον τρόπο που κατανοοφν τα ερωτιματα τθσ ζρευνασ), ςτισ ερωτιςεισ-

κλειδιά (οι οποίεσ εςτιάηουν ςτθν ουςία του ερευνθτικοφ ηθτιματοσ) και ςτισ 

ςυμπεραςματικζσ ερωτιςεισ (οι οποίεσ καλοφν τουσ ςυμμετζχοντεσ να 

επανατοποκετθκοφν ςυνολικά). Σθμαντικόσ είναι εξίςου και ο ρόλοσ των τελικϊν 

ερωτιςεων, οι οποίεσ δίνουν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθ δυνατότθτα να προςκζςουν 

κάτι που κεωροφν ςθμαντικό ι κάτι που ενδεχομζνωσ παραλιφκθκε (Krueger & 

Μorgan, 1998). Επιπλζον οι ερωτιςεισ παρουςιάςτθκαν ςτουσ ερωτϊμενουσ 

κατθγοριοποιθμζνεσ κατά ομάδεσ ομοειδϊν ερωτιςεων, με κλίμακεσ απάντθςθσ, 

τόςο ςτθ ςυνζντευξθ όςο και ςτο ερωτθματολόγιο, με ςκοπό αφενόσ μεν τθν 

καλφτερθ κατανόθςθ και ταξινόμθςθ απόψεων και αφετζρου τθν ςχετικά 

ευκολότερθ ανάλυςθ και επεξεργαςία των απαντιςεων.  

Αυτόσ ο τρόποσ καταςκευισ των ερωτιςεων ελαχιςτοποιεί τισ «ατυχείσ» 

απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ τισ οποίεσ διεξάγει μια ζρευνα, οι οποίεσ ςυχνά 

ςυμβαίνουν εξαιτίασ εγγενϊν ανκρϊπινων τάςεων όπωσ (Payne, 1980):  

 Θ αδυναμία του «να λεσ…όχι..», μια και οι άνκρωποι μάλλον λόγω καλισ 

κζλθςθσ και ςυνεργαςίασ ςε ερωτιςεισ του τφπου «Ναι – Πχι», τείνουν να 

απαντοφν «Ναι», 

 Θ τάςθ του ερωτϊμενου να ςυμμορφϊνεται ςε μια κοινι αποδεκτι λογικι, 

δίνοντασ απαντιςεισ που αντανακλοφν ουςιαςτικά τθν κοινι γνϊμθ 

αποφεφγοντασ ζτςι τθν πικανότθτα διαφοροποίθςθσ, 
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 Το φαινόμενο του «επιςκιαςμοφ», το οποίο ςυχνά ςυμβαίνει όταν οι 

απαντιςεισ μιασ ερϊτθςθσ τείνουν να διαμορφϊςουν τισ απαντιςεισ τθσ 

επόμενθσ ερϊτθςθσ. 

Είναι ςαφζσ ότι θ καταςκευι των ερωτιςεων πρζπει να προλάβει τζτοιου 

είδουσ κζματα, διαφορετικά τα αποτζλεςματα τθσ όποιασ ζρευνασ ενδζχεται να 

μθν είναι επαρκϊσ αξιόπιςτα.  

Στθν παροφςα ζρευνα θ καταςκευι των ερωτιςεων ζγινε με τρόπο ϊςτε να 

ελαχιςτοποιοφνται, κατά το δυνατόν, τα παραπάνω ηθτιματα και επιπλζον αρκετζσ 

από τισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου επαναςυηθτικθκαν και ςτο μζροσ τθσ 

ςυνζντευξθσ είτε αυτοφςιεσ είτε αναδιατυπωμζνεσ με ςκοπό τθν βζλτιςτθ 

επικοινωνία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ εγκυρότθτασ των απαντιςεων.  

Επιπλζον βάςθ του προτφπου ISO/IEC 912635 οι τομείσ εξζταςθσ τθσ 

ποιότθτασ ενόσ λογιςμικοφ είναι θ λειτουργικότθτα (functionality), θ 

αποδοτικότθτα (efficiency), θ ςυντθρθςιμότθτα (maintainability) και θ 

μεταφερςιμότθτα (portability) μζςα ςε γενικότερο πλαίςιο ευχρθςτίασ (usability) 

και αξιοπιςτίασ (reliability). 

Τα παραπάνω 

ςτοιχεία και ςε 

ςυνδυαςμό με τισ 

εκτιμϊμενεσ ανάγκεσ 

των φορζων κατάρτιςθσ 

ςυνζβαλλαν ςτθ 

καταςκευι των 

ερωτιςεων τόςο για τα 

ερωτθματολόγια όςο 

και για τισ ςυνεντεφξεισ.  

ΕΙΚΟΝΑ 6 Ποιότθτα λογιςμικοφ κατά ISO/IEC 9126  

(The Standard of Reference, www.win.tue.nl)  

                                                           
35

 ISO/IEC 9126-1: Internal Quality Characteristics and Sub- Characteristics. Το πρότυπο 9126 αποτελεί μοντζλο 

ποιότθτασ λογιςμικοφ και είναι θ εξζλιξθ παλαιότερων μοντζλων (McCall,1977; Boehm, 1978; FURPS) με τθ 
διαφορά ότι φζρει περιςςότερο λειτουργικά χαρακτθριςτικά (http://www.sqa.net/iso9126.html) 
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Σχετικά με τθ διαδικαςία μετατροπισ των ςυνεντεφξεων ςε μορφι κειμζνου 

ακολουκοφνται όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ μετατροπι του προφορικοφ 

λόγου ςε γραπτό λόγο. Επίςθσ ςυχνά οι ςυνεντεφξεισ είναι δυνατό να 

θχογραφοφνται ι να βιντεοςκοποφνται, ωςτόςο ςε κάκε περίπτωςθ κεωρείται ωσ 

βζλτιςτθ πρακτικι το να κρατοφνται ςαφείσ και εμπεριςτατωμζνεσ ςθμειϊςεισ από 

τον ερευνθτι. Είναι ςθμαντικό ο ερευνθτισ να κρατά ςθμειϊςεισ και να κυμάται 

(καταγράφοντασ ζςτω και κωδικοποιθμζνα) ςτοιχεία που δεν είναι εφικτό να 

περιλαμβάνονται ςτον προφορικό λόγο και προφανϊσ οφτε και ςτον γραπτό όπωσ 

θ γλϊςςα του ςϊματοσ, θ ζνταςθ των ςυναιςκθμάτων, το φφοσ τθσ φωνισ, οι 

παφςεισ, κ.ά και τα οποία ενδεχομζνωσ να οδθγοφν ςε ερμθνείεσ ι ςυμπεράςματα 

(Κςαρθ & Ρουρκόσ, 2015).  

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, ςτθν παροφςα ζρευνα επιλζχκθκε θ λιψθ 

διακριτικϊν ςθμειϊςεων και θ καταγραφι των ςθμαντικϊν ςτοιχείων αμζςωσ μετά 

το πζρασ τθσ κάκε ςυνάντθςθσ.  

 

3.5. Παρουςίαςη του δείγματοσ  

Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε από 17/8/2016 ζωσ 15/12/2016, ςτουσ 

παρακάτω δζκα φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ, ενϊ ωσ μζςα ςυλλογισ 

δεδομζνων χρθςιμοποιικθκαν, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, αυτοςχζδιο μθ 

δομθμζνο ερωτθματολόγιο και προςωπικζσ εισ βάκοσ θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ 

(παρατίκενται ςτο παράρτθμα).  

Σε πρακτικό επίπεδο, πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ με τον κάκε υπεφκυνο 

του φορζα κατάρτιςθσ κατά τθν οποία ςυνάντθςθ ςυμπλθρϊκθκε το 

ερωτθματολόγιο και πραγματοποιικθκε θ ςυνζντευξθ. Θ ςειρά πραγματοποίθςθσ 

των δφο γεγονότων ζγινε με βάςθ τθν προςωπικι προτίμθςθ του κακενόσ, αν και 

ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ζγιναν και τα δφο ςχεδόν ταυτόχρονα, δεδομζνθσ 

τθσ καλισ διάκεςθσ των ςυμμετεχόντων.  

Συνοπτικά οι φορείσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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1 ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ 
Θεςςαλονίκθ 

kekssd.gr 

2 ΚΕΝΤΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι.Μ.Θ.Κ.Ρ.Ρ. 
Θεςςαλονίκθ 

kppkek.gr 

3 ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΘ 
Ακινα 

akmi-kek.gr 

4 ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ 
Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ 

akmon.edu.gr 

5 ΕΕΔΕ 
Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ 

eede.gr 

6 ΚΑΕΛΕ  
Ραράρτθμα Αλεξάνδρειασ Θμακίασ 

kaele.gr 

7 Ρ.Ι.Μ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘ  
Ακινα 

sepim.gr 

8 ΕΚ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ  
Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ 

diavalkaniko.gr 

9 ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ  
Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ  

kekgsevee.gr 

10 ΚΕΚ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ  
Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ 

mesogeiako.gr 

ΡΙΝΑΚΑΣ 6 υνοπτικι παρουςίαςθ του δείγματοσ τθσ ζρευνασ 

Αναλυτικότερα,  

1. ΚΕΚ ΕΒΕ – ΒΒΕ – ΔΕΘ (Θεςςαλονίκθ), kekssd.gr 

Ιδρφκθκε το 1995 με απόφαςθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων του ςυνδζςμου 

Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ, του ςυνδζςμου Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ και 

τθσ Διεκνοφσ Εκκεςθσ κεςςαλονίκθσ. Ανικει ςτθν κατθγορία Κ.Δ.Β.Μ.2 (Κζντρα Δια 

Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 2) πιςτοποιθμζνο από τον ΕΟΡΡΕΡ και είναι αςτικι 

εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. Στελεχϊνεται από επιςτθμονικό και 

διοικθτικό προςωπικό με μεγάλθ επαγγελματικι εμπειρία και απαςχολεί ςϊμα 

διοικθτικϊν ςυντονιςτϊν και επιςτθμονικϊν υπεφκυνων για τα προγράμματα 

κατάρτιςθσ που υλοποιεί, τα οποία αφοροφν όλα τα κεματικά επίπεδα. Ζχει 

ςτακερι ςυνεργαςία με εκπαιδευτζσ, οι οποίοι διακζτουν πλοφςια εκπαιδευτικι 

και επαγγελματικι εμπειρία, κακϊσ και με ςτελζχθ επιχειριςεων και άλλων 

φορζων. Θ δυναμικότθτά του ανά κεματικό κφκλο εκπαίδευςθσ είναι 66 

καταρτιηόμενοι, ςφμφωνα με τισ υποδομζσ που πιςτοποιικθκαν από τον ΕΟΡΡΕΡ. 
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Ζχει πιςτοποιθκεί με βάςθ το πρότυπο ISO 9001:2008 και ο βαςικόσ ςκοπόσ του 

είναι θ κατάρτιςθ – εκπαίδευςθ και θ καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ του 

υφιςτάμενου ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. Θ 

δραςτθριότθτα αυτι, ζχει ωσ ςτόχουσ τθν βελτίωςθ των εργαηομζνων ςτισ 

επιχειριςεισ, τθν απορρόφθςθ ποςοςτοφ των ανζργων ςτθν αγορά εργαςίασ και 

τθν εντατικοποίθςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ. Το Κζντρο φιλοδοξεί επίςθσ να 

αναπτφξει δραςτθριότθτεσ ςτουσ τομείσ των μελετϊν-τεκμθρίωςθσ για τθν αγορά 

εργαςίασ, τθσ ανάπτυξθσ καινοτόμων μεκόδων κατάρτιςθσ και μεταφοράσ 

τεχνογνωςίασ από το εξωτερικό, τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ απορρόφθςθσ των 

εκπαιδευομζνων ςτθν αγορά εργαςίασ, τθσ δραςτθριοποίθςθσ ςτθ Βαλκανικι και 

γενικότερα ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ.  

 

2. ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Ι.Μ.Θ.Κ.Π.Π. (Θεςςαλονίκθ), kppkek.gr 

Το Κζντρο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ λειτουργεί από το 1995 με ςκοπό τθν 

υλοποίθςθ προγραμμάτων Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ που 

απευκφνονται ςε ανζργουσ, εργαηόμενουσ, αυτοαπαςχολοφμενουσ και άτομα των 

ευαίςκθτων κοινωνικϊν ομάδων κακϊσ και τθν άςκθςθ ςυναφϊν προσ το 

αντικείμενο δραςτθριοτιτων. Είναι πιςτοποιθμζνο από τον ΕΟΡΡΕΡ ωσ κζντρο 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Εκνικισ Εμβζλειασ, ενϊ διακζτει πιςτοποίθςθ με βάςθ 

το διεκνζσ πρότυπο διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2008 από τθν TUV AUSTRIA 

HELLAS ΕΡΕ, ςτθν ςυνεχι προςπάκεια να βελτιϊςει τισ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ που 

παρζχει. Διακζτει δυναμικότθτα 293 ατόμων με 7 αίκουςεσ διδαςκαλίασ και 4 

πιςτοποιθμζνεσ αίκουςεσ πλθροφορικισ. Αναβακμίηει ςυνεχϊσ το περιεχόμενο τθσ 

κατάρτιςθσ που παρζχει τόςο ςτο πλαίςιο τθσ Συνεχιηόμενθσ Κατάρτιςθσ όςο και 

τθσ καταπόλεμθςθσ του αποκλειςμοφ από τθν αγορά εργαςίασ.  

 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΚΜΘ (Ακινα), akmi-kek.gr 

Ο οργανιςμόσ ΑΚΜΘ είναι μζλοσ του εκπαιδευτικοφ ομίλου ΑΚΜΘ (ο οποίοσ 

δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ από το 1975), με θγετικι κζςθ ςτο 

χϊρο τθσ κατάρτιςθσ, τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ. Θ ςφςταςι του 
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ζγινε το 2000 και ζχει πιςτοποιθκεί ωσ κζντρο επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Εκνικισ 

Εμβζλειασ με ζδρα ςτθν Ακινα και παραρτιματα ςτθν Θεςςαλονίκθ και ςτο 

Θράκλειο Κριτθσ. Εφαρμόηοντασ ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ αποτελεςματικότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

προσ τουσ πελάτεσ, εντόσ των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Στόχοσ του 

κζντρου είναι θ προοδευτικι κάλυψθ των αναγκϊν ςε όλεσ τισ μεγάλεσ αςτικζσ 

πόλεισ τθσ χϊρασ. Είναι πιςτοποιθμζνο από τον ΕΟΡΡΕΡ και κατζχει μοναδικι 

τεχνογνωςία εργαλειϊν, μεκόδων και ςτελεχϊν, για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ 

δυνατοτιτων και αποτελεςμάτων ςε κάκε επιχείρθςθ. Τθν περίοδο 2001-2010, 

υλοποίθςε 174 προγράμματα ανζργων, εκπαιδεφοντασ 3688 ανζργουσ και 40 

προγράμματα εργαηομζνων, εκπαιδεφοντασ 2447 εργαηομζνουσ από τον ιδιωτικό 

και δθμόςιο τομζα. 

 

4. ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ (Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ), akmon.edu.gr 

Ο εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ ΑΚΜΩΝ ζχει ωσ αποςτολι τθν παροχι και προϊκθςθ 

εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν δια βίου μάκθςθσ με ςαφι προςανατολιςμό ςτθ 

ςφνδεςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ τθσ 

εξελιςςόμενθσ αγοράσ εργαςίασ. Μζςα από τθν πολυετι του εμπειρία ο φορζασ 

διακζτει τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία, τισ υποδομζσ, το διοικθτικό και ακαδθμαϊκό 

προςωπικό, ϊςτε να μπορεί να προςφζρει υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικζσ και 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ. Δραςτθριοποιείται ςε 7 πόλεισ (Ακινα, Θεςςαλονίκθ, 

Δράμα, Τρίπολθ, Σπάρτθ, Λαφριο, Άμφιςςα) και ζχει πλζον ςυμπλθρϊςει 21 ζτθ 

επιτυχοφσ λειτουργίασ ςτο χϊρο τθσ ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

Διακζτει 450 επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ ςε όλα τα κεματικά αντικείμενα, ενϊ ζχει 

ιδθ υλοποιιςει 1650 προγράμματα κατάρτιςθσ, βελτιϊνοντασ τθν εργαςιακι 

κατάςταςθ ςε 34.000 εργαηομζνουσ. Διακζτει πιςτοποιιςεισ από τον ΕΟΡΡΕΡ, TUV 

NORD, CERTIPORT, PEARSON, ACTA, κ.ά. Χαρακτθριςτικό του οργανιςμοφ είναι το 

ευρφ δίκτυο ςυνεργαςιϊν που ζχει αναπτφξει, με ςτόχο να τοποκετεί τον 

καταρτιηόμενο ςτθ κζςθ που του ταιριάηει, που προτιμά και που ταιριάηει με το 
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επαγγελματικό του προφίλ, προςφζροντασ με τον τρόπο αυτό ςτουσ 

ωφελοφμενουσ περιςςότερεσ επαγγελματικζσ επιλογζσ.  

 

5. ΕΕΔΕ (Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ), eede.gr 

H ΕΕΔΕ Θεςςαλονίκθσ (Ελλθνικι Εταρεία Διοίκθςθσ Επιχειριςεων) ιδρφκθκε το 

1968, ζξι ζτθ μετά τθν αρχικι ίδρυςθ τθσ ΕΕΔΕ το 1962, αποτελϊντασ ηωντανι 

παρουςία τθσ ΕΕΔΕ ςτο χϊρο τθσ Βόρειασ Ελλάδασ. Είναι ςωματείο μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, με ςκοπό τθ διάδοςθ, ανάπτυξθ και προβολι των 

αρχϊν, των μεκόδων και τθσ πρακτικισ του ςφγχρονου management. Ζχει πάνω 

από 3000 μζλθ τα οποία είναι νομικά πρόςωπα, επιχειριςεισ και οργανιςμοί του 

ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, κακϊσ και φυςικά πρόςωπα τα οποία είναι 

ανϊτατα και ανϊτερα διευκυντικά ςτελζχθ, επιχειρθματίεσ, κακθγθτζσ 

Ρανεπιςτθμίων και φοιτθτζσ. Εκδιλωςθ κεςμόσ του τμιματοσ είναι το ςυνζδριο 

«Αριςτοτζλθσ», το οποίο κάκε χρόνο επικεντρϊνεται ςτα προβλιματα του 

ςφγχρονου management. Στο πλαίςιο τθσ ΕΕΔΕ, λειτουργοφν πζντε ινςτιτοφτα που 

δραςτθριοποιοφνται το κακζνα ςε εξειδικευμζνεσ λειτουργίεσ του management και 

τζςςερεισ τομείσ που αςχολοφνται με γενικότερα κζματα του επιχειρθματικοφ 

περιβάλλοντοσ. Σιμερα θ ΕΕΔΕ, ςυγκαταλζγεται ςτα πζντε μεγαλφτερα 

Management Associations παγκοςμίωσ, τόςο ςε επίπεδο μελϊν όςο και ςε επίπεδο 

ζργου. Κατά τθ διάρκεια των 54 ετϊν λειτουργίασ τθσ, ζχει εκπαιδεφςει 

περιςςότερα από 500.000 ςτελζχθ, ζχει προςφζρει περιςςότερεσ από 800.000 

ϊρεσ εκπαίδευςθσ μζςα από 17.500 εκπαιδευτικά προγράμματα, ενϊ το 

μεταπτυχιακό τθσ πρόγραμμα πραγματοποιείται ςε 26 πόλεισ τθσ χϊρασ και ζχει 

πάνω από 4.200 απόφοιτουσ. Θ ςτρατθγικι και θ δράςθ τθσ ΕΕΔΕ εςτιάηει ςτουσ 

εξισ βαςικοφσ πυλϊνεσ: Εκπαίδευςθ (Μεταπτυχιακά προγράμματα, Ρρογράμματα 

Επαγγελματικισ Ριςτοποίθςθσ, Ρρογράματα Ανωτάτων Στελεχϊν, Ανοικτά 

Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα, Ενδοεπιχειρθςιακι Εκπαίδευςθ και Συνεχιηόμενθ 

Επαγγελματικι Κατάρτιςθ), Ενθμζρωςθ (Δραςτθριότθτεσ, Εκδθλϊςεισ, Portals, 

κ.ά), Δικτφωςθ (Μνθμόνια ςυνεργαςίασ με πολλοφσ Εκνικοφσ και Διεκνείσ φορείσ), 

Δθμιουργία Εργαλείων και Υποδομϊν (Ριςτοποιιςεισ, Ζρευνεσ, κ.ά), Επικοινωνία 



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
Ερευνθτικό Ρλαίςιο:  
3. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Page 129 

(Ρεριοδικό Manager, εβδομαδιαία τθλεοπτικι εκπομπι ςτο κανάλι SBC με τίτλο 

Δρόμοι Ανάπτυξθσ), Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα (Erasmus, Euroaid, Interreg, 

Industrial Relations, Leonardo Da Vinci, Now, Horizon, Adapt, Tacis, Asia Invest, κ.ά) 

ενϊ λειτουργεί και ωσ ενδιάμεςοσ φορζασ διαχείριςθσ προγραμμάτων. Λειτουργεί 

με ςφςτθμα ποιότθτασ ISO 9001:2008, το οποίο ζχει αξιολογθκεί και ζχει 

πιςτοποιθκεί από τθν Eurocert. Επίςθσ διακζτει ςφςτθμα διαχειριςτικισ επάρκειασ 

ΕΛΟΤ 1429, 1431-2, 1431-3 : 2008, ενϊ ζχει αξιολογθκεί και ζχει πιςτοποιθκεί και 

από τθν TUV HELLAS. Στόχοσ τθσ ΕΕΔΕ είναι θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και 

τθσ αποτελεςματικότθτασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων, μζςα από τθν ανάπτυξθ 

των ανκρϊπων τουσ. Ραράλλθλα ςτοχεφει ςτθν προςφορά ςφγχρονων ποιοτικϊν 

και εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν που ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του 

δφςκολου οικονομικοφ περιβάλοντοσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν εκπαίδευςθ και 

τθν ανάπτυξθ θγετικϊν ικανοτιτων, ενϊ προωκεί τθν ζννοια τθσ Αριςτείασ ςε όλα 

τα επίπεδα. Μάλιςτα τα τελευταία χρόνια, διαμορφϊνει κζςεισ και προβαίνει ςε 

ςυνεχείσ παρεμβάςεισ, προτείνοντασ μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ και τθν ανάπτυξθ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ. 

 

6. ΚΑΕΛΕ (Παράρτθμα Αλεξάνδρειασ Θμακίασ), kaele.gr 

Το ΚΑΕΛΕ (Κζντρο Ανάπτυξθσ Ελλθνικοφ Εμπορίου και Επιχειρθματικότθτασ), με 

ζτοσ ίδρυςθσ το 1995, είναι ο αναπτυξιακόσ βραχίονασ τθσ Ελλθνικισ 

Συνομοςπονδίασ Εμπορίου και Επιχειρθματικότθτασ (ΕΣΕΕ). Δραςτθριοποιείται 

ςτουσ τομείσ τθσ Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, τθσ Εκπαίδευςθσ 

Ενθλίκων, τθσ Επαγγελματικισ Συμβουλευτικισ φυςικϊν προςϊπων, τθσ 

Συμβουλευτικισ Επιχειριςεων, κ.ά. Ζχει πιςτοποιθκεί από τον ΕΟΡΡΕΡ ωσ Κζντρο 

Δια Βίου Μάκθςθσ επιπζδου 2, με ζδρα τθν Ακινα και πιςτοποιθμζνα 

παραρτιματα ςτθν Θεςςαλονίκθ, ςτθν Αλεξάνδρεια, ςτα Τρίκαλα και ςτθν Ράτρα. 

Είναι αναγνωριςμζνο εξεταςτικό κζντρο πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Ζχει υλοποιιςει πλικοσ δράςεων, ςυνδζοντασ 

ζμπρακτα τθ δραςτθριότθτά του με τον ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ, τθν υλοποίθςθ, 

τθ διαχείριςθ και τθν αξιολόγθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 
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εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτο πλαίςιο τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ, με ςτόχο τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν που ςυνδζονται με τον εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ τθσ 

Ελλθνικισ Επιχειρθματικότθτασ, με ειδικι εςτίαςθ ςτθν εμπορικι επιχείρθςθ. 

Ραράλλθλα το ΚΑΕΛΕ, ςυμμετζχει ςτον κοινωνικό διάλογο που αφορά ςτθν 

εκπαίδευςθ και ςτθν κατάρτιςθ κακϊσ και ςε ςυναφι κζματα όπωσ θ διαμόρφωςθ 

πλαιςίου ποιότθτασ για τθν κατάρτιςθ, θ πιςτοποίθςθ ειςροϊν και εκροϊν τθσ και 

κζματα διάγνωςθσ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ. Υλοποιεί προγράμματα 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για απαςχολοφμενουσ ςτο εμπόριο, 

αυτοαπαςχολοφμενουσ εμπόρουσ και ανζργουσ. Αποδεικνφοντασ τθν ζμπρακτθ 

δζςμευςι του για τθν παροχι υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ, το ΚΑΕΛΕ ζχει λάβει 

από τθν EUROCERT πιςτοποίθςθ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ κατά το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2008 και πιςτοποιθτικό διαχειριςτικισ επάρκειασ κατά 

ΕΛΟΤ 1429:2008 79/ΔΕ/12. 

 

7. Π.Ι.Μ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ (Ακινα), sepim.gr 

Θ Ρ.Ι.Μ. Εκπαιδευτικι είναι εταιρεία του ομίλου ΡΙΜ, ςτελεχωμζνθ από 

εξειδικευμζνουσ επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ, πολφχρονθσ επαγγελματικισ 

εμπειρίασ και προςφζρει υψθλισ ποιότθτασ επιμόρφωςθ και επαγγελματικι 

κατάρτιςθ. Τα εκπαιδευτικά τθσ προγράμματα απευκφνονται ςε ςτελζχθ 

επιχειριςεων, ςτελζχθ λογιςτικϊν γραφείων, απόφοιτουσ ΑΕΙ, ΤΕΙ που πρόκειται 

να ειςζλκουν ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτοχεφοντασ ςτον εμπλουτιςμό των γνϊςεων 

τουσ, ϊςτε να ανταπεξζρχονται με επάρκεια ςτα κακικοντα του τομζα εργαςίασ 

τουσ, αλλά και μελλοντικά να καταςτιςουν τουσ χϊρουσ εργαςίασ τουσ ωσ πλζον 

ανταγωνιςτικοφσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Διακζτει πλικοσ προγραμμάτων 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και διαδικτυακϊν αλλά και με φυςικι παρουςία. 

Επίςθσ παρζχει πλοφςια διαδικτυακι βιβλιοκικθ εμπλουτιςμζνθ με 

θχογραφθμζνα κείμενα, οπτικό υλικό, διαλζξεισ χωριςμζνεσ ςε μικρζσ, εφχρθςτεσ 

ενότθτεσ, κ.ά ςε πολφ μικρό κόςτοσ. Ταυτόχρονα διακζτει διαδικτυακά ςεμινάρια 

(webinar) με ςκοπό τθν επιμόρφωςθ ςε διάφορα κζματα αιχμισ (φορολογικά, 
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αςφαλιςτικά, εργατικά, κ.ά) παρζχοντασ παράλλθλα βιντεοςκοπθμζνεσ τισ 

εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ, χωρίσ επιπλζον κόςτοσ.  

 

8. ΚΕΚ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ (Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ), diavalkaniko.gr 

To κζντρο δια βίου μάκθςθσ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ δθμιουργικθκε αρχικά ςτθν Ακινα το 

2006 αποςκοπϊντασ ςτθν παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν ςτον τομζα τθσ 

ςυνεχοφσ κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ ενθλίκων. Θ επιτυχισ δραςτθριοποίθςθ 

ςτθν πρωτεφουςα οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν περιφζρεια όπου και ιδρφεται 

το κζντρο ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ςτθν Θεςςαλονίκθ το 2008, με άρτια οργανωμζνεσ δομζσ 

και επιςτθμονικό και διοικθτικό προςωπικό πολυετοφσ εμπειρίασ ςτο ςχεδιαςμό 

και υλοποίθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για ενιλικεσ και ειδικά 

για άτομα ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων. Οι υποδομζσ του κζντρου περιλαμβάνουν 

ςφγχρονο εξοπλιςμό ςτισ αίκουςεσ εκπαίδευςθσ, laptop ςε κάκε κζςθ ςτισ 

αίκουςεσ πλθροφορικισ, χϊρουσ διαλειμμάτων, free WiFi, κυλικείο, parking, κ.ά. 

Αςχολείται με τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ ενδοεπιχειρθςιακϊν εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων, με τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων για υπαλλιλουσ, 

με τθν διοργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςυνεδρίων και θμερίδων, με τθν υλοποίθςθ 

μελετϊν και ερευνϊν και με τθν ανάλθψθ επιδοτοφμενων προγραμμάτων μζςω 

του ΟΑΕΔ, ΕΣΡΑ και άλλων φορζων που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ. Θ λειτουργία του οργανιςμοφ διζπεται από το 

πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2008, ενϊ διακζτει πιςτοποιιςεισ από ΕΟΡΡΕΡ, ΚΕΜΕΑ, ΕΦΕΤ, ACTA, κ.ά. 

Ραρζχει μεγάλθ ποικιλία προγραμμάτων και με φυςικι παρουςία και 

διαδικτυακϊν.  

 

9. ΚΕΚ ΓΕΒΕΕ (Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ), kekgsevee.gr 

Το κζντρο ΓΣΕΒΕΕ (Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων 

Ελλάδασ) ιδρφκθκε το 1995 με πρωτοβουλία τθσ Γενικισ Συνομοςπονδίασ 

Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδασ (ζτοσ ίδρυςθσ 1919), ωσ εκπαιδευτικι 



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
Ερευνθτικό Ρλαίςιο:  
3. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Page 132 

εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. Είναι εκπαιδευτικό κζντρο πανελλινιασ 

εμβζλειασ με άδεια ωσ Κζντρο Δια Βίου Μάκθςθσ Επιπζδου 2 από τον ΕΟΡΡΕΡ, με 

ζδρα ςτθν Ακινα και παραρτιματα ςτθν Θεςςαλονίκθ, Ιωάννινα, Λάριςα, Ράτρα 

και Θράκλειο Κριτθσ. Διακζτει μόνιμο προςωπικό με πλζον των 50 καταρτιςμζνων 

και ζμπειρων επιςτθμονικϊν και διοικθτικϊν ςτελεχϊν, με ςφγχρονεσ κτιριακζσ 

δομζσ εκπαίδευςθσ ςυνολικισ ζκταςθσ πάνω από 3.500 τ.μ. και πλιρθ τεχνολογικό 

και θλεκτρονικό εξοπλιςμό διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν και 

επιςτθμονικϊν ζργων. Κφριοσ ςκοπόσ του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι θ αντιμετϊπιςθ των 

αυξθμζνων αναγκϊν των εργοδοτϊν και εργαηομζνων των Ελλθνικϊν 

μικρομεςαίων επιχειριςεων για δια βίου μάκθςθ, επιμόρφωςθ και επαγγελματικι 

κατάρτιςθ, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν αναβάκμιςθ των βιοτεχνικϊν και εμπορικϊν 

επαγγελμάτων, με τθν ανάπτυξθ ικανότθτων επιχειρθματικότθτασ, τθν 

αποτελεςματικι χριςθ των ςφγχρονων εφαρμογϊν πλθροφορικισ και 

τθλεπικοινωνιϊν, τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ, τθν ενίςχυςθ τθσ 

περιφερειακισ διάςταςθσ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ, τθν ενίςχυςθ των ευπακϊν 

κοινωνικϊν ομάδων και τθν αναγνϊριςθ και κατοχφρωςθ των δεξιοτιτων που 

αποκτιϊνται μζςω τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Απευκφνεται ςε 

αυτοαπαςχολοφμενουσ, εργοδότεσ και εργαηόμενουσ των μικρϊν και μεςαίων 

ελλθνικϊν βιοτεχνικϊν και εμπορικϊν επιχειριςεων, κακϊσ και ςε ανζργουσ όλων 

των θλικιϊν που επιδιϊκουν τθν αναβάκμιςθ των επαγγελματικϊν τουσ 

προςόντων, για διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.  

 

10. ΚΕΚ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ (Παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ), mesogeiako.gr 

To κζντρο MEΣΟΓΕΙΑΚΟ δραςτθριοποιείται από το 2002 ςτον τομεά τθσ δια βίου 

μάκθςθσ και είναι αδειοδοτθμζνο από τον ΕΟΡΡΕΡ ωσ Κζντρο Δια Βίου Μάκθςθσ 

Επιπζδου 2. Βαςικόσ ςτόχοσ του κζντρου είναι θ παροχι υπθρεςιϊν δια βίου 

μάκθςθσ ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν, ενϊ ςυνεκτιμϊντασ τθν κρίςιμθ οικονομικι 

ςυγκυρία το ανκρϊπινο δυναμικό του κζντρου εργάηεται ςυςτθματικά με ςτόχο τθ 

διαςφνδεςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν με τισ απαιτιςεισ τθσ ςυνεχϊσ 

μεταβαλλόμενθσ ςφγχρονθσ αγοράσ εργαςίασ. Διακζτει πιςτοποίθςθ διαςφάλιςθσ 
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ποιότθτασ κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 από τθν TUV AUSTRIA, ςτουσ τομείσ του 

ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και e-

learning, ςτθν προςφορά υπθρεςιϊν ςυμβουλετικισ και επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ και ςτθ διαχείριςθ και διοίκθςθ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν 

προγραμμάτων δια βίου μάκθςθσ. Υποςτθρίηει τθν καινοτομικι δραςτθριότθτα και 

τθν ενίςχυςθ πρωτοβουλιϊν τοπικισ κλίμακασ με κζντρο ςτρατθγικισ τον 

άνκρωπο, το οποίο και φαίνεται διάχυτα ςτο ανκρϊπινο δυναμικό του κζντρου, 

που χαρακτθρίηεται από επαγγελματιςμό, ακαδθμαϊκι και επαγγελματικι 

κατάρτιςθ αλλά κυρίωσ από διάκεςθ και κοινωνικι ευαιςκθςία. Θ πολυετισ 

εμπειρία των ςτελεχϊν ςτον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων 

και αυτοχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων διαςφαλίηει τθν ποιότθτα των 

προςφερόμενων υπθρεςιϊν. Ραράλλθλα, θ ομάδα ενιςχφεται από ζνα ευρφ δίκτυο 

εξωτερικϊν ςυνεργατϊν, προερχόμενων από τον ακαδθμαϊκό χϊρο, τθν δθμόςια 

διοίκθςθ και τον επιχειρθματικό κόςμο, οι οποίοι ςυνειςφζρουν με τθν 

εξειδικευμζνθ και τεκμθριωμζνθ γνϊςθ τουσ. Το κζντρο εδρεφει ςτθν Ακινα και 

ζχει παραρτιματα ςε 5 διοικθτικζσ περιφζρειεσ (Θεςςαλονίκθ, Θράκλειο Κριτθσ, 

Ιωάννινα, Σζρρεσ, Σάμο, Μυτιλινθ και Λιμνο). Διακζτει ςυνολικά 22 αίκουςεσ 

κατάρτιςθσ, 17 πλιρωσ τεχνολογικά εξοπλιςμζνεσ αίκουςεσ, ενϊ όλοι οι χϊροι 

είναι προςβάςιμοι από ΑΜΕΑ. Υπάρχει επίςθσ και διάγραμμα υπθρεςιϊν ςε γραφι 

BRAILLE. Διατθρεί ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ φορείσ ςτθν Βουλγαρία, ςτθν 

Κφπρο και ςε πολλζσ χϊρεσ εντόσ και εκτόσ τθσ Ε.Ε. Από το 2008, ςτθν Βουλγαρία 

και ςτθν Κφπρο ζχει αναπτφξει ςτρατθγικι ςυνεργαςία με δθμόςιουσ φορείσ 

κατάρτιςθσ και απαςχόλθςθσ, με κοινωνικοφσ φορείσ και ινςτιτοφτα ΔΒΜ, ενϊ 

ςυμμετζχει ωσ διακρατικόσ εταίροσ ςτουσ διαγωνιςμοφσ ςυγχρθματοδοτοφμενων 

από το ΕΚΤ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, για τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και τθ 

μεταφορά τεχνογνωςίασ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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3.6. Ανάλυςη, επεξεργαςία και παρουςίαςη των δεδομένων 

Στισ ποιοτικζσ ζρευνεσ ςυνικωσ προκφπτει ζνασ μεγάλοσ όγκοσ πλοφςιου 

υλικοφ ςε μθ τυποποιθμζνθ μορφι κυρίωσ λόγω των θμιδομθμζνων και μθ 

δομθμζνων μεκόδων ςυλλογισ των δεδομζνων (Κςαρθ & Ρουρκόσ, 2015). Συνεπϊσ 

αυτό που καλείται ςε πρϊτθ φάςθ να κάνει ο ερευνθτισ, είναι οι ςυνθκιςμζνεσ 

διαδικαςίεσ οργάνωςθσ και χειριςμοφ των δεδομζνων με ςκοπό τθν ερμθνεία, τθ 

γενίκευςθ και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςε μια ευρφτερθ πραγματικότθτα ι 

ολότθτα (Mason, 2009).  

Θ διαχείριςθ των δεδομζνων ξεκινά με τθν οργάνωςθ, κατάταξθ και 

ταξινόμθςθ αυτϊν. Σε γενικζσ γραμμζσ οι μορφζσ οργάνωςθσ που 

χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθν ποιοτικι ζρευνα είναι θ διατμθματικι (cross-

sectional) ι κατθγορικι (categorical) ςφμφωνα με τθν οποία το υλικό χωρίηεται ςε 

επιμζρουσ τμιματα με βάςθ κάποιου ςυγκεκριμζνου κριτθρίου ταξινόμθςθσ και θ 

μθ-διατμθματικι (Ιςαρθ & Ρουρκόσ, 2015). Συχνά αυτζσ οι δφο μορφζσ δεν 

αποκλείουν θ μια τθν άλλθ, αλλά είναι δυνατό να αξιοποιθκοφν και ςυνδυαςτικά.  

Στθν παροφςα ζρευνα θ οργάνωςθ και καταγραφι των δεδομζνων ζγινε 

διατμθματικά (cross-sectional) και ςυγκεκριμζνα με τθν καταγραφι τουσ ςε 

πίνακεσ ςυχνοτιτων ορίηοντασ τισ ανάλογεσ μεταβλθτζσ.  

Μετά λοιπόν τθ ςυγκζντρωςθ και ταξινόμθςθ των ςτοιχείων ακολουκεί θ 

παρουςίαςι τουσ με ζναν τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι εφκολο ςτον κακζνα να 

κατανοιςει τα δεδομζνα. Θ παρουςίαςθ των πλθροφοριϊν είναι ςθμαντικι 

διαδικαςία και γίνεται κυρίωσ με πίνακεσ και διαγράμματα (Καραγεϊργοσ, 2001). 

Οι κατανομζσ ςυχνοτιτων των τιμϊν μιασ μεταβλθτισ είναι αποτελεςματικζσ 

ςτο να ςυνοψίηουν τθν πλθροφορία που περιζχεται ςε ζνα ςφνολο δεδομζνων, ςε 

μερικοφσ πίνακεσ με λίγουσ αρικμοφσ. Ωςτόςο για να κατανοιςουμε τα 

χαρακτθριςτικά τθσ μεταβλθτισ που μασ ενδιαφζρει, χρειάηεται ςυνικωσ να 

μελετιςουμε με προςοχι τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτουσ πίνακεσ ςυχνοτιτων.  
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Τα χαρακτθριςτικά που ςυνικωσ ψάχνουμε ςε ζναν πίνακα ςυχνοτιτων 

μποροφν να γίνουν γρθγορότερα και ευκολότερα κατανοθτά μζςω τθσ αντίςτοιχθσ 

γραφικισ παράςταςθσ. Αναμφίβολα θ αμεςότθτα τθσ εικόνασ ςυμβάλλει 

ςθμαντικά ςτο να γνωρίςουμε εφκολα και γριγορα το αντικείμενο που 

παρουςιάηεται και κατά ςυνζπεια διευκολφνεται θ ςφγκριςθ τόςο μεταξφ 

ςτοιχείων τθσ ίδιασ εικόνασ όςο και μεταξφ διαφορετικϊν αλλά ομοειδϊν εικόνων. 

Επιπλζον είναι γνωςτό ότι μια γραφικι παράςταςθ προςελκφει πολφ περιςςότερο 

από ότι ζνασ πίνακασ ςυχνοτιτων το ενδιαφζρον και τθν προςοχι του αναγνϊςτθ 

και ιδιαίτερα εκείνου που δεν ςυμπακεί το να διαβάηει πίνακεσ και αρικμοφσ.  

Συνεπϊσ, θ γραφικι παράςταςθ των κατανομϊν ςυχνοτιτων και ςχετικϊν 

ςυχνοτιτων χωρίσ να προςφζρει περιςςότερθ πλθροφορία από από εκείνθ που 

περιζχεται ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ ςυχνοτιτων και ςχετικϊν ςυχνοτιτων, 

ςυνειςφζρει ςτθν άμεςθ κατανόθςθ των δεδομζνων και επομζνωσ αποτελεί 

πολφτιμο ςυμπλιρωμα ςτθ ςτατιςτικι περιγραφικι ανάλυςθ.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τθ διαγραμματικι απεικόνιςθ μιασ κατανομισ 

ςυχνοτιτων. Ειδικά για τα ποιοτικά δεδομζνα χρθςιμοποιείται ςυνικωσ το 

ραβδόγραμμα (bar chart) και το κυκλικό διάγραμμα (pie chart). Και οι δφο αυτοί 

τφποι διαγραμμάτων, μποροφν να εφαρμοςτοφν τόςο ςτθν περίπτωςθ των 

κατανομϊν ςυχνοτιτων όςο και ςτθν περίπτωςθ των ςχετικϊν ςυχνοτιτων. 

Ραρακάτω ακολουκοφν οι πίνακεσ κατανομϊν ςυχνοτιτων    και ςχετικϊν 

ςυχνοτιτων    και     κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ γραφικζσ παραςτάςεισ 

(ραβδογράμματα και κυκλικά διαγράμματα) όπωσ προζκυψαν από τθν 

ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων και τισ ςυνεντεφξεισ με τουσ υπεφκυνουσ των 

προαναφερκζντων φορζων. 
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1)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθν προτίμθςθ όςον αφορά ςτο περιβάλλον τθσ 

εφαρμογισ, γραφικό περιβάλλον ι χριςθ εντολϊν, είναι ξεκάκαρθ θ προτίμθςθ 

προσ το γραφικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ, το οποίο ωσ κοινι επικυμία είναι, το 

να είναι απλό και φιλικό προσ το χριςτθ κακϊσ και οι όποιεσ προθγμζνεσ 

λειτουργίεσ του να ςυνοδεφονται από αναλυτικό εγχειρίδιο χριςθσ (user manual). 

Περιβάλλον 
Eφαρμογισ 

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Γραφικό  9 0,9 90 

Χριςθ εντολϊν 1 0,1 10 

φνολα ν=10 1 100 

 

4.  

5.  

6.  

7.  
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9.  
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2)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθν προτίμθςθ ςε λειτουργίεσ που επικυμοφν 

από άποψθ χρθςτικότθτασ, είναι εμφανισ θ προτίμθςθ ςε μακθματικοφσ 

υπολογιςμοφσ, ςτατιςτικζσ επεξεργαςίεσ και εκτυπϊςεισ με δυνατότθτεσ επιλογισ 

και ςυνδυαςμϊν. Μζςα από αυτζσ τισ λειτουργίεσ επικρατεί θ ζμφαςθ προτίμθςθσ 

ςε μακθτικοφσ υπολογιςμοφσ όπωσ εξαγωγι αμοιβϊν εκπαιδευτικϊν, υπολογιςμόσ 

δαπανϊν, υπολογιςμόσ υπολοίπου διδάκτρων, προκαταβολϊν, δεικτϊν, κ.ά. 

Λειτουργίεσ χριςθσ υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Μακθματικοί 
υπολογιςμοί 

6 0,6 60 

Εκτυπϊςεισ 3 0,3 30 

Στατιςτικζσ 
επεξεργαςίεσ 

1 0,1 10 

φνολα ν=10 1 100 

 

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  
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22.  

 

 

 

 

 

 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

Math-Use Printing Statistics

υχνότθτα vi 

Συχνότθτα vi 

60% 

30% 

10% 

χετικι υχνότθτα fi% 

Math-Use

Printing

Statistics



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
Ερευνθτικό Ρλαίςιο:  
3. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Page 138 

3)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το πόςα προγράμματα κατάρτιςθσ επικυμεί να 

διαχείηεται ςε ετιςια βάςθ ο φορζασ, ο επικυμθτόσ αρικμόσ δεν ξεπερνά τα 30 

προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ανά ζτοσ. 

Μζγιςτοσ αρικμόσ 
προγραμμάτων ανά 

ζτοσ     

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Το πολφ 10 5 0,5 50 

Το πολφ 20 4 0,4 40 

Το πολφ 30 1 0,1 10 

Ράνω από 30 0 0 0 

φνολα ν=10 1 100 
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4)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το επίπεδο γνϊςεων για τον αποτελεςματικό 

χειριςμό τθσ διαχειριςτικισ εφαρμογισ οι απαντιςεισ επικεντρϊκθκαν γφρω από 

το ηθτοφμενο τθσ απλότθτασ και του γραφικοφ περιβάλλοντοσ τθσ εφαρμογισ 

οπότε λόγω τθσ ιδθ υπάρχουςασ εξοικείωςθσ δεν κα απαιτείται περαιτζρω 

εκπαίδευςθ εκμάκθςθσ ι απλά θ χριςθ ενόσ οδθγοφ (manual) κα είναι επαρκισ.  

Επίπεδο γνώςεων 
ςε ΒΔ 

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Επαρκζσ 2 0,2 20 

Μζτρια επαρκζσ 5 0,5 50 

Δεν υπάρχουν 
ιδιαίτερεσ γνϊςεισ 

3 0,3 30 

φνολα ν=10 1 100 

 

 

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Επαρκζσ Μζτρια  Κακόλου 

υχνότθτα vi 

Συχνότθτα vi 

20% 

50% 

30% 

χετικι υχνότθτα fi% 

Επαρκζσ 

Μζτρια  

Κακόλου 



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
Ερευνθτικό Ρλαίςιο:  
3. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Page 140 

5)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το χρόνο εκπαίδευςθσ των χρθςτϊν για τον 

αποτελεςματικό χειριςμό τθσ διαχειριςτικισ εφαρμογισ οι απαντιςεισ 

επικεντρϊκθκαν γφρω από το ηθτοφμενο τθσ απλότθτασ και του γραφικοφ 

περιβάλλοντοσ τθσ εφαρμογισ οπότε λόγω υπάρχουςασ εξοικείωςθσ δεν κα 

απαιτείται περαιτζρω εκπαίδευςθ εκμάκθςθσ ι απλά θ χριςθ ενόσ οδθγοφ 

(manual) κα είναι επαρκισ.  

Εκτίμθςθσ τθσ 
Διάκεςθσ 

εκπαίδευςθσ των 
χρθςτών 

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Ναι 2 0,2 20 

Ιςωσ 5 0,5 50 

Οχι 3 0,3 30 

φνολα ν=10 1 100 

 

 

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  

47.  

48.  

49.  
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Ναι Ιςωσ Πχι 

υχνότθτα vi 

Συχνότθτα vi 

20% 

50% 

30% 

χετικι υχνότθτα fi% 

Ναι 

Ιςωσ 

Πχι 
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6)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το πλικοσ των χρθςτϊν που επικυμεί θ διοίκθςθ 

του φορζα, να χειρίηεται μια εφαρμογι διαχείριςθσ προγραμμάτων ΣΕΚ, οι 

απαντιςεισ επικεντρϊκθκαν ςε μικρό αρικμό χρθςτϊν, το οποίο μάλιςτα 

χαρακτιριςαν ωσ και πιο λειτουργικό. 

Πλικοσ χρθςτών ςτο 
φορζα που χειρίηονται 
τθν εφαρμογι 
διαχείριςθσ ι το όποιο 
ςφςτθμα επιλζξει ο 
φορζασ προσ χριςθ 

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα 
      

1-2 7 0,7 70 

2-4 2 0,2 20 

Ράνω από 5 1 0,1 10 

Αλλο 0 0 0 

φνολα ν=10 1 100 

 

 

50.  

51.  

52.  

53.  

54.  

55.  

56.  

57.  

58.  
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1-2 χριςτεσ 2-4 χριςτεσ Ράνω από 5 
χριςτεσ 

Άλλο 

υχνότθτα vi 

Συχνότθτα vi 

70% 

20% 

10% 

χετικι υχνότθτα fi% 

1-2 χριςτεσ 

2-4 χριςτεσ 

Ράνω από 5 

Άλλο 
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7)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το κατά πόςο θ εγκατάςταςθ ενόσ πλιρουσ Π 

προςαρμοςμζνου ςτισ ανάγκεσ του φορζα αξίηει το κόςτοσ επζνδυςθσ οι 

απαντιςεισ ιταν μάλλον επιφυλακτικζσ. Ωςτόςο θ επιφυλακτικότθτα ςχετίηεται 

κυρίωσ με το κόςτοσ και τθ λειτουργικότθτα του ΡΣ.  

Η εγκατάςταςθ 
ενόσ πλιρουσ Π 
αξίηει το κόςτοσ 

επζνδυςθσ; 

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Ράρα πολφ 1 0,1 10 

Ρολφ  2 0,2 20 

Αρκετά 6 0,6 60 

Ελάχιςτα 1 0,1 10 

Κακόλου 0 0 0 

φνολα ν=10 1 100 

 

 

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  

65.  

66.  

67.  
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Ράρα πολφ Ρολφ Αρκετά Ελάχιςτα Κακόλου 

υχνότθτα vi 

Συχνότθτα vi 

10% 

20% 

60% 

10% 

χετικι υχνότθτα fi% 

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Ελάχιςτα 

Κακόλου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Page 143 

8)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθν χριςθ λογιςμικϊν ανοιχτοφ κϊδικου είτε για 

διαχειριςτικοφσ είτε για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, οι απαντιςεισ ζδειξαν ότι 

υπιρχε μεν θ ςχετικι εξοικείωςθ ςυνοδευόμενθ ωςτόςο με δυςαρζςκεια για 

λόγουσ όπωσ δυςκολία ςτθν εγκατάςταςθ, ι μθ-επαρκι υποςτιριξθ, κ.ά. 

Εκτίμθςθσ τθσ 
Διάκεςθσ χριςθσ 

λογιςμικών 
ανοικτοφ κώδικα 

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Ράρα πολφ 1 0,1 10 

Ρολφ  3 0,3 30 

Αρκετά 5 0,5 50 

Ελάχιςτα 1 0,1 10 

Κακόλου 0 0 0 

φνολα ν=10 1 100 

 

 

68.  

69.  

70.  

71.  

72.  

73.  

74.  

75.  

76.  
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Ράρα πολφ Ρολφ Αρκετά Ελάχιςτα Κακόλου 

υχνότθτα vi 

Συχνότθτα vi 

10% 

30% 

50% 

10% 

χετικι υχνότθτα fi% 

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Ελάχιςτα 

Κακόλου 
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9)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθ διάκεςθ του φορζα για οργανωςιακζσ 

αλλαγζσ, οι οποίεσ ωσ γνωςτό ςυνοδεφουν τθν εγκατάςταςθ νζων τεχνολογιϊν, οι 

απαντιςεισ ζδειξαν τθν όχι τόςο μεγάλθ διάκεςθ για αλλαγζσ, αναπροςαρμογζσ 

και αναδιοργανϊςεισ (αν και φάνθκαν να ςυμφωνοφν με το γεγονόσ ότι αυτζσ 

κεωρθτικά χρειάηονται).  

Εκτίμθςθσ τθσ 
Διάκεςθσ του 

φορζα για 
οργανωςιακζσ 

αλλαγζσ 

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Ράρα πολφ 1 0,1 10 

Ρολφ 2 0,2 20 

Αρκετά 5 0,5 50 

Ελάχιςτα 1 0,1 10 

Κακόλου 1 0,1 10 

φνολα ν=10 1 100 

 

 

77.  

78.  

79.  

80.  

81.  

82.  

83.  

84.  

85.  
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Ράρα πολφ Ρολφ Αρκετά Ελάχιςτα Κακόλου 

υχνότθτα vi 

Συχνότθτα vi 

10% 

20% 

50% 

10% 10% 

χετικι υχνότθτα fi% 

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Ελάχιςτα 

Κακόλου 
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10)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το πόςο πιςτεφουν ςτθν οργάνωςθ των 

επιχειρθματικϊν τουσ δραςτθριοτιτων οι απαντιςεισ είχαν κυρίωσ καταφατικζσ 

τάςεισ.  

Πόςο πιςτεφετε 
ςτθν οργάνωςθ 

των 
επιχειρθματικών 

ςασ 
δραςτθριοτιτων; 

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Ράρα πολφ 3 0,3 30 

Ρολφ 5 0,5 50 

Αρκετά 1 0,1 10 

Ελάχιςτα 1 0,1 10 

Κακόλου 0 0 0 

φνολα ν=10 1 100 

 

 

86.  

87.  

88.  

89.  

90.  

91.  

92.  

93.  

94.  
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Ράρα πολφ Ρολφ Αρκετά Ελάχιςτα Κακόλου 

υχνότθτα vi 

Συχνότθτα vi 

30% 

50% 

10% 

10% 

χετικι υχνότθτα fi% 

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Ελάχιςτα 
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11)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το κατά πόςο ςυμφωνείτε με τθν άποψθ ότι ο 

επαγγελματίασ τθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων πρζπει να γνωρίηει τισ εκάςτοτε 

τελευταίεσ τάςεισ τθσ τεχνολογίασ, ϊςτε να μπορεί να κρίνει αποδοτικά, του τι 

μπορεί να κάνει χριςθ με ςκοπό τθ βελτιςτοποίθςθ των εργαςιϊν του, οι 

απαντιςεισ είχαν καταφατικζσ τάςεισ αν και ςυμπλιρωςαν ότι αυτό δεν είναι 

εφικτό πάντα. 

Ο επαγγελματίασ 
τθσ διοίκθςθσ 
επιχειριςεων 

πρζπει να γνωρίηει 
τισ τελευταίεσ 

τάςεισ τθσ 
τεχνολογίασ; 

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Ράρα πολφ 3 0,3 30 

Ρολφ 4 0,4 40 

Αρκετά 2 0,2 20 

Ελάχιςτα 1 0,1 10 

Κακόλου 0 0 0 

φνολα ν=10 1 100 

 

 

95.  

96.  

97.  

98.  

99.  

100.  

101.  

102.  

103.  
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Ράρα πολφ Ρολφ Αρκετά Ελάχιςτα Κακόλου 

υχνότθτα vi 

Συχνότθτα vi 

30% 

40% 

20% 

10% 

χετικι υχνότθτα fi% 

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Ελάχιςτα 



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
Ερευνθτικό Ρλαίςιο:  
3. Μεκοδολογία τθσ ζρευνασ 
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12)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το κατά πόςο υϊοκετείτε τθ χριςθ των social 

media για τθν προϊκθςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ ι για άλλουσ 

διαφθμιςτικοφσ λόγουσ του φορζα ςασ οι απαντιςεισ ιταν καταφατικζσ.  

Χριςθ των social 
media  

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Ράρα πολφ 3 0,3 30 

Ρολφ 5 0,5 50 

Αρκετά 1 0,1 10 

Ελάχιςτα 1 0,1 10 

Κακόλου 0 0 0 

φνολα ν=10 1 100 

 

 

104.  

105.  

106.  

107.  

108.  

109.  

110.  
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Ράρα πολφ Ρολφ Αρκετά Ελάχιςτα Κακόλου 

υχνότθτα vi 

Συχνότθτα vi 

30% 

50% 

10% 

10% 

χετικι υχνότθτα fi% 

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Ελάχιςτα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Page 148 

13)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το κατά πόςο είςτε ευχαριςτθμζνοι με τα 

ςυςτιματα τεχνολογίασ που ζχετε επιλζξει, οι απαντιςεισ ιταν ςχετικά 

διαφοροποιθμζνεσ.  

Είςτε 
ευχαρςτθμζνοι με 

τα ςυςτιματα 
τεχνολογίασ που 
χρθςιμοποιείτε 
ςτον φορζα ςασ  

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Ράρα πολφ 1 0,1 10 

Ρολφ 2 0,2 20 

Αρκετά 4 0,4 40 

Ελάχιςτα 2 0,2 20 

Κακόλου 1 0,1 10 

φνολα ν=10 1 100 

 

 

111.  

112.  

113.  

114.  

115.  

116.  

117.  
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Ράρα πολφ Ρολφ Αρκετά Ελάχιςτα Κακόλου 

υχνότθτα vi 

Συχνότθτα vi 

10% 

20% 

40% 

20% 

10% 

χετικι υχνότθτα fi% 

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Ελάχιςτα 

Κακόλου 
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14)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με αν υπάρχουν ηθτιματα διοικθτικά ι λειτουργικά 

που χριηουν βελτιςτοποίθςθσ από τθν πλευρά του φορζα, οι απαντιςεισ ιταν 

καταφατικζσ με ζμφαςθ ςτθ βελτιςτοποίθςθ αλλά και ςε ςυνδυαςμό με το 

ερϊτθμα του κατά πόςο αυτό είναι πάντα πρακτικά εφικτό.  

Τπάρχουν 
ηθτιματα 

διοικθτικά ι 
λειτουργικά που 

χριηουν 
βελτιςτοποίθςθσ; 

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Ράρα πολφ 1 0,1 10 

Ρολφ 3 0,3 30 

Αρκετά 5 0,5 50 

Ελάχιςτα 1 0,1 10 

Κακόλου 0 0 0 

φνολα ν=10 1 100 

 

 

118.  

119.  

120.  

121.  

122.  

123.  

124.  
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Ράρα πολφ Ρολφ Αρκετά Ελάχιςτα Κακόλου 

υχνότθτα vi 

Συχνότθτα vi 

10% 

30% 

50% 

10% 

χετικι υχνότθτα fi% 

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Ελάχιςτα 

Κακόλου 
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15)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το αν κάνετε πλιρθ χριςθ των ςθμερινϊν 

προςφερόμενων τεχνολογιϊν ςτισ εργαςίεσ ςασ, οι απαντιςεισ ιταν 

διαφοροποιθμζνεσ.  

Κάνετε πλιρθ 
χριςθ των 

προςφερόμενων 
ςθμερινών 

τεχνολογιών  

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Ράρα πολφ 1 0,1 10 

Ρολφ 2 0,2 20 

Αρκετά 4 0,4 40 

Ελάχιςτα 2 0,2 20 

Κακόλου 1 0,1 10 

φνολα ν=10 1 100 

 

 

125.  

126.  

127.  

128.  

129.  

130.  

131.  
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Ράρα πολφ Ρολφ Αρκετά Ελάχιςτα Κακόλου 

υχνότθτα vi 

Συχνότθτα vi 

10% 

20% 

40% 

20% 

10% 

χετικι υχνότθτα fi% 

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Ελάχιςτα 

Κακόλου 
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16)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το κατά πόςο είςτε ευχαριςτθμζνοι με τθν 

εφαρμογι διαχείριςθσ που χρθςιμοποιείτε, οι απαντιςεισ ιταν 

διαφοροποιθμζνεσ.  

Είςτε 
ευχαρςτθμζνοι με 

τθν εφαρμογι 
διαχείριςθσ που 
χρθςιμοποιείτε 
ςτον φορζα ςασ  

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Ράρα πολφ 1 0,1 10 

Ρολφ 2 0,2 20 

Αρκετά 4 0,4 40 

Ελάχιςτα 2 0,2 20 

Κακόλου 1 0,1 10 

φνολα ν=10 1 100 

 

 

132.  

133.  

134.  

135.  

136.  

137.  

138.  
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Ράρα πολφ Ρολφ Αρκετά Ελάχιςτα Κακόλου 

υχνότθτα vi 

Συχνότθτα vi 

10% 

20% 

40% 

20% 

10% 

χετικι υχνότθτα fi% 

Ράρα πολφ 

Ρολφ 

Αρκετά 

Ελάχιςτα 

Κακόλου 
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17)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το πόςο εφκολεσ είναι οι τροποποιιςεισ ςτο 

ςφςτθμα διαχείριςθσ που ιδθ χρθςιμοποιείτε, οι απαντιςεισ ιταν ποικίλλεσ αλλά 

θ γενικι γνϊμθ ςυγκλίνει ςτο ότι δεν είναι ευχαριςτθμζνοι από το βακμό ευκολίασ 

των τροποποιιςεων και παραμετροποιιςεων του ςυςτιματοσ που χρθςιμοποιοφν 

(το οποίο φάνθκε ότι ςχετίηεται και με το βακμό τθσ παρεχόμενθσ εξωτερικισ 

υποςτιριξθσ). 

Πόςο εφκολεσ είναι 
οι τροποποιιςεισ 

ςτο ςφςτθμα 
διαχείριςθσ που ιδθ 

χρθςιμοποιείτε;  

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Ράρα πολφ 1 0,1 10 

Ρολφ 1 0,1 10 

Αρκετά 5 0,5 50 

Ελάχιςτα 2 0,2 20 

Κακόλου 1 0,1 10 

φνολα ν=10 1 100 
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18)  Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το κατά πόςο είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν 

αξιοπιςτία του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ που ιδθ χρθςιμοποιείτε, οι απαντιςεισ 

ιταν ποικίλλεσ. 

Είςτε 
ικανοποιθμζνοι από 
τθν αξιοπιςτία του 
ςυςτιματοσ που 

χρθςιμοποιείτε ςτον 
φορζα ςασ  

υχνότθτα     χετικι υχνότθτα     χετικι υχνότθτα      

Ράρα πολφ 1 0,1 10 

Ρολφ 2 0,2 20 

Αρκετά 5 0,5 50 

Ελάχιςτα 1 0,1 10 

Κακόλου 1 0,1 10 

φνολα ν=10 1 100 
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3.7. Ερμηνεία των αποτελεςμάτων τησ έρευνασ 

Με βάςθ τα παραπάνω ςυμπεράςματα και ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυνζντευξθ 

προκφπτει μια γενικότερθ κατάταξθ των απόψεων των υπεφκυνων των φορζων 

ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που οδθγεί ςτα παρακάτω 

ςυμπεράςματα: 

χετικά με το πρϊτιςτο ερευνθτικό ερϊτθμα, θ γενικι άποψθ ςχετικά με το 

πωσ κα μποροφςε να είναι μια εφαρμογι που κα διαχειρίηεται το οικονομικό 

μζροσ των αυτοχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων κατάρτιςθσ, οι απόψεισ 

ςυγκλίνουν ςτα παρακάτω ηθτιματα ςε ςχζςθ με το προτιμϊμενο γραφικό 

περιβάλλον, τισ ηθτοφμενεσ λειτουργίεσ, το μζγεκοσ του γνωςτικοφ υπόβακρου 

που απαιτείται για τθ χριςθ τθσ, τον διακζςιμο απαιτοφμενο χρόνο εκπαίδευςθσ 

των χρθςτϊν, το πλικοσ των χρθςτϊν, κ.ά. 

Συνεπϊσ, διαφάνθκε ζνα ςχετικό ενδιαφζρον για κάποια εφκολθ, αξιόπιςτθ 

γραφικισ μορφισ εφαρμογι θ οποία να επιτελεί μεμονωμζνεσ και ςυγκεκριμζνεσ 

λειτουργίεσ διαχειριςτικοφ χαρακτιρα ςχετικά με τα προγράμματα κατάρτιςθσ του 

φορζα και τα ςυναφι ηθτιματα αυτϊν (εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτζσ, κόςτοσ, 

κόςτοσ ανά ϊρα, αμοιβζσ, δαπάνεσ, ζξοδα, εφρεςθ κατάλλθλων δεικτϊν, κ.ά).  
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ΔΙΑΓΑΜΜΑ 6 Προτίμθςθ ςε λειτουργίεσ 

 

 

 

 

 

 
ΔΙΑΓΑΜΜΑ 7 Προτίμθςθ ςε γνωςτικό υπόβακρο 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα ΧΧΧ:  

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 8 Προτίμθςθ ςε χρόνο εκπαίδευςθσ χρθςτϊν 
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ΔΙΑΓΑΜΜΑ 9 Προτίμθςθ ςε πλικοσ χρθςτϊν  

 

 

χετικά με τα δευτερεφοντα ερευνθτικά ερωτιματα, οι απόψεισ ζχουν ωσ 

εξισ:  

H γενικι άποψθ για τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν είναι ιδιαίτερα κετικι. 

Θεωροφν ςυνειδθτά ότι θ εκτενισ αξιοποίθςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν 

πλθροφορίασ και επικονωνίασ είναι ηιτθμα μείηονοσ ςθμαςίασ για το ςφνολο των 

εργαςιϊν τουσ τόςο ςτο διαχειριςτικό όςο και ςτο εκπαιδευτικό μζροσ ενϊ 

παράλλθλα αποτελεί και μζροσ προςτικζμενθσ αξίασ για το φορζα.  

 

 

 

 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 10 Εκτίμθςθ γενικισ γνϊμθσ για τθν χριςθ ΣΠΕ 

ςε διάφορουσ τομείσ τθσ εργαςίασ των φορζων ΕΚ 
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Αν και είναι ςφμφωνοι με τισ διαδικαςίεσ ολικισ οργανωςιακισ αλλαγισ που 

ςυχνά ςυνοδεφουν τθν εγκατάςταςθ ενόσ προςαρμοςμζνου πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ ςτισ ανάγκεσ τουσ, δεν κεωροφν εφκολο το κζμα των αλλαγϊν αυτϊν 

όπωσ και τθν προςαρμογι τουσ ςτισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ.  

 

 

 

 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 11 Εκτίμθςθ γενικισ γνϊμθσ για τισ πικανζσ οργανωςιακζσ αλλαγζσ  
που ςυνοδεφουν τθν υϊοκζτθςθ και αξιοποίθςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν 

 

Επίςθσ κεωροφν τισ γνϊςεισ των χρθςτϊν των φορζων ςχετικά επαρκείσ 

οπότε και διατθροφν μια ςχετικι επιφφλαξθ ςτο κζμα τθσ διαρκοφσ επιμόρφωςθσ 

και κατάρτιςθσ των ςτελεχϊν ςτισ διαρκϊσ νζεσ τεχνολογικζσ τάςεισ. 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 12 Εκτίμθςθ γενικισ γνϊμθσ ςχετικά με τθν διάκεςθ για επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ  
των ςτελεχϊν και εργαηομζνων ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ 
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Επίςθσ θ εμπειρία τουσ με τα λογιςμικά ανοιχτοφ κϊδικα είναι επαρκισ αλλά 

δεν τα κεωροφν αξιόπιςτα για το λόγο κυρίωσ τθσ ςυχνά δφςκολθσ εγκατάςταςθσ 

και προςαρμογισ κακϊσ και για το λόγο τθσ μθ – επαρκοφσ υποςτιριξθσ.  

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 13 Εκτίμθςθ γενικισ γνϊμθσ για τθν χριςθ των ανοιχτϊν λογιςμικϊν 

ςε διάφορουσ τομείσ τθσ εργαςίασ των φορζων ΕΚ 

 

Θεωροφν επίςθσ ότι τα κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ μποροφν να ζχουν 

ςθμαντικό ρόλο τόςο ςτθ διαφιμιςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ όςο και ςτο 

να λειτουργιςουν ωσ τρόποσ αξιολόγθςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, αλλά και 

ωσ τρόποσ προςζλκυςθσ νζων πελατϊν ι / και ςυνεργατϊν.  

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 14 Εκτίμθςθ γενικισ γνϊμθσ για τθν χριςθ των Social Media 
ςε διάφορουσ τομείσ τθσ εργαςίασ των φορζων ΕΚ 
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Ανάπτυξη εφαρμογήσ 

 

 

 

4. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΕΚ 

 

 

 

4.1. Επιλογή κατάλληλου λογιςμικού 

Με βάςθ τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθν ςχετικι ζρευνα ςτουσ 

δζκα προαναφερκζντεσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ, προκφπτει θ 

ανάγκθ για ζνα ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξθσ των εργαςιϊν των φορζων, 

το οποίο κα πρζπει να είναι απλό, εφχρθςτο και λειτουργικό, ϊςτε αφενόσ μεν να 

διευκολφνει τουσ χριςτεσ και αφετζρου να είναι εφκολο να ενταχκεί ςτθν 

κακθμερινότθτά τουσ. Ραράλλθλα κα πρζπει να είναι αξιόπιςτο και εφκολο τόςο 

ςτθν εγκατάςταςθ όςο και ςτθ διαχείριςθ, χωρίσ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ εκμάκθςθσ ι 

εκπαίδευςθσ πάνω ςτουσ τρόπουσ χριςθσ του.  

Οι ςφγχρονεσ τάςεισ ςτισ εφαρμογζσ διαχείριςθσ πλθροφοριϊν από βάςεισ 

δεδομζνων είναι είτε οι Client/server εφαρμογζσ είτε οι Web-based εφαρμογζσ. 

Οι Client/Server εφαρμογζσ ζχουν το πλεονζκτθμα τθσ καλφτερθσ ταχφτθτασ 

επικοινωνίασ με το χριςτθ, κακϊσ και τθσ καλφτερθσ απόκριςθσ κατά τθν εκτζλεςθ 

ςυναλλαγϊν με τθ βάςθ δεδομζνων.  
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Κςωσ από τα πλζον κατάλλθλα εργαλεία για εφαρμογζσ διαχείριςθσ βάςεων 

δεδομζνων να είναι το εργαλείο Oracle Developer Suite, το οποίο ςυνδυάηει τα 

πλεονεκτιματα των web-based και client/server εφαρμογϊν, μπορεί να 

ενςωματωκεί ςε ιδθ υπάρχον πλθροφοριακό ςφςτθμα και φυςικά μπορεί να 

καλφψει μεγάλο εφροσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Ωςτόςο, τα εργαλεία τθσ Oracle 

είναι κυρίωσ κατάλλθλα για εφαρμογζσ διαχείριςθσ μεγάλου όγκου δεδομζνων, 

ενϊ οι διάφορεσ εκδόςεισ του λογιςμικοφ, των αδειϊν, των ανανεϊςεων, κ.ά. 

ξεκινοφν από μζτριο και μποροφν να φτάςουν ζωσ και πολφ μεγάλο κόςτοσ 

(www.oracle.com/us/corporate/pricing/).  

Ζνα άλλο κατάλλθλο λογιςμικό είναι το OpenBravo το οποίο διατίκεται και 

ςε δωρεάν εκδόςεισ (https://openbravo.en.softonic.com/), είναι κατάλλθλο για το 

περιβάλλον των Windows και ανικει ςτθν κατθγορία του Business Software. 

Αναλογικά υπάρχουν διάφορα ανοιχτά λογιςμικά διαχείριςθσ, με πολλζσ 

λειτουργίεσ οι οποίεσ δεν είναι ηθτοφμενεσ και κατάλλθλεσ για τουσ φορείσ 

παροχισ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ και επιπλζον απαιτοφνται ςθμαντικζσ 

τροποποιιςεισ ϊςτε να προςαρμοςτοφν ςτα δεδομζνα των φορζων κατάρτιςθσ.  

Στισ desktop databases, για τθ διαχείριςθ βάςεων δεδομζνων ςχεςιακοφ 

τφπου (relational database), οι βαςικοί «παίκτεσ» ςιμερα είναι τα λογιςμικά MS – 

Access, FileMaker Pro και Alpha Five, τα οποία είναι περίπου ιςοδφναμθσ αξίασ και 

δυνατοτιτων (και με τιμζσ να κυμαίνονται μεταξφ 230-350$), ςφμφωνα με το 

www.database.journal.com/features (2016).  

Ραρακάτω αναφζρονται ενδεικτικά μερικά βαςικά ςτοιχεία για κάποια 

βαςικά και γνωςτά λογιςμικά διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων, που κα ιταν εφικτό 

να χρθςιμοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ζρευνασ. 

 MS-Access36 

Το ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων MS-Access τθσ Microsoft, 

χρθςιμοποιείται ςτο περιβάλλον των MS-Windows και είναι προοριςμζνο για 

μζςεσ ζωσ και αρκετά μεγάλεσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ, ενϊ παρζχει πολλζσ 

                                                           
36

 http://office.microsoft.com/en-us/access/access-2010-database-software-and-application 
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διευκολφνςεισ με ςχετικά εφχρθςτο τρόπο. Ταυτόχρονα υποςτθρίηει τθν SQL, τθν 

Visual Basic, τθν C++, κ.ά. και φυςικά τθν δθμιουργία πινάκων (tables), 

ερωτθμάτων (queries), φορμϊν (forms), αναφορϊν (reports), ςελίδων (pages) για 

web εφαρμογζσ, μακροεντολϊν (macros), κ.ά. Βαςικό πλεονζκτθμα είναι θ 

ςυμβατότθτα με τισ υπόλοιπεσ εφαρμογζσ του MS-OFFICE, αλλά εξίςου χριςιμθ 

είναι και θ ςυμβατότθτα με μεγάλεσ βιομθχανικοφ τφπου βάςεισ δεδομζνων. 

Ρωλείται είτε ενςωματωμζνθ ςτο πακζτο του Office, είτε μόνθ τθσ. 

 FileMaker Pro37 

Αρχικά ζγινε διάςθμθ ανάμεςα ςτουσ χριςτεσ Macintosh, αλλά ςταδιακά 

υϊοκετείται και από pc χριςτεσ. Ζχει ζντονο γραφικό περιβάλλον με ευδιάκριτθ τθ 

λειτουργία του drag and drop και αιςκθτά απλό και εφχρθςτο περιβάλλον 

λειτουργίασ. Ππωσ και θ Access μπορεί να διαχειριςτεί δεδομζνα και από 

εξωτερικζσ πθγζσ.  

 Alpha Five38 

Είναι πιο κατάλλθλθ για web εφαρμογζσ, με ιδιαίτερα εφχρθςτο τρόπο. Επιτρζπει 

τθ καταςκευι Ajax-based Web apps, με ελάχιςτεσ ζωσ μθδενικζσ γνϊςεισ 

προγραμματιςμοφ. Ωςτόςο, για χριςθ ωσ ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων 

δεδομζνων απαιτεί γνϊςεισ και εμπειρία, όπωσ άλλωςτε και όλα τα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων. 

 Base39  

H Base περιλαμβάνεται ςτα πακζτα εφαρμογϊν γραφείου ανοικτοφ κϊδικα Apache 

OpenOffice και Libre OpenOffice και ζχει ευρεία εφαρμογι. Ρεριζχει εφχρθςτα 

εργαλεία για αρχάριουσ, ενϊ υπάρχουν εκδόςεισ τθσ, για απλζσ και για 

προχωρθμζνεσ απαιτιςεισ. Είναι ςυμβατι με όλα τα εργαλεία του Apache 

OpenOffice και διακζτει τρόπουσ διαςφνδεςθσ με οποιαδιποτε βάςθ δεδομζνων.  
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 www.alphasoftware.com/products/v10 
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 https://getbase.com 
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 phpMyAdmin40 

Ρρόκειται για δωρεάν λογιςμικό γραμμζνο ςε PHP, με βαςικό ςκοπό τθ διαχείριςθ 

τθσ MySQL ςτο web. Ρολλζσ λειτουργίεσ εκτελοφνται είτε μζςω του interface του 

χριςτθ, είτε μζςω εντολϊν. Συνοδεφεται από επαρκζσ υποςτθρικτικό υλικό μζςα 

από τθν phpMyAdmin Team αλλά και μζςα από ςχετικά support channels. 

Ρρόκειται για εργαλείο που ζχει αναπτυχκεί, χρθςιμοποιείται και βελτιϊνεται τα 

τελευταία 18 χρόνια, ςυνεπϊσ ζχει ζνα ςτακερό αλλά και ευζλικτο κϊδικα βάςθσ. 

Είναι μζλοσ του Software Freedom Conservancy, ο οποίοσ είναι ζνασ μθ-

κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που βοθκά, βελτιϊνει, αναπτφςςει και υποςτθρίηει 

λογιςμικά ανοιχτοφ κϊδικα (Free, Libre, Open Source Software FLOSS).  

Σφμφωνα με τα αποτζλεςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ, ωσ λογιςμικό βάςθσ 

δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε θ Microsoft Office Access 2010, μια και πρόκειται για 

εφαρμογι ικανοποιθτικοφ δυναμικοφ, δεδομζνου ότι θ απαίτθςθ των φορζων που 

ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα κυμαίνεται το πολφ ςτα 30 προγράμματα 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ετθςίωσ ανά φορζα. Ωσ γνωςτό πρόκειται για ζνα 

ιςχυρό πρόγραμμα ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων, με μεγάλο εφροσ εργαλείων και 

εκτεταμζνεσ αναβακμίςεισ και βελτιϊςεισ. Επίςθσ πρόκειται για λογιςμικό που 

ζχουν όλοι και με ςχετικά εφικτι εκμάκθςθ, λειτουργικι χριςθ και μεγάλθ 

δυνατότθτα τροποποιιςεων.  

 

4.2.  χεδιαςμόσ και ανάπτυξη τησ εφαρμογήσ  

4.2.1. Ειςαγωγή 

Το βαςικότερο ςτοιχείο ςτθν καταςκευι μιασ βάςθσ δεδομζνων είναι ο 

ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ τθσ. Αυτό αν και ςε πρϊτθ φάςθ φαίνεται απλό, ςτθν πράξθ 

δεν είναι και τόςο απλό, γιατί ο ςχεδιαςτισ πρζπει οπωςδιποτε να καταλάβει το τι 

ακριβϊσ κζλει ο χριςτθσ ι ο πελάτθσ (ςτθν παροφςα περίπτωςθ, οι φορείσ 
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παροχισ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ) και να το καταλάβει τόςο καλά, ϊςτε να μπορζςει 

να το τμθματοποιιςει και να το κατθγοριοποιιςει με ςωςτό τρόπο ϊςτε να είναι 

λειτουργικι θ εφαρμογι. Θ δυςκολία ςτο ςθμείο αυτό ςχετίηεται είτε με τθν ςαφι 

επικοινωνία ςχεδιαςτι και χριςτθ, είτε με το πόςθ προςοχι, προςιλωςθ και 

κατανόθςθ πρζπει να αφιερϊςει ο ςχεδιαςτισ για να μεταφράςει αυτό που ηθτά ο 

χριςτθσ, είτε με το πόςο μπορεί πραγματικά να καταλάβει ο ςχεδιαςτισ τι ακριβϊσ 

ηθτάει ο πελάτθσ-χριςτθσ.  

Θ παροφςα εργαςία ζχει ωσ ςκοπό τθν ανάπτυξθ εφαρμογισ που κα 

εξυπθρετεί τισ βαςικζσ ανάγκεσ οικονομικισ διαχείριςθσ των 

αυτοχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων κατάρτιςθσ των φορζων παροχισ 

υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ και διευκφνςεων ανκρϊπινου δυναμικοφ επιχειριςεων.  

Θ εφαρμογι ςτοχεφει, λοιπόν, ςτθν διαχείριςθ ειδικά των 

αυτοχρθματοδοτοφμενων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και ςυνεπϊσ αναπτφςςεται ωσ προτεινόμενθ 

υποβοικεια ςτουσ φορείσ ΣΕΚ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ.  

Ενα βαςικό ςθμείο προσ μελζτθ, ςτο αρχικό ςτάδιο είναι ο κακοριςμόσ των 

απαιτιςεων δθλαδι πρακτικά θ διαπίςτωςθ του ποιοσ χρειάηεται πλθροφορίεσ, 

ποιεσ πλθροφορίεσ, που, πότε και πωσ. Ζτςι μπορεί να γίνει μια λεπτομερισ 

καταγραφι των λειτουργιϊν που πρζπει να εκτελεί θ εφαρμογι και οι οποίεσ 

προιλκαν μζςω τθσ ζρευνασ με τουσ δζκα φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ.  

Για παράδειγμα, τα αρχικά βαςικά ερωτιματα ιταν περίπου τα εξισ: Ενασ 

φορζασ ζχει πολλά προγράμματα κατάρτιςθσ, το πρόγραμμα κατάρτιςθσ κα 

αντιςτοιχεί ςε πολλοφσ εκπαιδευτζσ και ςε πολλοφσ εκπαιδευόμενουσ, ζνασ 

εκπαιδευόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςε πάνω από ζνα προγράμματα 

κατάρτιςθσ, ζνασ εκπαιδευτισ μπορεί να ςυμμετζχει ςε πάνω από ζνα 

προγράμματα κατάρτιςθσ, ζνασ εκπαιδευτισ αντιςτοιχεί ςε πολλοφσ 

εκπαιδευόμενουσ αλλά και ζνασ εκπαιδευόμενοσ μπορεί να αντιςτοιχεί και ςε 

πολλοφσ εκπαιδευτζσ, κ.ά.  
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Βάςθ ανάλογων ςκζψεων ςχεδιάηονται οι πίνακεσ τθσ ΒΔ με τισ ανάλογεσ 

ςυςχετίςεισ τουσ ϊςτε να είναι εφικτι θ ςυνολικι επεξεργαςία των 

καταχωθκζντων δεδομζνων.  

Θ εφαρμογι περιζχει τα εξισ ςτοιχεία προσ καταχϊρθςθ και επεξεργαςία:  

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΟΜΑΔΑ ΣΟΧΟΤ 

ΠΛΘΘΟ ΩΡΩΝ ΠΛΘΘΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΩΝ 

ΠΛΘΘΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 

ΔΑΠΑΝΕ ΤΛΟΠΟΙΘΘ 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (Ε 

ΤΠΟΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΟΠΩ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΩΝ, 

ΑΜΕΕ ΚΑΙ ΕΜΜΕΕ) 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΑ 

ΕΝΑΡΞΘ ΚΑΙ ΛΘΞΘ 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΔΕΙΚΣΘ ΚΑΕ (ΚΟΣΟ 

ΑΝΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗΟΜΕΝΟ) 

ΔΕΙΚΣΘ ΩΚΑΕ (ΩΡΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ ΑΝΑ 

ΚΑΣΑΡΣΙΗΟΜΕΝΟ) 

ΔΕΙΚΣΘ ΠΡΟΣ_ΣΙΜΘ_ΠΩΛ 

(ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ 

ΠΩΛΘΘ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ) 

ΔΕΙΚΣΘ ΠΙΘ_ΚΕΡΔΟ (ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΚΕΡΔΟ ΒΑΘ ΣΘ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ 

ΠΩΛΘΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ) 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ  ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΘ ΓΙΑ ΣΟΝ 

ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΘ 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 

ΑΜΟΙΒΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ 

ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΟ ΔΙΔΑΚΣΡΩΝ  ΔΟΕΙ (ΣΡΕΙ) 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ 

ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ 

USERNAMES ΣΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΩΝ Ε 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΑ 

ΔΙΚΣΤΩΘ 

USERNAMES ΣΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ Ε 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΑ 

ΔΙΚΣΤΩΘ 

ΡΙΝΑΚΑΣ 7 Πεδία τθσ εφαρμογισ 

Συγκεκριμζνα το πεδίο που αφορά ςτισ δαπάνεσ υλοποίθςθσ του 

προγράμματοσ εκτόσ από τθν περίπτωςθ των δαπανϊν των εκπαιδευτϊν και των 

εκπαιδευόμενων, περιζχει τισ ΑΜΕΕ δαπάνεσ (διδακτικό υλικό, βιβλία, 
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φωτοτυπίεσ, γραφικι φλθ, είδθ υγιεινισ, υλικά κακαριότθτασ, αποςβάςεισ παγίων, 

δαπάνεσ αξιολόγθςθσ προγράμματοσ, δαπάνεσ ςυντιρθςθσ χϊρου, υποδομϊν, 

θλεκτρονικϊν εξοπλιςμϊν, κ.ά) κακϊσ και τισ ΕΜΜΕΕ δαπάνεσ (αμοιβι 

επιςτθμονικοφ υπεφκυνου, αμοιβι διοικθτικοφ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ που 

αφοροφν ειδικά ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα κατάρτιςθσ, δαπάνεσ δθμοςίευςθσ, 

δαπάνεσ φδρευςθσ, δαπάνεσ ψφξθσ ι κζρμανςθσ, δαπάνεσ αποςτολισ εντφπων 

ςυναφϊν με το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, κ.ά). 

Το δεφτερο βιμα είναι οι γενικζσ προδιαγραφζσ του ςχεδιαςμοφ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων οι οποίεσ πρζπει, να πλθροφν μια ςειρά βθμάτων που απεικονίηεται 

ςτον παρακάτων πίνακα (Laudon & Laudon, 2006) και οι οποίεσ ενδζχεται να 

τροποποιοφνται ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 

Είςοδοσ Πθγζσ, ροι, μεταφορά δεδομζνων 

Εξοδοσ Μζςο, περιεχόμενο, χρόνοσ 

Διαςφνδεςθ 
χριςτθ 

Απλότθτα, αποδοτικότθτα, λογικι, ςφάλματα, αναπλθροφόρθςθ 

Σχεδιαςμόσ 
βάςθσ 
δεδομζνων 

Λογικό μοντζλο που ανταποκρίνεται ςτον όγκο και ςτθν ταχφτθτα, 
οργάνωςθ και ςχεδιαςμόσ των αρχείων, προςδιοριςμόσ των εγγράφων 

Επεξεργαςία Τπολογιςμοί, αναφορζσ, κατάλλθλοσ χρόνοσ εξόδου, υποτμιματα 
προγραμμάτων 

Ελεγχοι Ελεγχοι ειςόδου, εξόδου, επεξεργαςίασ, διαδικαςτικοί (κωδικοί 
πρόςβαςθσ, φόρμεσ) 

Αςφάλεια Ελεγχοι πρόςβαςθσ, ίχνθ ελζγχου, προγράμματα ζκτακτθσ ανάγκθσ 

Τεκμθρίωςθ Για τισ λειτουργίεσ, για το ςφςτθμα, για τουσ χριςτεσ 

Μετατροπζσ Μεταφορά αρχείων, δρομολόγθςθ νζων διαδικαςιϊν, επιλογι 
μεκόδων δοκιμϊν 

Εκπαίδευςθ Επιλογι τεχνικϊν εκπαίδευςθσ, ανάπτυξθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ 
και εκμάκθςθσ 

Οργανωςιακζσ 
αλλαγζσ 

Αναςχεδιαςμόσ εργαςίασ, ςχεδιαςμόσ διεργαςιϊν, οργανωςιακισ 
δομισ, κζςεων εργαςίασ, κ.ά. 

ΡΙΝΑΚΑΣ 8 Προδιαγραφζσ ςχεδιαςμοφ εφαρμογϊν (Laudon & Laudon, 2006) 

Το τρίτο βιμα είναι τα εργαλεία για τθν ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ με βαςικό 

ςτοιχείο μια ενοποιθμζνθ βάςθ δεδομζνων (DBMS) για τθν αποκικευςθ 
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δεδομζνων των διαφόρων υποτμθμάτων όπου ο μθχανιςμόσ αναηιτθςθσ γίνεται 

με τθ βοικεια ερωτθμάτων (queries).  

Είναι προφανζσ ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εφαρμογισ είναι βαςικό να 

ακολουκιςει δοκιμι ςε πιλοτικι εφαρμογι και πικανόσ επαναςχεδιαςμόσ, 

τροποποιιςεισ, βελτιϊςεισ, προςκικεσ, κ.ά. 

 

4.2.2.  Σα βαςικά ςτοιχεία τησ εφαρμογήσ 

Μια βάςθ δεδομζνων είναι θ οργανωμζνθ ςυλλογι πλθροφοριϊν που 

χρθςιμοποιοφνται για μια ςυγκεκριμζνθ χριςθ. Πταν λζμε ςχεςιακό μοντζλο 

βάςεων δεδομζνων, εννοοφμε το μοντζλο που επικρατεί και χρθςιμοποιείται 

ςιμερα41 και είναι απλοφςτερο ςτθ χριςθ ςυγκριτικά με παλαιότερα μοντζλα. Θ 

απλότθτά του οφείλεται ςτθ μια και μοναδικι δομι που χρθςιμοποιεί για τθν 

αποκικευςθ δεδομζνων, που είναι ο πίνακασ.  

Μια βάςθ δεδομζνων αποτελείται από κάποια βαςικά ςτοχεία όπωσ είναι τα 

εξισ: 

 Πίνακεσ (Σables):  

Ο πίνακασ είναι μια δομι που αποτελείται από γραμμζσ και ςτιλεσ και 

περιζχει ομοειδι αντικείμενα. Κάκε γραμμι του πίνακα αποτελείται από τθν 

καταγραφι ενόσ γεγονότοσ θ οποία καλείται εγγραφι και περιζχει όλα τα 

δεδομζνα που αφοροφν μια ςυγκεκριμζνθ καταχϊρθςθ ςτον πίνακα. Για 

παράδειγμα ζνασ πίνακασ μπορεί να περιζχει όλα τα ςτοιχεία των εκπαιδευτϊν, 

ενϊ ζνασ άλλοσ μπορεί να περιζχει όλα τα ςτοιχεία των εκπαιδευόμενων. Επιπλζον 

κάκε ςτιλθ του πίνακα αντιςτοιχεί ςε ζνα πεδίο το οποίο περιζχει τιμζσ για ζνα 

ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό των εγγραφϊν του πίνακα. Οι ςχεςιακζσ βάςεισ 

δεδομζνων επιτρζπουν τθν καταχϊρθςθ μοναδικϊν ςτοιχείων ςε κάκε εγγραφι 

και παράλλθλα παρζχουν τθ δυνατότθτα να ςυςχετίηονται οι πίνακεσ τθσ βάςθσ 

μεταξφ τουσ ϊςτε να είναι εφικτό το να διαχειρίηονται ωσ ζνα ενιαίο αντικείμενο. 

                                                           
41

 Το ςχεςιακό μοντζλο βάςεων δεδομζνων ζχει αντικαταςτιςει παλαιότερα μοντζλα όπωσ το ιεραρχικό και το 

δικτυωτό λόγω μειονεκτθμάτων που παρουςίαηαν.  
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Συνεπϊσ θ ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων (relational database), είναι 

ουςιαςτικά ζνα ςφνολο ςυςχετιηόμενων πινάκων. Για τθν καταςκευι τθσ 

απαιτείται ςε πρϊτθ φάςθ (αφοφ προθγθκεί ο ςχεδιαςμόσ και θ τμθματοποίθςθ 

των πλθροφοριϊν), θ δθμιουργία των κατάλλθλων πινάκων και ακολουκεί θ 

καταγραφι των ςυςχετίςεων ι ςχζςων (relations) τουσ, ϊςτε να μποροφν τα 

δεδομζνα να «επικοινωνοφν» μεταξφ τουσ.  

Οι ςυςχετίςεισ μεταξφ των πινάκων είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ γιατί 

παρζχουν ευελιξία, απλότθτα και ςχετικι ευκολία ςτθ διαχείριςθ. Ζτςι λοιπόν, μια 

ςυςχζτιςθ ι ςχζςθ (relation) μπορεί να είναι:  

 1-1 (ζνα προσ ζνα), όταν υπάρχει αμφιμονοςιμαντθ αντιςτοιχία ανάμεςα 

ςτισ οντότθτεσ42, για παράδειγμα κάκε διευκυντισ διευκφνει μια διεφκυνςθ 

και κάκε διεφκυνςθ διευκφνεται από ζνα διευκυντι. 

 1:Μ (ζνα προσ πολλά), για παράδειγμα κάποια διεφκυνςθ ζχει πολλά 

τμιματα και κάκε τμιμα ανικει ςε μια διεφκυνςθ. 

 M:M (πολλλά προσ πολλά), για παράδειγμα ςε μια βιβλιοκικθ κάποιοσ 

χριςτθσ μπορεί να δανειςτεί πολλά βιβλία και κάποιο βιβλίο το δανείηονται 

πολλοί χριςτεσ. 

 

 Φόρμεσ (Forms):  

Οι φόρμεσ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνεσ με ζναν ι περιςςότερουσ πίνακεσ και 

εμφανίηουν ςυγκεντρωμζνα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν κάκε εγγραφι, με 

αποτζλεςμα να απλοποιείται ςε μεγάλο βακμό θ ειςαγωγι των δεδομζνων από το 

χριςτθ ςτθ βάςθ.  

 

                                                           
42 Οντότθτα (entity) είναι κάκε φυςικό ι νοθτό αντικείμενο του πραγματικοφ κόςμου για το οποίο κζλουμε να 

αποκθκεφςουμε δεδομζνα ςτθ βάςθ. Για παράδειγμα, αν αναπτφςςουμε μια ΒΔ για ζνα ςχολείο τότε είναι 
ςαφζσ ότι ςίγουρα κα υπάρχει θ οντότθτα ΚΑΘΗΓΗΣΗ, θ οποία κα αναπαριςτά φυςικά πρόςωπα δθλαδι 
τουσ κακθγθτζσ του ςχολείου. Αν ςτθν ίδια βάςθ αποκθκεφονται δεδομζνα που αφοροφν τισ τάξεισ του 
ςχολείου, τότε αναλογικά κα πρζπει να υπάρχει και θ οντότθτα ΣΑΞΗ. Οι οντότθτεσ ζχουν ιδιότθτεσ, 
γνωρίςματα, χαρακτθριςτικά (attributes), τα οποία περιγράφουν πλιρωσ τισ οντότθτεσ και τα οποία πρακτικά 
αντιςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνα δεδομζνα που κζλουμε να αποκθκεφςουμε ςτθ βάςθ. Τα διαγράμματα 
οντοτιτων, επιτρζπουν τον λεπτομερι προςδιοριςμό του είδουσ των γνωριςμάτων (attributes). Υπάρχουν 
τζςςερα διαφορετικά είδθ γνωριςμάτων που είναι το Ρρωτεφον, το Σφνκετο, το γνϊριςμα Ρολλαπλϊν Τφπων 
και το Συναγόμενο γνϊριςμα (Κεχρισ, 2015). 
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 Ερωτιματα (Queries):  

Με τα ερωτιματα είναι εφικτό να εντοπίηονται και να παρουςιάηονται 

επικυμθτά ςτοιχεία από μια βάςθ δεδομζνων. Ουςιαςτικά οι πίνακεσ 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αποκικευςθ των δεδομζνων, αλλά δεν είναι τόςο 

εφχρθςτοι για τθν εφρεςθ εγγραφϊν που πλθροφν κάποιο ι κάποια ςυγκεκριμζνα 

ςτοιχεία. Για το λόγο αυτό χρθςιμοποιοφνται τα ερωτιματα τα οποία είναι 

αντικείμενα που επιτρζπουν τθν εφρεςθ των ςυγκεκριμζνων εγγραφϊν που 

ενδιαφζρουν ςε μια βάςθ (Frye, 2007).  

Υλοποιοφνται με τθ δομθμζνθ γλϊςςα ερωταπαντιςεων, τθν SQL43 

(Structured Query Language), θ οποία ζχει υϊοκετθκεί από διεκνείσ οργανιςμοφσ 

τυποποίθςθσ διευκολφνοντασ τισ διάφορεσ λειτουργίεσ του χριςτθ όπωσ 

ειςαγωγι, διαγραφι, τροποποίθςθ, αναηιτθςθ δεδομζνων. Βαςικό χαρακτθριςτικό 

τθσ SQL είναι ότι είναι κοινι για όλα τα ςχεςιακά ςυςτιματα βάςεων δεδομζνων, 

που ςθμαίνει ότι κάκε ςφςτθμα ζχει τθ δυνατότθτα να δεχτεί και να εκτελζςει 

εντολζσ τθσ SQL (Lambert, 2007). Το πρακτικό μζροσ αυτοφ, είναι ότι ο χριςτθσ 

χρειάηεται να γνωρίηει μόνο μια γλϊςςα, τθν SQL, για να χρθςιμοποιιςει 

οποιοδιποτε ςχεςιακό ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων και αυτό αφορά 

είτε ςτθν χριςθ τθσ ωσ γλϊςςα οριςμοφ δεδομζνων (παρζχει εντολζσ για τθ 

δθμιουργία τθσ βάςθσ) είτε ςτθν χριςθ τθσ ωσ γλϊςςα χειριςμοφ δεδομζνων. Οι 

εντολζσ τθσ SQL είναι απλζσ, για το βαςικό λόγο ότι είναι απλζσ προτάςεισ ςτθν 

αγγλικι γλϊςςα. Κάκε εντολι περιζχει δεςμευμζνεσ λζξεισ (δθλαδι λζξεισ με 

ςυγκεκριμζνο και ςαφζσ νόθμα το οποίο δεν αλλάηει) και λζξεισ που ορίηονται από 

το χριςτθ ανάλογα με τθν λειτουργία που επικυμεί να εκτελζςει. Ο τρόποσ γραφισ 

μιασ εντολισ (όπωσ ςε κάκε γλϊςςα προγραμματιςμοφ) είναι αυςτθρά 

κακοριςμζνοσ κακϊσ ακολουκεί κάποιουσ βαςικοφσ ςυντακτικοφσ κανόνεσ οι 

οποίοι αν παραβιαςτοφν τότε το ςφςτθμα απλά δεν αντιλαμβάνεται τθν εντολι. 

                                                           
43

 H SQL αναπτφχκθκε το 1974 από τον D.Chamberlin, ο οποίοσ εργαηόταν ςτθν IBM. Σε πρϊτθ φάςθ 
χρθςιμοποιικθκε ςε πολλά ςυςτιματα ςχεςιακισ διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων, από τθν IBM και λίγο 
αργότερα από τθν ORACLE και τελικά από πολλζσ άλλεσ εταιρείεσ λογιςμικϊν. Θ ευρεία διάδοςθ τθσ SQL 
οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι τόςο το ινςτιτοφτο ANSI (American National Standards Institute) όςο και ο 
Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (International Organisation for Standardisation ISO) όριςαν τθν SQL ωσ 
κοινι γλϊςςα των ςχεςιακϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων. 
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Ζτςι ο χριςτθσ διατυπϊνει με απλζσ και κατανοθτζσ εντολζσ το τι πλθροφορίεσ 

ηθτάει και το ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων αναλαμβάνει να απαντιςει. 

 

 Εκκζςεισ (Reports):  

Οι εκκζςεισ (αναφορζσ) είναι ο τρόποσ για τθν παρουςίαςθ και εκτφπωςθ 

των κατάλλθλων πλθροφοριϊν από τθ βάςθ δεδομζνων. Σε μια ζκκεςθ είναι 

εφικτό να διατάςςονται, να ομαδοποιοφνται και να μορφοποιοφνται οι 

πλθροφορίεσ κατάλλθλα ϊςτε να προκφψει το επικυμθτό αποτζλεςμα 

παρουςίαςθσ. Επιπλζον οι εκκζςεισ μποροφν να προκφψουν τόςο από τουσ 

πίνακεσ τθσ βάςθσ δεδομζνων όςο και από τα ερωτιματα. Οι εκκζςεισ, όπωσ και τα 

ερωτιματα, είναι ιδιαίτερα χριςιμα εργαλεία ςτισ βάςεισ δεδομζνων για το λόγο 

ότι δίνουν πρόςβαςθ ςε ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ και ςυνδυαςμοφσ αυτϊν, 

εξοικονομϊντασ πολφτιμο χρόνο.  

 

Από τα παραπάνω είναι ευνόθτο ότι για τθν διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ 

μιασ βάςθσ δεδομζνων είναι ςθμαντικό να μελετθκοφν ςε αρχικό ςτάδιο ηθτιματα 

όπωσ το πόςοι πίνακεσ κα χρθςιμοποιθκοφν, ποια κα είναι τα πεδία ςτον κάκε 

πίνακα, τι τφπο δεδομζνων κα ζχει το κάκε πεδίο του πίνακα, ποιο πεδίο του κάκε 

πίνακα κα είναι το πρωτεφον κλειδί (primary key) ςτον κάκε πίνακα, πωσ το 

πρωτεφον κλειδί ςτον κάκε πίνακα κα ςυςχετίηεται με το δευτερεφον κλειδί 

(foreign key) άλλου πίνακα, τι είδουσ φόρμεσ, ερωτιματα και εκκζςεισ κα 

χρειαςτεί να δθμιουργθκοφν, κ.ά.  

Οι απαντιςεισ ςτα ερωτιματα αυτά είναι βαςικό να δωκοφν ςτο αρχικό 

ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ, γιατί ςυνικωσ ο χρόνοσ που αφιερϊνεται ςτο ςχεδιαςμό 

μιασ βάςθσ δεδομζνων ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν μείωςθ των μετζπειτα 

προβλθμάτων (Cox & Lambert, 2010).  
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4.2.3.  Καταςκευή πινάκων (tables) και ςυςχετίςεων 

(relations) τησ εφαρμογήσ 

Ραρακάτω παρατίκενται οι πίνακεσ που καταςκευάςτθκαν και 

χρθςιμοποιικθκαν.  

Ο πρϊτοσ πίνακασ ΣΟΙΧΕΙΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ_ΚΑΣΑΡΣΙΗ είναι ο 

πίνακασ με τα βαςικά ςτοιχεία του κάκε προγράμματοσ κατάρτιςθσ.  

Tα επιμζρουσ πεδία του πίνακα είναι ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ, ΤΙΤΛΟΣ, ΡΕΙΓΑΦΘ, ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ, ΡΛΘΘΟΣ ΚΑΤΑΤΙΗΟΜΕΝΩΝ, 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ, ΔΑΡΑΝΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΩΝ, ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΤΑΤΙΗΟΜΕΝΩΝ, ΑΜΕΣΕΣ 

ΔΑΡΑΝΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ, ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ, ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΡΩΛΘΣΘΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ, 

ΡΙΘΑΝΟ ΚΕΔΟΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΑΤΙΗΟΜΕΝΟ, ΩΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΚΑΤΑΤΙΗΟΜΕΝΟ, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ ΚΑΙ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘΣ ΤΟΥ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ.  
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ΕΙΚΟΝΑ 7 Ο πίνακασ ΣΟΙΧΕΙΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ_ΚΑΣΑΡΣΙΘ τθσ εφαρμογισ 

 

Ο επόμενοσ πίνακασ ΣΟΙΧΕΙΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ είναι ο πίνακασ με τα βαςικά 

ςτοιχεία των εκπαιδευτϊν του κάκε προγράμματοσ κατάρτιςθσ.  

Tα επιμζρουσ πεδία του πίνακα είναι ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΘ, ΕΡΙΘΕΤΟ, 

ΟΝΟΜΑ, ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ, ΩΟΜΙΣΘΙΟ, ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ, ΑΜΟΙΒΘ, ΤΘΛΕΦΩΝΟ, EMAIL 

ΚΑΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ ΣΕ SOCIAL MEDIA.  

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 8 Ο πίνακασ ΣΟΙΧΕΙΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ τθσ εφαρμογισ 
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Ο επόμενοσ πίνακασ ΣΟΙΧΕΙΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΩΝ είναι ο πίνακασ με τα 

ςτοιχεία των εκπαιδευομζνων ςυμμετεχόντων ςε κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ του 

φορζα.  

Tα επιμζρουσ πεδία του πίνακα είναι ΚΩΔΙΚΟΣ KATATIZOMENOY (ι 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ), ΕΡΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΓΕΝΝΘΣΘΣ, 

ΡΟΣΟ ΔΙΔΑΚΤΩΝ, ΔΟΣΘ 1Θ , ΔΟΣΘ 2Θ , ΔΟΣΘ 3Θ , ΥΡΟΛΟΙΡΟ, ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ (με 

πικανι απάντθςθ του τφπου ΝΑΙ/ΟΧΙ ςχετικά με το αν ζλαβε ι όχι τθν ανάλογθ 

πιςτοποίθςθ για το πρόγραμμα που παρακολοφκθςε), ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ (όπου 

καταχωρείται θ άποψθ του καταρτιηόμενου ςχετικά με το πρόγραμμα που 

παρακολοφκθςε), EMAIL, TΘΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ ΣΕ SOCIAL MEDIA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 9 Ο πίνακασ ΣΟΙΧΕΙΑ_ΕΚΠΑΙΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ τθσ εφαρμογισ 
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Στισ παρακάτω εικόνεσ φαίνονται οι τφποι των δεδομζνων (data type) του κάκε 

πίνακα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 10 Οι τφποι δεδομζνων για κάκε πίνακα τθσ εφαρμογισ 

 Από τουσ παραπάνω πίνακεσ είναι εφικτό να προκφψουν διαφόρων τφπων 

γραφιματα, τα οποία υποβοθκοφν ςτθ λιψθ αποφάςεων όπωσ για παράδειγμα το 

παρακάτω διάγραμμα τθσ εφαρμογισ το οποίο εκφράηει το εκτιμϊμενο πικανό 

κζρδοσ ανά πρόγραμμα εντοπίηοντασ και το μζγιςτο πικανό εκτιμϊμενο κζρδοσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 11 Διαγραμματικι αναπαράςταςθ του πικανοφ εκτιμϊμενου κζρδουσ  

ανά πρόγραμμα κατάρτιςθσ 
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 Ακολουκεί το διάγραμμα με τισ ςυςχετίςεισ των πινάκων τθσ εφαρμογισ. 

Στον κάκε πίνακα το πρωτεφον κλειδί του ενόσ αντιςτοιχεί ςτο δευτερεφον του 

άλλου πίνακα με ςκοπό τθ ςυςχζτιςθ τθσ μορφισ ζνα προσ πολλά, θ οποία 

εκφράηει εννοιολογικά τισ πλθροφορίεσ των πεδίων των πινάκων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 12 Οι ςυςχετίςεισ των πινάκων τθσ εφαρμογισ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 13 Πίνακασ με τα επιμζρουσ ςτοιχεία ανά πρόγραμμα κατάρτιςθσ  



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
4. Ανάπτυξθ εφαρμογισ διαχείριςθσ προγραμμάτων ΣΕΚ 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Page 176 

4.2.3. Καταςκευή φορμών (forms) τησ εφαρμογήσ  

Ραρακάτω παρατίκενται οι φόρμεσ που καταςκευάςτθκαν και 

χρθςιμοποιικθκαν.  

Θ φόρμα ΣΟΙΧΕΙΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ_ΚΑΣΑΡΣΙΗ εμπεριζχει όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ του αντίςτοιχου πίνακα. Στθν φόρμα αυτι ο χριςτθσ (φορζασ) 

μπορεί να ςυμπλθρϊςει με ευκολία όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ςχετικά με το 

κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Ραρακάτω φαίνονται δφο ςτιγμιότυπα φορμϊν εκ 

των οποίων θ πρϊτθ είναι ςυμπλθρωμζνθ (με ςτοιχεία ενόσ ενδεικτικοφ 

προγράμματοσ κατάρτιςθσ) ενϊ θ δεφτερθ είναι κενι προσ ςυμπλιρωςθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 14 Θ φόρμα ΣΟΙΧΕΙΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ_ΚΑΣΑΡΣΙΘ τθσ εφαρμογισ  



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
4. Ανάπτυξθ εφαρμογισ διαχείριςθσ προγραμμάτων ΣΕΚ 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Page 177 

Θ φόρμα ΣΟΙΧΕΙΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΩΝ εμπεριζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ 

του αντίςτοιχου πίνακα. Στθν φόρμα αυτι ο χριςτθσ (φορζασ) μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει με ευκολία όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ςχετικά με τουσ 

ςυμμετζχοντεσ-εκπαιδευόμενουσ του κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Ραρακάτω 

φαίνονται δφο ςτιγμιότυπα φορμϊν εκ των οποίων θ πρϊτθ είναι ςυμπλθρωμζνθ 

(με ενδεικτικά ςτοιχεία εκπαιδευόμενων) ενϊ θ δεφτερθ είναι κενι προσ 

ςυμπλιρωςθ.  
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Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
4. Ανάπτυξθ εφαρμογισ διαχείριςθσ προγραμμάτων ΣΕΚ 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Page 178 

Θ φόρμα ΣΟΙΧΕΙΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ εμπεριζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ του 

αντίςτοιχου πίνακα. Στθν φόρμα αυτι ο χριςτθσ (φορζασ) μπορεί να ςυμπλθρϊςει 

με ευκολία όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ςχετικά με τουσ εκπαιδευτζσ που 

μετζχουν ςε κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Ραρακάτω φαίνονται δφο ςτιγμιότυπα 

φορμϊν εκ των οποίων θ πρϊτθ είναι ςυμπλθρωμζνθ (με ενδεικτικά ςτοιχεία 

εκπαιδευτϊν) ενϊ θ δεφτερθ είναι κενι προσ ςυμπλιρωςθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 16 Θ φόρμα ΣΟΙΧΕΙΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ τθσ εφαρμογισ  
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4.2.4. Καταςκευή ερωτημάτων (queries) τησ εφαρμογήσ 
 

Είναι εφικτό να δθμιουργθκοφν πολλά ερωτιματα προσ τθ βάςθ 

δεδομζνων, ανάλογα με τισ πλθροφορίεσ που είναι χριςιμεσ και ηθτοφμενεσ για 

τον χριςτθ.  

Ενδεικτικά αναφζρονται τα ακόλουκα ερωτιματα: 

Το πρϊτο ερϊτθμα εκφράηει μια ςφγκριςθ βαςικϊν οικονομικϊν εννοιϊν 

ανάμεςα ςτα ζξι ενδεικτικά προγράμματα κατάρτιςθσ. Το ερϊτθμα αυτό κα 

μποροφςε να είναι χριςιμο για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και ενδεχομζνωσ τθ 

λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τθν οικονομικι φφςθ των προςφερόμενων 

προγραμμάτων κατάρτιςθσ του φορζα ςχετικά με ηθτιματα όπωσ υπολογιςμόσ 

κόςτουσ, εκτίμθςθ τιμισ πϊλθςθσ, εκτίμθςθ πικανοφ κζρδουσ, υπολογιςμόσ 

κόςτουσ ανά καταρτιηόμενο, υπολογιςμόσ ωριαίου κόςτουσ ανά καταρτιηόμενο, 

ςφνολο ωρϊν του προγράμματοσ, πλικοσ ςυμμετεχόντων ςτο κάκε πρόγραμμα.  

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 17 υγκριτικι παρουςίαςθ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ από οικονομικι πλευρά 

Το δεφτερο ερϊτθμα παρουςιάηει το κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςε 

ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτζσ που ςυμμετείχαν ςτο κάκε πρόγραμμα και τθν αμοιβι 

τουσ. Το ερϊτθμα αυτό προκφπτει λόγω των ςυςχετιςμζνων πινάκων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΡΟΓΑΜ_ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΩΝ. Ππωσ φαίνεται και 

ςτον παρακάτω πίνακα ο εκπαιδευτισ ΜΑΡΚΟΤ (οικονομολόγοσ) ςυμμετείχει ςε 

δφο διαφορετικά προγράμματα του φορζα. Ομοίωσ και ο εκπαιδευτισ ΛΑΔΑ 

(Ειδικόσ ςτθν πλθροφορικι). Συνεπϊσ ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ ςυνολικι αμοιβι 

τουσ διαφζρει ανά πρόγραμμα κατάρτιςθσ (κακϊσ εξαρτάται και από το ςφνολο 

ωρϊν που αφιζρωςαν για το κάκε πρόγραμμα). Το ερϊτθμα αυτοφ του τφπου είναι  
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εφικτό να χρθςιμοποιθκεί για τον άμεςο υπολογιςμό των δαπανϊν των 

εκπαιδευτϊν του φορζα, ανά πρόγραμμα κατάρτιςθσ.  

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 18 Εξαγωγι αμοιβϊν εκπαιδευτϊν ανάλογα με το πρόγραμμα κατάρτιςθσ  

ςτο οποίο ςυμμετείχαν 

 

Το τρίτο ερϊτθμα παρουςιάηει το κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςε ςχζςθ 

με τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ των εκπαιδευόμενων που ςυμμετείχαν ςτο κάκε 

πρόγραμμα και ςτοιχεία όπωσ δίδακτρα, δόςεισ, υπόλοιπο, κ.ά. Το ερϊτθμα αυτό 

προκφπτει λόγω των ςυςχετιςμζνων πινάκων ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΡΟΓΑΜ_ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ και 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΚΑΤΑΤΙΗΟΜΕΝΩΝ. Ππωσ φαίνεται και ςτον παρακάτω πίνακα είναι 

διακριτζσ οι περιπτϊςεισ όπου οι εκπαιδευόμενοι ΑΒΓΑ και ΠΟΤΛΑ είναι 

«ςυμμακθτζσ» ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ 2.ΒΔ και 3.ΔΙΚΣΤΑ, δθλαδι 

παρακολουκοφν δφο διαφορετικά προγράμματα κατάρτιςθσ του φορζα. Ομοίωσ ο 

εκπαιδευομζνοσ ΓΙΔΑ παρακολουκεί δφο προγράμματα κατάρτιςθσ το 

4.ΤΓΕΙΑ_ΕΤΕΞΙΑ και το 5.ΔΙΑΦΘΜΙΘ. Δεδομζνου ότι το κάκε πρόγραμμα 

κατάρτιςθσ μπορεί να ζχει τισ δικζσ του οικονομικζσ υποχρεϊςεισ (πχ. Διαφορετικό 

ποςό διδάκτρων, διαφορετικό αρικμό δόςεων), οι εγγραφζσ αυτζσ παρουςιάηονται 

διαφορετικά.  

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 19 Οι οικονομικζσ υποχρεϊςεισ των εκπαιδευόμενων ανάλογα με το πρόγραμμα κατάρτιςθσ 

ςτο οποίο ςυμμετείχαν 

  



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
4. Ανάπτυξθ εφαρμογισ διαχείριςθσ προγραμμάτων ΣΕΚ 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Page 181 

Το τζταρτο ερϊτθμα παρουςιάηει το κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςε 

ςχζςθ με ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτζσ και εκπαιδευόμενουσ που ζλαβαν μζροσ 

ςτο κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ του φορζα. Το ερϊτθμα αυτό προκφπτει λόγω 

των ςυςχετιςμζνων πινάκων ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΡΟΓΑΜ_ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ, 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΚΑΤΑΤΙΗΟΜΕΝΩΝ. Το ερϊτθμα αυτό 

δίνει ςτο φορζα τθν δυνατότθτα άμεςθσ εφρεςθσ πλθροφοριϊν όπωσ ποιοι 

εκπαιδευτζσ είναι ςτο κάκε πρόγραμμα, ποιοι εκπαιδευόμενοι, ποιοι εκπαιδευτζσ 

ζχουν τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτο πρόγραμμα εκπαιδευόμενουσ, κ.ά.  

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 20 Σο κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςε ςχζςθ  
με εκπαιδευτζσ και εκπαιδευόμενουσ 

 

Το πζμπτο ερϊτθμα παρουςιάηει το κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ ςε ςχζςθ 

με τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευόμενουσ οι οποίοι ζλαβαν ι όχι πιςτοποίθςθ. Το 

ερϊτθμα αυτό προκφπτει λόγω των ςυςχετιςμζνων πινάκων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΡΟΓΑΜ_ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ_ΚΑΤΑΤΙΗΟΜΕΝΩΝ. Θα μποροφςε 

να ζχει χρθςιμότθτα ςτο φορζα δίνοντασ άμεςθ ενθμζρωςθ και ζμφαςθ ςτθ λιψθ 

πιςτοποιιςεων για το κάκε πρόγραμμα που παρακολοφκθςαν οι εκπαιδευόμενοι.  

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 21 Οι εκπαιδευόμενοι που ζλαβαν ι όχι πιςτοποίθςθ ςε ςχζςθ 

 με το πρόγραμμα κατάρτιςθσ το οποίο παρακολοφκθςαν 
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4.2.5. Καταςκευή εκθέςεων (reports) τησ εφαρμογήσ 
 

Ανάλογα με τθν δθμιουργία των ερωτθμάτων προκφπτουν και οι εκκζςεισ 

(αναφορζσ) οι οποίεσ ουςιαςτικά παρζχουν αλλθλοςυνδεόμενεσ πλθροφορίεσ ςε 

εκτυπϊςιμθ και εφχρθςτθ μορφι. Είναι εφικτό να δθμιουργθκοφν πολλά είδθ 

εκκζςεων προσ τθ βάςθ δεδομζνων, ακριβϊσ όπωσ ςυμβαίνει και με τα 

ερωτιματα, ανάλογα με τισ πλθροφορίεσ που είναι χριςιμεσ και ηθτοφμενεσ για 

τον χριςτθ και τισ οποίεσ επικυμεί ςε οπτικά ευκρινι μορφι.  

Ενδεικτικά αναφζρονται οι ακόλουκεσ εκκζςεισ: 

Θ πρϊτθ ζκκεςθ εκφράηει μια ςφγκριςθ βαςικϊν οικονομικϊν εννοιϊν 

ανάμεςα ςτα ζξι ενδεικτικά προγράμματα κατάρτιςθσ, παρζχοντασ ςε ευκρινι 

μορφι ςτοιχεία όπωσ τον προχπολογιςμό του κόςτουσ, τθν προτεινόμενθ τιμι 

πϊλθςθσ του προγράμματοσ, το πικανό κζρδοσ, το κόςτοσ ανά καταρτιηόμενο 

(ΚΑΚ) και το ωριαίο κόςτοσ ανά καταρτιηόμενο (ΩΚΑΚ). Μια ζκκεςθ αυτοφ του 

είδουσ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί από τον φορζα για εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων και λιψθ αποφάςεων ςε ςχζςθ με το κζρδοσ του κάκε 

προγράμματοσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 22 Ζκκεςθ με τα βαςικά οικονομικά ςτοιχεία του κάκε προγράμματοσ 
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Θ δεφτερθ ζκκεςθ εκφράηει μια αναλυτικι ςφγκριςθ δαπανϊν και τον 

υπολογιςμό του κόςτουσ του κάκε προγράμματοσ ανάμεςα ςτα ζξι ενδεικτικά 

προγράμματα κατάρτιςθσ, παρζχοντασ ςε ευκρινι μορφι πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τισ τζςςερεισ βαςικζσ κατθγορίεσ δαπανϊν του κάκε προγράμματοσ. Μια ζκκεςθ 

αυτοφ του είδουσ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί από τον φορζα για εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων και λιψθ αποφάςεων ςε ςχζςθ με το κόςτοσ του κάκε 

προγράμματοσ κατάρτιςθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 23 Ζκκεςθ με τισ δαπάνεσ και τον προχπολογιςμό κόςτουσ του κάκε προγράμματοσ 

Θ τρίτθ ζκκεςθ εκφράηει το πλικοσ και το όνομα των εκπαιδευόμενων 

που ζλαβαν ι όχι πιςτοποίθςθ ανάλογα με το πρόγραμμα κατάρτιςθσ που 

παρακολοφκθςαν ςτο φορζα.  

 

 

 

 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 24 Ζκκεςθ με τα ςτοιχεία των εκπαιδευόμενων που ζλαβςν ι όχι πιςτοποίθςθ 
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Θ τζταρτθ ζκκεςθ εκφράηει τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ του κάκε 

εκπαιδευόμενου ανάλογα με το πρόγραμμα ςτο οποίο ςυμμετζχει. Μια ζκκεςθ 

αυτοφ του είδουσ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί από τον φορζα για τθ λιψθ 

άμεςθσ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με το ποςό των διδάκτρων, τον αρικμό των 

δόςεων, το ποςό τθσ κάκε δόςθσ και το υπόλοιπο του κάκε εκπαιδευόμενου για το 

κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ του φορζα. 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 25 Ζκκεςθ ςχετικι με τισ οικονομικζσ υποχρζωςεισ των εκπαιδευομζνων  

ανά πρόγραμμα κατάρτιςθσ 

 Θ πζμπτθ ζκκεςθ εκφράηει τθν αξιολόγθςθ του κάκε προγράμματοσ 

κατάρτιςθσ από τθν μεριά των ςυμμετεχόντων εκπαιδευόμενων. Μια ζκκεςθ 

αυτοφ του είδουσ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί από τον φορζα για τθ λιψθ 

άμεςθσ πλθροφόρθςθσ και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων μζςω τθσ γενικότερθσ 

άποψθσ των ςυμμετεχόντων ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ του φορζα.  

 

 

 

 

 
 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 26 Ζκκεςθ αξιολόγθςθσ 
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Θ ζκτθ ζκκεςθ εκφράηει τθν αμοιβι του κάκε εκπαιδευτι ςτο κάκε 

πρόγραμμα κατάρτιςθσ, ςυνυπολογίηοντασ το ωρομίςκιο του κακενόσ και το 

ςφνολο των ωρϊν που εργάςτθκε ςτο κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ του φορζα. 

Μια τζτοια ζκκεςθ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί από τον φορζα για τθ άμεςθ 

πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ δαπάνεσ των εκπαιδευτϊν του κάκε προγράμματοσ.  

 

 

 

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 27 Ζκκεςθ ςχετικι με τισ δαπάνεσ των εκπαιδευτϊν ανά πρόγραμμα κατάρτιςθσ 

Θ ζβδομθ ζκκεςθ παρουςιάηει τα θλεκτρονικά ςτοιχεία επικοινωνίασ 

(email & social_media_ac) με τουσ εκπαιδευόμενουσ ςυμμετζχοντεσ ςε κάκε 

πρόγραμμα κατάρτιςθσ του φορζα. H ζκκεςθ αυτι παρζχει τθ δυνατότθτα 

μελλοντικϊν ςτοχευμζνων ενθμερϊςεων από τθ μεριά του φορζα προσ τουσ 

εκπαιδευόμενουσ, για πικανά νζα προγράμματα κατάρτιςθσ που μπορεί να 

ενδιαφζρουν τον εκπαιδευόμενο, λόγω τθσ ςχζςθσ τουσ με προγράμματα 

κατάρτιςθσ που ζχει ιδθ παρακολουκιςει.  

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 28 Ζκκεςθ ςχετικι με τθ ςτοχευμζνθ ενθμζρωςθ των εκπαιδευομζνων για μελλοντικά  

προγράμματα κατάρτιςθσ του φορζα 
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Θ όγδοθ ζκκεςθ παρουςιάηει τα θλεκτρονικά ςτοιχεία επικοινωνίασ (email 

& social_media_ac) με τουσ εκπαιδευόμενουσ ςυμμετζχοντεσ ςε κάκε πρόγραμμα 

κατάρτιςθσ του φορζα. Θ ζκκεςθ αυτι κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για κάκε 

είδουσ γενικι ενθμζρωςθ από τθ μεριά του φορζα προσ τουσ εκπαιδευόμενουσ για 

διάφορα ηθτιματα όπωσ ενθμζρωςθ για εκδθλϊςεισ, εορτζσ, θμερίδεσ, ςεμινάρια, 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, κλθρϊςεισ, ευχζσ λόγω εορτϊν, κ.ά. Είναι ευνόθτο ότι θ 

διατιρθςθ μιασ ανάλογθσ επικοινωνίασ ςε τακτά διαςτιματα και για βάκοσ χρόνου 

μπορεί να λειτουργιςει και ωσ είδοσ διαφιμιςθσ και προβολισ του φορζα.  

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 29 Ζκκεςθ ςχετικι με τουσ θλεκτρονικοφσ λογαριαςμοφσ των εκπαιδευόμενων  

για διάφορεσ ενθμζρωςεισ 

Αναλογικά θ επόμενθ ζκκεςθ παρουςιάηει τα θλεκτρονικά ςτοιχεία 

επικοινωνίασ (email & social_media_ac) με τουσ εκπαιδευτζσ του φορζα 

κατάρτιςθσ. Θ ζκκεςθ αυτι κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για κάκε είδουσ 

γενικι ενθμζρωςθ από τθ μεριά του φορζα προσ τουσ εκπαιδευτζσ όπωσ πικανζσ 

αλλαγζσ προγράμματοσ, κ.ά. Επίςθσ κα μποροφςε να αναρτθκεί ςε κάποια 

εκπαιδευτικι πλατφόρμα διευκολφνοντασ τθν επικοινωνία εκπαιδευτϊν και 

εκπαιδευόμενων για ηθτιματα εκπαιδευτικοφ περιεχόμενου.  

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 30 Ζκκεςθ ςχετικι με τουσ θλεκτρονικοφσ λογαριαςμοφσ των εκπαιδευτϊν 

για διάφορεσ ενθμερϊςεισ 
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4.3. υμπεράςματα 

 Θ Access βάςθ δεδομζνων που αναπτφχκθκε , ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 

εργαςίασ, επιτελεί όλεσ τισ ηθτοφμενεσ λειτουργίεσ οικονομικισ φφςεωσ για 

αυτοχρθματοδοτοφμενα προγράμματα κατάρτιςθσ, όπωσ αυτζσ προζκυψαν από 

τθν ςχετικι ζρευνα με τουσ ςυγκεκριμζνουσ φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν 

κατάρτιςθσ.  

 Θ λειτουργία και θ μορφι τθσ είναι εφχρθςτθ και απλι για τισ πλθροφορίεσ 

που διαχειρίηεται, ενϊ ταυτόχρονα παρζχει ςθμαντικά εργαλεία που μποροφν 

κάκε φορά να τροποποιοφνται ανάλογα με τισ ανάγκεσ όπωσ τα ερωτιματα, οι 

φόρμεσ και οι εκκζςεισ. Επίςθσ, υπάρχει θ δυνατότθτα να εξάγονται τα δεδομζνα 

των πινάκων ι των ερωτθμάτων ςε αρχεία πολλϊν διαφορετικϊν μορφϊν ι και να 

ειςάγονται δεδομζνα από άλλα προγράμματα τθσ Microsoft και όχι μόνο. Για 

παράδειγμα, είναι εφικτό ςτισ φόρμεσ ι ςτισ εκκζςεισ τθσ εφαρμογισ, να 

ςυμπεριλαμβάνονται αρχεία που ζχουν δθμιουργθκεί ςε άλλα προγράμματα 

(word, excel, powerpoint). Συχνά, θ ειςαγωγι / εξαγωγι δεδομζνων δεν διατθρεί 

τθν ενεργό ςχζςθ με τθν πθγι των δεδομζνων, δθλαδι όταν ειςάγονται δεδομζνα 

τθσ access ςτο excel τα δεδομζνα είναι επίκαιρα τθ ςτιγμι τθσ ειςαγωγισ. Αν όμωσ 

ο χριςτθσ τροποποιιςει τα δεδομζνα τθσ access τότε τα δεδομζνα που ζχουν 

ειςαχκεί ςτο excel είναι ανεπίκαιρα, μζχρι βζβαια να ειςαχκοφν ξανά. Υπάρχουν 

ωςτόςο διαδικαςίεσ που διαςφαλίηουν τθν ανανζωςι τουσ είτε αυτόματα είτε 

χειροκίνθτα (Kronke & Boyle, 2017). Αυτό είναι ίςωσ αρκετά χριςιμο για ζνα φορζα 

κατάρτιςθσ λόγω του ότι ιδθ πικανότθτα κατζχει μεγάλο όγκο πλθροφοριϊν ςε 

κειμενογράφουσ όπωσ το word ι ςε υπολογιςτικά φφλλα όπωσ το excel, τα οποία 

ενδεχομζνωσ να είναι χριςιμο να ταξινομθκοφν και να περαςτοφν ςε access.  

 Επίςθσ ζνασ ιδιαίτερα λειτουργικόσ τρόποσ χριςθσ των εφαρμογϊν ΒΔ είναι 

θ δθμιουργία διαφορετικϊν βάςεων δεδομζνων ανάλογα με το αντικείμενο ι τισ 

πλθροφορίεσ προσ διαχείριςθ, οι οποίεσ είναι ζτςι ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να 

επικοινωνοφν μεταξφ τουσ (Frye, 2007). Για παράδειγμα, ζνασ φορζασ κατάρτιςθσ 

είναι δυνατό να ζχει μια βάςθ δεδομζνων με πλθροφορίεσ οικονομικισ φφςεωσ 
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ςχετικζσ με τα προγράμματα κατάρτιςθσ (όπωσ θ παροφςα ΒΔ ςτο πλαίςιο τθσ 

εργαςίασ) και ταυτόχρονα και μια άλλθ βάςθ δεδομζνων ςτθν οποία να καταχωρεί 

εκπαιδευτικοφ τφπου πλθροφορίεσ ςχετικά με το κακζνα από τα προςφερόμενα 

προγράμματα κατάρτιςθσ και οι οποίεσ φυςικά να μποροφν να επικοινωνοφν 

μεταξφ τουσ.  

Επιπλζον είναι εφικτό να χρθςιμοποιθκοφν και μακροεντολζσ (ςειρζσ 

αυτοματοποιθμζνων βθμάτων) οι οποίεσ να εκτελοφν πικανζσ ηθτοφμενεσ ςυχνά 

χρθςιμοποιοφμενεσ λειτουργίεσ, τισ οποίεσ επιλζγει ο χριςτθσ λόγω του ότι τον 

εξυπθρετοφν. Μια μακροεντολι, αφοφ καταςκευαςτεί με τθν ηθτοφμενθ ενζργεια, 

μπορεί να αποκθκευτεί και να επαναχρθςιμοποιθκεί, προςφζροντασ περαιτζρω 

λειτουργικότθτα ςτο φορζα κατάρτιςθσ. Για παράδειγμα, είναι εφικτό ςτθ φόρμα 

ειςαγωγισ ςτοιχείων των εκπαιδευόμενων να υπάρχει ζνα «κουμπί» το οποίο να 

βγάηει αυτόματα ζναν πίνακα με τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευόμενοσ ςτο ίδιο 

πρόγραμμα κατάρτιςθσ. Επίςθσ ανάλογα με το τι ηθτείται, είναι εφικτό να 

δθμιουργθκοφν και ομάδεσ μακροεντολϊν οι οποίεσ ενδζχεται να απλοποιοφν 

ακόμα περιςςότερο τισ κακθμερινζσ λειτουργίεσ του χριςτθ τθσ ΒΔ (Lambert, 

2007).  

 Επιπλζον υπάρχει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ διαφόρων γραφθμάτων, 

μζςω υπαρχόντων ςυςχετιηόμενων πινάκων, το οποίο ενδεχομζνωσ είναι αρκετά 

χριςιμο ςτοιχείο για το φορζα κατάρτιςθσ, δεδομζνου ότι παρζχει με εφκολο 

τρόπο τθν εποπτικι ςφνοψθ δεδομζνων, θ οποία μπορεί να υποβοθκιςει ςτθν 

εξαγωγι ςυμπεραςμάτων.  

 Τζλοσ υπάρχουν τρόποι να κλειδϊνονται κάποιεσ φόρμεσ ι ςυγκεκριμζνα 

πεδία ςτισ φόρμεσ (Bluttman, 2005) είτε για λόγουσ αςφαλείασ είτε για λόγουσ 

προςταςίασ των δεδομζνων, κ.ά. κάτι που πικανότθτα κα είναι χριςιμο ςτο φορζα 

κατάρτιςθσ κακϊσ του παρζχει μια ακόμα δυνατότθτα προςταςίασ των δεδομζνων.  

 Είναι φυςικά ςαφζσ ότι θ παροφςα ΒΔ μπορεί ςχετικά εφκολα να επεκτακεί 

με επιπλζον πίνακεσ, επιπλζον υπολογιςμοφσ δεικτϊν, κ.ά. 
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5.  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΖΗΣΗΗ ΠΟΡΙΜΑΣΩΝ – 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΟΥΕΛΗ  

 

 

 

Θ χριςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων είναι ραγδαία και με τεράςτια 

οφζλθ για τισ επιχειριςεισ, τουσ φορείσ και τουσ οργανιςμοφσ. Είναι λοιπόν 

προφανζσ, ότι θ αξιοποίθςθ τθσ κατάλλθλθ τεχνολογίασ ςτο χϊρο των φορζων τθσ 

Συνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΣΕΚ) κα προςδϊςει ανταγωνιςτικά 

πλεονεκτιματα ςε οργανωςιακοφσ, διοικθτικοφσ και κοινωνικοφσ άξονεσ, 

ςυμβάλλοντασ ςτθν ευελιξία, ςτθν εμβζλεια, ςτον καλφτερο ςυντονιςμό, ςτθν 

λειτουργικότθτα και υποςτιριξθ του κακθμερινοφ κφκλου εργαςιϊν κακϊσ και 

ςτθν λιψθ αποφάςεων ςτρατθγικισ και επιμζρουσ πολιτικϊν του φορζα.  

Θ παροφςα ζρευνα επιχείρθςε να αναδείξει τισ ανάγκεσ διαχείριςθσ και 

αξιοποίθςθσ πλθροφοριϊν κατά τον προγραμματιςμό, τον ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ από φορείσ υπθρεςιϊν προγραμμάτων ΣΕΚ 

ειδικά για αυτοχρθματοδοτοφμενα προγράμματα κατάρτιςθσ που απευκφνονται 

ςε εργαηομζνουσ και ςτελζχθ επιχειριςεων.  

Από τθν ποιοτικι ζρευνα που υλοποιικθκε με τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ερωτθκζντεσ των φορζων ΣΕΚ, επιδιϊχτθκε να αποτυπωκεί θ προςωπικι και 

γενικότερθ προοπτικι ςχετικά τισ ανάγκεσ διαχείριςθσ πλθροφοριϊν για τθν 

υποβοικθςθ των λειτουργιϊν τουσ. Μζςα από τθν ανάλυςθ και τθν ερμθνεία των 

ερευνθτικϊν δεδομζνων, αναδείχτθκαν και κατθγοριοποιικθκαν οι ανάγκεσ 
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διαχείριςθσ πλθροφοριϊν ϊςτε να οδθγιςουν ςτθν επιλογι του κατάλλθλου, βάςθ 

τθσ ζρευνασ, λογιςμικοφ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ μιασ εφαρμογισ βάςεων 

δεδομζνων για τθν διαχείριςθ προγραμμάτων ΣΕΚ τόςο ςτο επίπεδο ςχεδιαςμοφ 

όςο και ςτο επίπεδο υλοποίθςθσ, με κριτιρια λειτουργικότθτασ, απλότθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ.  

Σαφζςτατα θ εφαρμογι που αναπτφχκθκε ςυνοδευτικά με τθν παροφςα 

εργαςία, δεν κα ιταν δυνατό να αποτελεί πλθροφοριακό ςφςτθμα. 

Καταςκευάςτθκε ωςτόςο μια χρθςτικι βάςθ δεδομζνων θ οποία μπορεί να 

λειτουργιςει ςε κάκε φορζα κατάρτιςθσ και μπορεί να ςυλλζξει δεδομζνα ςχετικά 

με το κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ (τίτλοσ, κατθγορίεσ δαπανϊν, ςφνολο 

δαπανϊν, ςφνολο ωρϊν του προγράμματοσ, πλικοσ ςυμμετεχόντων, κ.ά), τουσ 

εκπαιδευόμενουσ που ςυμμετζχουν ςτο κάκε πρόγραμμα (ατομικά ςτοιχεία, ποςό 

διδάκτρων, δόςεισ, υπόλοιπο οφειλισ, το αν ζλαβαν ι όχι πιςτοποίθςθ, τθν άποψι 

τουσ για το πρόγραμμα που παρακολοφκθςαν, κ.ά) κακϊσ και τουσ εκπαιδευτζσ 

του κάκε προγράμματοσ (ατομικά ςτοιχεία, ειδικότθτα, ωρομίςκιο, ςφνολο ωρϊν, 

αμοιβι, κ.ά). Βάςθ αυτϊν των ςτοιχείων καταχωρεί και επεξεργάηεται όλεσ τισ 

αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ. Επιπλζον διακζτει ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ όπωσ ΚΑΚ 

(κόςτοσ ανά καταρτιηόμενο), ΩΚΑΚ (ωριαίο κόςτοσ ανά καταρτιηόμενο), ΠΣΠ 

(προτεινόμενθ τιμι πϊλθςθσ του προγράμματοσ), ΠΚΕ (πικανό εκτιμϊμενο 

κζρδοσ του προγράμματοσ). Οι δείκτεσ αυτοί (κακϊσ και άλλοι που είναι δυνατό 

να καταςκευαςτοφν) μποροφν να λειτουργιςουν υποβοθκθτικά ςτθ λιψθ 

αποφάςεων ςε διοικθτικό επίπεδο ςτο φορζα.  

Στθν εφαρμογι ζγινε ειςαγωγι ενδεικτικϊν δεδομζνων ςυγκεκριμζνα ζξι (6) 

προγράμματων κατάρτιςθσ, τεςςάρων (4) εκπαιδευτϊν και πζντε (5) 

εκπαιδευόμενων (με όλα τα αντίςτοιχα ςτοιχεία αυτϊν) με ςκοπό να ελεγχκεί θ 

ορκότθτα και θ λειτουργικότθτα τθσ εφαρμογισ. Ο ζλεγχοσ οδιγθςε ςε κετικά 

αποτελζςματα που ςθμαίνει ότι θ βάςθ, για τισ παραπάνω ςυγκεκριμζνεσ 

λειτουργίεσ που επιτελεί, λειτουργεί ικανοποιθτικά.  
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Οι περιοριςμοί τθσ ζρευνασ ςχετίηονται κυρίωσ με το μικρό δείγμα των δζκα 

(10) φορζων παροχισ υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ κακϊσ και με το μζγεκοσ των ζργων 

που διαχείηονται (περίπου ςτα δζκα με είκοςι προγράμματα κατάρτιςθσ ετθςίωσ), 

το οποίο δεν είναι ίςωσ αντιπροςωπευτικό για το μζγεκοσ των ζργων που 

υλοποιοφνται από τουσ φορείσ ΣΕΚ ςε πανελλινιο επίπεδο. Επιπλζον ςτο δείγμα 

των δζκα φορζων δεν υπιρχε κάποια μεγάλθ επιχείρθςθ θ οποία να παρζχει 

ενδοεπιχειρθςιακι εκπαίδευςθ ςτα ςτελζχθ τθσ (για το λόγο οι επιχειριςεισ αυτζσ 

είναι κυρίωσ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ακινα). Ζτςι θ ζρευνα ςτερείται του χϊρου τθσ 

ενδοεπιχειρθςιακισ κατάρτιςθσ και εςτιάηει αποκλειςτικά ςτθ διεπιχειρθςιακι 

κατάρτιςθ ςτελεχϊν και εργαηομζνων. Τζλοσ θ επιλογι των δζκα φορζων δεν ζγινε 

δειγματολθπτικά από κάποιο μθτρϊο αλλά βαςίςτθκε ςτθ μζκοδο τθσ 

δειγματολθψίασ τυπικισ περίπτωςθσ (typical case sampling), με επιλογι βάςθ δφο 

παραγόντων α) τθσ ποιότθτασ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν τουσ, β) του 

ενδιαφζροντοσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν ζρευνα.  

Βάςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ υλοποιικθκε και θ εφαρμογι θ οποία 

αναλογικά ςαφϊσ κα ιταν περιοριςτικι για ζνα μεγάλο φορζα κατάρτιςθσ ο 

οποίοσ διαχειρίηεται υψθλό πλικοσ προγραμμάτων ετθςίωσ. Επιπλζον θ εφαρμογι 

αφορά μόνο ςτισ ανάγκεσ των αυτοχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ τα οποία εκ φφςεωσ ζχουν πιο ελεφκερο διαχειριςτικό πλαίςιο και 

ταυτόχρονα λιγότερθ γραφειοκρατία ςε ςχζςθ με τα ςυγχρθματοδοτοφμενα από 

το ΕΣΡΑ προγράμματα που κα ιταν ίςωσ αρκετά δφςκολο να διερευνθκοφν ςτθν 

παροφςα περίοδο 2014-2020, λόγω τθσ μεταβλθτότθτάσ τουσ. Ταυτόχρονα θ 

εφαρμογι επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθν υποβοικθςθ των διοικθτικϊν και 

λειτουργικϊν ηθτθμάτων του φορζα και όχι ςτο αυτοφςιο εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτιςθσ το οποίο κα μποροφςε να αποτελζςει 

ζνα νζο αντικειμζνο προσ μελζτθ και υλοποίθςθ (για παράδειγμα θ ανάπτυξθ μιασ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ μάκθςθσ με τα προγράμματα κατάρτιςθσ του φορζα με 

πολυμεςικό και διαδραςτικό ςτυλ μάκθςθσ, με κοινότθτεσ ςυνεργαςίασ και 

δικτφωςθσ, κ.ά).  
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 Συμπεραςματικά θ ζρευνα κατζδειξε από μια άποψθ τθν γενικότερθ 

ςυνειδθτοποίθςθ και ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων ςτθν ουςιαςτικι αξιοποίθςθ 

των τεχνολογιϊν και τθν αναγνϊριςθ αυτϊν ωσ ςτοιχείο προςτικζμενθσ αξίασ ςε 

ζνα απαιτθτικό περιβάλλον ρευςτότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ. Αυτό είναι ίςωσ 

ζνα ιδιαίτερα κετικό ςτοιχείο λόγω τθσ ταχείασ εξζλιξθσ τθσ τεχνολογίασ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν απαιτοφμενθ προςαρμογι ςτισ αλλαγζσ που επιφζρει. Θ κετικι 

απόψθ ωςτόςο κα υποβοθκιςει ςτο να είναι προετοιμαςμζνοι να ςυμβαδίςουν με 

τισ νεότερεσ τάςεισ όπωσ αυτζσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςε cloud, των 

web databases, των ανοιχτϊν λογιςμικϊν, των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων μζςων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, κ.ά. τα οποία κα εναρμονίηονται ςε επίπεδο ςτρατθγικισ με 

τουσ οργανωςιακοφσ ςτόχουσ τουσ.  

 Βάςθ όλων των παραπάνω προκφπτουν κάποιεσ προτάςεισ που κα 

ςχετίηοταν με ηθτιματα όπωσ: 

α)  τθν προαγωγι ανάλογθσ ζρευνασ ςε μεγαλφτερο εφροσ φορζων 

κατάρτιςθσ,  

β)  τθν πιλοτικι χριςθ τθσ βάςθσ ςε φορείσ κατάρτιςθσ με ςτόχο τθν 

αξιολόγθςθ και διεφρυνςθ των δυνατοτιτων τθσ ι και τον πικανό επαναςχεδιαςμό 

τθσ,  

γ) τθν επεκταςιμότθτα τθσ παροφςασ ΒΔ με περαιτζρω ςτοιχεία από αφοροφν 

ςτο φορζα κατάρτιςθσ και ςχετίηονται με πάγιεσ δαπάνεσ του φορζα (εκτόσ από τα 

ςτοιχεία των προγραμμάτων κατάρτιςθσ, εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτϊν) όπωσ 

γραμματειακι υποςτιριξθ, υπάλλθλοι κακαριότθτασ, κ.ά. κακϊσ και με 

περιςςότερουσ υπολογιςτικοφσ δείκτεσ που ενδεχομζνωσ υποβοθκοφν ακόμα 

περιςςότερο τισ λειτουργίεσ του φορζα ςε διάφορα επίπεδα,  

δ)  τθν εξοικείωςθ των ίδιων των φορζων με τθν υλοποίθςθ ανάλογων 

διαχειριςτικϊν βάςεων δεδομζνων ίςωσ από ςτελζχθ ι εργαηόμενουσ του ίδιου 

του φορζα κατάρτιςθσ, το οποίο πικανότθτα κα παρείχε ςθμαντικζσ διευκολφνςεισ 

ςτο διοικθτικό μζροσ των εργαςιϊν του φορζα, ςε ςυνδυαςμό με τισ όποιεσ 

απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ, προςκικεσ και αλλαγζσ που κα επικυμοφςε ο κάκε 
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ςυγκεκριμζνοσ φορζασ και κα ιταν εφικτό να υλοποιθκοφν από άτομο του ίδιου 

του φορζα, 

ε)  τθν καταςκευι ανάλογθσ web βάςθσ δεδομζνων, το οποίο είναι μια 

ενδιαφζρουςα πρόταςθ λόγω τθσ ςυνεχϊσ επεκτατικισ τάςθσ των διαχειριςτικϊν 

λογιςμικϊν ςε cloud και των ανοιχτϊν διαχειριςτικϊν λογιςμικϊν, παρά τθν τωρινι 

επιφυλακτικότθτα των φορζων κατάρτιςθσ, θ οποία πικανόν να οφείλεται ςτθ 

διαχείριςθ πλθροφοριϊν οικονομικισ φφςθσ, 

η) τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ e-KΔΒΜ, ςε επίπεδο διοικθτικό, 

εκπαιδευτικό και οικονομικό κ.ά, θ λειτουργία των οποίων μζχρι ςτιγμισ ανζδειξε 

τόςο τθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ και λειτουργίασ τουσ όςο και τισ αδυναμίεσ και τα 

προβλιματά τουσ, δεδομζνου ότι ςίγουρα πρόκειται για πολφπλοκο εγχείρθμα 

λόγω των πολλϊν και ςφνκετων ηθτθμάτων που πρζπει να επιλυκοφν (Δαγδιλζλθσ, 

et al., 2016). 

 Θ γενικότερθ και βακφτερθ εξοικείωςθ με τθν ουςιαςτικι αξιοποίθςθ των 

διαφόρων τεχνολογιϊν είναι πλζον ςθμαντικό ςτοιχείο για κάκε ςφγχρονο 

επαγγελματία και όχι μόνο. Ειδικά ςτο χϊρο των φορζων επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ απαιτείται θ χριςθ τεχνολογιϊν ςε τρεισ βαςικοφσ διακριτοφσ τομείσ 

δθλαδι ςτο διοικθτικό τομζα, ςτον εκπαιδευτικό τομζα αλλά και ςτον τομζα που 

ςχετίηεται με τθν χριςθ και αξιοποίθςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ.  

Θ υϊοκζτθςθ και εμβάκυνςθ των φορζων ςτουσ τομείσ αυτοφσ ςε ςυνδυαςμό 

με τισ απαιτοφμενεσ οργανωςιακζσ αλλαγζσ και τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων, 

γνϊςεων και ςτάςεων του ανκρϊπινου δυναμικοφ των φορζων δθμιουργεί το 

πρόςφορο ζδαφοσ για ζνα ενιαίο ολιςκθτικό ςφνολο με ςκοπό τθ βιωςιμότθτα και 

ευδοκίμθςι τουσ.  
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

 

 

7.1. Ερωτηματολόγιο που δόθηκε ςτουσ ςυμμετεχόντεσ 

φορείσ  
 

ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΚΣΙΜΘΘ ΓΝΩΜΘ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘΝ  

ΜΕΛΕΣΘ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ  

ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΤΝΕΧΙΗΟΜΕΝΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΚΑΣΑΡΣΙΘ (ΕΚ) 

Στο πλαίςιο μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ (ΜΔΕ) ςτο τμιμα Ε.Κ.Ρ. / 

ΡΑ.ΜΑΚ με κζμα «Μελζτθ Ραραμζτρων Ανάπτυξθσ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ 

Ρρογραμμάτων ΣΕΚ», με επιβλζποντα τον κ. Σταμπουλι Μιλτιάδθ – Επίκουρο 

Κακθγθτι, κα ςασ παρακαλοφςα για τθν ςυμπλιρωςθ του παρακάτω 

ερωτθματολογίου. Θ γνϊμθ και θ εμπειρία ςασ είναι απαραίτθτθ, για τθν 

διεξαγωγι τθσ εργαςίασ. Τα ςτοιχεία ςασ ςυμπλθρϊνονται προαιρετικά και ςε 

κάκε περίπτωςθ τθρείται θ αρχι προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων. Θ 

ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου ςυνοδεφεται και με προςωπικι ςυνζντευξθ 

(ςτθν ϊρα και ςτο χϊρο που επικυμείτε).  

ασ ευχαριςτώ εκ των προτζρων… 
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ΕΡΩΣΘΘ 1 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

ε ποιο βακμό κεωρείτε ότι 

επθρεάηονται οι 

κακθμερινζσ ςασ εργαςίεσ 

από τισ τεχνολογίεσ που 

χρθςιμοποιείτε ςτο χϊρο 

εργαςίασ ςασ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 2 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

ε ποιο βακμό επθρεάηεται 

θ αποδοτικότθτα των 

βαςικϊν ςτελεχϊν ςτθν 

επιχείρθςι ςασ από πνεφμα 

ομαδικότθτασ, 

ςυνεργαςίασ, δικτφωςθσ; 

     

 

 

ΕΡΩΣΘΘ 3 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

ε ποιο βακμό επθρεάηεται 

θ αποδοτικότθτα των 

βαςικϊν ςτελεχϊν ςτθν 

επιχείρθςι ςασ από τθν 

ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν; 
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ΕΡΩΣΘΘ 4 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

ε ποιο βακμό επθρεάηεται 

θ αποδοτικότθτα των 

βαςικϊν ςτελεχϊν ςτθν 

επιχείρθςι ςασ από τθν 

ανάκεςθ ι τθν 

αποκζντρωςθ 

αρμοδιοτιτων; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 5 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Θεωρείτε ότι υπάρχει 

ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν 

απόδοςθ του φορζα ςασ ςε 

ςχζςθ με τουσ τρόπουσ 

διαχείριςθσ των εργαςιϊν 

ςασ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 6 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Θεωρείτε ότι υπάρχει 

ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτουσ 

ςτόχουσ του φορζα ςασ ςε 

ςχζςθ με τουσ τρόπουσ 

διαχείριςθσ των εργαςιϊν 

ςασ; 
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ΕΡΩΣΘΘ 7 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Τπάρχουν ηθτιματα 

διοικθτικά ι και 

διαχειριςτικά που νομίηετε 

ότι απαιτοφν 

βελτιςτοποίθςθ χειριςμϊν 

από τθν πλευρά ςασ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 8 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Θεωρείτε ότι κάνετε πλιρθ 

χριςθ τθσ ςθμερινισ 

τεχνολογίασ με ςκοπό τθν 

επίτευξθ των ςτόχων του 

φορζα ςασ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 9 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

ε ποιο βακμό είςτε 

ευχαριςτθμζνοι από τα 

ςυςτιματα τεχνολογίασ και 

επικοινωνιϊν που ζχετε 

επιλζξει να 

χρθςιμοποιιςετε; 
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ΕΡΩΣΘΘ 10 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

ε ποιο βακμό ςασ 

ενδιαφζρει θ 

μοντελοποίθςθ των 

επιχειρθματικϊν 

διαδικαςιϊν ςασ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 11 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

ε ποιο βακμό κεωρείτε ότι 

ςασ είναι εφικτό να 

αξιολογιςετε και πικανόν 

να εφαρμόςετε τθν 

αναδυόμενθ τεχνολογία 

των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων ςτο φορζα 

ςασ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 12 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

ε ποιο βακμό κα ςασ 

ενδιζφερε θ εγκατάςταςθ 

ενόσ πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ 

προςαρμοςμζνου ςτισ 

ανάγκεσ του φορζα ςασ; 
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ΕΡΩΣΘΘ 13 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Πόςο κα ςασ ενδιζφερε θ 

ιδανικι επιχειρθματικι 

αςφάλεια και οι 

εμπορεφςιμεσ δεξιότθτεσ 

που ςυμβάλλουν ςτον 

αφαιρετικό ςυλλογιςμό, 

ςτθ ςυςτθμικι ςκζψθ, ςτθ 

ςυνεργαςία, ςτον 

πειραματιςμό και ςτθν 

καινοτομία; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 14 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Τπάρχει γενικά το ερϊτθμα 

του «κατά πόςο θ 

εγκατάςταςθ ενόσ 

προςαρμοςμζνου 

πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ αξίηει το 

κόςτοσ επζνδυςθσ που 

απαιτείται». Πόςο ςασ 

προβλθματίηει το 

ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα; 
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ΕΡΩΣΘΘ 15 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Κατά πόςο κα ςασ 

προβλθμάτιηε θ ευκφνθ του 

κόςτουσ τθσ προςταςίασ 

του ςυςτιματοσ και των 

δεδομζνων του; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 16 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

ε τι βακμό χρθςιμοποιείτε 

τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ ςτισ υπθρεςίεσ 

ςασ ι / και ςτθν 

προςζγγιςθ νζων πελατϊν; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 17 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

ε τι βακμό πιςτεφετε ότι το 

κόςτοσ τθσ ιςτοςελίδασ του 

φορζα ςασ αντιςτακμίηεται 

από τα οφζλθ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 18 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Πόςο πιςτεφετε ςτθν 

οργάνωςθ των 

επιχειρθματικϊν ςασ 

δραςτθριοτιτων; 
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ΕΡΩΣΘΘ 19 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

υμφωνείτε με τθν άποψθ 

ότι πρζπει να υπάρχει 

κατάλλθλθ ςχζςθ ανάμεςα 

ςτο κόςτοσ των δεδομζνων 

και τθν αξίασ τθσ χριςθσ 

τουσ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 20 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Πόςο κα ςασ ενδιζφερε θ 

ταυτόχρονθ και γριγορθ 

επεξεργαςία πολλϊν και 

διαφορετικϊν εργαςιακϊν 

αντικειμζνων; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 21 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Κατά πόςο κα είςαςταν 

διατεκιμζνοι ςτο να 

προβείτε ςε διάφορεσ 

οργανωςιακζσ αλλαγζσ; 
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ΕΡΩΣΘΘ 22 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Κατά πόςο ςυμφωνείτε με 

τθν άποψθ ότι οι 

επιχειρθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ 

περιλαμβάνουν 

διαςυνδζςεισ που αφοροφν 

ςτισ αλλθλεπιδράςεισ των 

δραςτθριοτιτων μζςα ςτθν 

αλυςίδα αξίασ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 23 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Κατά πόςο ςυμφωνείτε με 

τθν άποψθ ότι μια 

επιχείρθςθ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει τεχνικζσ 

«εγκλωβιςμοφ» των 

πελάτων τθσ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 24 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ μπορεί 

μια επιχείρθςθ να 

χρθςιμοποιιςει κατάλλθλο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα ωσ 

ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα; 
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ΕΡΩΣΘΘ 25 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ είναι 

εφικτό να μειωκοφν τα 

κόςτθ ςασ ςτισ παροφςεσ 

οικονομικζσ ςυνκικεσ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 26 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ είναι 

εφικτό το να ενιςχφςετε 

περαιτζρω τισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ ςασ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 27 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Πιςτεφετε ςτθν άποψθ ότι« 

θ αξία των αφλων οφελϊν 

(ανκρϊπινο δυναμικό, 

φιμθ, κ.ά) μπορεί να είναι 

μια φρόνιμθ επζνδυςθ»; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 28 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Πόςο κα ςασ ενδιζφερε θ 

online διαχείριςθ των 

δεδομζνων ςασ; 
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ΕΡΩΣΘΘ 29 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Πόςο αςφαλι κεωρείται 

τθν online διαχείριςθ των 

δεδομζνων ςασ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 30 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Εχετε χρθςιμοποιιςει 

ανοιχτά λογιςμικά είτε 

διαχειριςτικοφ είτε 

εκπαιδευτικοφ τφπου; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 31 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Πόςο αςφαλι κεωρείτε τθ 

χριςθ των ανοιχτϊν 

λογιςμικϊν για 

διαχειριςτικοφσ και 

διοικθτικοφσ ςκοποφσ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 32 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Κατά πόςο ςυμφωνείται με 

τθν άποψθ ότι τα ανοιχτά 

λογιςμικά διαχείρςθσ είναι 

βιϊςιμθ εναλλακτικι λφςθ; 
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ΕΡΩΣΘΘ 33 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Κατά πόςο κα ςασ 

ενδιζφερε μια εφαρμογι 

ΒΔ προςαρμοςμζνθ ςτισ 

ανάγκεσ ςασ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 34 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ θ ςυχνι 

αντικατάςταςθ υλικοφ 

εξοπλιςμοφ (hardware) 

επθρεάηει τισ ςτρατθγικζσ 

ανταγωνιςμοφ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 35 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Θεωρείται ότι ο ίδιοσ ι οι 

βαςικοί ςυνεργάτεσ ςασ 

ζχετε αρκετι επιμονι, 

υπομονι και γνϊςεισ ςτθν 

εφαρμογι και υλοποίθςθ 

των διαφόρων 

τεχνολογικϊν λφςεων που 

υπάρχουν ςιμερα; 

     

 

  



Μελζτθ Ραραμζτρων για τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων ΣΕΚ 
7. Ραράρτθμα  
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Page 214 

ΕΡΩΣΘΘ 36 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Θα ςασ ενδιζφερε κάποιο 

ιδιόκτθτο λογιςμικό που 

πλθροί τισ ανάγκεσ ςασ ςε 

διαχειριςτικό επίπεδο; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 37 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Θα ςασ ενδιζφερε κάποιο 

λογιςμικό με άδειεσ χριςθσ 

που πλθροί τισ ανάγκεσ ςασ 

ςε διαχειριςτικό επίπεδο; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 38 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Πόςο πιςτεφετε ςτθν 

άποψθ ότι ο επαγγελματίασ 

τθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων 

πρζπει να γνωρίηει ςχετικά 

με τθν τεχνολογία των 

βάςεων δεδομζνων; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 39 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Σι εμπιςτοςφνθ ζχετε ςτο 

επίπεδο γνϊςεων των 

εργαηομζνων ςασ ςτον 

τομζα τθσ τεχνολογίασ; 
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ΕΡΩΣΘΘ 40 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Κατά πόςο ςυμφωνείτε με 

τθν άποψθ τθσ περαιτζρω 

εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ των ςτελεχϊν 

ςασ ςε κζματα τεχνολογίασ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 41 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Θεωρείται ότι κα είχε 

κάποια χρθςιμότθτα για 

εςάσ μια χρθςτικι 

ιδιόκτθτθ εφαρμογι 

διαχείριςθσ δεδομζνων; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 42 ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΤ 

 

ΠΟΛΤ ΑΡΚΕΣΑ 
 

ΕΛΑΧΙΣΑ 
 

ΚΑΘΟΛΟΤ 
 

Κατά πόςο ςυμφωνείτε με 

τθν ιδζα τθσ εκπαίδευςθσ 

των ςτελεχϊν ςασ για τθ 

χριςθ διαχειριςτικισ 

εφαρμογισ; 

     

 

ΕΡΩΣΘΘ 43 1-2 
 

2-4 Πάνω 
από 5 

 

Αλλο  

ε τι πλικοσ χρθςτϊν 

απευκφνεται το ςφςτθμα 

που κα επιλζγατε ςτον 

φορζα ςασ; 
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ΕΡΩΣΘΘ 44      

Σι είδουσ περιβάλλον κα 

προτιμοφςατε να μια 

διαχειριςτικι εφαρμογι 

βάςεων δεδομζνων; 

 

Α) γραφικό 

Β) χριςθ εντολϊν 

Γ) γραφικό και χριςθ εντολϊν  

Δ) Άλλο (περιγράψτε)…………….………………… 

 

ΕΡΩΣΘΘ 45      

Σι είδουσ λειτουργίεσ κα 

προτιμοφςατε να ζχει μια 

διαχειριςτικι εφαρμογι 

βάςεων δεδομζνων; 

 

Α) εκτυπϊςεισ 

Β) μακθματικοί – ςτατιςτικοί υπολογιςμοί 

Γ) υπολογιςμόσ δεικτϊν οι οποίοι να υποβοθκοφν 

ςε ςυγκρίςεισ και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 

Δ) ειςαγωγι και διαχείριςθ δεδομζνων 

(ταξινόμθςθ, αναηιτθςθ, επεξεργαςία, κ.ά) 

Ε) ςτοιχεία ςχετικά με τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα  

Η) ςτοιχεία ςχετικά με τουσ εκπαιδευτζσ 

Θ) ςτοιχεία ςχετικά με τουσ εκπαιδευόμενουσ 

 

ΕΡΩΣΘΘ 46      

Περίπου πόςοσ είναι ο 

αρικμόσ των 

αυτοχρθματοδοτοφμενων 

προγραμμάτων 

εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ που 

διαχειρίηεται και υλοποιεί ο 

φορζασ ςασ ςε ετιςια 

βάςθ; 

Α) το πολφ 10 

Β) το πολφ 20 

Γ) το πολφ 40 

Δ) πάνω από 40 

Ε) Άλλο (περιγράψτε)……………………………….. 
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ΔΘΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

………………………………………………………………….......................................................... 

ΟΝΟΜΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΦΟΡΕΑ 

……………………………………………………………………………............................................... 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

………….................................................................................................................. 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ 

……………................................................................................................................  

EMAIL  

……………................................................................................................................  

WEBSITE 

………….................................................................................................................. 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ 

………………………………………………............................................................................. 

ΘΕΘ ΣΟ ΦΟΡΕΑ 

……………………........................................................................................................  
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7.2. Ερωτήςεισ προςωπικήσ ςυνέντευξησ με τουσ υπεύθυνουσ 

ςυμμετεχόντεσ των φορέων παρόχων υπηρεςιών 

κατάρτιςησ 

1. Ερωτιςεισ ςχετικά με τθ γενικότερθ άποψθ τθσ χριςθσ των ΣΠΕ ςτο 

ςφνολο των εργαςιϊν του φορζα 

1.1. το διαχειριςτικό μζροσ; 

1.2. το εκπαιδευτικό μζροσ; 

1.3. Ωσ ςυνολικό ςτοιχείο προςτικζμενθσ αξίασ; 

2. Ερωτιςεισ ςχετικζσ με τισ υπάρχουςεσ διαχειριςτικζσ εφαρμογζσ που ιδθ 

χρθςιμοποιοφν 

2.1. Ποια λογιςμικά; 

2.2. Σι λειτουργίεσ εκτελοφν ςυνικωσ; 

2.3. Πόςο εφχρθςτα είναι; 

2.4. Πόςο ικανοποιθμζνοι είναι από αυτά; 

2.5. Καλφπτουν το ηθτοφμενο όγκο των απαιτοφμενων εργαςιϊν; 

2.6. Ζχουν τθν επικυμθτι ςυμβατότθτα; 

3. Ερωτιςεισ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ πλιρουσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

(Π) προςαρμοςμζνου ςτισ ανάγκεσ του φορζα 

3.1. Πωσ το φαντάηονται; 

3.2. χζςθ κόςτουσ – απόδοςθσ; 

3.3. Πωσ κα αντιμετϊπιηαν τισ απαιτοφμενεσ οργανωςιακζσ αλλαγζσ; 
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3.4. Ποια θ άποψθ για τθν επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ των ςτελεχϊν και 

εργαηομζνων που πικανόν κα χειρίηονταν ζνα ανάλογο Π; 

4. Μια βάςθ δεδομζνων με ςκοπό τθν διαχείριςθ των 

αυτοχρθματοδοτοφμενων προγραμμμάτων ΕΚ κατά πόςο κα ενδιζφερε 

 4.1. Σι περιβάλλον να ζχει; 

 4.2. Σι λειτουργίεσ να επιτελεί; 

4.3. Σι πλθροφορίεσ κα ενδιζφεραν προσ καταχϊρθςθ ςχετικά με τα 

πρόγραμματα κατάρτιςθσ, τουσ εκπαιδευτζσ, τουσ καταρτιηόμενουσ; 

4.4. Πωσ κα ικελαν να ςυςχετίηονται οι παραπάνω πλθροφορίεσ; 

4.5. Ποιο το πλικοσ των ετιςιων αυτοχρθματοδοτοφμενων 

προγραμμάτων του φορζα; 

4.6. Ποιοι υπολογιςτικοί δείκτεσ κα ενδιζφεραν και κα υποβοθκοφςαν 

ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και ςτθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά τα 

αυτοχρθματοδοτοφμενα προγράμματα κατάρτιςθσ; 

4.7. Πόςα άτομα κα χρθςιμοποιοφςαν τθ βάςθ αυτι ςτο φορζα; 

4.8. Οι ίδιοι εκπαιδευτζσ ςυμμετζχουν ςε διαφορετικά προγράμματα 

κατάρτιςθσ τα οποία υλοποιοφνται κατά τθν ίδια περίπου χρονικι 

περίοδο; 

4.9. Ενασ καταρτιηόμενοσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχει ςε πάνω από 

ζνα πρόγραμμα κατάρτιςθσ τθν ίδια περίπου χρονικι περίοδο; 
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4.10. Τπάρχουν κάποιοι ςυγκεκριμζνοι περιοριςμοί απαραίτθτοι ςε ζνα 

κάποιο πρόγραμμα κατάρτιςθσ (πχ. μζγιςτο πλικοσ 

εκπαιδευομζνων, μζγιςτο πλικοσ ωρϊν, κ.ά); 

5. Ερωτιςεισ ςχετικζσ με τα υπάρχοντα ανοιχτά λογιςμικά διαχείριςθσ 

 5.1. Σι εμπειρία ζχουν; 

 5.2. Πόςο τα εμπιςτεφονται; 

5.3. Πόςο αςφαλι τα κεωροφν; 

6. Γενικότερθ άποψθ για τα κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ 

6.1. Πωσ κα μποροφςαν να λειτουργιςουν ςε όφελοσ των εργαςιϊν του 

φορζα (διαφιμιςθ, δθμοςιοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, 

ςυνεργαςίεσ και δικτυϊςεισ μεταξφ των εμπλεκόμενων, κ.ά.); 

6.2. ε τι βακμό τα αξιοποιοφν; 
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7.3. Οθόνεσ και Εκτυπώςεισ τησ εφαρμογήσ 

 

 

 

 

 

τισ επόμενεσ ςελίδεσ ακολουκοφν θ αρχικι 

οκόνθ από τθν μετατροπι τθσ ΒΔ ςε μορφι 

application και μετά μερικζσ από τισ 

επόμενεσ οκόνεσ (φόρμεσ, διαγράμματα, 

εκκζςεισ) ανάλογα με τθν επιλογι από το 

menu τθσ αρχικισ οκόνθσ.  
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