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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες στον Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών κ. Παπασταμόπουλο Ξενοφώντα, ο οποίος μας 

παρότρυνε να ασχοληθούμε, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, με τη μελέτη ζητημάτων σχετικών 

με τη Δημόσια Διοίκηση, και πιο συγκεκριμένα με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

Ευχαριστούμε τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής κα Τσέκου 

Αικατερίνη και τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής κα 

Παπανικολάου Ευτυχία, οι οποίες μας στήριξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των 

μεταπτυχιακών μας σπουδών και, με τις γνώσεις και τις καίριες παρεμβάσεις τους, 

συνέβαλαν καθοριστικά στην συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επίσης, 

ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής αλλά και συναδέλφους άλλων 

Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, οι οποίοι δέχτηκαν με προθυμία να 

παράσχουν κάθε πληροφορία, η οποία ήταν αναγκαία για την εκπόνηση της 

συγκεκριμένης εργασίας.       
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Κατά την εκτέλεση των οργανωσιακών διαδικασιών-λειτουργιών των 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπιστώνεται η 

ελλιπής υποστήριξή τους από Πληροφοριακά Συστήματα, με συνέπεια σοβαρές 

δυσλειτουργίες. Μέσα από την παρούσα εργασία, αποτυπώνεται η υφιστάμενη 

κατάσταση και αναδεικνύονται οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.    

Πιο συγκεκριμένα, καταγράφεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 

τους, αποτυπώνονται σε πίνακα οι οργανωσιακές λειτουργίες μέχρι και τέταρτο επίπεδο 

ανάλυσης, αναλύονται οργανωσιακές διαδικασίες έως τα επιμέρους βήματά τους και 

παρατίθενται τα Πληροφοριακά Συστήματα υποστήριξης. Τέλος, οργανωσιακές 

διαδικασίες ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας μοντελοποιούνται με τη χρήση του 

πρότυπου BPMN και του ελεύθερου λογισμικού της Bizagi. 

Μέσα από την επεξεργασία του θέματος διαπιστώνεται ότι υπάρχουν 

πληροφοριακές ανάγκες, οι οποίες είτε καλύπτονται πλημμελώς είτε δεν καλύπτονται 

από Πληροφοριακά Συστήματα. Ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει πληροφορική 

υποστήριξη, εντοπίζονται δυσλειτουργίες, με χαρακτηριστικότερη τον πλεονασμό 

δεδομένων. Επίσης, παρότι σημαντικές οργανωσιακές διαδικασίες πραγματοποιούνται 

πλέον on-line, οι περισσότερες λαμβάνουν χώρα χωρίς πληροφορική υποστήριξη. 

Τέλος, διαπιστώνεται απουσία γραφικής αναπαράστασης τους και επικαιροποιημένης 

επίσημης ψηφιακής καταγραφής τους. 

Η ελλιπής κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών αναδεικνύει την επιτακτική 

ανάγκη συστημικής θεώρησης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, όπου όλες οι 

διαδικασίες πρέπει να λειτουργούν και αλληλεπιδρούν για έναν κοινό σκοπό. 

Χρειάζεται να γίνει, λοιπόν, ορθή διαχείριση τους, με σκοπό την μείωση του κόστους 

σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους και τη βελτίωση της ποιότητάς τους. Τέλος, είναι 

ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ολοκληρωμένη πληροφορική υποστήριξή τους, ώστε οι 

διαδικασίες να εκτελούνται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με την χρήση της 

πληροφορικής τεχνολογίας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο χώρο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης ο τομέας της Παιδείας θεωρείται 

δικαιολογημένα ως ένας από τους πιο σημαντικούς λόγω της βαρύνουσας σημασίας της 

παιδείας για την ίδια την υπόσταση του κράτους. Κρίνεται δε ιδιαίτερα ευαίσθητος, 

διότι οι τελικοί αποδέκτες των υπηρεσιών του είναι οι μαθητές, οι οποίοι καλύπτουν 

πληθυσμιακά ένα σημαντικό μέρος των πολιτών της χώρας. Ως εκ τούτου, οι δημόσιες 

υπηρεσίες, οι οποίες υποστηρίζουν διοικητικά τον συγκεκριμένο τομέα, αποτελούν 

υπηρεσίες πρώτης γραμμής και χαρακτηρίζονται για το πλήθος αλλά και το εύρος των 

οργανωσιακών διαδικασιών-λειτουργιών τους.  

 Εδώ και μια περίπου δεκαετία, οργανωσιακές διαδικασίες-λειτουργίες των 

υπηρεσιών εκπαίδευσης υποστηρίζονται πλέον από την πληροφορική τεχνολογία. 

Πληροφοριακά Συστήματα έχουν τεθεί στην υπηρεσία τόσο των υπαλλήλων των 

υπηρεσιών όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, εντοπίζονται ελλείψεις και 

δυσλειτουργίες, οι οποίες φανερώνουν ότι η πληροφορική υποστήριξη των υπηρεσιών 

του τομέα της Παιδείας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.  

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα διερευνήσουμε το βαθμό 

υποστήριξης των οργανωσιακών διαδικασιών-λειτουργιών των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας από Πληροφοριακά 

Συστήματα. Για το λόγο αυτό, θα αποτυπώσουμε συστηματικά τις οργανωσιακές 

λειτουργίες μέχρι και τέταρτο επίπεδο ανάλυσης και θα καταγράψουμε τις διαδικασίες 

και τα βήματά τους. Παράλληλα, θα αναφέρουμε τα Πληροφοριακά Συστήματα, που 

βρίσκονται σήμερα σε χρήση. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τη σημασία και την 

αναγκαιότητα της πληροφορικής τεχνολογίας για την ομαλή και αποδοτική εκτέλεση 

των οργανωσιακών διαδικασιών-λειτουργιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε ένα 

ολοένα ψηφιοποιούμενο περιβάλλον.  

Στο πρώτο κεφάλαιο θα περιγράψουμε τα τέσσερα δομικά στοιχεία, που 

συνιστούν κατά Picolli, τα Πληροφοριακά Συστήματα στο χώρο της Παιδείας: α) τη 

Δομή, β) τις Διαδικασίες, γ) τους Ανθρώπους και δ) την Πληροφορική Τεχνολογία. Θα 

αναδείξουμε, επίσης, τις προκλήσεις και τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν από την 

εκτέλεση των οργανωσιακών διαδικασιών-λειτουργιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 

και την καθημερινή χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

θα αναφερθούμε στην μεθοδολογία της έρευνάς μας, η οποία συνίσταται στην μελέτη 

του νομικού πλαισίου που διέπει τις λειτουργίες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στην 
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μελέτη των δομημένων και των αδόμητων οργανωσιακών διαδικασιών-λειτουργιών και 

στην μοντελοποίηση τους. Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της 

έρευνάς μας. Πιο συγκεκριμένα, θα παραθέσουμε, με συστηματικό τρόπο, σε πίνακα τις 

οργανωσιακές λειτουργίες-διαδικασίες καθώς και τα Πληροφοριακά Συστήματα που τις 

υποστηρίζουν και θα μοντελοποιήσουμε σαράντα εξ’ αυτών. Ακολούθως, θα προβούμε 

στην ανάλυση και την ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνάς μας. Τέλος, θα 

διατυπώσουμε τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που προκύπτουν από την 

επεξεργασία του θέματος της διπλωματικής εργασίας και τις μελλοντικές προοπτικές 

για σχετική έρευνα.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

i. Το στοιχείο «Δομή» 

 

Όπως σε κάθε οντότητα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, έτσι και στις 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας τα 

Πληροφοριακά Συστήματα συνίστανται, κατά Picolli (2012)1, από τέσσερα στοιχεία: 

την Πληροφορική Τεχνολογία - IT, τις Διαδικασίες – Procedures, τους Ανθρώπους – 

People και τη Δομή – Structure. Δεδομένου ότι ο αναγνώστης της παρούσας εργασίας 

ενδεχομένως να μην γνωρίζει ή να μην είναι εξοικειωμένος με το οργανωτικό και 

ιεραρχικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κρίνουμε 

αναγκαίο να ξεκινήσουμε την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων από το στοιχείο 

«Δομή». Πιο συγκεκριμένα, θα παραθέσουμε αφενός την οργανωτική και ιεραρχική 

δομή του Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο που εμπλέκονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 

και αφετέρου την εσωτερική οργανωτική και ιεραρχική δομή των ίδιων των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.   

Στον τομέα της Παιδείας, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(ΥΠΠΕΘ)2 αποτελεί τον στρατηγικό φορέα διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής 

στην Πρωτοβάθμια, στην Δευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η 

πολιτική του ηγεσία απαρτίζεται από τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό, δυο 

υφυπουργούς και τέσσερεις Γενικούς Γραμματείς3. Οι υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι 

φορείς του, όπως αυτοί αποτυπώνονται στην επικαιροποιημένη έκδοση του Μητρώου 

Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του 2017, είναι: α) η Κεντρική 

Υπηρεσία, β) οι Γενικές Γραμματείες, γ) οι Ειδικές Γραμματείες/Διοικητικοί Τομείς, δ) 

οι Αυτοτελείς και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Τομέα 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ε) τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ. και οι 

Ανώνυμες Εταιρείες του Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας4. Στην έδρα του λειτουργούν, 

ανάμεσα στα άλλα Υπηρεσιακά Συμβούλια, το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

                                                           
1 Piccoli G., 2012. 

2 Π.Δ. 70/2015 άρθρο 1. 

3 http://www.minedu.gov.gr/ypoyrgos-hgesia/kostas-gavroglou  

4 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2017.  

http://www.minedu.gov.gr/ypoyrgos-hgesia/kostas-gavroglou
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ) και το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ), τα οποία επιλαμβάνονται θεμάτων σχετικών με 

το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

με το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των Κέντρων 

Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης, Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 

(ΚΕΔΔΥ) και των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και 

με το διοικητικό προσωπικό αντίστοιχα5.     

Από τους παραπάνω εποπτευόμενους φορείς, στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, 

θα ασχοληθούμε με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Τομέα Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων, και πιο συγκεκριμένα με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεδομένου δε ότι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες 

βρίσκονται σε στενή λειτουργική σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ τους, κρίνουμε 

σκόπιμο να τις παραθέσουμε αναλυτικά. Πρόκειται για: α) τις 13 Περιφερειακές 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, β) τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας (58) και Δευτεροβάθμιας 

(58) Εκπαίδευσης, γ) τα 16 Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), δ) τα 62 

Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), ε) τα 

Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), στ) τα 

52 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ζ) τους 59 Συμβουλευτικούς 

Σταθμούς Νέων (Σ.Σ.Ν.), η) τις 14.102 δημόσιες και τις 837 ιδιωτικές Σχολικές 

Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θ) τα 79 Κέντρα 

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), ι) τα Γραφεία Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), ια) τα 78 Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών 

Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), ιβ) τα 58 Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

(ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), ιγ) το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ιδ) τα 7 Εκκλησιαστικά 

Γυμνάσια, τα 3 Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα 10 Εκκλησιαστικά Λύκεια 

και τις 4 Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και ιε) τις Μουφτείες Κομοτηνής, 

Ξάνθης και Διδυμοτείχου6.      

Από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν την ενδιάμεση 

                                                           
5 Περισσότερες πληροφορίες για τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων υπηρεσιακών 

συμβουλίων βλ. Π.Δ. 1/2003 και Π.Δ. 182/2004.  

6 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2017. 
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διοικητική δομή ανάμεσα στο Υπουργείο και τις 116 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις 

αντιστοιχούν χωροταξικά στις δεκατρείς Περιφέρειες του Προγράμματος Καλλικράτης, 

εδρεύουν στις κατά τόπους έδρες τους και υπάγονται απευθείας στον Υπουργό 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων7. Εκτός των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται 

οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι παρακάτω αποκεντρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του 

ΥΠΠΕΘ σε επίπεδο περιφέρειας: τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., τα ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ., τα Κ.Π.Ε. και τα 

Π.Ε.Κ. (βλέπε ΓΡΑΦΗΜΑ 1)8. Απαρτίζονται από τη Διεύθυνση της υπηρεσίας 

διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης, το Τμήμα Α΄ Διοικητικών Υποθέσεων, το 

Τμήμα Β΄ Οικονομικού, το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης9. Στην έδρα των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν τα εξής 

Υπηρεσιακά Συμβούλια: α) το Ανώτατο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), β) το Ανώτατο Περιφερειακό 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), γ) το 

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και δ) το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού 

Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), τα οποία επιλαμβάνονται θεμάτων σχετικών με το 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με 

το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και των 

ΣΜΕΑΕ και με το διοικητικό προσωπικό αντίστοιχα10. Των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προΐστανται οι 

Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι μετακλητοί δημόσιοι 

υπάλληλοι, δημόσιοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και διορίζονται και παύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων11.   

                                                           
7 Νόμος 2986/2002 αρθρ. 1. Πρβλ. Νόμος 2817/2000 αρθρ. 14 παρ.29.   

8 Νόμος 2986/2002 αρθρ. 1. Πρβλ. Η με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08.11.2002 Υπουργική Απόφαση 

αρθρ.1 παρ.1. 

9 Νόμος 2986/2002 αρθρ. 2.  

10 Π.Δ. 1/2003 και ΠΔ 182/2004. Πρβλ. Η με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08.11.2002 Υπουργική 

Απόφαση αρθρ. 1.  

11 Νόμος 2986/2002 αρθρ. 3. 
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Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας (58) και Δευτεροβάθμιας (58) Εκπαίδευσης, οι 

οποίες αποτελούν αντικείμενο της παρούσας εργασίας, υπάγονται στις οικείες 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, λειτουργούν στις έδρες των παλαιότερων 

νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων της χώρας και είναι υπεύθυνες για τη διοίκηση 

και τον έλεγχο λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εδρεύουν στα χωροταξικά όρια 

των νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων12. Διευθυντές τους ορίζονται εκπαιδευτικοί 

της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης13. Ως διοικητικές οντότητες, αποτελούνται από το 

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, όπου  προΐσταται διοικητικός υπάλληλος, και το Τμήμα 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων, όπου προΐσταται εκπαιδευτικός λειτουργός14. Στις 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπηρετούν μόνιμοι ή ΙΔΑΧ διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από τις σχολικές τους μονάδες για ένα σχολικό έτος 

(Σεπτέμβριος-Αύγουστος), μόνιμοι εκπαιδευτικοί με το καθεστώς της μερικής 

(ορισμένες ημέρες την εβδομάδα) ή ολικής (όλη την εβδομάδα) διάθεσης για 

συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου με παροχή διοικητικού έργου κατά τη διάρκεια 

του διδακτικού έτους (Σεπτέμβριος – 21 Ιουνίου για την Πρωτοβάθμια και 30 Ιουνίου 

για την Δευτεροβάθμια) και ωφελούμενοι του ΟΑΕΔ, οι οποίοι προσλαμβάνονταν 

περιοδικά και για ορισμένους μήνες στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.  Στην έδρα κάθε 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί το Περιφερειακό Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και στην έδρα κάθε Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), τα οποία επιλαμβάνονται θεμάτων 

σχετικών με τους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης αντίστοιχα15.  

Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι δημόσιες και ιδιωτικές 

σχολικές μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα (γενικής και ειδικής αγωγής) 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και το προσωπικό που 

υπηρετεί σε αυτές, δηλαδή η διοίκηση των σχολείων (Διευθυντής, Υποδιευθυντής/ντές, 

Υπεύθυνοι Τομέων, Προϊστάμενοι) και οι μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής. Σ’ αυτές υπάγονται επίσης οι εξής 

αποκεντρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ σε επίπεδο νομού: ο 
                                                           

12 Νόμος 1566/1985 αρθρ. 19 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30.09.1985). 

13 Νόμος 4327/2015 αρθρ. 17 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14.05.2015). 

14 Νόμος 1566/1985 αρθρ. 19.  

15 ΠΔ 1/2003.  
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Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων (Σ.Σ.Ν.), το Κέντρο Συμβουλευτικής και 

Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών 

(Ε.Κ.Φ.Ε.), το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και το 

Γραφείο Σ.Ε.Π. (βλέπε ΓΡΑΦΗΜΑ 1)16.   

ii. Το στοιχείο «Διαδικασίες»  

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι διαδικασίες αποτελούν έναν από τους βασικούς 

πυλώνες λειτουργίας των οργανισμών17 και για το λόγο αυτό, τόσο κατά Kroenke 

(2012) όσο και κατά Piccoli, θεωρούνται ως ένα εκ των βασικών στοιχείων που 

συνιστούν ένα Πληροφοριακό Σύστημα18. Αποτελούν ένα σύνολο συντονισμένων και 

εκ των προτέρων λογικά προκαθορισμένων ενεργειών που εκτελούνται από ανθρώπους 

ή μηχανές («actors»), ενεργοποιούνται από καθορισμένα γεγονότα («events») και 

οδηγούν σε ένα ή και περισσότερα αποτελέσματα («outcomes»), τα οποία παράγουν 

αξία («value») για τον ίδιο τον οργανισμό και τους πελάτες του19.   

Οι οργανωσιακές διαδικασίες («Organizational Processes») εκτελούνται στην 

προοπτική επίτευξης των λειτουργιών ενός οργανισμού. Με άλλα λόγια, είναι ο τρόπος 

με τον οποίο ο ίδιος ο οργανισμός επιτελεί τις λειτουργίες του, οι οποίες διακρίνονται 

σε εσωστρεφείς και σε εξωστρεφείς. Στις εσωστρεφείς κατατάσσονται οι λειτουργίες 

που το αποτέλεσμά τους αφορά την εσωτερική δομή του οργανισμού, ενώ στις 

εξωστρεφείς εκείνες που αφορούν τους πελάτες και τους φορείς εκτός του οργανισμού. 

Οι διαδικασίες δομούνται από μια σειρά ενεργειών-βημάτων που αποτελούν τον ίδιο 

τους το σκελετό. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για μια ιεραρχία στην κορυφή της 

οποίας βρίσκονται οι λειτουργίες του οργανισμού, στη μέση οι διαδικασίες και στη 

βάση οι ενέργειες-βήματα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των υπηρεσιών, των σχολικών μονάδων και των 

εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων όλης της χώρας που υπάγονται στη 

δικαιοδοσία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αντιλαμβανόμαστε ότι οι οργανωσιακές 

διαδικασίες που επιτελούνται σε αυτές είναι πολλές και περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό 

δεδομένων20. Κατά την εκτέλεση και την παρακολούθησή τους προκύπτουν 

                                                           
16 Νόμος 2986/2002 αρθρ. 1. 

17 http://simplicable.com/new/business-architecture-at-50000-feet  

18 Kroenke David, 2012.   

19 Laudon&Laudon, 2009.  

20 Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Εταιρείας, κατά την έναρξη του 

σχολικού έτους 2014/2015 ο συνολικός αριθμός του διδακτικού προσωπικού στα Νηπιαγωγεία της χώρας 

http://simplicable.com/new/business-architecture-at-50000-feet
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πληροφοριακές ανάγκες λειτουργικής και διοικητικής υποστήριξης, οι οποίες 

καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη αναβαθμισμένων Πληροφοριακών Συστημάτων.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας ομαδοποιούμε τις οργανωσιακές 

διαδικασίες/λειτουργίες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, με βάση το είδος της υπηρεσίας που παρέχουν21. Σε πρώτο επίπεδο 

εντοπίζουμε πέντε εξωστρεφείς και μια εσωστρεφή λειτουργίες. Στις πρώτες 

συγκαταλέγουμε: α) τη στρατηγική διαχείριση των σχολικών μονάδων, β) την 

υποστήριξη της λειτουργίας των δημόσιων και των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, γ) 

την εποπτεία των δημόσιων και των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, δ) τη ρύθμιση 

υπηρεσιακών θεμάτων του προσωπικού και ε) την παροχή υπηρεσιών τόσο εντός όσο 

και εκτός της Δημόσιας Διοίκησης. Η εσωστρεφής λειτουργία αναφέρεται στην ίδια τη 

λειτουργία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ως διοικητικών οντοτήτων.  

Πιο συγκεκριμένα, πρωταρχική λειτουργία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η εποπτεία των σχολικών μονάδων ευθύνης τους με 

απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους. Δεδομένου δε ότι η σχολική μονάδα 

αποτελεί μια οντότητα που συμπεριλαμβάνει τόσο το έμψυχο δυναμικό όσο και τις 

υποδομές, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μεριμνούν ώστε να ικανοποιούνται όλες οι 

απαιτούμενες συνθήκες για την  πρόσβαση των μαθητών στο αγαθό της παιδείας. Έτσι, 

εισηγούνται την ίδρυση, την προαγωγή, τη συγχώνευση, τη μεταφορά και την 

κατάργηση ή τον υποβιβασμό σχολικών μονάδων και, σε συνεργασία με τους 

Διευθυντές των σχολείων και τους αρμόδιους φορείς, διασφαλίζουν την κτιριολογική 

και υλικοτεχνική υποδομή τους (αίθουσες, εργαστήρια, γυμναστήρια, βιβλία, 

οπτικοακουστικό υλικό, συνθήκες υγιεινής κλπ). Επίσης, προβαίνουν σε εκτίμηση των 

αναγκών σε προσωπικό και στελεχώνουν τα σχολεία με μόνιμους και αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, ασχολούνται με τη φοίτηση των μαθητών (life 

event/education) και την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τις εγγραφές και 

μετεγγραφές, την μεταφορά τους, την χωροταξική κατανομή των σχολείων και τον 

χωρισμό των τάξεων σε τμήματα. Γενικότερα, προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την διασφάλιση ήρεμου παιδαγωγικού κλίματος.  

                                                                                                                                                                          
ήταν 13.835, στα Δημοτικά Σχολεία 67.334, στα Γυμνάσια 37.951, στα Λύκεια 25.352, στη 

Δευτεροβάθμια Επαγγελματική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση 13.680 και στην Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση 3.253. Συνολικά, 161.405. www.statistics.gr/el/statistics/pop. Όπως αναφέραμε και 

παραπάνω, ο συνολικός αριθμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης το 2017 είναι 14.102 και των ιδιωτικών 837.     

21 Viscusi, Batini, Mecella, 2010.  

http://www.statistics.gr/el/statistics/pop
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Ως φορείς υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής του κράτους, οι Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης μεριμνούν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και συντονίζουν την 

εφαρμογή των ωρολογίων, αναλυτικών προγραμμάτων και των μεθόδων διδασκαλίας. 

Παρακολουθούν την πορεία της διδακτέας ύλης και υλοποιούν δομές που υποστηρίζουν 

την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (ειδική 

αγωγή, ενισχυτική διδασκαλία, δομές εκπαίδευσης προσφύγων κλπ). Σε συνεργασία με 

τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές των σχολείων και τις αποκεντρωμένες 

υπηρεσίες, διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και 

το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Μέσα από το συντονισμό του εκπαιδευτικού 

έργου των σχολείων, παρέχουν στους μαθητές τις ευκαιρίες για την αρμονική 

ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και την μελλοντική τους είσοδο στην αγορά εργασίας. 

Τέλος, οργανώνουν και εποπτεύουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων (πανελλαδικές, 

ενδοσχολικές, επαναληπτικές), διασφαλίζοντας έτσι την είσοδο των μαθητών στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση.      

Βασική, επίσης, λειτουργία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης είναι η ρύθμιση 

υπηρεσιακών θεμάτων του προσωπικού της. Όταν αναφερόμαστε στο προσωπικό, που 

διαχειρίζονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εννοούμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς 

και το βοηθητικό προσωπικό της περιοχής ευθύνης τους, καθώς και το διοικητικό 

προσωπικό που υπηρετεί τόσο στην έδρα τους όσο και στις σχολικές μονάδες. Η 

συγκεκριμένη λειτουργία περιλαμβάνει το γεγονός της εργασιακής ζωής (life event/job) 

των παραπάνω υπαλλήλων που αρχίζει με την πρόσληψη ή το διορισμό τους, 

συμπεριλαμβάνει όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές που επισυμβαίνουν στην υπαλληλική 

τους σταδιοδρομία (μονιμοποίηση, μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη, αναγνώριση 

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, άδειες, μισθοδοσία, αποζημιώσεις, ασφάλιση, 

τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες, ωράριο εργασίας, μεταθέσεις, μετατάξεις, 

αποσπάσεις, επιλογή σε θέσεις ευθύνης, πειθαρχικά) και καταλήγει στην παραίτηση ή 

την αυτοδίκαιη αποχώρησή τους από την υπηρεσία22.  

Τέλος, εξίσου σημαντική λειτουργία, που προσδιορίζει καθοριστικά την 

αποτελεσματικότητα των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, είναι ο συντονισμός της ίδιας της 

λειτουργίας τους. Δεδομένου ότι το εύρος αρμοδιότητάς τους είναι μεγάλο και καλύπτει 

όλες τις σχολικές μονάδες και το πολυάριθμο προσωπικό της περιοχής ευθύνης τους, 

χρειάζεται να επιτελέσουν λειτουργίες που σχετίζονται τόσο με την ίδια την εσωτερική 

                                                           
22 Νόμος 1566/1985 αρθρ. 1-22. Πρβλ. Η με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08.11.2002 Υπουργική 

Απόφαση αρθρ. 14-26.  
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τους δομή και διάρθρωση όσο και με τη θέση τους ως φορείς στον ευρύτερο χώρο της 

Δημόσιας Διοίκησης. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την γραμματειακή υποστήριξη και τη 

στελέχωσή τους, τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων τους, την 

διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, την έκδοση και 

κοινοποίηση των αποφάσεων, την απάντηση στα αιτήματα των πολιτών, την 

αλληλογραφία και επικοινωνία με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (επαλήθευση 

γνησιότητας τίτλων, προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, δειγματοληπτικός έλεγχος φωτοαντιγράφων, αποστολή διοικητικού 

φακέλου στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τα Διοικητικά Δικαστήρια κ.α.) και 

εν γένει την κατά το δυνατόν βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που 

εργάζεται με κάθε σχέση εργασίας στην έδρα τους. 

Οι παραπάνω λειτουργίες που αναφέραμε, αναλύονται περαιτέρω στο τρίτο 

κεφάλαιο της εργασίας μας, που αποτελεί και το αποτέλεσμα της έρευνάς μας. Φθάνουν 

μέχρι και σε τέταρτο επίπεδο ανάλυσης και διακρίνονται σε επιμέρους διαδικασίες οι 

οποίες, τέλος, αποτελούνται από μια σειρά βημάτων, που εκτελούνται με μια λογική 

σειρά. Βασικά στοιχεία τους είναι τα γεγονότα εισόδου και εξόδου, ο συγκεκριμένος 

σκοπός εκτέλεσής τους, οι εργασίες/δραστηριότητες, οι δράστες και τα Πληροφοριακά 

Συστήματα που τις υποστηρίζουν.     

iii. Το στοιχείο «Άνθρωποι» 

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως οι φορείς αλλά και τα φυσικά πρόσωπα 

που σχετίζονται, τόσο ως τελικοί χρήστες (end users) όσο και ως ομάδες ενδιαφέροντος 

(stakeholders), με τα Πληροφοριακά Συστήματα και τις οργανωσιακές διαδικασίες των 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προέρχονται τόσο από 

το χώρο της Δημόσιας Διοίκησης -ως επί το πλείστον από τον Τομέα Παιδείας- όσο και 

από χώρους εκτός της Δημόσιας Διοίκησης. Η παράθεσή τους, κατά την άποψή μας, 

κρίνεται αναγκαία, διότι αυτοί είναι που καθορίζουν σε μεγάλο ποσοστό τη δομή και τη 

λειτουργία των ίδιων των Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν τις 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.  

Διακρίνουμε, λοιπόν, τους «Ανθρώπους» σε έξι κατηγορίες ανάλογα με τον χώρο 

από τον οποίο προέρχονται και το βαθμό εμπλοκής τους στις οργανωσιακές διαδικασίες 

των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης: 1. οι τελικοί χρήστες (end users) εντός του τομέα της 

Παιδείας, 2. οι τελικοί χρήστες (end users) εκτός του τομέα της Παιδείας και εντός της 

Δημόσιας Διοίκησης, 3. οι τελικοί χρήστες (end users) εκτός του τομέα της Παιδείας 
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και εκτός της Δημόσιας Διοίκησης, 4. οι άνθρωποι που αναπτύσσουν και υποστηρίζουν 

τα Πληροφοριακά Συστήματα, 5. οι ωφελούμενοι και 6. οι συμμετέχοντες23.   

Στην κατηγορία των τελικών χρηστών εντός του τομέα Παιδείας 

συγκαταλέγουμε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις 

εποπτευόμενες υπηρεσίες τους (βλέπε ΓΡΑΦΗΜΑ 1), τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τις εποπτευόμενες υπηρεσίες τους (βλέπε 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1), τις  δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες, τα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους (Γ.Α.Κ.), τους εκπαιδευτικούς και, τέλος, τους διοικητικούς υπαλλήλους των 

κεντρικών και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΠΠΕΘ.       

Στην κατηγορία των τελικών χρηστών εκτός του τομέα Παιδείας αλλά εντός 

της Δημόσιας Διοίκησης συμπεριλαμβάνουμε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

(Γ.Λ.Κ.), τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), το Συμβούλιο της 

Επικρατείας, τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας 

Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), τους 

Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (Κ.Ε.Π.), το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), τις 

Υγειονομικές Επιτροπές, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

(Σ.ΕΠ.Ε.), το Εθνικό Τυπογραφείο, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, τον Συνήγορο του Πολίτη και τον Οργανισμό Αντισεισμικού 

Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).   

Στην κατηγορία των τελικών χρηστών εκτός του τομέα Παιδείας και εκτός της 

Δημόσιας Διοίκησης εντάσσουμε τους πολίτες, που είναι υποψήφιοι προς ένταξη 

στους πίνακες μοριοδότησης και κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τους 

πολίτες, που είναι υποψήφιοι για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), τους πολίτες, που ως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, τους πολίτες, που 

αιτούνται αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών, τους αλλοδαπούς, που αιτούνται 

                                                           
23 Kroenke David, 2013. 
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βεβαίωση επιτυχούς φοίτησης για απόκτηση ιθαγένειας και τους δικαστικούς 

επιμελητές και κλητήρες για επίδοση αγωγών και δικαστικών εγγράφων.    

Στην κατηγορία των ανθρώπων που αναπτύσσουν και υποστηρίζουν τα 

Πληροφοριακά Συστήματα ανήκουν οι δημόσιοι φορείς (Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) κ.α.) και οι ιδιωτικές εταιρείες που 

αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τα projects σχεδιασμού των Πληροφοριακών 

Συστημάτων, που χρησιμοποιούν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι ομάδες τεχνικής 

υποστήριξής τους, οι υπάλληλοι του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.     

Στην κατηγορία των ωφελούμενων συγκαταλέγουμε τους μαθητές των δημόσιων 

και ιδιωτικών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Στην κατηγορία, τέλος, των συμμετεχόντων μπορούμε να 

συμπεριλάβουμε τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολικών μονάδων, τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον τομέα της παιδείας, τις επιστημονικές 

ενώσεις των εκπαιδευτικών κλάδων, τις εταιρείες και τους ιδιώτες που αναλαμβάνουν 

τη μεταφορά των μαθητών (ΚΤΕΛ, Τουριστικά γραφεία, TAXI), τους ιδιώτες που 

αναλαμβάνουν τη σίτιση των μαθητών (σχολικές καντίνες), τους ιδιώτες και τις 

επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την καθαριότητα των υπηρεσιών, τις καθαρίστριες των 

σχολικών μονάδων, τις επιχειρήσεις μεταφοράς και ταχυμεταφοράς δεμάτων και 

αλληλογραφίας, τους εργολάβους που αναλαμβάνουν την κατασκευή, την επισκευή και 

την συντήρηση των σχολικών κτιρίων, τους ιδιώτες εκμισθωτές των κτιρίων στέγασης 

των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τους προμηθευτές πετρελαίου και 

αναλώσιμων υλικών (Η/Υ, εκτυπωτές, χαρτί κλπ), τις επιχειρήσεις ύδρευσης, 

αποχέτευσης και ηλεκτρισμού, τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, τα  πανεπιστημιακά 

ιδρύματα της χώρας, τους φορείς του τομέα υγείας, τους ιδιώτες ιατρούς, που 

υποστηρίζουν τη διεξαγωγή των σχολικών αθλητικών αγώνων, τις αδελφοποιημένες 

σχολικές μονάδες του εξωτερικού, τους δημοσιογράφους και τα Μ.Μ.Ε., τους 

δικηγόρους και τις δικηγορικές εταιρείες, τις Μητροπόλεις, τις Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις (ΜΚΟ), τους πολιτιστικούς και μορφωτικούς φορείς και τα αθλητικά 

σωματεία.  

Η κατηγορία των «ανθρώπων» που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης είναι οι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι και 
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αποτελούν,  μαζί με τους μαθητές, τους κύριους δράστες (actors) της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Όπως θα γίνει αντιληπτό σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας μας, ένα 

μεγάλο ποσοστό των οργανωσιακών διαδικασιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 

αφορούν γεγονότα και σταθμούς της υπηρεσιακής τους εξέλιξης. Πιο συγκεκριμένα, οι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) είναι 

κατά το μεγαλύτερο ποσοστό μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι24. Η αποδοχή του διορισμού 

τους δηλώνεται με την ορκωμοσία τους και ακολουθεί η ανάληψη υπηρεσίας τους25. Τα 

κενά που προκύπτουν από την απουσία τους λόγω ασθένειας, κύησης/λοχείας, 

απόσπασης, παραίτησης κλπ καλύπτουν αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου 

και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί26.  

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν στις σχολικές μονάδες είτε με οριστική 

τοποθέτηση, με οργανική δηλαδή θέση, είτε με προσωρινή τοποθέτηση για ένα 

διδακτικό έτος (01.09 έως 21.06 για την Πρωτοβάθμια και 01.09 έως 31.06 για τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), είτε με απόσπαση για ένα διδακτικό έτος, είτε με ολική 

διάθεση, είτε με μερική διάθεση εβδομαδιαίως για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού 

διδακτικού τους ωραρίου27. Όταν μεταβάλλεται η οργανικότητα (ο αριθμός δηλαδή των 

οργανικών θέσεων) ή η λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων (ο αριθμός των 

τμημάτων και των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων σε μια σχολική μονάδα για το 

συγκεκριμένο διδακτικό έτος) μπορεί να προκύψει ζήτημα οργανικής ή λειτουργικής 

υπεραριθμίας των μόνιμων εκπαιδευτικών, το οποίο ρυθμίζεται με τις προβλεπόμενες 

από τη νομοθεσία διαδικασίες28. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να 

μετατίθενται με αίτησή τους από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (πχ από το ΠΥΣΔΕ 

Χαλκιδικής στο ΠΥΣΔΕ Καβάλας) ή από σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα (από το 

Γυμνάσιο Πολυγύρου στο Γυμνάσιο Παλιουρίου). Όσοι δεν είναι τοποθετημένοι σε 

οργανική θέση σχολικής μονάδας βρίσκονται στη διάθεση των κατά τόπους 
                                                           

24 Νόμος 1566/1985 αρθρ. 12-14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Πρβλ. Νόμος 3848/2010 αρθρ. 1-9. Οι 

εκπαιδευτικοί διακρίνονται σε κλάδους (ΠΕ01-Θεολόγων, ΠΕ02-Φιλολόγων κλπ) ανάλογα με το πτυχίο 

που αποτέλεσε προσόν διορισμού τους.  

25 Νόμος 3528/2007 αρθρ. 18-19. 

26 Νόμος 1566/1985 αρθρ. 17. Πρβλ. Νόμος 3848/2010, αρθρ.9. Οι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 

διδάσκουν το προβλεπόμενο από το Νόμο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου από 9 έως 15 ώρες 

εβδομαδιαίως ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες και οι ωρομίσθιοι εργάζονται με ωριαία αντιμισθία. 

27 Νόμος 1566/1985 αρθρ. 16 κεφ. Β΄ και Γ΄. Πρβλ. ΠΔ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

28 ΠΔ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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υπηρεσιακών συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ για την πρωτοβάθμια και ΠΥΣΔΕ για τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες για το 

συγκεκριμένο διδακτικό έτος29. Μπορεί επίσης να αποσπώνται, με ή χωρίς αίτησή τους, 

από σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα, καθώς και σε άλλες περιοχές, φορείς ή 

υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ, με αίτησή τους30. Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες και μπορεί να διατίθενται επίσης και 

σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους 

ωραρίου31.  

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, μετά την παρέλευση της διετούς δοκιμαστικής περιόδου, 

μονιμοποιούνται32. Η προϋπηρεσία, που έχουν αποκτήσει πριν το διορισμό τους, μπορεί 

να αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τις ισχύον νομικό πλαίσιο, για βαθμολογική και 

μισθολογική εξέλιξη και να μοριοδοτηθεί σε περίπτωση υποψηφιότητάς τους για θέση 

στελέχους εκπαίδευσης (Διευθυντής, Υποδιευθυντής, Προϊστάμενος, Υπεύθυνος Τομέα 

κλπ)33. Μπορούν επίσης να μεταταγούν από κλάδο σε κλάδο (από ΠΕ01-Θεολόγων σε 

ΠΕ02-Φιλολόγων), από βαθμίδα σε βαθμίδα εκπαίδευσης (από την δευτεροβάθμια στην 

πρωτοβάθμια) και σε διοικητική θέση σε υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ. Μπορούν επίσης να 

μεταταγούν ή να αποσπαστούν στα πλαίσια του Νόμου της Κινητικότητας (Νόμος 

4440/2016). Η υπηρεσιακή τους εξέλιξη διέπεται από το νομικό πλαίσιο που ισχύει για 

όλους τους δημόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. 

(Νόμος 3528/2007), εκτός από τα θέματα εκείνα τα οποία, κατά συνταγματική ή 

νομοθετική πρόβλεψη, ρυθμίζονται από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις34. 

iv. Το στοιχείο «Πληροφορική Τεχνολογία» 

 

Βασικός παράγοντας ικανοποίησης των πληροφοριακών αναγκών και ανάπτυξης 

των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης είναι η 

Πληροφορική Τεχνολογία (information technology). Η Πληροφορική Τεχνολογία 

αναφέρεται στα προϊόντα, τις μεθόδους, τις ανακαλύψεις και τα πρότυπα της 

τεχνολογίας, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την επεξεργασία και τη 

διαχείριση της πληροφορίας. Συμπεριλαμβάνει δε την Τεχνολογία Υλικού (Computer 

                                                           
29 ΠΔ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

30 Νόμος 3848/2010 αρθρ. 31. 

31 Το με αριθ. 6 άρθρο της με αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 Υπουργικής Απόφασης.  

32 Νόμος 3528/2007 αρθρ. 40.  

33 Νόμος 1566/1985, Νόμος 4354/2015, Νόμος 4473/2017. 

34 Νόμος 3528/2007 αρθρ. 2.  
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Hardware Technology), την Τεχνολογία Λογισμικού (Computer Software Technology), 

την Τεχνολογία Διαχείρισης Δεδομένων (Data Management Technology) και την 

Τεχνολογία Επικοινωνιών και Δικτύων (Communications & Network Technology). 

Την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότερες πολύπλοκες οργανωσιακές 

διαδικασίες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 

οποίες μέχρι πρόσφατα εκτελούνταν χωρίς πληροφορική υποστήριξη με χαμηλό βαθμό 

αξιοπιστίας και μεγάλο κόστος σε ανθρώπινους πόρους, καλύπτονται πλέον από 

Πληροφοριακά Συστήματα. Το Πληροφοριακό Σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιείται 

από το 2013 είναι το ΠΣ mySchool35. Χρήστες του είναι η Κεντρική Υπηρεσία του 

ΥΠΠΕΘ, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 

Σχολικές Μονάδες και οι λοιποί Φορείς του ΥΠΠΕΘ (ΚΕΔΔΥ, Συντονιστικά Γραφεία 

Εξωτερικού κλπ).    

Μέσω του ΠΣ mySchool κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαχειρίζεται δεδομένα που 

αφορούν: α) την ίδια ως Φορέα της Δημόσιας Διοίκησης (Επωνυμία, Κωδικός Φορέα, 

ΑΦΜ, ΔΟΥ, Δήμος, Βαθμίδα Εκπαίδευσης, Όνομα Διευθυντή, Γεωγραφική Θέση 

κλπ), β) τις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης της (Τύπος σχολικής μονάδας, 

Δημοτική ενότητα, Βαθμίδα Εκπαίδευσης, Στοιχεία διεύθυνσης, Περιοχή διορισμού – 

μετάθεσης, Διευθυντής, Μαθητικό Δυναμικό, Αναθέσεις Μαθημάτων) και γ) το 

εποπτευόμενο προσωπικό (Γενικά Στοιχεία, Ονοματεπώνυμο, ΑΜ, ΑΦΜ, Κλάδος, 

Σχέση Εργασίας, ΦΕΚ διορισμού, Προσόντα, Τίτλοι Σπουδών, Βαθμός, Μισθολογικό 

Κλιμάκιο, Θέση ευθύνης, Σχολική Μονάδα οργανικής τοποθέτησης, Άδειες, Απεργίες, 

Υπηρετήσεις, Έτη υπηρεσίας, Υπηρεσιακές Μεταβολές κλπ). Ως χρήστης, έχει τη 

δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις σχολικές μονάδες, τους 

εκπαιδευτικούς, το μαθητικό δυναμικό, τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα κ.α. 

Το ΠΣ e-Datacenter αποτελεί τον πρόδρομο του ΠΣ mySchool, ως προς το σκέλος 

της διαχείρισης δεδομένων και της εξαγωγής πληροφοριών που αφορούν το 

εποπτευόμενο προσωπικό των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, μέσω του 

συγκεκριμένου ΠΣ, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης διαχειρίζονται δεδομένα που 

σχετίζονται: α) με τα γενικά στοιχεία των εκπαιδευτικών (Ονοματεπώνυμο, ΑΜ, ΑΦΜ, 

ΑΔΤ, οικογενειακή κατάσταση κ.α.), β) με την υπηρεσιακή τους κατάσταση (ΦΕΚ 

Διορισμού, Βαθμός, ΜΚ, έτη υπηρεσίας, μονιμοποίηση, άδειες, πειθαρχικά κ.α.) και γ) 

με τις υπηρετήσεις τους (σχολικές μονάδες υπηρέτησης, χρονικά διαστήματα, 

                                                           
35 https://myschool.sch.gr/help/manual_mySchool_dide_dipe.pdf  

https://myschool.sch.gr/help/manual_mySchool_dide_dipe.pdf
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μοριοδότηση υπηρετήσεων κ.α.). Χρησιμοποιείται παράλληλα με το mySchool και 

αποτελεί το ΠΣ διενέργειας των μεταθέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (καταχώρηση, έλεγχος, παραλαβή 

αιτήσεων, εξαγωγή πινάκων μοριοδότησης μεταθέσεων και στατιστικών πινάκων, 

καταχώρηση οργανικών κενών κ.α.).     

Απαραίτητο σύστημα για τη διενέργεια των μεταθέσεων του εκπαιδευτικού 

προσωπικού από το 2016 είναι το Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου 

Εκπαιδευτικού και Υποβολής Αιτήσεων Μετάθεσης36. Πρόκειται για ένα online 

σύστημα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του ηλεκτρονικού 

Μητρώου τους και να βλέπουν τις Υπηρετήσεις και τα μόρια μετάθεσής τους, όπως 

αυτά είναι καταχωρημένα στο ΠΣ e-Datacenter. Μπορούν επίσης  να αιτούνται αλλαγές 

στα στοιχεία Μητρώου και Υπηρετήσεων μέσω της Διεύθυνσης που τηρεί τον 

προσωπικό τους φάκελο και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις μεταθέσεων.  

Το ΠΣ ΟΠΣΥΔ37 είναι «ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική 

υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Ελληνική Επικράτεια» και «απευθύνεται σε τρία είδη χρηστών, τους 

αναπληρωτές ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και το 

προσωπικό του ΥΠ.Π.Ε.Θ»38. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μέσω του ΟΠΣΥΔ, 

διαχειρίζονται δεδομένα που σχετίζονται: με την καρτέλα/προφίλ των μόνιμων 

(προσωπικά στοιχεία, σπουδές/προσόντα, ειδικά προσόντα, έτη υπηρεσίας, 

οικογενειακή κατάσταση κ.α.) και των μη μόνιμων εκπαιδευτικών (προσωπικά 

στοιχεία, σπουδές/προσόντα, ειδικά προσόντα, μόρια προϋπηρεσίας, στοιχεία 

πρόσληψης, ανάληψης και απόλυσης). Μέσω του ΟΠΣΥΔ πραγματοποιείται πλέον 

ηλεκτρονικά η διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης των μόνιμων εκπαιδευτικών 

(μοριοδότηση, κριτήρια απόσπασης, κωλύματα, ιστορικό αιτήσεων κ.α.) και η 

διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων 

των μη μόνιμων εκπαιδευτικών (σπουδές/προσόντα, ειδικά προσόντα, μόρια 

προϋπηρεσίας, ιστορικό αιτήσεων, έλεγχος γνησιότητας υποβαλλόμενων 

δικαιολογητικών). Επίσης, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πραγματοποιούν την 

καταχώρηση των λειτουργικών κενών, ανά ειδικότητα εκπαιδευτικών, προκειμένου το 

                                                           
36 https://teachers.minedu.gov.gr  

37 https://opsyd.sch.gr  

38 http://opsyd-files.sch.gr/2015-2016/Εγχειρίδιο%20Ρόλου%20Χρήστη%20Διεύθυνσης.pdf  

https://teachers.minedu.gov.gr/
https://opsyd.sch.gr/
http://opsyd-files.sch.gr/2015-2016/Εγχειρίδιο%20Ρόλου%20Χρήστη%20Διεύθυνσης.pdf
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ΥΠΠΕΘ να προβεί σε πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών ή 

ωρομισθίων.  

Το ΠΣ Πληρωμών και Δαπανών χρησιμοποιείται τόσο από τα αρμόδια τμήματα 

του ΥΠΠΕΘ όσο και από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Σε αυτό αποτυπώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των 

Διευθύνσεων. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω ΠΣ περιλαμβάνει: α) μια καρτέλα με τις 

ανεξόφλητες δαπάνες του παρελθόντος οικονομικού έτους και τις εξοφλήσεις τους κατά 

τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, β) μια καρτέλα με την κατανομή του 

τρέχοντος Προϋπολογισμού σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) και τις ενδεχόμενες 

αυξομειώσεις του, γ) δώδεκα καρτέλες για τους ισάριθμους μήνες του έτους, όπου σε 

μια στήλη αποτυπώνονται, ανά ΚΑΕ, οι προβλέψεις των δαπανών και σε μια άλλη οι 

αντίστοιχες πληρωμές τους, και δ) μια καρτέλα με τις ανεξόφλητες δαπάνες του 

τρέχοντος οικονομικού έτους που έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες Δημοσιονομικές 

Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.).   

Το ΟΠΣ Διαχείρισης Μισθοδοσίας Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 

Εκπαιδευτικών αποτελεί το ΠΣ μέσω του οποίου οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

προβαίνουν στον υπολογισμό της μισθοδοσίας των αναπληρωτών και των ωρομισθίων 

εκπαιδευτικών ευθύνης τους, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ.  Για το 

σκοπό αυτό, καταχωρούν και διαχειρίζονται δεδομένα που σχετίζονται: α) με το 

μισθολογικό προφίλ των εκπαιδευτικών  (προσωπικά, μισθολογικά και ασφαλιστικά 

στοιχεία), β) με τα στοιχεία της σύμβασής τους (έναρξη, λήξη, συσχέτιση με 

συγκεκριμένη/ες σχολική/ες μονάδα/ες), γ) με την καταχώρηση του παρουσιολογίου 

τους (εισαγωγή απεργιών/απουσιών) και δ) τον τελικό υπολογισμό της μηνιαίας 

μισθοδοσίας τους (υπολογισμός κρατήσεων, υπολογισμός φόρου, 

οριστικοποίηση/επισκόπηση μισθοδοσίας, υπολογισμός αναδρομικών κ.α.). Από το 

2017 δε όλα τα παραστατικά και τα διοικητικά έγγραφα που αφορούν την υπηρεσιακή 

κατάσταση των αναπληρωτών και τη μισθοδοσία τους αναρτώνται στην Πλατφόρμα 

Ανάρτησης ΕΣΠΑ/ΠΔΕ39.  

Το ΠΣ μισθοδοσίας ΔΙΑΣ40 αποτελεί το Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του οποίου 

οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προβαίνουν στον υπολογισμό και την καταβολή -μέσω της 

Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ)- των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, 

αποζημιώσεων και απολαβών των μονίμων, των αναπληρωτών και των ωρομισθίων 

                                                           
39 https://invoices.espa.minedu.gov.gr 

40 https://orion.westgate.gr/helpdesk   

https://invoices.espa.minedu.gov.gr/
https://orion.westgate.gr/helpdesk
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εκπαιδευτικών καθώς και των διοικητικών υπαλλήλων ευθύνης τους, που 

χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Για το σκοπό αυτό, καταχωρούν 

και διαχειρίζονται δεδομένα που σχετίζονται: α) με το μισθολογικό προφίλ των 

υπαλλήλων  (προσωπικά, μισθολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία), β) με το είδος των 

αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών (τακτική μισθοδοσία, πρόσθετες 

αμοιβές, αναδρομικά, επιδόματα, δικαστικές αποζημιώσεις κ.α.) γ) με τα στοιχεία της 

σύμβασης των αναπληρωτών και των ωρομισθίων εκπαιδευτικών (έναρξη, λήξη, 

συσχέτιση με συγκεκριμένη/ες σχολική/ες μονάδα/ες) και την καταχώρηση του 

παρουσιολογίου τους (εισαγωγή απεργιών/απουσιών) και δ) με τον τελικό υπολογισμό 

της μηνιαίας μισθοδοσίας των υπαλλήλων (εισαγωγή απεργιών/απουσιών, υπολογισμός 

κρατήσεων, υπολογισμός φόρου, οριστικοποίηση/επισκόπηση μισθοδοσίας, 

υπολογισμός αναδρομικών κ.α.). 

Το ΠΣ Καταχώρησης Αιτήσεων Υποψηφίων για το Κρατικό Πιστοποιητικό 

Γλωσσομάθειας41 είναι ένα Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του οποίου κάθε πολίτης 

μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)42. Πιο συγκεκριμένα, για την υποβολή της 

ηλεκτρονικής αίτησης, ο υποψήφιος πρέπει να εισέλθει στο Πληροφοριακό Σύστημα 

και αφού κάνει την εγγραφή του και την επιβεβαίωση αυτής, να καταχωρίσει 

ηλεκτρονικά την αίτησή του για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις. Η αίτηση αυτή είναι 

σε προσωρινή κατάσταση και θα πρέπει ο υποψήφιος να μεταβεί εμπρόθεσμα σε μία 

από τις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις έχοντας μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

ώστε να εκτελεστεί η οριστικοποίηση αυτής. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

οριστικοποιούν στο πληροφοριακό σύστημα την αίτηση του υποψηφίου, αφού ελέγξουν 

τα δικαιολογητικά του, και του χορηγούν το «Δελτίο Εξεταζομένου» που είναι το 

απαραίτητο έγγραφο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΓ.  

Παράλληλα με τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΥΠΠΕΘ, οι Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χρησιμοποιούν Πληροφοριακά 

Συστήματα που χρησιμοποιούνται και από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. 

Τέτοια είναι: α) το ΠΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ43/Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού 

Δημοσίου (Απογραφή μόνιμου και μη μόνιμου προσωπικού που μισθοδοτείται από το 

                                                           
41 https://kpg.it.minedu.gov.gr  

42 https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/KPG_Manual_Candidate_6.pdf   

43 www.apografi.gov.gr  

https://kpg.it.minedu.gov.gr/
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/KPG_Manual_Candidate_6.pdf
http://www.apografi.gov.gr/
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Δημόσιο), β) το ΠΣ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.44 (Έλεγχος πλαστών 

δικαιολογητικών/πιστοποιητικών/τίτλων, Δειγματοληπτικός έλεγχος υποβληθέντων 

φωτοαντιγράφων, Καταγραφή πορείας πειθαρχικών υποθέσεων δημοσίων υπαλλήλων), 

γ) η ηλεκτρονική Εφαρμογή Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Ε-

ΔΑΥΚ45) υπαλλήλου (Συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων), δ) 

το ΠΣ ΚΗΜΔΗΣ46 (Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων), ε) το ΠΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ47 

(Ανάρτηση διοικητικών πράξεων κ.α.), στ) το Διαδραστικό εργαλείο υπολογισμού 

χιλιομετρικών αποστάσεων48 (Καταβολή οδοιπορικών εξόδων εκπαιδευτικών και 

διοικητικών υπαλλήλων), στ)  το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ49 (Προσλήψεις, απολύσεις μη μόνιμου 

προσωπικού κ.α.), ζ) το ΠΣ TAXIS50 (Ενημέρωση ΠΣ για τις ετήσιες αποδοχές των 

εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων) και η) το ΟΠΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ 

ΜΗΤΡΩΟΥ51 (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου για την 

πρόσληψη μη μόνιμων εκπαιδευτικών).  

   

v. Προκλήσεις και δυσλειτουργίες  

 

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία στις Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τη μετάβαση τους από τον 

παραδοσιακό γραφειοκρατικό τρόπο διοίκησης στην εποχή της πληροφορικής 

τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εντοπίζονται ακόμα σοβαρές 

ελλείψεις και δυσλειτουργίες. Κατά την εκτέλεση οργανωσιακών διαδικασιών, όπου 

απαιτείται επεξεργασία μεγάλου αριθμού κύριων (Master Data) και κυρίως δεδομένων 

συναλλαγών (Transaction Data) για να παραχθεί η απαιτούμενη πληροφορία, 

ανακύπτουν πληροφοριακές ανάγκες, οι οποίες προς το παρόν είτε καλύπτονται 

πλημμελώς είτε δεν καλύπτονται καθόλου από Πληροφοριακά Συστήματα.  

                                                           
44 www.seedd.gr/εφαρμογές/tabid/134/Default.aspx  

45 https://www1.gsis.gr/deltio  

46www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_9

9d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=13161647237573853#%40%3F_afrLoop%3D131616472375

73853%26_adf.ctrl-state%3Dks68r2cfk_4  

47 https://diavgeia.gov.gr  

48 https://kmd.ggde.gr  

49 https://eservices.yeka.gr/(S(0tenb1ikw2jrf13cfjqhkrc5))/login.aspx?ReturnUrl=%2f  

50 www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html  

51 http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm/criminalrecords/EissageliesPage  

http://www.seedd.gr/εφαρμογές/tabid/134/Default.aspx
https://www1.gsis.gr/deltio
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=13161647237573853#%40%3F_afrLoop%3D13161647237573853%26_adf.ctrl-state%3Dks68r2cfk_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=13161647237573853#%40%3F_afrLoop%3D13161647237573853%26_adf.ctrl-state%3Dks68r2cfk_4
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=13161647237573853#%40%3F_afrLoop%3D13161647237573853%26_adf.ctrl-state%3Dks68r2cfk_4
https://diavgeia.gov.gr/
https://kmd.ggde.gr/
https://eservices.yeka.gr/(S(0tenb1ikw2jrf13cfjqhkrc5))/login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html
http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm/criminalrecords/EissageliesPage
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Υπηρετώντας εδώ και μια πενταετία σχεδόν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τόσο ως διοικητικός υπάλληλος όσο και ως 

Προϊστάμενος Τμήματος, έρχομαι πολύ συχνά αντιμέτωπος με περιστατικά, όπου λόγω 

έλλειψης κατάλληλων Πληροφοριακών Συστημάτων παρατηρείται σπατάλη 

ανθρώπινων και υλικών πόρων, σοβαρές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των 

πολιτών (κυρίως εκπαιδευτικών) και μέτριος βαθμός αξιοπιστίας στο παραγόμενο 

τελικό προϊόν, το οποίο περιέχει αποκλειστικά πληροφορία.    

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία χορήγησης Πιστοποιητικού 

Υπηρεσιακών Μεταβολών. Συχνά, οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν στις Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης αίτηση για την έκδοσή του, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν 

σε διαδικασίες, όπως η επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, η μετάταξη κ.α.. Το 

συγκεκριμένο πιστοποιητικό συνιστά μια λεπτομερή καταγραφή της υπηρεσιακής τους 

εξέλιξης σε όλες τις εκφάνσεις της (διορισμός, αναγνώριση προϋπηρεσίας, μισθολογική 

και βαθμολογική κατάταξη, επιλογή σε θέσεις ευθύνης, χορήγηση αδειών, 

τοποθετήσεις, αποσπάσεις και μεταθέσεις, πειθαρχικές ποινές και συνταξιοδότηση). 

Δεδομένου ότι η υπηρεσιακή τους πορεία χαρακτηρίζεται από μεγάλη κινητικότητα και 

συχνές υπηρεσιακές αλλαγές, το πιστοποιητικό περιέχει μεγάλη ποσότητα πληροφορίας 

και η διαδικασία που λαμβάνει χώρα για την έκδοσή του απαιτεί εξίσου μεγάλη 

ποσότητα πληροφορίας52. Χαρακτηρίζεται δε ιδιαιτέρως σημαντικό διότι αποτελεί ένα 

από τα μείζονα διοικητικά εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση σχετικά 

με την υπαλληλική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών. Θεωρείται λοιπόν 

δικαιολογημένα ως ένα προϊόν υψηλής πληροφοριακής έντασης και για το λόγο αυτό 

κατατάσσεται ψηλά στον πίνακα πληροφοριακής έντασης του Porter.      

Ωστόσο, η πολλαπλή ύπαρξη των ίδιων δεδομένων σε διάφορα Πληροφοριακά 

Συστήματα (Data redundancy), η ελλιπής καταχώριση ορισμένων εξ’ αυτών λόγω του 

μεγάλου όγκου τους, το μεγάλο εύρος τους και κυρίως η αδυναμία, λόγω μη 

παραμετροποίησης, κάποιου από τα υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα να 

υποστηρίξει πλήρως τη συγκεκριμένη διαδικασία καθιστούν την έκδοση ενός 

                                                           
52 Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του 

ωράριο σε μια σχολική μονάδα, μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια κάθε διδακτικού έτους της 

σταδιοδρομίας του 5 ή και περισσότερες σχολικές μονάδες. Γενικότερα, σε κλάδους εκπαιδευτικών, οι 

οποίοι αδυνατούν λόγω έλλειψης διαθέσιμων ωρών να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους 

ωράριο, παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα, γεγονός που αυξάνει τον όγκο των δεδομένων για την 

έκδοση του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών.     
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λεπτομερούς και αξιόπιστου Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών διαδικασία 

χρονοβόρα και δαπανηρή σε ανθρώπινους πόρους53.  

Κατά συνέπεια, ο υπάλληλος που αναλαμβάνει την έκδοση ενός Πιστοποιητικού 

Υπηρεσιακών Μεταβολών πρέπει να ανατρέξει στον έντυπο Ατομικό Φάκελο του 

εκπαιδευτικού και να τον μελετήσει προσεκτικά, προκειμένου να καταλήξει στην 

εξαγωγή αξιόπιστης πληροφορίας. Δεδομένου δε ότι η παραγόμενη πληροφορία πρέπει 

να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα κριτήρια ανάλογα με το λόγο χρησιμοποίησής του 

(π.χ. επιλογή σε θέση ευθύνης, αναγνώριση πλασματικών χρόνων υπηρεσίας), ο 

υπάλληλος οφείλει να γνωρίζει το νομικό πλαίσιο της κάθε διαδικασίας, γεγονός 

ιδιαίτερα δύσκολο.    

Η αδυναμία πλήρους υποστήριξης της παραπάνω οργανωσιακής διαδικασίας από 

κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα αναδεικνύει, κατά την άποψή μας, την επιτακτική 

ανάγκη συστημικής θεώρησης των δημοσίων οργανισμών, εν προκειμένω των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, όπου όλες οι λειτουργίες τους πρέπει κατ’ αρχήν να 

αποτυπώνονται και στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται ως σύνολο και όχι ως αυτοτελείς 

διοικητικές διαδικασίες. Εν προκειμένω, η πλήρης και αξιόπιστη καταγραφή δεδομένων 

σχετικών με τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών σε κάποιο Πληροφοριακό 

Σύστημα οφείλει να εξυπηρετεί ένα μεγάλο φάσμα οργανωσιακών διαδικασίων των 

Διευθύνσεων, που εκτείνεται από την υποστήριξη της διαδικασίας μεταθέσεων και την 

επιλογή στελεχών εκπαίδευσης μέχρι την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 

Διευθύνσεων.   

Το γεγονός λοιπόν ότι τα υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήματα των Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης αδυνατούν να εκδώσουν με αυτοματοποιημένο και προτυποποιημένο 

τρόπο ένα Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών σημαίνει, κατά την άποψή μας, ότι 

υπάρχουν διαδικασίες που δεν υποστηρίζονται καθόλου ή υποστηρίζονται ελλιπώς από 

την πληροφορική τεχνολογία, με συνέπεια δυσλειτουργίες και ελλείψεις. Επομένως, η 

καταγραφή των οργανωσιακών διαδικασιών/λειτουργιών των Διευθύνσεων 

                                                           
53 Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι κατά τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 2016 κατατέθηκαν στην 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής 170 αιτήσεις εκπαιδευτικών για χορήγηση 

Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν για αναγνώριση 

πλασματικών χρόνων υπηρεσίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεδομένου ότι ο μέσος χρόνος 

έκδοσης ενός πλήρους και αξιόπιστου Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών ανέρχεται σε μια ώρα 

και τριάντα λεπτά, χρειάστηκε να απασχοληθεί εξ’ ολοκλήρου μια υπάλληλος και η διαδικασία να 

ολοκληρωθεί σε 2 μήνες.  
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Εκπαίδευσης και η διερεύνηση των αναγκών κάλυψής τους σε Πληροφοριακά 

Συστήματα, μπορούν να αποτυπώσουν την υφιστάμενη κατάσταση και να αναδείξουν 

τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες την 

εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

i. Μελέτη αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  

 

Προκειμένου να αποτυπώσουμε τις οργανωσιακές διαδικασίες/λειτουργίες που 

λαμβάνουν χώρα στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

αποφασίσαμε καταρχήν να μελετήσουμε το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 

και τις αρμοδιότητές τους. Δεδομένου ότι όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί λειτουργούν σ’ 

ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, όπου περιγράφονται οι βασικές 

λειτουργίες τους, επιλέξαμε ως οδηγό την με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08.11.2002 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340/τ. Β΄/16.10.2002) με θέμα: «Καθορισμός των 

ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και 

υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Στη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση ορίζονται, μεταξύ των άλλων, το έργο, τα 

καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης γενικά αλλά και σε 

σχέση με τις εξετάσεις, τους πίνακες Διευθυντών και Υποδιευθυντών, τους 

εκπαιδευτικούς, την ιδιωτική εκπαίδευση, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, και 

τους Σχολικούς Συμβούλους. Ορίζονται επίσης τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του 

Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων και του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.  

Συγχρόνως μελετήσαμε το Νόμο 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30.09.1985) «Δομή και 

λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά η δομή και η 

λειτουργία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Επίσης, ανατρέξαμε στο Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 

24/τ.Α΄/13.02.2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπου 

περιγράφεται η θέση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στην ιεραρχική διάρθρωση των 

υπηρεσιών του Τομέα Παιδείας.  
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ii. Μελέτη οργανωσιακών διαδικασιών-λειτουργιών  

 

Στα παραπάνω νομικά κείμενα και υπουργικές αποφάσεις αποτυπώνονται 

οργανωσιακές λειτουργίες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης σε τρίτο και τέταρτο επίπεδο ανάλυσης. Ξεκινώντας από το χαμηλό αυτό 

επίπεδο, ομαδοποιήσαμε τις συναφείς λειτουργίες προκειμένου να φτάσουμε στο 

δεύτερο επίπεδο και τέλος να διατυπώσουμε τις βασικές έξι λειτουργίες σε πρώτο 

επίπεδο ανάλυσης (bottom-up)54.  

Ακολούθως, καταγράψαμε όλες τις λειτουργίες σε πίνακα excel ξεκινώντας από το 

πρώτο επίπεδο και φθάνοντας έως και το τέταρτο επίπεδο ανάλυσης. Ακολούθως, 

μελετώντας τα Προεδρικά Διατάγματα, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις Εγκυκλίους 

που καθορίζουν τις οργανωσιακές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο στις 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάξαμε τις 

οργανωσιακές διαδικασίες στις διάφορες λειτουργίες (top-down). Μερικές φορές 

μάλιστα οι ίδιες οι οργανωσιακές διαδικασίες μας οδήγησαν στην τροποποίηση 

κατανομής και ομαδοποίησης των λειτουργιών (bottom-up).  

Δεδομένου ότι κάθε διαδικασία είναι, σύμφωνα με τον Davenport (1993), ένα 

δομημένο, μετρούμενο σύνολο δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν για τη παραγωγή 

μιας συγκεκριμένης εξόδου (αποτελέσματος) για ένα συγκεκριμένο πελάτη ή αγορά55, 

ότι έχει έναν σκοπό και συγκεκριμένες εισόδους και εξόδους, ότι χρησιμοποιεί πόρους, 

από τους οποίους κάποιοι ονομάζονται δράστες (actors), και ότι προκαλείται από 

γεγονότα, αναφέραμε, ανά λειτουργία σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης, τους δράστες 

(actors). Επίσης, επιλέξαμε οργανωσιακές διαδικασίες, οι οποίες χαρακτηριζόταν είτε 

για την εμπλοκή μεγάλου πλήθους δραστών (πχ διαδικασία υποβολής αίτησης 

μετάθεσης) είτε για τη συχνότητα εκτέλεσής τους (πχ διαδικασία καταβολής 

μισθοδοσίας και διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών πρόσθετων αμοιβών) είτε για το 

πλήθος των βημάτων/εργασιών που απαιτούνται (πχ διαδικασία ένταξης υποψηφίων 

εκπαιδευτικών στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων) και τις αναλύσαμε έως τα 

επιμέρους βήματα. Έτσι, αποτυπώθηκε με αυτό τον τρόπο ολόκληρη η κλίμακα που 

ξεκινά από τις Λειτουργίες σε α΄, β΄, γ΄ και δ΄ επίπεδο, περνά από τις διαδικασίες και 

καταλήγει στα βήματα.        

                                                           
54 https://en.wikipedia.org/wiki/Top-down_and_bottom-up_design  

55 Davenport H. Thomas, 1993 «a structured, measured set of activities designed to produce a specific 

output for a particular customer or market».  

https://en.wikipedia.org/wiki/Top-down_and_bottom-up_design
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Οι οργανωσιακές διαδικασίες, οι οποίες εκτελούνται σε πανελλαδικό επίπεδο μέσα 

σε συγκεκριμένες προθεσμίες και αφορούν μεγάλο πλήθος δραστών (πχ διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων απόσπασης), είναι συνήθως τυποποιημένες και τα βήματά τους 

περιγράφονται αναλυτικά από Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις και 

Εγκυκλίους. Με βάση τα συγκεκριμένα διοικητικά έγγραφα, καταγράψαμε τα 

επιμέρους βήματα στην προτελευταία στήλη του πίνακα. Για οργανωσιακές 

διαδικασίες, οι οποίες δεν είναι αυστηρά καθορισμένες ως προς τα επιμέρους βήματα 

(πχ διαδικασία αποζημίωσης οδοιπορικών εξόδων εκπαιδευτικών), προχωρήσαμε σε 

μια επιτόπια καταγραφή τους, όπως αυτές εκτελούνται από τους υπαλλήλους των 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής.  

Στην τελευταία στήλη του πίνακα αναφέραμε τα Πληροφοριακά Συστήματα 

υποστήριξης των οργανωσιακών διαδικασιών/λειτουργιών και των επιμέρους βημάτων. 

Στην περίπτωση που διαδικασίες δεν υποστηρίζονται σε όλα τα βήματά τους από 

Πληροφοριακά Συστήματα, τότε σημειώνουμε το «εν μέρει». Με τον τρόπο αυτό, 

αποτυπώνεται με εύληπτο τρόπο ο βαθμός υποστήριξης των οργανωσιακών 

διαδικασιών/λειτουργιών και οι ανάγκες σε Πληροφοριακά Συστήματα, οι οποίες 

παραμένουν σήμερα ακάλυπτες.   

iii. Χρήση πρότυπου BPMN  

 

Κατά τη διαδικασία καταγραφής των οργανωσιακών διαδικασιών/λειτουργιών και 

την μελέτη των διοικητικών κειμένων που τις καθορίζουν, διαπιστώσουμε ότι 

απουσιάζει μια επίσημη καταγραφή τους, είτε με τη συμπλήρωση πρότυπων φορμών με 

στοιχεία της διαδικασίας είτε με τη δημιουργία μοντέλων διαδικασιών. Ακόμα και στην 

περίπτωση των δομημένων διαδικασιών, αυτές αναλύονται περιγραφικά σε 

μακροσκελείς Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους. Ως συνέπεια, κατά την εκτέλεση 

των οργανωσιακών διαδικασιών παρατηρείται το γεγονός να παραλείπονται εκ 

παραδρομής βασικά βήματά τους, να υπάρχει σύγχυση μεταξύ των εμπλεκομένων στην 

εκτέλεση της διαδικασίας και να κατακλύζονται οι υπηρεσίες από τηλεφωνήματα 

εκπαιδευτικών ή πολιτών, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την μελέτη πολυσέλιδων 

διοικητικών κειμένων.  

Δεδομένου ότι οι οργανωσιακές διαδικασίες αποτελούν σημαντικό πόρο για τις 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θεωρήσαμε χρήσιμο, 

τόσο για τους ίδιους τους δημιουργούς των διαδικασιών όσο και για τους 

εμπλεκόμενους σε αυτές, να προβούμε στην μοντελοποίηση ορισμένων εξ’ αυτών. Από 
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τις δομημένες επιλέξαμε εκείνες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για τις 

υπηρεσίες και εκείνες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πληθώρα ενεργειών/βημάτων, 

κάτι το οποίο τις καθιστά συχνά δυσνόητες και απαιτεί επαναλαμβανόμενη μελέτη των 

Υπουργικών Αποφάσεων και των Εγκυκλίων, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος 

χρόνος. Τέτοιες για παράδειγμα είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης 

υποψηφίων εκπαιδευτικών στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων και η 

διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης των μονίμων εκπαιδευτικών. Από τις 

διαδικασίες που δεν είναι αυστηρά καθορισμένες, επιλέξαμε εκείνες που 

χαρακτηρίζονται για τη μεγάλη τους συχνότητα και την βαρύνουσα σημασία του 

παραγόμενου τελικού προϊόντος.   

Για τη μοντελοποίηση των συγκεκριμένων οργανωσιακών διαδικασιών 

χρησιμοποιήσαμε το πρότυπο BPMN (business process model and notation) και το 

ελεύθερο λογισμικό της εταιρείας bizagi56, που είναι εύκολα κατανοητά τόσο για τους 

υπαλλήλους, που υλοποιούν τις διαδικασίες (technical developers) όσο και για τους 

χρήστες, που διαχειρίζονται τις διαδικασίες (business people). Χρησιμοποιήσαμε 

λοιπόν: α) τα βασικά αντικείμενα ροής (Flow Objects), δηλαδή το γεγονός (Event), τη 

δραστηριότητα (Activity) και την πύλη (Gateway), β) τα αντικείμενα σύνδεσης 

(Connecting Objects), δηλαδή τη ροή (Sequence Flow), τη ροή Μηνυμάτων (Message 

Flow) και το Σύνδεσμο (Association) και γ) τις δεξαμενές ή διαδρόμους, δηλαδή τις 

ενότητες (Pools) και τις Υπο-ενότητες (Lanes), τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά την 

κατανόηση και την καλύτερη διαχείριση των οργανωσιακών διαδικασιών των 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

                                                           
56 https://www.bizagi.com/en  

https://www.bizagi.com/en
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i. Πίνακας καταγραφής οργανωσιακών διαδικασιών-λειτουργιών και Πληροφοριακών Συστημάτων υποστήριξης. 
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25Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ,ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 
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25Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ,ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 
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25Δ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ,ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ) 
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25Ε.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ,ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ) 
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25ΣΤ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ,ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ) 
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25Ζ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ,ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ) 
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26α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ) 
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26β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ  ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ) 
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27Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ                                                                                                      

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ) (Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 75306/08.05.2017 Υ.Α.) 
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27Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣΑΠΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ                                                                                                       

(ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ) 
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27Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) 
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28Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ                                                                   

(ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ) (Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 75306/08.05.2017 Υ.Α.) 
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28Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ) 
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29Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ                                                                

(ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ) (Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 75306/08.05.2017 Υ.Α.) 
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29Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) 
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30Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ,ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ) (Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 75306/08.05.2017 Υ.Α.) 
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30Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ,ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ) 
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30Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ,ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) 
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31Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ) (Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 75306/08.05.2017 Υ.Α.) 
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31Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) 
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32Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ) (Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 75305/Ε2/08.05.2017 Υ.Α.) 
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32Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ) 
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32Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) 
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33Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ)                                                                               
(Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 91568/Ε2/01.06.2017 Υ.Α.) 

 



  

182 
 

33Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗΣ) 
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33Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) 
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34Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ) 
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34Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ                                                          



  

186 
 

35Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ)                                        
(Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 190079/Ε2/06.11.2017 Υ.Α.) 
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35Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) 
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35Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) 
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36Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ) (Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 190079/Ε2/06.11.2017 Υ.Α.)                                                                              
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36Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                   

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ) 
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36Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                             

(ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 
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37Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ)                                              
(Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 190079/Ε2/06.11.2017 Υ.Α.) 
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37Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ) 
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37Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 
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38Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ)                                                                                                

(Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 190079/Ε2/06.11.2017 Υ.Α.) 
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38Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) 
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38Γ.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 
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39Α.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ)                                                                                                 
(Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 190079/Ε2/06.11.2017 Υ.Α.) 
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iii. Ανάλυση και ερμηνεία ευρημάτων έρευνας 

 

Από τη μελέτη του πίνακα καταγραφής των οργανωσιακών 

διαδικασιών/λειτουργιών και των μοντελοποιημένων διαδικασιών γίνεται αντιληπτό ότι 

οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται στις 

υψηλής πληροφοριακής έντασης υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Το τελικό προϊόν 

τους περιέχει, στις περισσότερες περιπτώσεις, μεγάλο όγκο πληροφορίας λόγω της 

πληθώρας των δεδομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, 

την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών και τη λειτουργία των ίδιων των 

Διευθύνσεων. Επίσης, οι διαδικασίες που απαιτούνται για την παραγωγή του τελικού 

προϊόντος είναι συχνά πολύπλοκες και εμπεριέχουν μεγάλη ποσότητα πληροφορίας.  

Από τις διακόσιες ογδόντα (280) καταγεγραμμένες διαδικασίες, τέσσερεις (4) 

(ποσοστό 0,01%) παρέχουν πληροφορίες διοικητικής υποστήριξης, εβδομήντα πέντε 

(75) (ποσοστό 27%) πληροφορίες λειτουργικής υποστήριξης, ενώ διακόσιες μια (201) 

(ποσοστό 72,99%) παρέχουν ταυτόχρονα πληροφορίες διοικητικής και λειτουργικής 

υποστήριξης. Ενδεικτικά, για την πρώτη περίπτωση αναφέρουμε τις διαδικασίες 

υποβολής προτάσεων για την ίδρυση και τις προαγωγές σχολικών μονάδων, έκδοσης 

απόφασης για αύξηση ή μείωση οργανικότητας, συγχώνευση ή υποβιβασμό και 

μεταφορά σχολικών μονάδων. Για την δεύτερη περίπτωση, αναφέρουμε τις διαδικασίες 

υποβολής αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών, της εβδομαδιαίας αποτύπωσης 

κενών και πλεονασμάτων,  της μηνιαίας αποστολής έκθεσης για την πορεία της ύλης 

των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, της έγκρισης των μετακινήσεων των 

μαθητών και της διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου 

διδασκαλίας. Για την τρίτη, τέλος, περίπτωση, σημειώνουμε, ενδεικτικά, τις διαδικασίες 

της σύνταξης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης και της λειτουργίας 

των σχολικών μονάδων, της υποβολής προς το Δήμο προτάσεων για την κατασκευή και 

την επιδιόρθωση σχολικών κτηρίων, της υποβολής αιτήσεων μετάθεσης των 

εκπαιδευτικών, της επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, της παραίτησης ή αυτοδίκαιης 

απόλυσης εκπαιδευτικών, της εκκαθάρισης πρόσθετων αμοιβών, της καταβολής 

μισθοδοσίας και της εξέτασης αιτήσεων για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.   

Την τελευταία δεκαετία έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα στη διαδικασία 

μετάβασης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από τον παραδοσιακό τρόπο διοίκησης στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πολύπλοκες και δαπανηρές, από άποψη ανθρώπινων 

πόρων, διαδικασίες υποστηρίζονται πλέον από Πληροφοριακά Συστήματα, με 

αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση των πελατών 
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και την παραγωγή δημόσιας αξίας (public value) για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

Δεδομένα τα οποία τηρούνταν σε φακέλους, είναι πλέον εύκολα ψηφιακά 

προσπελάσιμα από τους υπαλλήλους και υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής με 

αυτοματοποιημένο τρόπο της πολύτιμης πληροφορίας. 

Ωστόσο, μέσα από την καταγραφή και τη μοντελοποίηση των οργανωσιακών 

διαδικασιών διαπιστώθηκαν ελλείψεις και δυσλειτουργίες που είναι χρήσιμο να 

αποτυπωθούν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα επόμενα χρόνια. Πράγματι, 

ενενήντα δύο (92) από τις διακόσιες ογδόντα (280) καταγεγραμμένες διαδικασίες 

(ποσοστό 33%) δεν υποστηρίζονται σε καμία φάση εκτέλεσής τους από ΠΣ. Οι 

συγκεκριμένες διαδικασίες αφορούν λειτουργίες, όπως η διαμόρφωση και η υλοποίηση 

της εκπαιδευτικής στρατηγικής, η υποστήριξη των υποδομών λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων, η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, η υποστήριξη 

διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, η 

ρύθμιση ζητημάτων κοινωνικής μέριμνας μαθητών, η εποπτεία των μετακινήσεων των 

μαθητών, η μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, ορισμένοι 

τύποι απόσπασης και μετάθεσης εκπαιδευτικών, οι μετατάξεις εκπαιδευτικών, οι 

κρίσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης, η παροχή πληροφοριών προς 

τις δικαστικές αρχές και τους πολίτες, η βεβαίωση στοιχείων, η υποστήριξη των 

υποδομών λειτουργίας των Διευθύνσεων, η ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτων του 

διοικητικού προσωπικού και η συγκρότηση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων.  

Εκατόν εξήντα έξι (166) διαδικασίες (ποσοστό 59%) υποστηρίζονται μερικώς από 

ΠΣ. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οργανωσιακές διαδικασίες των οποίων 

υποστηρίζονται αποσπασματικά μόνο μερικά από τα βήματά τους, με το μεγαλύτερο 

ποσοστό των βημάτων τους να παραμένουν χωρίς καμία πληροφορική υποστήριξη. 

Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών 

μεταβολών, η διαδικασία παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης εκπαιδευτικών και 

διοικητικών υπαλλήλων, ο έλεγχος και η διαβίβαση στην Δημοσιονομική Υπηρεσία 

Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) των δικαιολογητικών που αφορούν πρόσθετες αμοιβές 

και αποζημιώσεις, η οικονομική εκκαθάριση των σχολικών αγώνων, η βαθμολογική και 

μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών, οι αιτήσεις απόσπασης για 

σχολικές μονάδες του εξωτερικού, η εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων και η 

αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

   Ειδικότερα, η διαδικασία κατανομής των πιστώσεων και παρακολούθησης της 

εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Διευθύνσεων υποστηρίζεται ελλιπώς. Στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Πληρωμών και Δαπανών καταχωρούνται από τους 
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υπαλλήλους οι προβλέψεις και τα ποσά των πληρωμών για καθένα από τους δώδεκα 

μήνες του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία οι ίδιοι αυτοί τηρούν ή σύμφωνα με τις 

αναφορές που τους παραχωρούνται από τις αρμόδιες Δ.Υ.Ε.Ε., οι οποίες 

υποστηρίζονται από Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα. Το ΠΣ Πληρωμών και 

Δαπανών αδυνατεί να ενημερώσει αυτοματοποιημένα τους υπαλλήλους των 

Διευθύνσεων για τα ποσά πληρωμών και το υπολειπόμενο διαθέσιμο ποσό των 

πιστώσεων ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και ανά Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης και να συμβάλει με αυτό τον τρόπο στην αυτόματη εξαγωγή των 

απολογιστικών στοιχείων και στη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πιστώσεων. Επίσης, 

λόγω έλλειψης διαλειτουργικότητας με το ΠΣ mySchool, όπου καταχωρούνται οι 

υπερωρίες αλλά και οι μέρες και ώρες διάθεσης των εκπαιδευτικών από τις σχολικές 

μονάδες τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες διάθεσης τους, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

αυτόματης εξαγωγής αξιόπιστων προϋπολογιστικών στοιχείων για το μηνιαίο κόστος 

των υπερωριών και των οδοιπορικών εξόδων των εκπαιδευτικών.   

Υπάρχουν, επίσης, πολλές οργανωσιακές διαδικασίες των οποίων υποστηρίζεται 

ένα ευρύ φάσμα βημάτων τους, αφήνοντας ωστόσο ορισμένα από αυτά χωρίς 

πληροφορική υποστήριξη. Κατά την εκτέλεσή τους, τόσο ο υπάλληλος όσο και ο 

ενδιαφερόμενος οφείλουν σε κάποια συγκεκριμένη φάση να χρησιμοποιήσουν μη 

ψηφιακούς τρόπους έρευνας ή επικοινωνίας, όπως η μελέτη του φυσικού φακέλου του 

εκπαιδευτικού, η έκδοση έντυπης διοικητικής πράξης (χωρίς να εξάγεται αυτόματα και 

ψηφιοποιημένη από κάποιο ΠΣ), η μελέτη του φυσικού αρχείου της υπηρεσίας, η 

αποστολή μέσω ταχυδρομείου, email ή fax κάποιας αίτησης ή ένστασης και η 

αυτοπρόσωπη προσέλευση στο κατάστημα της υπηρεσίας. Οι πλέον χαρακτηριστικές 

αυτών είναι η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων για το 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, η έκδοση των πάσης φύσεως αδειών, η 

πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, η μισθοδοσία των μονίμων 

και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι αιτήσεις μετάθεσης, οι αιτήσεις μετάταξης μέσω 

του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ο δειγματοληπτικός έλεγχος επί ποσοστού 5% 

των εισερχομένων φωτοαντιγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του Δημοσίου, ο 

έλεγχος γνησιότητας τίτλων και ο έλεγχος των πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1256/1982.  

Τέλος, μόνο οι είκοσι δύο (22) (ποσοστό 8%) από τις διακόσιες ογδόντα (280) 

καταγεγραμμένες οργανωσιακές διαδικασίες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 

υποστηρίζονται πλήρως από Πληροφοριακά Συστήματα. Για τις συγκεκριμένες 

διαδικασίες, ο υπάλληλος δεν χρειάζεται να ανατρέξει στο φυσικό αρχείο της 
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υπηρεσίας, να επικοινωνήσει εγγράφως με τους ενδιαφερόμενους ή τους 

εμπλεκόμενους φορείς και να αποθηκεύσει σε έντυπη μορφή τα πληροφοριακά 

δεδομένα, προκειμένου να τα επεξεργαστεί αργότερα. Ο ενδιαφερόμενος, επίσης, δεν 

χρειάζεται να μετακινηθεί στο κατάστημα της υπηρεσίας προκειμένου να ενημερωθεί 

για τη διαδικασία ή να υποβάλει αυτοπροσώπως το αίτημά του, ούτε να στείλει με 

ταχυδρομείο, email ή fax την αίτηση ή την ένστασή του ή να ενημερωθεί για την 

πορεία εξέλιξης της υπόθεσής τους. Όλα τα βήματα εκτελούνται αποκλειστικά μέσω 

των ΠΣ. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις, είναι η αποτύπωση των κενών για την 

πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων, η υποβολή προτάσεων προς το ΥΠΠΕΘ για 

την ίδρυση ή την προαγωγή σχολικών μονάδων, η παραγγελία των σχολικών βιβλίων, η 

ένταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, οι 

αποσπάσεις εκτός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε 

ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ, σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και 

Εκκλησιαστικά Σχολεία κ.α.) των μονίμων εκπαιδευτικών και η έκδοση βεβαίωσης 

αποδοχών.     

Μια σημαντική παράμετρος της έρευνάς μας που αξίζει να αναλυθεί περαιτέρω 

είναι ο βαθμός στον οποίο υποστηρίζονται οργανωσιακές διαδικασίες μεγάλης 

προστιθέμενης αξίας, λόγω του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων (πολίτες, 

υπάλληλοι, δημόσιοι φορείς), του όγκου των δεδομένων και της πολυπλοκότητάς τους. 

Ως τέτοιες οργανωσιακές διαδικασίες θεωρούμε την αποτύπωση και καταγραφή των 

κενών και των πλεονασμάτων σε εκπαιδευτικό προσωπικό, την ένταξη υποψηφίων 

εκπαιδευτικών στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων και την πρόσληψή τους σε 

κάποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και 

εξέλιξη, την τοποθέτηση και τη διάθεση για συμπλήρωση του ωραρίου, τις αιτήσεις 

μετάθεσης και απόσπασης, τις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης, την καταβολή της 

μηνιαίας μισθοδοσίας, τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών, την παραίτηση ή 

αυτοδίκαιη απόλυση, τον έλεγχο και εκκαθάριση των δικαιολογητικών πρόσθετων 

αμοιβών, την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών, την 

κατάρτιση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού και τη διοργάνωση και οικονομική 

εκκαθάριση των σχολικών αγώνων.    

Από τις προαναφερθείσες διαδικασίες, οι διαδικασίες που υποστηρίζονται πλέον 

είτε πλήρως είτε σε μεγάλο βαθμό είναι η αποτύπωση και καταγραφή των κενών και 

των πλεονασμάτων σε εκπαιδευτικό προσωπικό, η ένταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών 

στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων και η πρόσληψή τους σε κάποια 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι αιτήσεις μετάθεσης και απόσπασης, η καταβολή της 
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μηνιαίας μισθοδοσίας και η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών των εκπαιδευτικών. 

Παρά τις εμπλοκές που αναφέρθηκαν παραπάνω, η πληροφορική υποστήριξη των 

συγκεκριμένων διαδικασιών εξοικονόμησε ανθρώπινους πόρους, συνέβαλε στην 

αποσυμφόρηση των υπηρεσιών από το μεγάλο όγκο προσερχόμενων πολιτών, 

προήγαγε τις υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως και παρήγαγε δημόσια αξία (public value).   

Υπάρχουν, ωστόσο, οργανωσιακές διαδικασίες μεγάλης προστιθέμενης αξίας, οι οποίες 

είτε δεν υποστηρίζονται είτε υποστηρίζονται σε μικρό βαθμό από ΠΣ. Τέτοιες είναι οι 

κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης, η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη, 

η τοποθέτηση και η διάθεση για συμπλήρωση του ωραρίου, η παραίτηση ή αυτοδίκαιη 

απόλυση, ο έλεγχος και εκκαθάριση των δικαιολογητικών πρόσθετων αμοιβών, η 

έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών, η κατάρτιση και ο 

έλεγχος του προϋπολογισμού και η διοργάνωση και οικονομική εκκαθάριση των 

σχολικών αγώνων57. Κατά την άποψή μας, είναι επιτακτική η πληροφορική υποστήριξη 

των συγκεκριμένων διαδικασιών, διότι η πληροφορία που παράγεται είναι ιδιαίτερα 

κρίσιμη για την επιτέλεση των λειτουργιών των Διευθύνσεων και προϋποθέτει την 

επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.  

Μεγάλης σημασίας είναι, επίσης, η διερεύνηση της ενεργού εμπλοκής, μέσω 

κάποιου Πληροφοριακού Συστήματος, των ενδιαφερομένων πολιτών στις διαδικασίες 

που τους αφορούν. Ο μεγάλος όγκος των πολιτών που ενδιαφέρονται είναι οι μόνιμοι 

και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και σε πολύ μικρότερο βαθμό οι υπόλοιποι πολίτες, 

μεταξύ των οποίων και οι μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, στις διαδικασίες ένταξης στους 

πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, αιτήσεων μετάθεσης και απόσπασης 

εκπαιδευτικών και την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, επιτυγχάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η ενεργός 

εμπλοκή των ενδιαφερόμενων. Χάρη στα Πληροφοριακά Συστήματα υποστήριξης, ο 

πολίτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί όλη την πορεία διεκπεραίωσης των 

αιτημάτων του και να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις ερωτήσεις και τις ενστάσεις του. 

Αντιθέτως, σε διαδικασίες, όπως η αίτηση για καταβολή επιδόματος για αγορά 

ακουστικών βαρηκοΐας για μαθητές, η αίτηση μετεγγραφής μαθητή από σχολείο σε 

                                                           
57 Αξίζει να σημειωθεί και η εμπλοκή, κατά την άποψή μας, του παράγοντα της πολυνομίας στο 

ζήτημα αυτό. Για παράδειγμα, ο νόμος 3848/2010 που ίσχυε για τις επιλογές των στελεχών 

εκπαίδευσης, τροποποιήθηκε το 2015 από τον νόμο 4327, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός 

από το ΣτΕ και τροποποιήθηκε, ως προς τις αντισυνταγματικές του διατάξεις, από το νόμο 

4473/2017.  
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σχολείο, η εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών για αναγνώριση προϋπηρεσίας για 

βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη, η υποβολή αίτησης μετάταξης, η αίτηση 

αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η αίτηση για χορήγηση άδειας 

άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους 

εκπαίδευσης, η αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία, η εκκαθάριση των 

δικαιολογητικών πρόσθετων αμοιβών και δικαστικών αποζημιώσεων, η έκδοση 

πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών και η διεκπεραίωση οποιουδήποτε άλλου 

αιτήματος, ο πολίτης δεν έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται on-line για την πορεία 

της αίτησής του και να παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε φάση της. Ως συνέπεια, 

παρατηρούνται συχνά φαινόμενα δυσαρέσκειας και κλονισμού της εμπιστοσύνης του  

πολίτη προς τη δημόσια διοίκηση. Επίσης, οι υπηρεσίες κατακλύζονται συχνά από 

τηλεφωνήματα, τα οποία θα είχαν ασφαλώς αποφευχθεί εάν οι πολίτες είχαν τη 

δυνατότητα on-line ενημέρωσης.         

Μελετώντας προσεκτικά τα βήματα των διαδικασιών, όπως αυτά καταγράφηκαν 

στον συγκεντρωτικό πίνακα και μοντελοποιήθηκαν, διαπιστώσαμε ότι συχνά 

εμπλέκονται σε μια διαδικασία δυο ή και περισσότερα Πληροφοριακά Συστήματα 

υποστήριξης. Η συγκεκριμένη διαπίστωση μας οδήγησε στην εξέταση του βαθμού 

διαλειτουργικότητας των εμπλεκομένων Πληροφοριακών Συστημάτων. Προέκυψε, 

λοιπόν, χαμηλός βαθμός διαλειτουργικότητας. Καταλήξαμε, μάλιστα, στο συμπέρασμα 

ότι σε διαδικασίες, όπου ο βαθμός διαλειτουργικότητας είναι χαμηλός, εκεί 

εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα πλεονασμού και  μη αξιοπιστίας των δεδομένων.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ιδιαίτερα χαμηλού βαθμού διαλειτουργικότητας των 

εμπλεκόμενων Πληροφοριακών Συστημάτων είναι οι διαδικασίες ένταξης υποψηφίου 

εκπαιδευτικού στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων και πρόσληψής του, από 

πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, σε κάποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Στις 

συγκεκριμένες διαδικασίες, τα εμπλεκόμενα ΠΣ υποστήριξης είναι το ΟΠΣΥΔ, η 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ, το mySchool, το ΔΙΑΣ και το e-data Center. Πιο συγκεκριμένα, ο 

υποψήφιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στο ΠΣ ΟΠΣΥΔ και αφού συμπληρώσει τα πεδία 

που σχετίζονται με τα προσωπικά και οικογενειακά του στοιχεία, τους τίτλους σπουδών 

και τυχόν κοινωνικά κριτήρια πρόσληψης (πχ αναπηρία), υποβάλλει ηλεκτρονικά την 

αίτησή του. Σε περίπτωση πρόσληψής του κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, ο 

αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ενημερώνει την καρτέλα του 

ΟΠΣΥΔ που σχετίζεται με τα στοιχεία της πρόσληψης (ημερομηνία ανάληψης 

υπηρεσίας, μη ανάληψη κα). Στη συνέχεια πρέπει να καταχωρηθούν εκ νέου όλα τα 

παραπάνω δεδομένα στο ΠΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ και στο ΠΣ ΔΙΑΣ, προκειμένου να είναι 
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δυνατή η καταβολή της μισθοδοσίας του. Στο ΠΣ ΔΙΑΣ καταχωρούνται, επίσης, όλα τα 

στοιχεία του μισθολογικού προφίλ του αναπληρωτή. Στο ΠΣ mySchool καταχωρείται, 

εκ νέου, ο μεγαλύτερος αριθμός των παραπάνω δεδομένων (εκτός από ορισμένα από τα 

προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία που είναι ήδη συμπληρωμένα από την Κεντρική 

Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ), καθώς και οι άδειες, οι σχολικές μονάδες υπηρέτησης και οι 

λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού (χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, 

πειθαρχικά κλπ). Τα βασικά προσωπικά, οικογενειακά και υπηρεσιακά δεδομένα καθώς 

και οι σχολικές μονάδες τοποθέτησης πρέπει να καταχωρηθούν, επίσης, στο ΠΣ e-data 

Center, δια του οποίου θα διενεργηθεί η διαδικασία αίτησης μετάθεσης του 

εκπαιδευτικού, σε περίπτωση διορισμού του ως μόνιμου στο μέλλον. Οι σχολικές 

μονάδες υπηρέτησης καταχωρούνται, για μια ακόμη φορά, και στο ΠΣ ΟΠΣΥΔ, 

προκειμένου να υπολογισθούν οι μονάδες που θα πιστωθούν στον πίνακα 

αναπληρωτών και ωρομισθίων για ενδεχόμενη νέα πρόσληψη το επόμενο διδακτικό 

έτος. Διαπιστώνεται, λοιπόν, από τα παραπάνω η πολλαπλή καταχώρηση των ίδιων 

προσωπικών, οικογενειακών, μισθολογικών και υπηρεσιακών δεδομένων σε 

περισσότερα του ενός Πληροφοριακά Συστήματα. Εξυπακούεται, δε, ότι σε περίπτωση 

τροποποίησης ενός εξ αυτών, ο χειριστής του ενός ΠΣ πρέπει να ενημερώσει και τους 

υπόλοιπους, προκειμένου να ενημερωθούν και τα υπόλοιπα ΠΣ. 

Παρόμοια προβλήματα έλλειψης ή χαμηλού βαθμού διαλειτουργικότητας και 

συνακόλουθου πλεονασμού δεδομένων, παρατηρούνται ενδεικτικά στις διαδικασίες 

διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης και 

εξέλιξης, διενέργειας μεταθέσεων, εκδίκασης πειθαρχικών υποθέσεων και επιβολής 

πειθαρχικών ποινών, χορήγησης πάσης φύσεως αδειών, παραίτησης ή αυτοδίκαιης 

απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας, ελέγχου και εκκαθάρισης δικαιολογητικών πρόσθετων 

αμοιβών και κατάρτισης του προϋπολογισμού. Τα προβλήματα, δε, οξύνονται 

περαιτέρω σε περιπτώσεις εμπλοκής στις διαδικασίες και άλλων υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα, όπως το ΓΛΚ, οι ΔΥΕΕ και ο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).  

Συναφής, λοιπόν, δυσλειτουργία με το χαμηλό βαθμό διαλειτουργικότητας, είναι η 

πολλαπλή ύπαρξη των ίδιων δεδομένων σε διάφορα Πληροφοριακά Συστήματα (Data 

redundancy). Δεδομένα που αφορούν τα προσωπικά, τα οικογενειακά και τα 

υπηρεσιακά στοιχεία των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων είναι 

καταχωρημένα ταυτόχρονα στα ΠΣ mySchool, ΟΠΣΥΔ, e-Datacenter, ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

και ΔΙΑΣ, χωρίς να υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα διαλειτουργικότητας. Έτσι, σε 

περίπτωση που χρειαστεί να αλλαχθούν ή να επικαιροποιηθούν τα παραπάνω στοιχεία, 

οι υπάλληλοι πρέπει να τα καταχωρήσουν σε πέντε Πληροφοριακά Συστήματα, κάτι 
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που συνιστά προφανώς σπατάλη ανθρώπινων πόρων και εγκυμονεί κινδύνους 

αναξιόπιστων πληροφοριών. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, εκπαιδευτικός να 

εμφανίζεται ταυτόχρονα άγαμος στο ΠΣ Απογραφή, έγγαμος στο ΠΣ mySchool και με 

ένα τέκνο στο ΠΣ ΟΠΣΥΔ ή υπάλληλοι που χειρίζονται το ΠΣ μεταθέσεων e-

Datacenter να ζητούν από τους εκπαιδευτικούς να βεβαιώσουν δεδομένα που είναι ήδη 

ελεγμένα και καταχωρημένα από τη Διεύθυνση στο ΠΣ μισθοδοσίας ΔΙΑΣ.  

Θεωρούμε, επίσης, ιδιαίτερα χρήσιμο να εντοπίσουμε τις διαδικασίες στις οποίες 

εμπλέκονται εκτός των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και άλλοι φορείς της Δημόσιας 

Διοίκησης. Σε διαδικασίες, όπως η υποβολή προτάσεων για ίδρυση, προαγωγές και 

υλικοτεχνική υποστήριξη των σχολικών μονάδων, εντοπίζεται υψηλή εμπλοκή των 

κατά τόπους Δήμων. Σε διαδικασίες οικονομικής φύσεως, όπως η εκκαθάριση δαπανών 

και πρόσθετων αμοιβών, η καταβολή μισθοδοσίας, ο έλεγχος των πρόσθετων αμοιβών 

και αποδοχών και η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων, παρατηρείται 

έντονη διαδραστικότητα με φορείς, όπως οι  κατά τόπους ΔΥΕΕ, το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και το ΓΛΚ. Σε διαδικασίες, που άπτονται της πρόσληψης προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πχ αναπληρωτές και ωρομίσθιοι), οι Διευθύνσεις 

παρέχουν πληροφορίες σε φορείς, όπως ο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ο ΟΑΕΔ και το 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Σε διαδικασίες, που σχετίζονται με τις υπηρεσιακές 

μεταβολές του προσωπικού (πχ μεταθέσεις, αποσπάσεις, παραιτήσεις κλπ), φορείς, 

όπως οι Δήμοι, τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και οι ασφαλιστικοί 

φορείς (πχ ΟΑΕΕ) παρέχουν πολύτιμη πληροφορία στις Διευθύνσεις, με τις τελευταίες 

να τροφοδοτούν με δεδομένα το ΓΛΚ και τα υπόλοιπα ταμεία (πχ Μετοχικό Ταμείο 

Πολιτικών Υπαλλήλων) για την απονομή σύνταξης στους υπαλλήλους. Παροχή 

πληροφορίας εντοπίζεται, επίσης, συχνά προς τις Υγειονομικές Επιτροπές στις 

διαδικασίες χορήγησης αναρρωτικών αδειών. Σε διαδικασίες, τέλος, παροχής απόψεων 

και φακέλων για την εκδίκαση δικαστικών διαμαχών, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

παρέχουν πολύτιμη πληροφορία προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τα κατά 

τόπους Διοικητικά Δικαστήρια. 

 Οι τρόποι επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών στις παραπάνω 

περιπτώσεις είναι πέντε: α) η έντυπη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, β) η από κοινού 

χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων, γ) η απόδοση δικαιωμάτων χρήστη σε 

υπαλλήλους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ΠΣ των φορέων του Δημοσίου Τομέα, 

δ) η διαλειτουργικότητα των ΠΣ και ε) η ταυτόχρονη χρήση κάποιων ή και όλων των 

παραπάνω. Στην πρώτη περίπτωση εντάσσεται η επικοινωνία των Διευθύνσεων με τους 

Δήμους και τις αρμόδιες υπηρεσίες τους (πχ Τμήμα Δημοτολογίου), το Ελεγκτικό 
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Συνέδριο, ορισμένους ασφαλιστικούς φορείς (πχ ΟΑΕΕ), τις Υγειονομικές Επιτροπές, 

τις κατά τόπους ΔΥΕΕ, το ΝΣΚ και τα Διοικητικά Δικαστήρια58. Στην δεύτερη 

περίπτωση εντάσσεται η από κοινού χρήση ΠΣ, όπως το e-ΔΑΥΚ και το Εργάνη, με το 

ΓΛΚ και τον ΟΑΕΔ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση αναφέρουμε την απόδοση 

προνομίων χρήστη διαφόρων διαβαθμίσεων (CRUD), σε υπαλλήλους των Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης για τα Πληροφοριακά Συστήματα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), 

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ, και Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ). Στην τέταρτη περίπτωση, 

παρατηρείται πολύ χαμηλός βαθμός διαλειτουργικότητας των ΠΣ των υπηρεσιών του 

Δημοσίου, με λίγες εξαιρέσεις, όπως την καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων 

μέσω του ΠΣ ΔΙΑΣ, κατά την οποία ενημερώνεται το ΠΣ taxis με τις τακτικές και 

πρόσθετες αποδοχές των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων. Στην πέμπτη, 

τέλος, περίπτωση, μπορούμε να αναφέρουμε τη διαδικασία παραίτησης ή αυτοδίκαιης 

απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας, όπου ο αρμόδιος υπάλληλος των Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης, πρέπει να ενημερώσει το κοινής χρήσης ΠΣ e-ΔΑΥΚ και ταυτόχρονα να 

στείλει στους εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου (ΓΛΚ, ΜΤΠΥ, ΤΠΔΥ κα) τους 

φακέλους των απαραίτητων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή.       

Τέλος, όπως αναφέραμε και παραπάνω, απουσιάζει εντελώς η γραφική 

αναπαράσταση των οργανωσιακών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στις Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απουσιάζει, επίσης, ένας 

επικαιροποιημένος και επίσημος ψηφιακός οδηγός διαδικασιών εκπαιδευτικού, όπου ο 

κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να ενημερώνεται για το νομικό πλαίσιο που διέπει 

την κάθε διαδικασία, τα βήματά της και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εξαιτίας της 

έλλειψής του, επικρατεί συχνά σύγχυση στους εκπαιδευτικούς, με συνέπεια να 

κατακλύζονται οι Διευθύνσεις από τηλεφωνήματα, τα οποία σε περίπτωση 

μοντελοποίησης και διάχυσης των διαδικασιών θα είχαν αποφευχθεί.  

Κατά την άποψή μας, οι συγκεκριμένες ελλείψεις και δυσλειτουργίες οφείλονται 

κυρίως στο γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν 

Πληροφοριακά Συστήματα, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως μια 

λεπτομερής αποτύπωση και ορθή διαχείριση όλων των οργανωσιακών 

διαδικασιών/λειτουργιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

                                                           
58 Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών με υπηρεσίες, όπως οι ΔΥΕΕ 

(διαβίβαση δικαιολογητικών δαπανών), το ΝΣΚ και τα Διοικητικά Δικαστήρια (αποστολή διοικητικού 

φακέλου), νόμοι (πχ Δημόσιο Λογιστικό) επιτάσσουν την αποστολή των εγγράφων σε έντυπη μορφή, 

καθιστώντας τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων (πχ μεταφόρτωση ψηφιοποιημένων 

δικαιολογητικών) αδύνατη.   
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Εκπαίδευσης. Ως συνέπεια, βήματα αλλά και ολόκληρες διαδικασίες επαναλαμβάνονται 

και υποστηρίζονται από δυο ή και περισσότερα Πληροφοριακά Συστήματα ή 

σημαντικές διαδικασίες παραμένουν χωρίς υποστήριξη. Σε άλλες περιπτώσεις, δεν έχει 

γίνει αντιληπτό ότι άσχετες φαινομενικά διαδικασίες συνδέονται άρρηκτα και θα 

μπορούσαν να υποστηριχθούν από ένα μόνο Πληροφοριακό Σύστημα.  

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι δεν έχουν μελετηθεί συνολικά και σε βάθος οι 

λειτουργίες και οι διαδικασίες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, ώστε, σε πρώτη φάση, 

να ανασχεδιαστούν με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την μείωση 

σπατάλης των ανθρώπινων πόρων και την αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας και, σε δεύτερη φάση, να υποστηριχθούν από Πληροφοριακά 

Συστήματα. Δεδομένου ότι όλες οι οργανωσιακές διαδικασίες/λειτουργίες των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης λειτουργούν και αλληλεπιδρούν για έναν κοινό σκοπό, 

θεωρούμε ότι υπάρχει καταρχήν ανάγκη συστημικής προσέγγισης. Σε επόμενη μόνο 

φάση, θα μπορούσε να επιλεχθεί και να αναπτυχθεί ένα ΠΣ (πχ το ΠΣ mySchool), ώστε 

να υποστηρίξει το μεγαλύτερο μέρος των οργανωσιακών λειτουργιών των 

Διευθύνσεων, δίνοντας έμφαση σε παραμέτρους, όπως η δυνατότητα ηλεκτρονικής 

υποβολής των αιτήσεων και παρακολούθησης όλων των διαδικασιών από τους 

εκπαιδευτικούς και η πλήρης ψηφιοποίηση των ατομικών τους φακέλων και  των 

δεδομένων που τους συνοδεύουν.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Από την επεξεργασία του θέματος της διπλωματικής μας εργασίας και την 

μοντελοποίηση αρκετών οργανωσιακών διαδικασιών-λειτουργιών έγινε κατανοητό ότι 

οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αποτελούν 

υπηρεσίες υψηλής πληροφοριακής έντασης υπηρεσίες, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

οργανωσιακών διαδικασιών-λειτουργιών, που λαμβάνουν χώρα σε αυτές, καθώς και 

του όγκου της πληροφορίας που επεξεργάζονται και εξάγουν.  Έγινε, επίσης, αντιληπτό 

ότι βρίσκονται σε άμεση σχέση τόσο με τις επιτελικές δομές του Υπουργείου όσο και 

με τη βάση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, δηλαδή τις σχολικές μονάδες, τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Ως εκ τούτου, στην χαρτογράφηση των 

οργανωσιακών λειτουργιών – διαδικασιών τους αποτυπώθηκε με ξεκάθαρο τρόπο 

ολόκληρο το πλέγμα των λειτουργικών σχέσεων τους τόσο με τους εκπαιδευτικούς 

φορείς όσο και με τις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.  

Οι καταγεγραμμένες διαδικασίες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται 

για πλήθος τους, το μέγεθος των δεδομένων που επεξεργάζονται, την πληροφοριακή 

τους ένταση και τον μεγάλο αριθμό των εμπλεκομένων φορέων και προσώπων. 

Πράγματι, ανάμεσα στις διακόσιες ογδόντα καταγεγραμμένες οργανωσιακές 

διαδικασίες, πολλές χαρακτηρίζονται για την πολυπλοκότητά τους, καθώς αντλούν 

πληροφορίες από πολλούς φορείς (πχ σχολικές μονάδες, δημόσιοι φορείς), 

απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα αποδεκτών (πχ εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) και 

καλύπτουν πληροφοριακές ανάγκες πρώτης προτεραιότητας (πχ στελέχωση σχολικών 

μονάδων).   

Ορισμένες από αυτές υποστηρίζονται πλέον από Πληροφοριακά Συστήματα, ενώ 

αρκετές από αυτές παραμένουν χωρίς πληροφορική υποστήριξη. Είναι γεγονός ότι τα 

τελευταία χρόνια έχει καταβληθεί προσπάθεια από την κεντρική διοίκηση για να 

καλυφθούν πληροφοριακά πρώτα οι διαδικασίες που έχουν μια πολυπλοκότητα και 

έναν ιδιαίτερα εξωστρεφή χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα η ένταξη υποψηφίων 

εκπαιδευτικών στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων και η υποβολή αιτήσεων 

μετάθεσης και απόσπασης. Επίσης, υποστηρίζονται, πλέον, διαδικασίες υψηλής 

έντασης, όπως η καταβολή της μισθοδοσίας. Ωστόσο, διαδικασίες που συνήθως 

αντλούν δεδομένα από διάφορες δεξαμενές δεδομένων, οι οποίες δεν έχουν ακόμα 

ψηφιοποιηθεί στο σύνολό τους (πχ υπηρεσιακές μεταβολές από τριακονταετίας), 

παραμένουν χωρίς ολοκληρωμένη πληροφορική υποστήριξη. Σημαντικό ρόλο στην 

αναστολή της πληροφορικής ολοκλήρωσης διαδραματίζουν, επίσης, οι νομικοί 
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περιορισμοί (πχ Δημόσιο Λογιστικό), οι οποίοι δεν επιτρέπουν την ψηφιακή διακίνηση 

εγγράφων και την πλήρη πληροφορική κάλυψη.    

Κατά τη μετάβαση, λοιπόν, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από τον 

παραδοσιακό στον ηλεκτρονικό τρόπο εκτέλεσης των οργανωσιακών λειτουργιών-

διαδικασιών εντοπίζονται ελλείψεις και δυσλειτουργίες. Τα υπάρχοντα Πληροφοριακά 

Συστήματα δεν υποστηρίζουν το σύνολο των λειτουργιών και διαπιστώνεται χαμηλός 

δείκτης διαλειτουργικότητάς τους. Οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν 

κατά τη μετάβαση των υπηρεσιών του τομέα παιδείας στην ψηφιακή εποχή και η 

αναγκαιότητα άμεσης κάλυψης των απαιτητικών πληροφοριακών αναγκών οδήγησαν 

στην σύλληψη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, τα 

οποία κάλυψαν μεμονωμένες διαδικασίες, χωρίς προηγουμένως να μελετηθεί 

προσεκτικά και να αποτυπωθεί δυναμικά ολόκληρο το δίκτυο των οργανωσιακών 

λειτουργιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Υλοποιήθηκαν, έτσι, σε διαφορετικές 

εποχές αξιόλογα Πληροφοριακά Συστήματα, τα οποία όμως εμφανίζουν χαμηλό βαθμό 

διαλειτουργικότητας. Παρατηρείται, λοιπόν, το φαινόμενο εφαρμογής νέων 

Πληροφοριακών Συστημάτων (πχ mySchool), τα οποία δεν «επικοινωνούν» μέχρι 

στιγμής σε ικανοποιητικό βαθμό με τα υπάρχοντα (πχ ΟΠΣΥΔ, e-data Center, ΔΙΑΣ, 

Σύστημα Πληρωμών και Δαπανών) και αδυνατούν να καλύψουν με τον τρόπο αυτό ένα 

ευρύ φάσμα οργανωσιακών διαδικασιών. Αντιθέτως, συνεχίζουν να υφίστανται 

Πληροφοριακά Συστήματα, που υποστηρίζουν με αυτόνομο τρόπο παραπλήσιες 

οργανωσιακές διαδικασίες (πχ μεταθέσεις και αποσπάσεις).    

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι με την εφαρμογή του ΠΣ ΟΠΣΥΔ και του 

Συστήματος καταχώρησης αιτήσεων υποψηφίων για το ΚΠΓ, καθώς και την επέκταση 

των λειτουργιών του ΠΣ e-data Center έχει δοθεί πλέον στους πολίτες η δυνατότητα 

ενεργού ψηφιακής εμπλοκής σε διαδικασίες μεγάλης προστιθέμενης αξίας. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις ένταξης στους 

πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, τις αιτήσεις απόσπασης και μετάθεσης και να 

παρακολουθούν ολόκληρη την πορεία διεκπεραίωσής τους. Ωστόσο, στις περισσότερες 

περιπτώσεις απαιτείται είτε αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη, είτε αποστολή του 

φυσικού φακέλου με το ταχυδρομείο, είτε στην καλύτερη περίπτωση η ηλεκτρονική 

αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Στις περισσότερες διαδικασίες, ο 

πολίτης δεν μπορεί να έχει εικόνα για την φάση και την κατάσταση διεκπεραίωσης του 

αιτήματός του. 

Το γεγονός της απουσίας γραφικής αναπαράστασης των οργανωσιακών 

διαδικασιών-λειτουργιών και ποιοτικής διαχείρισής τους αποτελεί, κατά την άποψή 
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μας, την κύρια αιτία των δυσλειτουργιών αλλά και την αφετηρία για την επίλυσή τους. 

Θεωρούμε πως η δημιουργία νέων Πληροφοριακών Συστημάτων ή η εξέλιξη των ήδη 

υπαρχόντων δεν θα συμβάλουν, στον επιθυμητό βαθμό, στην βελτίωση της απόδοσης 

και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, εάν προηγουμένως δεν γίνει ορθή και 

ποιοτική διαχείριση των ίδιων των οργανωσιακών διαδικασιών-λειτουργιών, μέρος της 

οποίας αποτελεί και η γραφική αναπαράστασή τους, όπως αυτή εμφανίζεται στον τρίτο 

μέρος της εργασίας μας.  

Το εγχείρημα της ποιοτικής διαχείρισης των οργανωσιακών λειτουργιών-

διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι εύκολο. Εκτός της πληθώρας των διαδικασιών, 

παρατηρείται το φαινόμενο συχνών αλλαγών τους λόγω τροποποίησης, κατάργησης ή 

ψήφισης νέων νόμων. Επίσης, εκτός των δομημένων διαδικασιών, υπάρχουν άλλες, οι 

οποίες εκτελούνται με διαφορετικό τρόπο από Διεύθυνση σε Διεύθυνση. Είναι λοιπόν 

φανερό πως πρώτα πρέπει να προτυποποιηθούν όλες οι οργανωσιακές διαδικασίες-

λειτουργίες και ύστερα να προχωρήσουμε κεντρικά στην ολοκληρωμένη πληροφοριακή 

υποστήριξή τους.  

Είναι, επίσης, γεγονός πως τη δεδομένη χρονική στιγμή, κατά την οποία 

καταβάλλονται προσπάθειες για την κάλυψη των οργανωσιακών λειτουργιών των 

υπηρεσιών, το εγχείρημα της διασύνδεσης των ΠΣ των φορέων του Δημοσίου και της 

ψηφιακής ολοκλήρωσης φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο. Παρά τις όποιες προσπάθειες 

επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων των υπηρεσιών του 

δημοσίου (πχ ΠΣ ΔΙΑΣ και taxis), τόσο οι νομικοί περιορισμοί όσο και οι 

αχαρτογράφητες και χωρίς πλήρη πληροφοριακή υποστήριξη οργανωσιακές 

διαδικασίες, δεν επιτρέπουν στις υπηρεσίες την άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και ΠΣ 

άλλων υπηρεσιών, ώστε να μειώσουν στο ελάχιστο τους «νεκρούς» χρόνους και να 

διεκπεραιώσουν από κοινού σημαντικές οργανωσιακές διαδικασίες (πχ μεταθέσεις 

εκπαιδευτικών).      

Κατά την άποψή μας, οι δυο βασικότερες προκλήσεις που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο χώρο των Πληροφοριακών 

Συστημάτων είναι η ολοκληρωμένη και πλήρης πληροφορική υποστήριξη των 

οργανωσιακών λειτουργιών – διαδικασιών τους και η αντιμετώπιση του κινδύνου του 

ψηφιακού πλεονασμού. Στην κατεύθυνση αυτή, θεωρούμε πως πρέπει να γίνει 

πρωτίστως αποτύπωση και ορθή διαχείριση, σύμφωνα με τις αρχές διοίκησης ολικής 

ποιότητας, των διαδικασιών. Ακολούθως, θα ήταν σημαντικό να γίνει προσπάθεια 

σύγκλισης και ενοποίησης των υπαρχόντων Πληροφοριακών Συστημάτων. Θεωρούμε 
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πως η σύλληψη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ΠΣ, το οποίο θα ενοποιήσει τις 

βάσεις δεδομένων των υπαρχόντων και θα καλύψει με δυναμικό τρόπο το σύνολο των 

οργανωσιακών λειτουργιών – διαδικασιών, που αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται 

μεμονωμένα, θα συμβάλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών των 

Διευθύνσεων και στην παραγωγή δημόσιας αξίας (public value). Σε διαφορετική 

περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος πληροφορικού πλεονασμού και ψηφιακής 

γραφειοκρατίας, με την ύπαρξη πολλών αυτόνομων ΠΣ, τα οποία θα εμφανίζουν 

χαμηλό βαθμό διαλειτουργικότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων τους.    

Τόσο για την Κεντρική Διοίκηση του ΥΠΠΕΘ όσο και για τους μελλοντικούς 

ερευνητές, η ποιοτική διαχείριση και η υποστήριξη των οργανωσιακών διαδικασιών-

λειτουργιών από Πληροφοριακά Συστήματα αποτελεί πρόκληση και συνάμα 

αναγκαιότητα την εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θεωρούμε πως όσο 

δύσκολο κι αν είναι το εγχείρημα, η μετάβαση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ψηφιακή ολοκλήρωση και τον ηλεκτρονικό τρόπο 

εκτέλεσης των οργανωσιακών διαδικασιών-λειτουργιών της θα σημάνει την ποιοτική 

αναβάθμιση των ούτως ή άλλως κρίσιμων για την κοινωνία και τη δημόσια διοίκηση 

υπηρεσιών της.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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