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Δηζαγσγή 

 

Σν παξφλ ηεχρνο πεξηέρεη επηκνξθσηηθφ πιηθφ ην νπνίν ζπλνδεχεη ην πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα Αηνίθεζεο Μνλάδσλ Βιιελφγισζζεο Βθπαίδεπζεο ζην 

Βμσηεξηθφ. 

Ώπνηειείηαη απφ πέληε δηαθξηηέο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

αλάιπζεο ησλ παξακέηξσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, πψο απηέο 

δηακνξθψλνπλ ην εθάζηνηε ζεζκηθφ πιαίζην, ελψ επηρεηξείηαη θαη ε απνζαθήληζε ηεο 

έλλνηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ν εληνπηζκφο  ησλ θνηλψλ  ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κε 

ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (δνκή, νξγάλσζε θαη 

ζηειέρσζε) θαη πψο απηά επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ απηφο δηνηθείηαη. Βπίζεο γίλεηαη κηα 

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα βαζηθά ζεσξεηηθά ζρήκαηα γηα ηελ Οξγάλσζε θαη Αηνίθεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη ζηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο. ην πιαίζην 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ δίλεηαη κηα ζθαηξηθή εηθφλα ησλ επξσπατθψλ εμειίμεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

ηε δεχηεξε ελφηεηα, παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηεο δηνίθεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε κε εζηίαζε ζηηο Μνλάδεο Βιιελφγισζζεο Βθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ, θαη 

γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε δχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο άζθεζεο 

δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ ηέρλε ηεο επηθνηλσλίαο.  

ηε ζπλέρεηα, ε ηξίηε ελφηεηα εζηηάδεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ σο ην πξψην βήκα ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Ώλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ, παξάγνληεο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ, ηα είδε ηνπ θαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη, 

πξνζεγγίδεηαη δε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ άζθεζε δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ θαη θπξίσο ε 

κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. ην πιαίζην 

απηφ, εμεηάδεηαη ε δηαρείξηζε αιιαγψλ θαη νη θαηλνηφκεο δξάζεηο .Βμεηάδεηαη επίζεο  ε 

έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, ηα βήκαηα 

δηαρείξηζήο ηεο, θαζψο θαη ε ζεκαζία ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. 

Δ ηέηαξηε ελφηεηα δηαηξέρεη ηε λνκηκφηεηα ηεο Αηνηθεηηθήο δξάζεο ζην ρψξν ηεο 

Βθπαίδεπζεο. Καη‘ αξράο, πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο 

(λνκηκφηεηα, ρξεζηή δηνίθεζε, επηείθεηα, θαιή πίζηε, δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε, 
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αλαινγηθφηεηα, ηζφηεηα). ηε ζπλέρεηα, αζρνιείηαη κε ηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ θαζψο θαη ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο (αηνκηθέο, θαλνληζηηθέο, επαρζείο επσθειείο, 

ηζρχο, αηηηνινγία, θαηάξγεζε/αλάθιεζε). Έπεηηα, πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο αξρέο 

δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δηνηθεηηθήο επηθνηλσλίαο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

Κψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999, φπσο ηζρχεη): Αηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ 

πνιίησλ απφ ηε δηνίθεζε, πξνζεζκίεο, πξφζβαζε ζηα έγγξαθα, δηθαίσκα πξνεγνπκέλεο 

αθξφαζεο.  Πεξαηηέξσ, ε ελφηεηα εζηηάδεη ζηηο βαζηθέο αξρέο ζχληαμεο, έθδνζεο θαη 

δηαθίλεζεο  δεκνζίσλ εγγξάθσλ. Σέινο, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία θαη ηα πεηζαξρηθά φξγαλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, βάζεη ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα (λ.3528/2007, φπσο ηζρχεη) θαη ηεο εηδηθφηεξεο λνκνζεζίαο πνπ δηαηξέρεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 

Δ πέκπηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε 

θαζεθφλησλ ζηε δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. πγθεθξηκέλα αλαιχνληαη εξγαιεία 

ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε ησλ εγγξάθσλ. Παξάιιεια 

αλαιχνληαη ραξαθηεξηζηηθά θαη κνξθέο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ελψ παξνπζηάδνληαη 

ζχγρξνλα εξγαιεία ηειεθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πιαηθφξκαο Webex αλαθνξηθά 

κε ηε ζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζεο θαη ησλ πιαηθνξκψλ αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο moodle θαη eclass. 

 

ιεο νη ελφηεηεο μεθηλνχλ κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο θαη κε ηηο έλλνηεο θιεηδηά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σν πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ βαζίδεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο δηνηθεηηθήο ηεο εθπαίδεπζεο παξέρνληαο αλαιπηηθά θαη γλσζηηθά 

εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηνλδήπνηε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ κε ηηο 

απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο βεβαίσο.  ε θάζε ελφηεηα παξεκβάιινληαη δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο άιινηε είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα αηνκηθή επεμεξγαζία θαη άιινηε γηα ζπδήηεζε θαη 

αλαζηνραζκφ ζην πιαίζην      νκαδηθήο εξγαζίαο, εζηηάδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ζην ηνπίν ηεο 

ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ. Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ νινθιεξψλεηαη   κε 

βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο απφ φπνπ κπνξείηε λα αληιήζεηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 
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1 Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή, Γνκή, Οξγάλσζε, ηειέρσζε θαη Θεζκηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην 

εμσηεξηθφ 

 

θνπφο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηo ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν, ηα είδε 

θαη ηηο κνξθέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηελ επξσπατθή ηεο δηάζηαζε, θαη πψο απηή 

δηακνξθψλεη θαη επεξεάδεη ηε δνκή, ηελ νξγάλσζε, ηε ζηειέρσζε θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Βιιελφγισζζεο Βθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ. 

 

Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα 

ηαλ ζα έρεηε ηειεηψζεη ηε κειέηε ηεο ελφηεηαο απηήο, ζα κπνξείηε λα:  

 Να εμεγείηε θαη λα ζπγθξίλεηε εζληθέο, δηεζλείο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε. 

 Να εληνπίδεηε θαη λα πεξηγξάθεηε επξσπατθνχο ζεζκνχο, επίζεκα θείκελα θαη 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη πψο απηά επεξεάδνπλ ηελ ειιελφγισζζε 

εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ. 

 Να πεξηγξάθεηε ηνλ ξφιν ησλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην 

εμσηεξηθφ, ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε ζρέζε 

κε ην επξχηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν ιεηηνπξγνχλ. 

 Να πξνζδηνξίδεηε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ζαο σο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ 

θαη λα είζηε ζε ζέζε λα εθαξκφδεηε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αεκνζηνυπαιιειηθνχ Κψδηθα 

πνπ ζαο αθνξνχλ. 

 Να γλσξίδεηε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζην 

εμσηεξηθφ. 

 Να πεξηγξάθεηε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο, ηε δηνηθεηηθή δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ κνλάδσλ 

ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ. 

 Να πεξηγξάθεηε ηε δνκή, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζηειέρσζε ελφο Βθπαηδεπηηθνχ 



 

Κεφ. 1- Εκπαιδευτικι Πολιτικι, Δομι, Οργάνωςθ, τελζχωςθ και Κεςμικό 
πλαίςιο λειτουργίασ μονάδων ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό 

11 

 

 

 

Οξγαληζκνχ, εηδηθφηεξα ησλ Μνλάδσλ Βιιελφγισζζεο Βθπαίδεπζεο ζην 

Βμσηεξηθφ. 

Λέμεηο-Φξάζεηο θιεηδηά 

 Δ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή σο ιφγνο θαη σο πξαθηηθή 

 Βπξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

 Αεκφζηα Αηνίθεζε 

 Θεζκηθφ πιαίζην 

 Φνξείο θαη κνξθέο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ 

1.1 Δθπαηδεπηηθέο  Πνιηηηθέο 

1.1.1 Έλλνηα, πεδίν θαη πεξηερφκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

Δ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απνηειεί έλα γλσζηηθφ ‗πεδίν ζπλάληεζεο‘ ηεο Πνιηηηθήο 

Βπηζηήκεο κε ηηο Βπηζηήκεο ηεο Ώγσγήο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεη 

ζπκπιεξσκαηηθέο ζρέζεηο -θπξίσο- κε ηνπο ηνκείο ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Βθπαίδεπζεο, 

ηεο Οηθνλνκηθήο ηεο Βθπαίδεπζεο θαη ηεο πγθξηηηθήο Βθπαίδεπζεο.  

Δ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή νξίδεηαη σο ‗ιφγνο‘ (discourse) θαη σο ‗πξαθηηθή‘ (practice) πνπ 

εθθέξεηαη ζε δχν επίπεδα, έλα θξηηηθφ - ζεσξεηηθφ (politics) θαη έλα εθαξκνζκέλν-πνιηηηθφ 

(policies).  

Χο αληηθείκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο νξίδεηαη ε κειέηε ηεο δνκήο, ηεο νξγάλσζεο, 

ηεο ιεηηνπξγίαο, ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

εζληθφ θαη δηεζλέο πιαίζην, κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 

εθξνψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

    Δ  ‗εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή‘ σο ‗ιφγνο‘ θαη σο ‗πξαθηηθή‘ αληηπξνζσπεχεη έλα ‗πεδίν 

κειέηεο‘ θαη έλα ‗δηάγξακκα‘ ησλ ζρέζεσλ ‗εμνπζίαο-γλψζεο‘ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο κνξθέο ηνπ 

πιηθνχ θαη ζπκβνιηθνχ ειέγρνπ ηεο θνηλσλίαο απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

α) σο ‗πεδίν κειέηεο‘, ζπλδέεηαη κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηε δνκή, δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ηελ πξφζβαζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαξξνή, ηελ θνηλσληθή ρξεζηκφηεηα, ην αλζξψπηλν 
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δπλακηθφ, ηηο εθξνέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, 

θ.α. 

 

β) σο ‗δηάγξακκα ζρέζεσλ‘, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο άιιεο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο 

(νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή) θαη ππνζηεξίδεη ηνλ θαλνληζηηθφ, δηαλεκεηηθφ, 

αληηζηαζκηζηηθφ θαη αλαπαξαγσγηθφ ραξαθηήξα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θξάηνπο.  

 

γ) σο ‗ιφγνο‘ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απνηειέζκαηνο (θπβέξλεζε, εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, πνιηηηθά θφκκαηα, 

θνηλσληθνί εηαίξνη, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εθπαηδεπηηθψλ) θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ‗θξίζεσλ‘, ηελ αηηηνιφγεζε, λνκηκνπνίεζε, αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

δ) σο ‗πξαθηηθή‘ ζπλδέεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο αιιαγψλ (κεηαξξπζκίζεσλ) ζηα εζληθά 

ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο νη νπνίεο επεξεάδνληαη/πξνθαινχληαη απφ ηε δξάζε δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ (νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, ηερλνινγηθψλ) ζην εζληθφ ή ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ. 

 

1.1.2 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ 

α) ε γλσζηνινγηθή, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ‗πνιηηηθέο ηεο γλψζεο‘,  

β) ε θαλνληζηηθή, πνπ αθνξά ζην επίπεδν ηνπ ζεζκηθνχ ιφγνπ (λφκνη, απνθάζεηο) ζρεηηθά κε 

ηε δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο,  

γ) ε αλαπαξαγσγηθή, πνπ αθνξά ζην ηδενινγηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν,  

δ) ε αληηζηαζκηζηηθή ζην θνηλσληθφ επίπεδν (θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ 

απνθιεηζκψλ, πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο θαη ηνπ εμηζσηηθνχ ραξαθηήξα),  

ε) ε αλαδηαλεκεηηθή ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν (πξνεηνηκαζία γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, 

νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, απαζρφιεζε, θνηλσληθή 

θηλεηηθφηεηα, επαλέληαμε, θηι.). 
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 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΕΖΣΖΖ 

• Πψο δηακνξθψλνληαη ηα θείκελα θαη νη θαηεπζχλζεηο (κέηξα, δξάζεηο) ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο; 

• Πνηνο παίξλεη ηηο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο; 

• χκθσλα κε πνηεο δηαδηθαζίεο; 

• Πνηεο νκάδεο, νξγαλψζεηο, ζεζκνί ή δπλάκεηο επηδξνχλ ζηελ παξνχζα θάζε ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο; 

• Πψο είλαη δνκεκέλνη θαη νξγαλσκέλνη νη εθπαηδεπηηθνί θνξείο θαη νξγαληζκνί; Πνηεο νη 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο; 

• Πψο ζπλδένληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο πνιηηηθήο κε ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ; 

• Πψο νη δηάθνξνη ζεζκηθνί θνξείο, νη νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη 

δξνπλ θαη επεξεάδνπλ ζε θάζε    θάζε ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο. 

• Πνην είλαη ν ξφινο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ζηε ράξαμε θαη δηακφξθσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο; 

• Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο θαη πνηεο νη νκνηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή γηα ηελ 

ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ; 

 

 

• Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα απνθηνχλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία ζε δηαθνξεηηθά ηζηνξηθά θαη 

θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη θνξηίδνληαη απφ θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο 

παξακέηξνπο.  

• Οχηε ε εθπαίδεπζε νχηε ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ιεηηνπξγνχλ ή πξέπεη λα κειεηψληαη ζε 

θαηαθεξκαηηζκέλα ή απνκνλσκέλα πιαίζηα.  

• Αληίζεηα, ε αλαιπηηθή-εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πξέπεη λα εληάζζεηαη ζε έλα επξχηεξν 

πιαίζην θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δνκψλ θαη θνξέσλ/ παξαγφλησλ/ 

ζπληειεζηψλ πνπ παξάγνληαη θαη αλαπαξάγνληαη ζπλερψο.  

 

 ηάδηα ελφο νινθιεξσκέλνπ θχθινπ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 
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χκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο έλαο νινθιεξσκέλνο θχθινο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

απνηειείηαη απφ επηκέξνπο επίπεδα αλάγλσζεο (εκπεηξηθφ, δηαδηθαζηηθφ, ελλνηνινγηθφ), 

ζηάδηα θαη δηαδηθαζίεο. Σα βαζηθά ζηάδηα είλαη ηα αθφινπζα: 

α) ρεδηαζκνχ θαη δηαηχπσζεο ηεο πνιηηηθήο,  

β) Αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πνιηηηθήο,  

γ) Τηνζέηεζεο ηεο πνιηηηθήο,  

δ) Βθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο,  

ε) Αμηνιφγεζεο ησλ επηδξάζεσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο,  

ζη) Αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηειηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ πιαηζίνπ ηεο πνιηηηθήο,  

δ) Αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη έλαξμεο λένπ θχθινπ παξαγσγήο πνιηηηθήο.  

 

1.1.3 Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή-Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε 

 

Ευρωπαϊκι εκπαιδευτικι πολιτικι  

 Δ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εληάζζεηαη ζηηο Οξηδφληηεο Πνιηηηθέο ηεο ΔΔ δειαδή: 

 Αθνξά ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη, ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα κέηξα πνπ 

παίξλνληαη απφ θνηλνχ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο γηα λα εληζρχζνπλ θαη 

ζπκπιεξψζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζε πέληε κεγάια πεδία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ 

θνηλσληθν-πνιηηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο: 

ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, 

 ηελ θνηλσληθή πξφνδν, 

 ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

 ηνλ αληαγσληζκφ, θαη 

 ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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1.1.4 Γεληθέο θαηεπζχλζεηο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο  

 Δ ειεχζεξε δηαθίλεζε θαη εγθαηάζηαζε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ησλ πνιηηψλ ζηα 

θξάηε  κέιε. 

 Δ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο παηδείαο, κέζσ ηδίσο ηεο εθκάζεζεο θαη ηεο 

δηάδνζεο ησλ γισζζψλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 Δ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 Δ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε ηε δηεξεχλεζε ησλ  δπλαηνηήησλ 

πξφζβαζεο ησλ κεηνλεθηνπζψλ θαηεγνξηψλ  πιεζπζκνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

ηε δπλαηφηεηα επαλέληαμεο ελειίθσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

  ε εμαζθάιηζε θαη ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο απφ ηελ  ΒΒ  ψζηε λα ηελ θαζηζηά ηθαλή 

λα δηαηεξεί  έλα  πςειφ βηνηηθφ επίπεδν ππφ ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ. 

 

1.1.5 Δπξσπατθή Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή- Ηζηνξηθή αλαδξνκή  

 

• Πεξίνδνο 1957- 1976: Έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

• Πεξίνδνο 1976- 1992: Ώξρηθφ ζηάδην δηακφξθσζεο ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ εθπαίδεπζεο. 

• Πεξίνδνο 1992-2000: Θεζκνζέηεζε ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ εθπαίδεπζεο. 

• Πεξίνδνο 2000 έσο ζήκεξα:  Δ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κέζα απφ ηε 

ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο. Γηα πξψηε θνξά εκθαλίδεηαη ε έλλνηα ηεο Βπξσπατθήο 

Αηάζηαζεο ηεο Βθπαίδεπζεο (ΒΑΒ) ζε θείκελν ηεο Έλσζεο. 

 

1982: ΐ΄ Πξφγξακκα δξάζεο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

Γεληθά ε δεθαεηία 1976-1985 πεξηιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο κε έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

1986 : Βληαία Βπξσπατθή Πξάμε 

 Σξνπνπνηεί ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ επξσπατθψλ νξγάλσλ θαη δηεπξχλεη ηηο 

θνηλνηηθέο αξκνδηφηεηεο, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα έκκεζε αλαθνξά ζηελ εθπαίδεπζε. 

24 ΜαΎνπ 1988 : Φήθηζκα ησλ ππνπξγψλ  Παηδείαο ζρεηηθά κε  ηελ ελίζρπζε ηεο 

επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε. 
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 1987 : Γίλεηαη ε αλαθνίλσζε ηεο πηνζέηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus γηα ηελ 

θηλεηηθφηεηα  ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

χκβαζε γηα ηε δεκηνπξγία Βπξσπατθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ελζηηηνχηνπ ζηε Φισξεληία 

(ηζηνξία θαη πνιηηηζκφο, νηθνλνκηθέο επηζηήκεο, λνκηθέο επηζηήκεο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηζηήκεο). 

1980 : Αίθηπν EURYDICE:  

 Βίλαη ην θχξην κέζν παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο δνκέο, ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο 

εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. 

 Βπηηξέπεη ηελ ακνηβαία αληαιιαγή εκπεξηζηαησκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ζπγθξηηηθψλ 

κειεηψλ, εθζέζεσλ θαη εξεπλψλ πάλσ ζε ζέκαηα θνηλήο πξνηεξαηφηεηαο. 

 Βίλαη έλα θνηλφ πιαίζην γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαγσγή επξσπατθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. 

 

1.1.6 Πεξίνδνο 1992-2000- Θεζκνζέηεζε ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ 

εθπαίδεπζεο 

 

πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ (1992):  ζεσξείηαη νξφζεκν γηα ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε θαη 

ηε ζεζκνζέηεζε ηεο ΒΒΠ.  

Δ Έλσζε, κε ηελ ςήθηζε ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα άξζξα  126 

γηα  ηελ εθπαίδεπζε θαη  127 γηα ηελ θαηάξηηζε, δηακφξθσζε επίζεκα ην λνκηθφ πιαίζην 

ζηήξημεο ηεο παξέκβαζήο ηεο ζε φιν ην θάζκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο. 

 Tέζζεξηο άμνλεο:  

 Πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κεηαμχ 

ηνπο. 

 χλδεζε εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη αγνξάο εξγαζίαο. 

 Αηακφξθσζε ησλ δνκψλ έληαμεο θαη επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Αηαθάλεηα, ζπκβαηφηεηα, ζπγθξηζηκφηεηα ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 

πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1997) : άξζξν 2 
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 « Σα θξάηε κέιε είλαη απνθαζηζκέλα  λα πξναγάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πςειφηεξνπ 

δπλαηνχ επηπέδνπ γλψζεο γηα ηνπο ιανχο ηνπο κέζσ ηεο επξείαο πξφζβαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη κέζσ ηεο ζπλερνχο αλαπξνζαξκνγήο ηεο» επηθπξψλνληαο ηελ πνξεία πξνο 

ηελ «θνηλσλία ηεο γλψζεο» θαη λνκηκνπνηψληαο ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε».  

πλνιηθά, κε ηηο δχν πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρ θαη ηνπ Άκζηεξληακ, ε Έλσζε επηηάρπλε ηηο 

δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη 

πιένλ κηα ζθαηξηθφηεηα θαη κηα ζπλεθηηθφηεηα. 

 

 

Σα θείκελα ηεο ΔΔ κεηά ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη είλαη ηα εμήο: 

 

 Ζ Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ «Δπξσπατθή Γηάζηαζε ζηελ Δθπαίδεπζε» (1993). 

Ζ Πξάζηλε Βίβινο νξίδεη σο θεληξηθφ άμνλα:  

  

 α) Σελ πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην λέν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πιαίζην φπσο δηακνξθψλεηαη  ζηε δεθαεηία ηνπ ΄90.  

β) Σελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζην δηεπξπκέλν θαη εληαίν νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ ρψξν ηεο θνηλφηεηαο κε θχξηα εθφδηα ηεο γλψζεο ηνπ γισζζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θξαηψλ ηεο Βπξψπεο.  

Σξεηο εηδηθνί ζηφρνη ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο  

1) πγθξφηεζε ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο  

2) Παξνρή επθαηξηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

3)  Πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα κηα θαιχηεξε θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε  

 Λεπθή Βίβινο (1995): «Αλάπηπμε, Αληαγσληζηηθφηεηα,  Απαζρφιεζε».  

 Σνλίδεη ηε ζεκαζία γηα ηελ Βπξψπε ηεο επέλδπζεο άπισλ πφξσλ, ηδηαίηεξα ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα. Ώπηή ε επέλδπζε ζηε γλψζε δηαδξακαηίδεη έλαλ νπζηαζηηθφ 

ξφιν ζηελ απαζρφιεζε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

 Πξάζηλε Βίβινο «Δθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, έξεπλα: ηα εκπφδηα ζηε δηαθξαηηθή 

θηλεηηθφηεηα» (1996). 

 Πξνηείλνληαη δξάζεηο γηα ηελ ππεξπήδεζε ζεκαληηθψλ εκπνδίσλ λνκηθήο, δηνηθεηηθήο, 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη γισζζηθήο θχζεο ζηε δηαθξαηηθή θηλεηηθφηεηα. 
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 H Λεπθή Βίβινο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε «Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε. Πξνο 

ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο» (1995). 

 Πξνηείλεη δξάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηνλ 21ν αηψλα ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ηε δηεζλνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο γλψζεο. 

 

 

 

 

 

 

Πεξίνδνο 2000 έσο ζήκεξα:  Ζ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κέζα απφ ηε 

ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο. 

 

1. Δ δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ ρψξνπ γλψζεσλ. 

2. Δ αλάπηπμε κηαο επξσπατθήο πεξηνρήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. 

3. Δ δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο θηιηθνχ γηα ηηο λέεο θαη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. 

4. Οηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο. 

 

5. Δ δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ. 

6. Δ εθαξκνγή πγηψλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. 

7. Δ έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο.  

8. Δ δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

9. Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

10. Δ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ε εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

 

Ατομική Δραςτηριότητα: Σχολιάςτε τουσ παραπάνω ςτόχουσ ςτο υπάρχον οικονομικό και 
κοινωνικό πλαίςιο.  
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Γίλεηαη θαλεξφ φηη ην κνληέιν πνπ πξνσζείηαη δε ζρεδηάζηεθε γηα λα εθηνπίζεη ή 

αληηθαηαζηήζεη ηα εζληθά αιιά ε επξσπατθή θνηλφηεηα πξνζπαζεί λα πξνζζέζεη κηα αθφκα 

ηαπηφηεηα, ηελ επξσπατθή ζηηο ήδε ππάξρνπζεο (εζληθή θαη ηνπηθή).  

 

1.1.7 Δπηρεηξεζηαθά Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα  

 

1. Σν Erasmus+  είλαη ην ζεκαληηθφηεξν επηρεηξεζηαθφ επξσπατθφ πξφγξακκα πνπ 

ζηεξίδεη κεηαθηλήζεηο εξγαδνκέλσλ ζηελ πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, κε ζθνπφ ηε δηδαζθαιία ζε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Μέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ζην εμσηεξηθφ, δηεπξχλνληαη νη γλψζεηο ηνπο ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο, γίλεηαη αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αιιεινελεκέξσζε 

γηα θαιέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. 

Οη δπλαηφηεηεο απηέο παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε ρψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+. 

Δ δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο κε ζθνπφ ηε δηδαζθαιία θπκαίλεηαη απφ 2 εκέξεο έσο 2 κήλεο. 

Σν δηάζηεκα απηφ δελ πεξηιακβάλεη ηνλ ρξφλν ηαμηδηνχ. 

Γηα λα δηδάμεη θάπνηνο/α ζην εμσηεξηθφ κε ην πξφγξακκα Erasmus+, ην ζρνιείν ηνπ/ηεο 

πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε ζρέδην θηλεηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο. Σν ζρέδην θηλεηηθφηεηαο πξέπεη λα εληάζζεηαη ζε επξσπατθφ αλαπηπμηαθφ 

πξφγξακκα γηα ην ζρνιείν θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε ζαθψο θαζνξηζκέλεο αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο. Πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε εκπεηξία  ζην εμσηεξηθφ ζα αλαγλσξηζηεί θαη ζα 

αμηνπνηεζεί δεφλησο απφ ην ίδξπκά ηνπ/ηεο. 

Οη επηρνξεγήζεηο ηεο ΒΒ θαηαβάιινληαη ζε έλαλ ζπληνληζηηθφ νξγαληζκφ (ην ζρνιείν  ή ηνλ 

ζπληνληζηή θνηλνπξαμίαο) θαη θαιχπηνπλ ηα έμνδα ηαμηδηνχ θαη δηακνλήο  ζην εμσηεξηθφ, 

θαζψο θαη ηελ νξγαλσηηθή ζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ νξγαληζκψλ. 

2. πγρξεκαηνδνηνχκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα  

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_el
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/school-education-staff_el
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/school-education-staff_el
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Βθηφο απφ Erasmus ηξέρνπλ θαη ηα ιεγφκελα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα (ΒΠΏ) 

απηά δειαδή γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη θαη εζληθή ζπκκεηνρή. Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 

 Ώ. Δ Πξάμε «ΒΕΏΓΧΓΕΚΔ ΒΠΕΜΟΡΦΧΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ»  πνπ έρεη σο  

αληηθείκελν ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βηζαγσγηθήο 

Βπηκφξθσζεο λενδηφξηζησλ Βθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 

Βθπαίδεπζεο. Σν Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε πεξίπνπ 11.500 εθπαηδεπηηθνχο. 

ΐ. Δ Πξάμε «Βπηκφξθσζε ησλ Βθπαηδεπηηθψλ ζηηο Αεμηφηεηεο κέζσ Βξγαζηεξίσλ» πνπ 

έρεη σο αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε επηκνξθσηηθνχ/ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ 

επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα (Νεπηαγσγείν- Αεκνηηθφ) θαη ηε 

Αεπηεξνβάζκηα Βθπαίδεπζε (Γπκλάζην). 

Σα Βξγαζηήξηα Αεμηνηήησλ απνηεινχλ θαηλνηφκν δηδαθηηθή θαη εθπαηδεπηηθή δξάζε, ε 

νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζζήθε λέσλ ζεκαηηθψλ θχθισλ ζην Νεπηαγσγείν θαη ζην 

σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ Αεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ, αμηνπνηψληαο κεζφδνπο 

δηεξεπλεηηθήο – αλαθαιππηηθήο κάζεζεο. ηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ήπησλ 

δεμηνηήησλ, δεμηνηήησλ δσήο θαη δεμηνηήησλ ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο ζηνπο καζεηέο θαη 

ζηηο καζήηξηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ πξνγξάκκαηνο 

κε δνκή Ώλνηθηψλ, Γσληαλψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη Αηαδηθαζηψλ. 

Γ. Δ Πξάμε «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ην 

Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» πνπ έρεη σο 

αληηθείκελν: α) ηελ εθπφλεζε επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ επί ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεκάησλ Μνπζηθήο θαη 

Καιιηηερληθήο Παηδείαο ησλ Μνπζηθψλ θαη Καιιηηερληθψλ ρνιείσλ) θαζψο θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ επ' απηψλ γηα ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη β) ηελ 

πινπνίεζε επηκφξθσζεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο σο δεχηεξεο γιψζζαο. 

Α. Δ Πξάμε «Μηα Νέα Αξρή ζηα ΔΠΑ.Λ. – Τινπνίεζε ηεο Δπηκφξθσζεο» , πνπ έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ επηκφξθσζε ησλ εμήο νκάδσλ ζηφρνπ: 
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(α) εθπαηδεπηηθνί (κφληκνη θαη αλαπιεξσηέο/ψηξηεο) ησλ θιάδσλ ΠΔ02 (Φηινιφγσλ) θαη 

ΠΔ03 (Μαζεκαηηθψλ) ησλ ΒΠΏ.Λ. θαη εκπιεθφκελα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, γηα ηελ 

ππνζηήξημε-εθαξκνγή ηεο Βλαιιαθηηθήο Βληζρπηηθήο Αηδαζθαιίαο, κε ηε κνξθή ηεο 

πλδηδαζθαιίαο δχν εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Ώ‘ ΒΠΏ.Λ., 

(β) ςπρνιφγνη (αλαπιεξσηέο/ψηξηεο), κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη απνηειεζκαηηθή 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΒΠΏ.Λ., 

(γ) εθπαηδεπηηθνί (φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο) ησλ ΒΠΏ.Λ. ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ θαη καζεηξηψλ 

γηα ηελ θαιχηεξε έληαμή ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

πκβνχινπ-Καζεγεηή, θαη 

(δ) επηκνξθσηέο/πνιιαπιαζηαζηέο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Β. Δ Πξάμε «Δπηκφξθσζε ζε πξαθηηθέο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ζην 

πιαίζην ηεο Γηαθνξνπνηεκέλεο Γηδαζθαιίαο (ΓΓ)» , πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζρνιηθήο) θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε πξαθηηθέο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ 

ζην πιαίζην ηεο Αηαθνξνπνηεκέλεο Αηδαζθαιίαο, κε ζηφρν ηελ αληαπφθξηζε ζηελ 

εηεξνγέλεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, φισλ αλεμαηξέησο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ. 

Σ. Δ Πξάμε «Αλαβάζκηζε πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη ζην Μεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο" πνπ έρεη σο ζηφρν ηε ξηδηθή 

επαλεμέηαζε, αλαβάζκηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα φια ηα 

δηδαθηηθά αληηθείκελα πνπ ζπγθξνηνχλ ην πεξηερφκελν ηφζν ηεο Γεληθήο Παηδείαο φζν θαη 

θάζε κίαο απφ ηηο εηδηθφηεηεο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ εηδηθεχζεσλ ζην Μεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Βζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ θαη ηηο ηζρχνπζεο εμειίμεηο ζε θάζε 

επαγγεικαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πεδίν αιιά θαη ζην επξχηεξν παηδαγσγηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

 Γ. Δ Πξάμε "Αλαβάζκηζε ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο" κε αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο (Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ) θαηά 
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κάζεκα θαη ηε ζχληαμε δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ζηα ζενινγηθά θαη εθθιεζηαζηηθά καζήκαηα 

ηεο εθθιεζηαζηηθήο εθπαίδεπζεο  θαηά κάζεκα απφ επηζηήκνλεο-εκπεηξνγλψκνλεο. Δ 

πινπνίεζε ηεο Πξάμεο πεξηιακβάλεη ηξεηο θχξηεο δξάζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη: ζηνλ 

ζπληνληζκφ θαη ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο Πξάμεο, ζηελ εθπφλεζε ησλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ζπλαθφινπζνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (βηβιία, 

βηβιία αλαθνξάο θαη cd-rom) γηα θαζέλα απφ ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο εθθιεζηαζηηθήο 

εθπαίδεπζεο (Γπκλάζην, Λχθεην) θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δ. Δ Πξάμε "Αλαβάζκηζε πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη ζην Μεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο" κε αληηθείκελν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ ζηε Αεπηεξνβάζκηα Βπαγγεικαηηθή Βθπαίδεπζε θαη ζην 

Μεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο ηνπ Ν. 4386/2016, φπσο ηζρχεη. Βηδηθφηεξα, ε δξάζε 

πξνβιέπεη ηε ξηδηθή επαλεμέηαζε, αλαβάζκηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ γηα φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα πνπ ζπγθξνηνχλ ην πεξηερφκελν ηφζν ηεο 

Γεληθήο Παηδείαο φζν θαη θάζε κίαο απφ ηηο εηδηθφηεηεο ηεο Αεπηεξνβάζκηαο 

Βπαγγεικαηηθήο Βθπαίδεπζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθεχζεσλ ζην Μεηαιπθεηαθφ έηνο-

ηάμε καζεηείαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Βζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ θαη ηηο 

ηζρχνπζεο εμειίμεηο ζε θάζε επαγγεικαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πεδίν αιιά θαη ζην επξχηεξν 

παηδαγσγηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. 

 Θ. Δ Πξάμε "Αλαβάζκηζε ησλ Ηεξνζπνπδαζηεξίσλ-Παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ Κνξαλίνπ ζηνπο καζεηέο κέιε ηεο Μνπζνπικαληθήο Μεηνλφηεηαο ηεο 

Θξάθεο" κε αληηθείκελν ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ Εεξνζπνπδαζηεξίσλ, θαζψο θαη 

ηελ παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θνξαλίνπ ζηνπο καζεηέο κέιε ηεο 

Μνπζνπικαληθήο Μεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο κέζσ ηεο ζπγγξαθήο 10 δηδαθηηθψλ παθέησλ 

ησλ Εεξνζπνπδαζηεξίσλ (Γπκλαζίνπ), καδί κε αλάινγν πνιπηξνπηθφ πιηθφ θαη cd-

rom.  Κάζε δηδαθηηθφ παθέην αλαπηχζζεηαη κε έλα αληίζηνηρν Πξφγξακκα πνπδψλ, ελψ 

πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηελ 

παηδαγσγηθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.. θαη ησλ δηδαθηηθψλ παθέησλ. 

Ε. Δ Πξάμε "Παξεκβάζεηο επηκφξθσζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζρνιηθψλ δνκψλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο" κε  αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε ηεζζάξσλ (4) παξεκβάζεσλ 

επηκφξθσζεο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ή/θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ Ώ/ζκηαο θαη ΐ/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην ηεο Πξάμεο πξνβιέπεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε 
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αληίζηνηρσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, ε αλάπηπμε ζρεηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ – επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ, ε απνηίκεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ κέζσ εζσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη πινπνίεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ. 

ΕΏ. Δ Πξάμε "Πηινηηθέο Παξεκβαηηθέο δξάζεηο ππνζηήξημεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ ζηα 

Νεπηαγσγεία ηεο Θξάθεο"  κε αληηθείκελν ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πηινηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο κε ηε ζχγρξνλε παξνπζία ζηελ ηάμε ηεο/νπ 

λεπηαγσγνχ θαη ζπλεξγάηξηαο/ε κέινπο ηεο κεηνλφηεηαο πηπρηνχρνπ ΏΒΕ, κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζηεξίδνπλ ηε γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, αμηνπνηψληαο θαη 

ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. 

Εΐ. Δ Πξάμε «Καζνιηθφο ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Πξνζβάζηκνπ Φεθηαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

Τιηθνχ" κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα Βθπαίδεπζε (απφ ηελ Γ‘ έσο θαη ηελ Σ‘ Αεκνηηθνχ) γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Βπηπιένλ, ην ελ ιφγσ πιηθφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ καζεηέο ησλ Βηδηθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ ΒΒΒΒΚ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

Οη εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο είλαη:  

1) Πξνβιήκαηα φξαζεο  (ηπθινί, ακβιχσπεο) 

2) Πξνβιήκαηα αθνήο (θσθνί, βαξήθννη) 

3) Κηλεηηθή αλαπεξία 

4) Μέηξηα θαη ειαθξηά λνεηηθή αλαπεξία 

5) Αηαηαξαρή Ώπηηζηηθνχ Φάζκαηνο 

6) Βηδηθέο Μαζεζηαθέο Απζθνιίεο 

7) Πξνβιήκαηα πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο 

 ΕΓ. Δ Πξάμε "Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ 

έληαμε καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο" κε αληηθείκελν ηελ 

επηκφξθσζε ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ-επηκνξθσηψλ θαη αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο πνπ πξνζιακβάλνληαη ζην πιαίζην 
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ηεο  παξάιιειεο ζηήξημεο. Δ ζεκαηνινγία αθνξά ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο έληαμεο, ζηα 

εθαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο θαη αλαδηακφξθσζεο ζηάζεσλ απέλαληη ζε 

δεηήκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο θαη αλαπεξίαο, ζηηο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο καζεηψλ κε 

αλαπεξία, ζηηο κνξθέο ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, ζηνλ ζρεδηαζκφ εμαηνκηθεπκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε 

καζεζηαθή θαη θνηλσληθή έληαμε. Δ επηκφξθσζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηεζλνχο ζχκβαζεο ηνπ ΟΔΒ (2006) γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ 

θπξψζεθε απφ ηε ρψξα καο κε ην λφκν 4074/2012. 

 

 

1.2  Θεζκηθφ Πιαίζην 

1.2.1  Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γηνίθεζε Μνλάδσλ Διιελφγισζζεο 

Δθπαίδεπζεο ζην Δμσηεξηθφ 

Δ Αηνίθεζε ησλ Μνλάδσλ Βιιελφγισζζεο Βθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ αζθείηαη ζην 

πιαίζην ηεο επξχηεξεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. χκθσλα κε ηνλ  Μαθξπδεκήηξε  (1999), 

δεκφζηα δηνίθεζε είλαη θάζε λφκηκε ιεηηνπξγία πνπ αζθείηαη απφ ην θξάηνο κέζσ ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη απνβιέπεη ζηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (ππφ ηελ επξεία έλλνηα). 

  Κράτοσ                         Κρατικόσ μθχανιςμόσ                     Δθμόςια Διοίκθςθ  

 

Βίλαη ζαθέο, φηη ε άζθεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαζνξίδεηαη απφ ην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηππψλεη θαη εθθξάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

δηακνξθσκέλε  πξαγκαηηθφηεηα, έηζη ψζηε λα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζή ηεο.  

  ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΤΖΗΣΗΗ 

ε ποιο βακμό και με ποιουσ τρόπουσ επθρεάηει θ ευρωπαΪκι εκπαιδευτικι πολιτικι τθν 

εκνικι εκπαιδευτικι πολιτικι; 
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Ώο δνχκε ζπλνπηηθά πνηα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην 

εμσηεξηθφ, έρνληαο ππφςε πσο κε ηνλ φξν «πιαίζην» λννχληαη ηα ρσξνρξνληθά, ηζηνξηθά, 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, ζεζκηθά, ηδενινγηθά θαη πνιηηηζκηθά φξηα εληφο ησλ 

νπνίσλ ιακβάλεη ρψξα κηα δηαδηθαζία, κηα ελέξγεηα, έλα γεγνλφο (Αακαλάθεο, 2006). Καηά 

ζπλέπεηα, ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ελφο γεγνλφηνο, κηαο δηαδηθαζίαο, κηαο έλλνηαο 

ζπλαξηάηαη άκεζα κε ην εθάζηνηε πιαίζην αλαθνξάο. Καηά ηνλ Αακαλάθε (2006), 

ππάξρνπλ πνιιά πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ρψξα ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ 

Βιιελνπαίδσλ (ελλνψληαο ηα παηδηά ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ν έλαο γνληφο είλαη ειιεληθήο 

θαηαγσγήο)  ηεο δηαζπνξάο, θαη φηη θάπνηα απφ απηά αλαθέξνληαη ηφζν ζηε ρψξα 

πξνέιεπζεο (Βιιάδα) φζν θαη ζηελ παξνηθία θαη ζηε ρψξα δηακνλήο (φπσο, π.ρ. ην 

πνιηηηζκηθφ), ελψ θάπνηα άιια (φπσο, π.ρ. ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ) αλαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν ή απνθιεηζηηθά ζηε ρψξα δηακνλήο θαη ζηελ παξνηθία. 

Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα, ε ειιεληθή δηαζπνξά δηαθνξνπνηείηαη ζε «ηζηνξηθή» (ν φξνο 

ηζηνξηθή δηαζπνξά αλαθέξεηαη ζηηο εκπνξηθέο θνηλφηεηεο θαη ελ γέλεη ζηηο παξνηθίεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηα ρξφληα ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ζηηο παξπθέο ηεο, θαη 

πεξηιακβάλεη ζήκεξα ηα απνκεηλάξηα απηψλ ησλ παξνηθηψλ θπξίσο πεξί ηε Μαχξε 

Θάιαζζα θαη ζηελ Τπεξθαπθαζία), θαη «κεηαλαζηαηεπηηθή» δηαζπνξά (ν φξνο 

κεηαλαζηεπηηθή δηαζπνξά αλαθέξεηαη ζηελ εξγαηηθή κεηαλάζηεπζε, φπσο απηή μεθίλεζε 

πεξί ην 1890 θαη θνξπθψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960, νδεγψληαο ζηε δεκηνπξγία 

κεηαλαζηεπηηθψλ παξνηθηψλ ζρεδφλ ζ‘ φιεο ηηο επείξνπο). Βπεηδή νη δηαζπνξέο 

δηακνξθψζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά ηζηνξηθά, θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πιαίζηα δελ 

είλαη ηαπηφζεκεο.   

Ζ ειιεληθή πνιηηεία ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε, ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ ειιεληθή δηαζπνξά, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο 

παξερφκελεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο, 

ζπκβάιινληαο ζπγρξφλσο ζηελ νκαιή έληαμε ησλ παηδηψλ ηφζν ζην εθπαηδεπηηθφ θαη 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο δηακνλήο φζν θαη ζηελ παξνηθία ηνπο.  

Πξάγκαηη, ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν.4415/2016 ν νπνίνο ξπζκίδεη ηα ηεο ειιελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ θαη απνηειεί ην βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην (ν λφκνο θαη νη 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην παξαηίζεληαη ζε 

παξάξηεκα ζην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ), αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά:  
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«…Σν δήηεκα ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ είλαη θνκβηθφ ηφζν γηα ηελ 

νξγαλσκέλε παξνπζία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, παηδείαο θαη πνιηηηζκνχ, ζην ζχγρξνλν 

θφζκν θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ην αλζξσπηζηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ θξφλεκα 

ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη θξαηψλ, φζν θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Βιιήλσλ ηεο 

δηαζπνξάο ζηηο δηαδηθαζίεο κφξθσζεο θαη έληαμήο ηνπο ζηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο, κε ηε 

δηαηήξεζε ηνπ γισζζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ δεζκνχ, θαζψο θαη ηεο επαθήο ηνπο κε ηελ 

Βιιάδα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. 

Αίλεηαη έκθαζε ζηε δηάρπηε ελίζρπζε απφ ηελ Βιιάδα ησλ Βιιεληθψλ θνηλνηήησλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη θνξέσλ ηεο δηαζπνξάο κε πφξνπο, εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, κε ζηφρν ηελ δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη γισζζηθήο 

θιεξνλνκηάο ησλ κειψλ ηνπο, ππφ ηηο δπζρέξεηεο πνπ δεκηνπξγνχζε ε πνιχκνξθε θαη 

πνιιαπιά δηαθνξνπνηεκέλε ηζηνξηθά ζπγθξφηεζή ηνπο, αθνχ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 

πεξηιάκβαλε Βιιεληθέο θνηλφηεηεο ηζηνξηθήο δηαβίσζεο ζην εμσηεξηθφ θαη ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο θνηλφηεηεο κεηαλαζηψλ, πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθά θαη 

δηαθνξνπνηεκέλα κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα, πνπ άξρηδαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα 

θαη γεσγξαθηθά αθνξνχζαλ φιεο ηηο επείξνπο…». 

ην παξάξηεκα ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ζα βξείηε ηνλ λφκν θαη ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε 

ζην εμσηεξηθφ, θαζψο επίζεο θαη ηνλ Αεκνζηνυπαιιειηθφ Κψδηθα (Ν.3528/2007) ν νπνίνο 

θαζνξίδεη ηηο Τπνρξεψζεηο θαη  ηα  Αηθαηψκαηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  

 

1.3 Γνκή, Οξγάλσζε θαη ηειέρσζε Μνλάδσλ Διιελφγισζζεο Δθπαίδεπζεο 

ζην εμσηεξηθφ 

1.3.1 Γηεχζπλζε Παηδείαο Οκνγελψλ, Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, 

Δπξσπατθψλ θαη Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ 

ηελ θνξπθή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ Μνλάδσλ Βιιελφγισζζεο Βθπαίδεπζεο ζην 

εμσηεξηθφ βξίζθεηαη ε Αηεχζπλζε Παηδείαο Οκνγελψλ, Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο, 

Βπξσπατθψλ θαη Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ ηνπ ΤΠΏΕΘ. Ο επηρεηξεζηαθφο ζηφρνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο Αηεχζπλζεο είλαη ε παηδαγσγηθή, επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Παηδεία ησλ Οκνγελψλ, ηε Αηαπνιηηηζκηθή 
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Βθπαίδεπζε, ηα Βπξσπατθά θαη ηα Μεηνλνηηθά ρνιεία θαη ε πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο 

παηδείαο ζην εμσηεξηθφ. 

  Δ Αηεχζπλζε Παηδείαο Οκνγελψλ Αηαπνιηηηζκηθήο Βθπαίδεπζεο θαη Μεηνλνηηθψλ 

ρνιείσλ ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο: 

 Ώ) Σκήκα Ώ' πνπδψλ Πξνγξακκάησλ, Οξγάλσζεο θαη Μαζεηηθψλ Θεκάησλ, 

ΐ) Σκήκα ΐ' Εζνηηκηψλ, Ώληηζηνηρηψλ, Βπαλειέγρνπ ηνηρείσλ Ξέλσλ Σίηισλ θαη 

Γλεζηφηεηαο, 

Γ) Σκήκα Γ' Αηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ, 

Α) Σκήκα Α' Βπξσπατθψλ ρνιείσλ. 

 1. Σν Σκήκα Ώ' πνπδψλ Πξνγξακκάησλ, Οξγάλσζεο θαη Μαζεηηθψλ Θεκάησλ είλαη 

αξκφδην γηα: 

 α) ηε ζχληαμε απνθάζεσλ, εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ πνπ αθνξνχλ: 

 α)α) ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην 

εμσηεξηθφ, ησλ Αηαπνιηηηζκηθψλ θαη ησλ Μεηνλνηηθψλ ρνιείσλ 

β)β) ζηελ έθδνζε θπθινθνξία θαη δηάζεζε ησλ βηβιίσλ θαη θάζε κνξθήο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, 

γ)γ) ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ εθνξεηψλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, 

δ)δ) ζηηο εγγξαθέο, ηηο κεηεγγξαθέο θαη ηα ζέκαηα θνίηεζεο ησλ καζεηψλ, 

ε)ε) ζηελ νξγάλσζε ηεο καζεηηθήο δσήο, 

ζη)ζη) ζηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, 

 β) ηε δηνίθεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα κεηνλνηηθήο 

εθπαίδεπζεο, 

 γ) ηε ζχληαμε εηζεγήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε θαηαιιειφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνλάδσλ ηνπ εμσηεξηθνχ σο εμεηαζηηθψλ θέληξσλ, 
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δ) ηε ζχληαμε εηζεγήζεσλ θαη απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθξφηεζε, ηελ νξγάλσζε 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Μεηνλνηηθήο Βθπαίδεπζεο, 

 ε) ηε ζχληαμε εηζεγήζεσλ θαη ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εηζαγσγή θαη ηε θνίηεζε ησλ απνθνίησλ ησλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ ζηα Ώλψηαηα 

Βθπαηδεπηηθά Εδξχκαηα, 

 ζη) ηε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία θαη ηνπο ινηπνχο ειιεληθνχο θαη μέλνπο 

θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, γηα ηελ πξνβνιή, πξνψζεζε, επηζηεκνληθή έξεπλα, δηδαζθαιία θαη δηάδνζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζην εμσηεξηθφ, 

 δ) ηελ απάληεζε ζε αηηήκαηα θνξέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ απνζηνιή βηβιίσλ, ιεμηθψλ 

θαη άιινπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, 

 ε) ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ζ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ 

ζπλαθνχο ζέκαηνο. 

 2. Σν Σκήκα ΐ' Εζνηηκηψλ, Ώληηζηνηρηψλ, Βπαλειέγρνπ ηνηρείσλ Ξέλσλ Σίηισλ θαη 

Γλεζηφηεηαο είλαη αξκφδην γηα: 

 α) ηε ζχληαμε θαη ηε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ Εζνηηκίαο, Ώληηζηνηρίαο Ξέλσλ ηίηισλ θαη 

Ώλαγσγήο βαζκνινγίαο ζηελ αληίζηνηρε θιίκαθα ηεο εκεδαπήο, 

 β) ηνλ έιεγρν γλεζηφηεηαο ησλ ηίηισλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, 

 γ) ηε ζχληαμε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ θαη ηδίσο: 

 α)α) ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ καζεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ σο θαη' νίθν ή θαη' ηδία δηδαρζέλησλ, 

β)β) ηελ παξαπνκπή Βιιήλσλ καζεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, 

γ)γ) ηε δηελέξγεηα θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ καζεηψλ πνπ αδπλαηνχλ λα πξνζθνκίζνπλ 

ηίηιν ζπνπδψλ, 

 δ) ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ παξνρή ελεκέξσζεο ζηηο Αηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Αεπηεξνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο γηα δεηήκαηα αληηζηνηρίαο ηάμεσλ θαη απνιπηεξίσλ ηίηισλ, 

 ε) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο. 



 

Κεφ. 1- Εκπαιδευτικι Πολιτικι, Δομι, Οργάνωςθ, τελζχωςθ και Κεςμικό 
πλαίςιο λειτουργίασ μονάδων ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό 

29 

 

 

 

 3. Σν Σκήκα Γ' Αηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ είλαη αξκφδην γηα: 

 α) ηε ζχληαμε πξνθεξχμεσλ, απνθάζεσλ, πξάμεσλ, νδεγηψλ θαη εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηε ζηειέρσζε, ηελ απφζπαζε, ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην 

εμσηεξηθφ, ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο εκεδαπήο θαη ζηα ζρνιεία ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

Βθπαίδεπζεο, θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ σο άλσ απνθάζεσλ θαη πξάμεσλ, 

 β) ηηο απνζπάζεηο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζηα ζπληνληζηηθά γξαθεία 

εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ θαη ηηο πξνζιήςεηο ζην εμσηεξηθφ δηνηθεηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

 γ) ηε ζχληαμε απνθάζεσλ, πξάμεσλ, νδεγηψλ θαη εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζχζηαζε 

ζέζεσλ, ηελ επηινγή γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο, 

 δ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο. 

 4. Σν Σκήκα Α' Βπξσπατθψλ ρνιείσλ είλαη αξκφδην γηα: 

 α. ηα καζεηηθά ζέκαηα ησλ Βπξσπατθψλ ζρνιείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ Βπηινγήο Πξντζηακέλσλ Δξαθιείνπ, 

β. ηα ζέκαηα δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ ησλ Βπξσπατθψλ ζρνιείσλ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

Βπηινγήο Πξντζηακέλσλ Δξαθιείνπ, 

 γ. ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο. 

 

1.3.2 πληνληζηηθά Γξαθεία Βθπαίδεπζεο 

ην κεζαίν επίπεδν ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο βξίζθνληαη ηα Γξαθεία πληνληζηψλ 

Βθπαίδεπζεο. Δ απνζηνιή, νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ησλ πληνληζηψλ 

Βθπαίδεπζεο θαζνξίδνληαη, θαζψο θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Αηεπζπληψλ Μνλάδσλ 

Βιιελφγισζζεο Βθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ,  απφ ηα άξζξα 11 θαη 12 ηνπ Ν.4415/2016 σο 

αθνινχζσο: 
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Άξζξν 11 

Όξγαλα ζπληνληζκνχ, δηνίθεζεο θαη  επνπηείαο 

1.Όξγαλα ζπληνληζκνχ, δηνίθεζεο θαη επνπηείαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη νη πληνληζηέο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη, ζηελ πεξηνρή επζχλεο 

ηνπο αζθνχλ θαζήθνληα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: 

α) ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ κνλάδσλ πνπ παξέρνπλ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε 

β) ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ απνζπάηαη ή πξνζιακβάλεηαη ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο 

θαη,  

γ) ην ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο αξρέο 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

2.Οη πληνληζηέο, νη νπνίνη είλαη θαη' αλψηαην φξην δεθαπέληε εθπαηδεπηηθνί, φζα δειαδή θαη 

ηα πληνληζηηθά Γξαθεία Δθπαίδεπζεο, απνζπψληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δμσηεξηθψλ θαη Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηηο ειιεληθέο δηπισκαηηθέο θαη 

πξνμεληθέο αξρέο ηνπ εμσηεξηθνχ, αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

3.Σν έξγν ησλ πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο αθνξά ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο: 

α. πκβνπιεπηηθφ επηζηεκνληθφ ηνκέα:  αα) πκβνπιεπηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή εξγαζία γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ απνζπψληαη ή πξνζιακβάλνληαη ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο 

ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο. 

ββ) Γηνξγάλσζε ζε θάζε ζρνιηθφ έηνο ελδνζρνιηθψλ ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο δηα δψζεο ή 

θαη κε κεζφδνπο ςεθηαθήο δηδαζθαιίαο απφ απφζηαζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηνρήο 

επζχλεο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ηεο εκεδαπήο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ νξίδνληαη ζε εηήζηα βάζε 

νη ζχκβνπινη ησλ εηδηθνηήησλ ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη ππνρξεψζεηο θαη ηα 

θαζήθνληα είλαη ίδηα κε ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ ηεο εκεδαπήο θαη θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

ππνπξγηθή απφθαζε ππ' αξηζκ. Φ.353.1/324/105657/ Γ1/2002 ππνπξγηθή απφθαζε (Β'1340). 

Ζ επηθνηλσλία ζα γίλεηαη κε ηειεδηάζθεςε. 

β. Γηνηθεηηθφ-θνηλσληθφ-κνξθσηηθφ ηνκέα: αα) Γηνίθεζε θαη ζπληνληζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, ββ) πλεξγαζία κε 

ηηο ειιεληθέο δηπισκαηηθέο ή πξνμεληθέο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=105657
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πνιηηηθήο θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο νκνγελεηαθνχο θνξείο. 

γγ) πλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ ελίζρπζε, 

ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζηήξημε ησλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνλάδσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ. 

δδ) πλεξγαζία κε ηηο μέλεο δηνηθεηηθέο, ζρνιηθέο, θπβεξλεηηθέο θαη ηνπηθέο αξρέο γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

δίγισζζσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

εε) Σήξεζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ γηα ηηο απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη 

δηαβίβαζή ηνπο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, θαη, ζη) χληαμε εηήζηαο έθζεζεο γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

θαη ηελ έθζεζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ. 

γ. Δπνπηηθφ ηνκέα: 

αα) Δπνπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ έξγν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ, παηδαγσγηθψλ θαη 

άιισλ νδεγηψλ θαη απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

ελεκέξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ κε θαηάιιειεο εηζεγήζεηο γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο. 

ββ) Μέξηκλα γηα ηε ζχληαμε θαη ηε δηαβίβαζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ εηήζησλ εθζέζεσλ αλάινγα κε ηα ηζρχνληα ζηελ 

εκεδαπή γηα ηελ αμηνιφγεζε θάζε εθπαηδεπηηθνχ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. 

γγ) Μέξηκλα γηα ηε ζχληαμε έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, απφ ην 

ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ, ζην νπνίν ππεξεηεί ν εθπαηδεπηηθφο, θαη 

δηαβίβαζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

4.Οη πληνληζηέο Δθπαίδεπζεο αζθνχλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο πεηζαξρηθέο αξκνδηφηεηεο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, πνπ απνζπψληαη ή 

πξνζιακβάλνληαη γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ίδηεο κε ηηο πεηζαξρηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ 

έρνπλ νη Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο. 

5.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Παηδείαο Γεληθνχ Γξακκαηέα, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη θαη 

πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο ησλ πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο. Καζνξίδεηαη επίζεο ε έδξα, ε πεξηνρή 

επζχλεο ηνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 
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Άξζξν 12 

Καζήθνληα Γηεπζπληώλ-Πξντζηακέλσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

1.ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο κε θνξέα ηηο ειιεληθέο δηπισκαηηθέο ή πξνμεληθέο αξρέο 

ηνπνζεηνχληαη Γηεπζπληέο ή Πξντζηάκελνη ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο πεξί ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο. 

2.Σα θαζήθνληα ησλ δηεπζπληψλ ή πξντζηακέλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ην εβδνκαδηαίν 

σξάξην δηδαζθαιίαο είλαη απηά πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηα αληίζηνηρα 

ζρνιεία ηεο εκεδαπήο, εθφζνλ δελ αληηβαίλνπλ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο κε ηε ρψξα ππνδνρήο, άιισο είλαη απηά πνπ νξίδνληαη γηα ηε ρψξα 

ππνδνρήο. Σν εβδνκαδηαίν σξάξην δηδαζθαιίαο ησλ δηεπζπληψλ κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, εθφζνλ απηφ επηβάιιεηαη απφ 

ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Οη δηεπζπληέο θάζε εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ 

γηα ηελ έγθαηξε θαη αμηφπηζηε θαηαρψξηζε ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ φισλ 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη θαη γηα ηε δηαβίβαζε ζην γξαθείν ηνπ ζπληνληζηή 

εθπαίδεπζεο θάζε ζηνηρείνπ αλαγθαίνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ γηα 

ηελ απφζπαζε εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ κεηαβνιψλ αθνξνχλ ην 

καζεηηθφ δπλακηθφ. 

Δηδηθφηεξα, νη Γηεπζπληέο ή νη Πξντζηάκελνη ζρνιηθψλ κνλάδσλ νξίδνπλ ηα ηκήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ, ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ θαηά ηάμε, ηκήκα, θαηεχζπλζε ή άιιε ελφηεηα, ηηο 

ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ, ην νλνκαηεπψλπκν, ην έηνο απφζπαζεο θαη ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηηο θαηέρνπλ, ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή κνλάδα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε απηήλ, ην σξνιφγην 

πξφγξακκα, ηε δεχηεξε εηδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο καζεκάησλ 

κε δεχηεξε αλάζεζε θαη ηηο θελέο ζέζεηο, πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ κέρξη ηηο 31 

Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο, ιφγσ απηνδίθαηεο απνρψξεζεο ή παξαίηεζεο εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

ππεξεζία ή ιήμεο ηεο απφζπαζεο. 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ην δηδαθηηθφ έηνο ζηε ρψξα απφζπαζεο ιήγεη κεηά απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο απηνδίθαηεο απνρψξεζεο απφ ηελ Τπεξεζία επηηξέπεηαη ε παξακνλή σο ηε 

ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ηεο ρψξαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο 

ηεο ρψξαο απφζπαζεο. 

3.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα νξίδεηαη εληαία 

δηεχζπλζε γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ, εθφζνλ πξφθεηηαη ζε νιηγνδχλακα ζρνιεία θαη επηβάιιεηαη 
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απφ ππεξεζηαθνχο ιφγνπο ή απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 

4.Γηα ηνπο ζπιιφγνπο ησλ δηδαζθφλησλ εθαξκφδνληαη φζα ηζρχνπλ γηα ηνπο ζπιιφγνπο 

δηδαζθφλησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο εκεδαπήο, εθφζνλ δελ αληηβαίλνπλ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. 

ε Σκήκαηα Διιεληθήο Γιψζζαο κε πάλσ απφ δχν δηδάζθνληεο σο Τπεχζπλνο νξίδεηαη ν 

αξραηφηεξνο απνζπαζκέλνο θαη έρεη επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ, ηελ θαηαγξαθή 

ησλ ζηνηρείσλ ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ηνπο 

ζηνλ πληνληζηή Δθπαίδεπζεο. 

 

  

ΤΝΣΟΝΕΣΕΚΏ  ΓΡΏΦΒΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ 

                                     ΓΒΡΜΏΝΕΏ 

ΓΡΑΦΔΗΟ .Δ.:  

1. Βεξνιίλν / Γξαθείν πλδέζκνπ Νηίζειληνξθ 

 

2. Μφλαρν / Γξαθείν πλδέζκνπ ηνπηγάξδεο 

 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ:  1. Griechische Botschaft   

Erziehungsabteilung Kurfürstenstraße 130,   

10785 Berlin – Deutschland 

 

Erziehungsabteilung des gr. Generalkonsulats 

 Dusselthaler str.9  
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40 11, Düsseldorf – Deutschland 

 

2.Griechisches Generalkonsulat 

Erziehungsabteilung  Brienner Str. 46, 80333 

München – Deutschland 

  

 Griechisches Generalkonsulat Erziehungsabteilung  

 Christophstr. 17, 70178 

Stuttgart – Deutschland 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: 

Βεξνιίλν: Tει.: 0049 30 88678623 

Φαμ: 0049 30 88678624 

E-mail: se-berlin@griechische-botschaft.de 

 

Γξαθείν πλδέζκνπ Νηχζειληνξθ:  Σει.:0049 211 15775894, 0049 211 4982873 

Φαμ: 0049 211 6986228 

E-mail: spenrw@yahoo.gr  

 

Μφλαρν: Tει.: 0049 89 496071, 0049 89 496072  

Φαμ: 0049 89 406062, 0049 89 54549689 

e-mail:semuenchen@sch.gr 
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  Γξαθείν πλδέζκνπ ηνπηγάξδεο: Σει.: 0049 711 51889015-17  θαη 0032488661176 

Φαμ: 0049 711 2991622 θηλ. 6945909774  

Δ-mail: mail@gse-stuttgart.europe.sch.gr 

 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΤΘΤΝΖ: Γεξκαλία (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-

Anhalt, Thüringen, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, 

Saarland), Πνισλία. 

 

                                       ΐΒΛΓΕΟ 

ΓΡΑΦΔΗΟ .Δ.:  Βξπμέιιεο 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: AMBASSADE DE GRECE A BRUXELLES 

BUREAU DU CONSEILLER DE L' EDUCATION 

Rue des Petits Carmes 6 

B-1000 Bruxelles BELGIQUE 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: Σει.: 0032 2 5455518-519-520-521 

Φαμ: 0032 2 649 60 90  

E-mail: edubru.mail@gmail.com 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΤΘΤΝΖ: ΐέιγην, Οιιαλδία, Λνπμεκβνχξγν, Γαιιία, Εηαιία, Εζπαλία, 

Πνξηνγαιία, Βιβεηία 

                                 Μ. ΐΡΒΣΏΝΕΏ 

ΓΡΑΦΔΗΟ .Δ.:  Λνλδίλν 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Greek Embassy, Education Office,  
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1A Holland Park 

London W11 3TP, UNITED KINGDOM 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: Σει.: 0044  207 2210093-2215977 

 Φαμ: 0044  2072434212 

E-mail: education@greekembassy.org.uk  

 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΤΘΤΝΖ:  Μεγάιε ΐξεηαλία, Εξιαλδία, νπεδία, Ααλία, Ννξβεγία, Φηλιαλδία, 

Ληζνπαλία, Λεηνλία, Βζζνλία 

                                ΟΤΚΡΏΝΕΏ 

ΓΡΑΦΔΗΟ .Δ.: Μαξηνχπνιε 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: General Consulate  of Greece 

in Mariupol Education Office 

10, Soborna str,   87500 Mariupol, UKRAINE 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: Σει.: 0038 0629 470181, 00380935369450 

Φαμ: 0038 0629 470180 

E-mail:  gr.syn.ekp.mar@gmail.com 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΤΘΤΝΖ: Ώδεξκπατηδάλ, Ώξκελία, Γεσξγία, Οπθξαλία, Ρσζία, Καδαθζηάλ, 

Κηξγηζία, Λεπθνξσζία, Οπδκπεθηζηάλ, Σαηδηθηζηάλ, Σνπξθκεληζηάλ, Μνιδαβία, ΐνζλία-

Βξδεγνβίλε, Κξναηία, εξβία, Μαπξνβνχλην, ΐνπιγαξία, Ρνπκαλία, Οπγγαξία, ινβαθία, 

ινβελία, ΠΓΑΜ 

                                         ΏΕΓΤΠΣΟ 
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ΓΡΑΦΔΗΟ .Δ.: Κάηξν 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Greek Embassy, Education Office 14 

Emad El Din str- Cairo Egypt 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: Σει.: 00202 25758353 

Φαμ: 00202 25777292 

E-mail: mail@gse-cairo.world.sch.gr 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΤΘΤΝΖ: Ώίγππηνο, Ληβχε, Λίβαλνο, Εζξαήι, Ενξδαλία, Δ.Ώ.Β., Καηάξ, 

Μαξφθν, ανπδηθή Ώξαβία, πξία, Σπλεζία, πεξηνρή Μέζεο Ώλαηνιήο 

                                  ΝΟΣΕΏ ΏΦΡΕΚΔ 

ΓΡΑΦΔΗΟ .Δ.: Γηνράλεζκπνπξγθ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Consulate General of Greece 

Education Office 

261 Oxford Rd, 2196 Illovo JHB 

SOUTH AFRICA 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: Σει.: 0027 11 447 1238 

Φαμ: 0027 11 447 4479 

E-mail: gsejohann@sch.gr 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΤΘΤΝΖ: Νφηηα Ώθξηθή, Γηκπάκπνπε, Γάκπηα, Μαιάνπη, Μπνπξνχληη, 

Κακεξνχλ, Νηγεξία, νπδάλ, Ώηζηνπία, Κέλπα, Λατθή Αεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ, Μαδαγαζθάξε, 

Μνδακβίθε 

                                 ΏΤΣΡΏΛΕΏ 

mailto:gsejohann@sch.gr


 

Κεφ. 1- Εκπαιδευτικι Πολιτικι, Δομι, Οργάνωςθ, τελζχωςθ και Κεςμικό 
πλαίςιο λειτουργίασ μονάδων ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό 

38 

 

 

 

ΓΡΑΦΔΗΟ .Δ.: Μειβνχξλε 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Consulate General of Greece Education 

Office 37-39 Albert Rd 

Melbourne VIC 3004  AUSTRALIA 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: Σει.: 006139 8664660/8664248 

Φαμ: 006139 8208464 

E-mail: mail@eduoff-melbourne.world.sch.gr 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΤΘΤΝΖ: Νέα Νφηηνο Οπαιία, Κακπέξα, Κνπήκπηαλ,  Κνπίλζιαλη, Νέα 

Γειαλδία, ΐηθηφξηα, Σαζκαλία, Πεξηνρέο ΐφξεηαο, Νφηηαο θαη Απηηθήο Ώπζηξαιίαο, 

(Παλεπηζηήκηα Υνλγθ-Κνλγθ, Κίλαο) 

                                        Δ.Π.Ώ. 

ΓΡΑΦΔΗΟ .Δ.: Ν. Τφξθε 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Consulate General of Greece, Education Office 

69 East 79th str. New York 

N.Y. 10075 

 USA 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: Σει: 001 212 8792044 

Φαμ: 001 212 8792044 

E-mail:office@gr-edu.org 

Website: http://www.gr-edu.org 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΤΘΤΝΖ: Δ.Π.Ώ. Maine, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New 

York, New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts, Ohio, West Virginia, Kentucky, Tennessee, 
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Delaware, District Of Columbia, Maryland, Virginia, South Carolina, North Carolina, Florida, 

Georgia, Alabama,  Mississippi, Louisiana, Arkansas, Alaska, Arizona, Utah, Montana, Wyoming, 

Colorado, New Mexico, Washington State, Oregon, California, Nevada, Idaho, Hawaii, Michigan, 

Indiana, Wisconsin, Illinois, Missouri, Minnesota, Iowa, North Dakota, South Dakota, Nebraska, 

Kansas, Oklahoma, Texas,  (Ώξγεληηλή, ΐελεδνπέια, ΐξαδηιία, Μεμηθφ, Οπξνπγνπάε, Πεξνχ, 

Υηιή, Παλακάο) 

                                     ΚΏΝΏΑΏ 

ΓΡΑΦΔΗΟ .Δ.: Σνξφλην 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Consulate General of Greece, Education Office 

1075 Bay St.  Suite 600 Toronto Ontario 

M5S 2B1 CANADA 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: Σει.: 001 416 515 0350 

         001 416 515 0132-4 

Φαμ: 001 416 5158783 

E-mail: mlyhnaki@minedu.gov.gr/mirkalychnaki@gmail.com 

 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΤΘΤΝΖ: Καλαδάο (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Ontario, 

Manitoba, Yukon Northwest Territories, Ottawa, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Prince 

Edward Island, Newfoundland, Labrador 

                                   ΏΛΐΏΝΕΏ 

ΓΡΑΦΔΗΟ .Δ.: Κνξπηζά 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Greek Gen. Consulate in Korytsa,  

 Bulevardi Republika No 18, Korytsa, ALBANIA 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ: Σει.: 00355822/52889 εζση. 101,  

0035582400859 

Φαμ:  003558 2245052 

E-mail: educationalb@minedu.gov.gr 

 

ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΤΘΤΝΖ: Ώιβαλία  
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1.3.3 Φνξείο θαη κνξθέο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο  

 

Πίλαθαο 1.1: Φνξείο θαη κνξθέο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηε δηαζπνξά  

 
Φνξείο Αηδαζθαιία 
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Παξνηθηαθή 

νξγάλσζε/ 

Βθθιεζία 

Υψξα 

δηακνλήο (ρ. 

δ.) 

Υψξα 

πξνέιεπζε

ο (ρ. π.) 

Βιιεληθήο 

ελζσκαησκέλεο 

ζην  εθπαηδ. 

ζχζηεκα ηεο ρ.δ. 

Ναη ρη 

1. Ώπνγεπκαηηλά θαη 

αββαηηαλά ΣΒΓ 

X 
 

x 
 

x 

2. Βληαγκέλν Μάζεκα 

Βιιεληθψλ θαη 

εληαγκέλα ΣΒΓ 

  

x 

  

x 

 

3. Βιιεληθά ρνιεία 

(ακηγή) 

  
x 

 
x 

4α. Δκεξήζηα ρνιεία 

(δίγισζζα, εζλνηηθά 

νκνηνγελή) 

 

X 

   

x 

 

4β. Δκεξήζηα ρνιεία 

(δίγισζζα, εζλνηηθά 

εηεξνγελή) 

 

X 

 

x 

  

x 

 

5. Αίγισζζα θξαηηθά 

ρνιεία 

 
x 

 
x 

 

ΠΖΓΖ: ΠΏΝΒΠΕΣΔΜΕΟ ΚΡΔΣΔ-Β.ΑΕΏ.Μ.ΜΒ. (2010) 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 1.1, νη θνξείο θαη νη κνξθέο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο είλαη έηζη 

θαηεγνξηνπνηεκέλα πνπ αλαδεηθλχνληαη νη εμήο βαζηθέο παξάκεηξνη: α) ππάξρνπλ ηξηψλ 

εηδψλ θνξείο: νη παξνηθηαθέο νξγαλψζεηο θαη ε εθθιεζία, νη εθπαηδεπηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο 

δηακνλήο θαη εθείλεο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. β) ππάξρνπλ απηφλνκεο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ 

παξέρνπλ ηίηινπο ζπνπδψλ (ζεκεία 3, 4α, 4β θαη 5 ηνπ πίλαθα) θαη Σκήκαηα Βιιεληθήο 

Γιψζζαο (ΣΒΓ) εληαγκέλα ή κε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο δηακνλήο (ζεκεία 1 

θαη 2 ηνπ πίλαθα) θαη γ) νη δηάθνξεο κνξθέο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζ‘ απηέο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 

δηακνλήο θαη ζ‘ εθείλεο πνπ είλαη εθηφο ζπζηήκαηνο (βι. ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα). 

Ώλαιπηηθφηεξα, σο θνξείο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχλ: νη θξαηηθέο ππεξεζίεο 
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ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ππνδνρήο/ δηακνλήο, παξνηθηαθέο νξγαλψζεηο θαη ε εθθιεζία. 

Εδηαίηεξα ζηηο Δ.Π.Ώ. θνξέαο ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο είλαη ε Βιιεληθή Οξζφδνμε 

Βθθιεζία Ώκεξηθήο. 

 Ώληίζεηα, ζην ρψξν ηεο Βπξψπεο θνξείο είλαη, θαηά θαλφλα, νη θξαηηθέο ππεξεζίεο. ηηο 

δεκνθξαηίεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο ππάξρνπλ κελ θξαηηθνί θνξείο, φκσο νη 

πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο ίδξπζεο ζρνιείσλ (δειαδή Σκεκάησλ Αηδαζθαιίαο ηεο 

Βιιεληθήο) μεθηλνχλ απφ παξνηθηαθνχο θνξείο, (ζπιιφγνπο, θνηλφηεηεο, νκνζπνλδίεο 

ειιεληθψλ ζσκαηείσλ, εηαηξίεο θ.ι.π). Δ ίδξπζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο απφ θπζηθά πξφζσπα (ηδηψηεο) ζπαλίδεη θαη απαληάηαη θπξίσο ζηελ Ώπζηξαιία 

θαη ελ κέξεη ζηηο ΔΠΏ θαη ζηνλ Καλαδά. Πνηνο ιεηηνπξγεί σο θνξέαο ειιελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο θαη πνηα κνξθή εθπαίδεπζεο είλαη ε ζπρλφηεξε ζε θάζε ρψξα εμαξηάηαη απφ 

ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζε θάζε ρψξα, απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο έλαληη ησλ 

εζλνηηθψλ νκάδσλ ζηελ επηθξάηεηά ηεο θαη θπζηθά απφ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο παξνπζίαο 

ησλ Βιιήλσλ ζε θάζε ρψξα θαη ζ‘ έλα βαζκφ θαη απφ ηελ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Δκεξήζηα ρνιεία απαληνχκε, γηα παξάδεηγκα, κφλν ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα, φπνπ ε ειιεληθή παξνπζία είλαη πνιππιεζήο: Νέα Τφξθε, ηθάγν, 

Μφληξεαι, χδλευ, Μειβνχξλε, ΏδειαΎδα, Γηνράλεζκπνπξγθ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ 

επηηξέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο/ πνιηηείαο δηακνλήο. ε αληίζεζε κε ην Μφληξεαι, 

γηα παξάδεηγκα, ζην Σνξφλην δελ ππάξρνπλ εκεξήζηα ειιεληθά ζρνιεία (κε εμαίξεζε ην 

ζρεηηθά λενζχζηαην ζρνιείν ηεο Μεηξφπνιεο), γηαηί ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο δελ 

επλννχληαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο πνιηηείαο ηνπ Οληάξην. Ώληίζεηα, Σκήκαηα Αηδαζθαιίαο 

ηεο Βιιεληθήο ππάξρνπλ παληνχ. Αηαθνξνπνηψληαο κεηαμχ ηζηνξηθήο θαη κεηαλαζηεπηηθήο 

δηαζπνξάο, δελ δηαπηζηψλνπκε ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηνπο θνξείο. ηηο ρψξεο ηεο 

πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο νη θνξείο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο είλαη θαηά θαλφλα 

παξνηθηαθνί, ππάξρνπλ φκσο ζπγρξφλσο θαη θξαηηθά ζρνιεία, (ηδηαίηεξα ζηελ Ώξκελία, ζηε 

Γεσξγία, Οπθξαλία θαη Ρσζία) ζην πξφγξακκα ησλ νπνίσλ έρεη εληαρζεί επίζεκα ε 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Οη θνξείο πνπ θξαηνχλ ηελ ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε 

ζηα ρέξηα ηνπο θαη δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηε δηαζπνξά είλαη 

θπξίσο νη Ώζηηθέο Κνηλφηεηεο θαη ε Βθθιεζία. Βμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο 

Βπξψπεο, θαη ηδηαίηεξα ηεο Γεξκαλίαο, φπνπ ε ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε ρξεκαηνδνηείηαη 

θαη επνπηεχεηαη ελ κέξεη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο δηακνλήο θαη θπξίσο απφ 

ηελ Βιιάδα. πλήζεο κνξθή ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο είλαη ηα ιεγφκελα Δκεξήζηα 
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ρνιεία (βι. πίλαθα ζεκείν 4α θαη 4β). Σν φλνκά ηνπο ην πήξαλ απφ ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο 

ηνπο, ιεηηνπξγνχλ πξσί ή θαη απφγεπκα θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, θαιχπηνπλ πιήξσο ηελ 

ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ, ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην ζεζκηθφ πιαίζην (νξγάλσζε, 

Π.. εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξνζσπηθφ θ.ιπ.) ηεο ρψξαο δηακνλήο θαη ρνξεγνχλ 

αλαγλσξηζκέλνπο ηίηινπο ζπνπδψλ. Δκεξήζηα ρνιεία ιεηηνπξγνχλ θπξίσο ζηηο Δ.Π.Ώ., 

ζηνλ Καλαδά θαη ζηελ Ώπζηξαιία. Ώληίζηνηρα ζρνιεία ππάξρνπλ θπζηθά θαη αιινχ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζηε Γεξκαλία, ΐξπμέιιεο, Λνλδίλν ή ζηηο Ώθξηθαληθέο ρψξεο (νπδάλ, 

Ώηζηνπία, Ν. Ώθξηθή), αιιά θέξνπλ δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο. ηε Γεξκαλία, γηα παξάδεηγκα, 

νλνκάδνληαη ακηγή Βιιεληθά ρνιεία (βι. πίλαθα ζεκείν 3), επεηδή αθνινπζνχλ ην 

ειιαδηθφ Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Σν 

αθξηβέο Ώλαιπηηθφ θαη Ωξνιφγην Πξφγξακκα ησλ Δκεξήζησλ ρνιείσλ εμαξηάηαη απφ ηηο 

εθάζηνηε ζεζκηθέο, αιιά θαη νηθνλνκηθν-θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Σα Δκεξήζηα ρνιεία ζην 

Κεκπέθ, γηα παξάδεηγκα, είλαη ηξίγισζζα κε γιψζζεο δηδαζθαιίαο, ή/ θαη θάιπςεο 

θαζεκεξηλψλ εθπαηδεπηηθψλ/ ζρνιηθψλ αλαγθψλ, ηε Γαιιηθή, ηελ Βιιεληθή θαη ηελ 

Ώγγιηθή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην SAHETI ζην Johannesburg, ζην νπνίν γιψζζεο 

δηδαζθαιίαο είλαη ηα Ώγγιηθά, ηα Ώθξηθαληθά θαη ηα Βιιεληθά θαη εθηφο ηνχηνπ 

πξνζθέξνληαη θαη άιιεο γιψζζεο σο κάζεκα επηινγήο, π.ρ. ε γιψζζα ησλ Γνπινχ.  

ε κηα μερσξηζηή θαηεγνξία ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ Αίγισζζα 

Κξαηηθά ρνιεία πνπ ηδξχνληαη, επνπηεχνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη εμ νινθιήξνπ ή θαηά 

ην κεγαιχηεξν κέξνο, απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ησλ θξαηψλ δηακνλήο. ‘ απηή ηελ 

θαηεγνξία ζρνιείσλ εληάζζνληαη, γηα παξάδεηγκα, ηα Βπξσπατθά Κξαηηθά ρνιεία ηνπ 

ΐεξνιίλνπ θαη ηα Charter Schools ζηηο ΔΠΏ. Δ δηδαζθαιία ηεο Βιιεληθήο, ζε «θαλνληθέο 

ηάμεηο», ζην πιαίζην ηνπ επίζεκνπ θξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο δηακνλήο (βι. ζεκεία 

2.4 θαη 2.5 ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο) απαληάηαη ζε πνιιέο ρψξεο. Βληνχηνηο απφ 

πνζνηηθήο πιεπξάο απηή ε κνξθή ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο δελ έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα. 

Εδηαίηεξα νη δίγισζζεο ηάμεηο γηα νκνεζλείο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη θαηά θαλφλα έλα 

πεηπρεκέλν κνληέιν, ζπαλίδνπλ, σζηφζν, σο κνξθή εθπαίδεπζεο.  

Τπνγξακκίδεηαη φηη ε πιένλ ζπλήζεο κνξθή ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηε δηαζπνξά 

είλαη ηα Σκήκαηα Βιιεληθήο Γιψζζαο (ΣΒΓ), είηε απνγεπκαηηλά είλαη απηά είηε 

αββαηηαλά, θαη φηη θνξέαο απηήο ηεο κνξθήο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο είλαη 

παξνηθηαθέο νξγαλψζεηο θαη ε εθθιεζία. Πεξίπνπ 85% ησλ καζεηψλ πνπ δηδάζθνληαη 
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Βιιεληθά θνηηνχλ ζ‘ απηή ηε κνξθή εθπαίδεπζεο. Σα Σκήκαηα Βιιεληθήο Γιψζζαο (ΣΒΓ) 

ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε, ιεηηνπξγνχλ σο:  

– Σκήκαηα εληαγκέλα ζην θαλνληθφ πξσηλφ πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο δηακνλήο 

είηε κφλν γηα καζεηέο ειιεληθήο θαηαγσγήο είηε γηα θάζε ελδηαθεξφκελν καζεηή ηνπ 

ζρνιείνπ (ζπάληα κνξθή). ‘ απηή ηελ πεξίπησζε ηα ΣΒΓ επνπηεχνληαη απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο δηακνλήο. – Σκήκαηα εληαγκέλα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ηεο ρψξαο δηακνλήο, αιιά πνπ ιεηηνπξγνχλ απνγεπκαηηλέο ψξεο γηα καζεηέο ειιεληθήο 

θαηαγσγήο (ζπλήζεο κνξθή). Καη ζ‘ απηή ηελ πεξίπησζε ηα ΣΒΓ ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο δηακνλήο – Σκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ απνγεπκαηηλέο 

ψξεο εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο δηακνλήο, ζπλήζσο κε επζχλε 

παξνηθηαθψλ θνξέσλ (ε πιένλ ζπλήζεο κνξθή), – Σκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ απφγεπκα θαη 

ππνζηεξίδνληαη ηφζν απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη ζεζκνχο ηεο ρψξαο δηακνλήο φζν θαη 

απφ παξνηθηαθνχο θνξείο (π.ρ. πεξίπησζε Οληάξην ζηνλ Καλαδά), – αββαηηαλά Σκήκαηα. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΒΓ επνπηεχνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη πιήξσο ή κεξηθψο απφ ηε 

ρψξα δηακνλήο θαη ιεηηνπξγνχλ απνγεπκαηηλέο ψξεο, ε δηδαζθαιία ιακβάλεη ρψξα ζε 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θάπνηνπ ζρνιείνπ, ζηηο νπνίεο, σζηφζν, καζεηέο θαη δάζθαινη ησλ 

ΣΒΓ ζεσξνχληαη σο θηινμελνχκελνη θαη επνκέλσο δελ επηηξέπεηαη λα θάλνπλ θακία 

παξέκβαζε ή αιιαγή ζηελ ηάμε. Ώπαληψληαη κάιηζηα θαη πεξηπηψζεηο πνπ ν δάζθαινο δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη εμνινθιήξνπ ηνλ πίλαθα, επεηδή θάηη πνπ είλαη γξακκέλν επάλσ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηελ επφκελε εκέξα απφ ηνπο καζεηέο ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ε αίζνπζα. 

Βπίζεο δελ είλαη θαζφινπ απηνλφεην φηη ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη ελ γέλεη νη ππνδνκέο 

ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ ησλ ΣΒΓ. Βίλαη πνιχ 

ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο πνπ ηα ΣΒΓ ιεηηνπξγνχλ ππφ ζπλζήθεο παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ 

θαλνληθψλ ηάμεσλ. Βμίζνπ πξνβιεκαηηθέο έσο δπζκελέζηεξεο είλαη νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Σκεκάησλ θνξέαο ησλ νπνίσλ είλαη παξνηθηαθέο νξγαλψζεηο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ηα ΣΒΓ ζηεγάδνληαη ζε αίζνπζεο ησλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ εθθιεζηψλ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο κάιηζηα ζε ππφγεηεο αίζνπζεο, νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη ζε ππνηππψδεηο 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. πάληεο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ νη Κνηλφηεηεο δηαζέηνπλ 

εθπαηδεπηηθφ θέληξν θαιά νξγαλσκέλν θαη ζηνηρεησδψο αληαπνθξηλφκελν ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ελφο ζρνιείνπ, ρσξίο σζηφζν λα απνθιείεηαη θαη απηφ. Γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νη ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο δπζρεξαίλνληαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη αξθεηνί 

εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ΣΒΓ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη 
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επνκέλσο είλαη ζε ζπλερή θίλεζε. ηε Γεξκαλία, γηα παξάδεηγκα, θάπνηα ΣΒΓ 

πξνεηνηκάδνπλ – αθξηβέζηεξα επηρεηξνχλ λα πξνεηνηκάζνπλ – ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη 

εθπιεξψλνπλ ηελ ππνρξεσηηθή ηνπο θνίηεζε ζε γεξκαληθά ζρνιεία θαη ηα απνγεχκαηα 

θνηηνχλ ζ‘ έλα ΣΒΓ, γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ Ώ΄ ηάμε ηνπ ειιεληθνχ Λπθείνπ ηεο 

πεξηνρήο. 

πκπεξαζκαηηθά: Σα ΣΒΓ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ρψξα ζε ρψξα, απφ θξαηίδην ζε θξαηίδην, 

απφ πφιε ζε πφιε θαη κέζα ζηελ ίδηα πφιε σο πξνο: - ηνπο θνξείο θαη ρξεκαηνδφηεο ηνπο, - 

ηελ επνπηεία ηνπο, - ην λνκηθφ θαζεζηψο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπο, - ηηο 

ππνδνκέο ηνπο, - ηελ νξγάλσζή ηνπο, - ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπο, - ηε ζχλζεζε (εζλνηηθή, 

καζεζηαθή) ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπο, - ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπο, - ηε 

ρνξήγεζε ή κε ρνξήγεζε ηίηινπ ζπνπδψλ - ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ 

ζηελ Βιιεληθή (Versetzungsrelevantes Fach, Abiturfach,GCSE,VCE, REGENTS θ.ιπ.) - ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.  Πφζν εχθνια κπνξεί λα επεξεαζζεί ε 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΣΒΓ δείρλεη ην πξφζθαην παξάδεηγκα ησλ «Οινήκεξσλ 

ζρνιείσλ» ζηε Γεξκαλία, ηα νπνία φζν εμαπιψλνληαη ηφζν πεξηνξίδνπλ ηηο ρξνληθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ λα θνηηνχλ ζε απνγεπκαηηλά ΣΒΓ. Ώπηφ ην δήηεκα είλαη εμάιινπ 

γλσζηφ απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ΐειγίνπ θαη ηεο Γαιιίαο, φπνπ ηα ΣΒΓ ιεηηνπξγνχλ κφλν 

θάζε Σεηάξηε απφγεπκα θαη άββαην πξσί, δειαδή ψξεο πνπ νη καζεηέο είλαη ειεχζεξνη 

απφ ην βειγηθφ/γαιιηθφ ζρνιείν ηνπο. Με δεδνκέλε απηή ηελ πνιππινθφηεηα ζα κπνξνχζε 

θαλείο λα ππνζέζεη, φηη ζηελ πεξίπησζε απηήο ηεο κνξθήο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο δελ 

ππάξρνπλ ζηαζεξέο. κσο, παξά ηελ πνιππινθφηεηα ππάξρνπλ ζηαζεξέο θαη απηέο είλαη 

πξσηίζησο νη καζεηέο θαη ζηε ζπλέρεηα νη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ησλ ρσξψλ 

δηακνλήο θαη θπζηθά νη νξγαλσκέλεο παξνηθίεο θαη νη γνλείο. ε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ δηακνλήο ππνγξακκίδεηαη φηη ζε αξθεηέο ρψξεο ε ειιεληθή 

αλαγλσξίδεηαη σο κάζεκα επηινγήο, αμηνινγείηαη θαη ζπλεθηηκάηαη γηα ηε ζρνιηθή πξφνδν 

θαη πνξεία ηνπ καζεηή, φπσο γηα παξάδεηγκα: Γεξκαλία: Versetzungrelevantes Fach, 

Abiturfach Γαιιία: Bacalauréat Ώγγιία: GCSE Ώπζηξαιία: VCE USA/NY: Regents 

Examinations Ν. Ώθξηθή: matric (παιαηφηεξα) Server Education and Training (S.E.T. 

ζήκεξα). Ώπφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα πξνθχπηεη φηη αξθεηέο ρψξεο δηαζέηνπλ ηνπο 

δηθνχο ηνπο κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Ώπηνί νη 

κεραληζκνί δελ ιεηηνπξγνχλ θαη‘ αλάγθε αληαγσληζηηθά ζην Πηζηνπνηεηηθφ Βιιελνκάζεηαο 

ηνπ Κέληξνπ Βιιεληθήο Γιψζζαο (ΚΒΓ). Ώπφ ηελ άιιε φκσο, καζεηέο πνπ αμηνπνηνχλ ηελ 
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ειιελνκάζεηά ηνπο κέζα απ‘ απηνχο ηνπο κεραληζκνχο θαη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο 

ζπλήζσο δελ ρξεηάδνληαη ην Πηζηνπνηεηηθφ Βιιελνκάζεηαο ηνπ ΚΒΓ θαη δελ δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ γη‘ απηφ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Ώπζηξαιίαο).   

1.3.4 Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ  

 Σππνινγία εθπαηδεπηηθψλ 

 Οη δηάθνξεο κνξθέο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ρψξνο ρξήζεο 

θαη θαιιηέξγεηαο ηεο Βιιεληθήο, ν δε δάζθαινο θαίλεηαη λα είλαη ην θαηεμνρήλ πξφζσπν 

πνπ ιεηηνπξγεί θαη ζπγρξφλσο ζεσξείηαη απφ ηνπο καζεηέο σο ν «εθπξφζσπνο» ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Ώπηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

δάζθαινο είλαη απνζπαζκέλνο απφ ηελ Βιιάδα. ηνλ αληίπνδα ηνπ απνζπαζκέλνπ 

δαζθάινπ, ν νπνίνο ζπλήζσο δελ είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηε λννηξνπία θαη ηνπο θψδηθεο 

επηθνηλσλίαο ησλ νκνγελψλ καζεηψλ ηνπ, βξίζθεηαη ν νκνγελήο δάζθαινο, γέλλεκα ζξέκκα 

ζηε ρψξα δηακνλήο, απφθνηηνο ελφο Παλεπηζηεκίνπ απηήο ηεο ρψξαο, κε θαιή παηδαγσγηθή-

δηδαθηηθή θαηάξηηζε, αιιά φρη πάληα θαη κε πςειή γισζζηθή επάξθεηα ζηελ Βιιεληθή. 

Ώλάκεζα ζ‘ απηνχο ηνπο δχν ηχπνπο δαζθάινπ –πνπ ν κελ πξψηνο ιεηηνπξγεί σο 

εθπξφζσπνο ηεο Βιιάδαο θαη σο θνξέαο ηνπ ειιαδηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ειιαδηθήο 

ειιεληθφηεηαο, ν δε δεχηεξνο σο εθπξφζσπνο ηεο παξνηθίαο θαη θνξέαο ηεο δηαζπνξηθήο 

ειιεληθφηεηαο– θηλνχληαη νη ηππνινγίεο ησλ δαζθάισλ κε δηδαζθαιηθή θαηάξηηζε. Γηαηί 

ππάξρνπλ θαη δάζθαινη πνπ δε δηαζέηνπλ δηδαζθαιηθή θαηάξηηζε (νη ιεγφκελνη κε 

πξνζνληνχρνη) θαη εληνχηνηο δηδάζθνπλ θπξίσο ζηα απνγεπκαηηλά θαη αββαηηαλά Σκήκαηα 

Αηδαζθαιίαο ηεο Βιιεληθήο, ιφγσ έιιεηςεο επαγγεικαηία δαζθάινπ. 

1.3.5 Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε ρνιηθήο Μνλάδαο 

Αρχζσ τθσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ είναι: 

 Δ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο 

 Δ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο 

 Δ αξρή ηεο απνδνηηθφηεηαο 

 Δ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 Δ αξρή ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο 

 Δ αξρή ηεο δηαθάλεηαο 

 Δ αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο 
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Πθγζσ και Διαδικαςίεσ Χρθματοδότθςθσ 

Δ ρξεκαηνδφηεζε θξαηηθψλ δαπαλψλ θαιχπηνληαη απφ ην Πξφγξακκα Αεκνζίσλ 

Βπελδχζεσλ (Π.Α.Β.) πνπ πεξηιακβάλεη δχν ζθέιε: 

• Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο (Β.Π.Ώ.) απφ ακηγψο εζληθνχο πφξνπο 

• Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (Β..Π.Ώ.) ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ 

Βπξσπατθή Έλσζε (Β.Β.) 

 

Προχπολογιςμόσ 

 Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία πξφβιεςεο θαη πνζνηηθήο απεηθφληζεο ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε κειινληηθή πεξίνδν, ζπλήζσο ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο. ε έλα 

πξνυπνινγηζκφ, ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πξέπεη λα ηζνζθειίδεη ηα έζνδα ηνπ νξγαληζκνχ, 

αιιηψο ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ‗ειιεηκκαηηθφο‘ ή ‗πιενλαζκαηηθφο‘. Ο πξνυπνινγηζκφο 

απνηειεί εξγαιείν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, αθνχ παξέρεη ην νηθνλνκηθφ θαη ρξνληθφ πιαίζην 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ, αιιά θαη εξγαιείν ειέγρνπ αθνχ 

παξέρεη ην κέγεζνο κε ην νπνίν πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ νη πξαγκαηνπνηεκέλεο δαπάλεο γηα 

θάζε δξαζηεξηφηεηα. Ώπνηειεί, ηαπηφρξνλα, κηα έκκεζε κνξθή εμνπζηνδφηεζεο ησλ 

δηνηθνχλησλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

ΟΡΕΜΟ  

Πξνυπνινγηζκφο: Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία πξφβιεςεο θαη πνζνηηθήο απεηθφληζεο ησλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ελφο 

νξγαληζκνχ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε κειινληηθή πεξίνδν, ζπλήζσο ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

Δζληθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο (Β.Π.Ώ.) 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (Β..Π.Ώ.) 

 

ρνιηθέο επηηξνπέο 
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Οη ρνιηθέο Βπηηξνπέο είλαη πιινγηθά φξγαλα κε έξγν ηε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ 

ηηο δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ πνπ ηηο αληηζηνηρνχλ 

(ζέξκαλζεο, θσηηζκνχ, χδξεπζεο, ηειεθσλίαο, αγνξάο αλαιψζηκσλ πιηθψλ, θιπ). Οη 

ζρνιηθέο επηηξνπέο, ζχκθσλα κε ηελ Τ.Ώ. 1940/2018, δελ ππνρξενχληαη ζηε ζχληαμε 

πξνυπνινγηζκνχ αιιά κφλν απνινγηζκνχ. 

Ννκηθή ππφζηαζε  

Οη ρνιηθέο Βπηηξνπέο είλαη Ννκηθά Πξφζσπα Αεκνζίνπ Αηθαίνπ ( ΝΠΑΑ), πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ηνλ νηθείν Οξγαληζκφ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Ώ.). Δ ζχζηαζή ηνπο 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 243 ηνπ Ν.3463/2006 (Κψδηθαο Αήκσλ & Κνηλνηήησλ). Με ην 

Ν. 3852/2010, νη ρνιηθέο Βπηηξνπέο ζπγρσλεχνληαη απφ κία αλά ζρνιηθή κνλάδα ζε δχν 

αλά δήκν (κία γηα ηελ Ώ/ζκηα θαη κία γηα ηε ΐ/ζκηα). ε δήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 

300.000 θαηνίθσλ, κπνξνχλ λα ζπζηαζνχλ κία ζρνιηθή επηηξνπή αλά δεκνηηθή θνηλφηεηα. 

Οη ρνιηθέο Βπηηξνπέο απνηεινχληαη απφ 5-15 κέιε πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε Αεκάξρσλ, 

εθ ησλ νπνίσλ: 

 Σνπιάρηζην δχν ( 2 ) Αηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ, εθ ησλ 5 αξραηφηεξσλ 

 Σνπιάρηζην έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο αληίζηνηρεο Έλσζεο Γνλέσλ ή, ειιείςεη απηήο, 

ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαηά πξνηεξαηφηεηα κεγέζνπο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 Βπηπιένλ γηα ηε ΐ/ζκηα Βθπ/ζε: ηνπιάρηζηνλ 1 εθπξφζσπνο ησλ καζεηηθψλ 

θνηλνηήησλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα κεγέζνπο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα ςήθνπ ν 

Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζέκαηα ηεο νπνίαο ζπδεηνχληαη.   

 

Λεηηνπξγία ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Σα Θέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιηθψλ Βπηηξνπψλ ξπζκίδνληαη κε ηελ Τ.Ώ. 1940, ΦΒΚ 

310/ΐ/2-2-2018. Σα έζνδα ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ πξνέξρνληαη απφ ηηο επηρνξεγήζεηο ησλ 

Αήκσλ, ηηο πξνζφδνπο ηεο ζρνιηθήο πεξηνπζίαο, εθπνηήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

απφ θάζε είδνπο εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο. Γηα θάζε εηζπξαηηφκελν 

ππέξ ησλ ρνιηθψλ Βπηηξνπψλ έζνδν εθδίδεηαη ηξηπιφηππν είζπξαμεο (ζηέιερνο, απφθνκκα 

θαη πξσηφηππν). Δ είζπξαμε ελεξγείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο ή απφ ηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν κε απφθαζε ηνπ Α.. ηεο επηηξνπήο κέινο ηεο ή άιιν πξφζσπν. 
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Σν ηξηπιφηππν εηζπξάμεσο θαηαρσξίδεηαη ακέζσο ζηελ αξηζηεξή ζειίδα ησλ εζφδσλ ηνπ 

βηβιίνπ «ΒΟΑΧΝ – ΒΞΟΑΧΝ». Σν ηξηπιφηππν εηζπξάμεσο πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία:  

α) Σε ζρνιηθή Βπηηξνπή ππέξ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε είζπξαμε 

β) Ώχμνληα αξηζκφ 

γ) Σα ζηνηρεία ηνπ θαηαβάιινληνο (φλνκα, ηίηιν, δηεχζπλζε) 

δ) Σν εηζπξαηηφκελν πνζφ, αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο 

ε) Σν ιφγν γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε είζπξαμε 

ζη) Σελ ρξνλνινγία εθδφζεσο 

δ) Σελ ππνγξαθή ηνπ νξγάλνπ ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο πνπ εηζπξάηηεη ην πνζφ θαη 

ε) Σε ζθξαγίδα ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο. 

Κάζε ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηε ζρνιηθή επηηξνπή θαηαηίζεηαη κέζα ζε πέληε 

(5) εκέξεο απφ ηελ είζπξαμή ηνπ ζε ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο. Δ θαηάζεζε ελεξγείηαη ζην 

φλνκα ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο θαη ηεξείηαη βηβιηάξην θαηαζέζεσλ θαη αλαιήςεσλ. Κάζε 

αλάιεςε απφ ηηο θαηαζέζεηο ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο ελεξγείηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηψλ ή 

άιιν εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν.  

Με απφθαζε ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο πξνζδηνξίδεηαη ην πνζφ πνπ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε θάζε 

δηεπζπληή ζρνιείνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θπξίσο ηνλ αξηζκφ καζεηψλ, αξηζκφ ηκεκάησλ, 

αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, ηε ιεηηνπξγία γπκλαζηεξίνπ, εξγαζηεξίσλ, ηελ παιαηφηεηα ησλ 

θηεξίσλ θαη ηηο εηδηθφηεξεο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. θιπ. 

 Κξηηήξηα θαηαλνκήο ησλ πηζηψζεσλ κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη: 

1.Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ 

2. Ο αξηζκφο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο 

3.Ο αξηζκφο ησλ ιεηηνπξγνχλησλ ηκεκάησλ 

4.Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ΏκΒΏ 

5.Δ παιαηφηεηα ηνπ θηηξίνπ 
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 Σν πνζφ απηφ θαηαηίζεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζην φλνκα ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο κε 

πξνζζήθε ηνπ νλφκαηνο ηεο αληίζηνηρεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ο πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο 

Βπηηξνπήο εμνπζηνδνηεί ην δηεπζπληή πνπ κπνξεί λα αλαιακβάλεη ρξήκαηα απφ ηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξσκή δαπάλεο πνπ ελεξγείηαη απφ ηνλ πξφεδξν 

ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο ή εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ή απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

απαηηείηαη λα ππάξρεη αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθφ, φπσο ηηκνιφγηα, ή άιιν παξαζηαηηθφ ηνπ 

Κΐ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά δαπαλψλ πξέπεη λα πεξηέρνπλ πιήξε ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

εηζπξάηηνληνο (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, επάγγεικα), ηελ αηηηνινγία πιεξσκήο, ην 

θαηαβαιιφκελν πνζφ αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ηελ ρξνλνινγία ηεο πιεξσκήο θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ εηζπξάηηνληνο. 

Καηά ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ πηζηψζεσλ δελ εμεηάδεηαη ε αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ 

πηζηψζεσλ, αιιά ν έιεγρνο εζηηάδεηαη ζην αλ ππάξρνπλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά 

(ηηκνιφγηα, θιπ.), αλ ηα δηθαηνινγεηηθά πεξηέρνπλ ην λφκηκν πεξηερφκελν θαηά πεξίπησζε, 

αλ έρνπλ αθαηξεζεί νη λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, αλ πεξηιακβάλνληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά απφδνζεο ησλ θξαηήζεσλ, θιπ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ηα ρξήκαηα ηνπ εηδηθνχ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ηα κεηξεηά πνπ δίλνληαη ζην Α/ληή γηα αληηκεηψπηζε άκεζσλ 

αλαγθψλ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ γηα πιεξσκή νπνηαζδήπνηε δαπάλεο πνπ εκπίπηεη ζηνπο 

ζθνπνχο ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε άκεζσλ αλαγθψλ επηηξέπεηαη ε 

δηαηήξεζε απφ ην Αηεπζπληή κεηξεηψλ κέρξη 500 € γηα ζρνιηθή κνλάδα θαη κέρξη 1000 € 

γηα ζπγθξφηεκα. 

Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ ησλ δηαθφξσλ δαπαλψλ γίλνληαη νη εθάζηνηε λφκηκεο 

θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ. Δ απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ δηελεξγείηαη απφ ηε ρνιηθή Βπηηξνπή 

κέζα ζηηο λφκηκεο πξνζεζκίεο κε απεπζείαο θαηαβνιή ζηα ηακεία ππέξ ησλ νπνίσλ έγηλαλ νη 

θξαηήζεηο. Οη Αηεπζπληέο γλσζηνπνηνχλ εγθαίξσο ζηε ρνιηθή Βπηηξνπή ηα ζηνηρεία πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εκπξφζεζκε απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ. Σα δηθαηνινγεηηθά 

απφδνζεο ησλ θξαηήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηήζην απνινγηζκφ πνπ ππνβάιιεηαη ζην 

Βιεγθηηθφ πλέδξην.  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο ηεξνχληαη 

ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ βηβιία: 
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 Πξσηφθνιιν αιιεινγξαθίαο 

 ΐηβιίν πξάμεσλ ρνιηθήο Βπηηξνπήο     

 ΐηβιίν ‗Βζφδσλ-Βμφδσλ ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο 

 Καηάζηαζε ‗Βηζπξάμεσλ-Πιεξσκψλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο 

 Μπινθ ηξηπιφηππσλ απνδείμεσλ είζπξαμεο 

 ΐηβιηάξην θαηαζέζεσλ. 

   

Απνινγηζκφο 

Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ απνζηέιινπλ ζηε ρνιηθή Βπηηξνπή εληφο ηνπ πξψηνπ 

15λζεκέξνπ ηνπ Εαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο ηα πξσηφηππα ησλ θαηαζηάζεσλ 

εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ (ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ) κε ηα 

αληίζηνηρα παξαζηαηηθά. Ο Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο ππνβάιιεη κέρξη ην ηέινο 

Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ «ΒΟΑΧΝ – 

ΒΞΟΑΧΝ», θαζψο θαη ζπλνπηηθφ εηήζην πίλαθα απνινγηζκνχ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο, καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Ο εηήζηνο πίλαθαο απνινγηζκνχ πξέπεη λα είλαη 

ηζνζθειηζκέλνο, κε αλαγξαθή ηνπ ηπρφλ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ ζην κέξνο ησλ εμφδσλ. Ο 

απνινγηζηηθφο πίλαθαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο. 

Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο κε βάζε ην βηβιίν «ΒΟΑΧΝ – 

ΒΞΟΑΧΝ» θαη ηνλ απνινγηζηηθφ πίλαθα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζή ηνπ κε απφθαζε, ε νπνία 

ιακβάλεηαη κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ. Δ απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο 

Βπηηξνπήο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ο απνινγηζκφο θαη 

ηα δηθαηνινγεηηθά απνζηέιινληαη ζην Βιεγθηηθφ πλέδξην.  

 

Ο ξφινο ηνπ Γηεπζπληή ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή 

Ο Αηεπζπληήο σο κέινο ηεο ρνιηθήο Βπηηξνπήο ή ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ, δηεθπεξαηψλεη 

φιε ηε γξαθεηνθξαηηθή εξγαζία δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ζρνιείνπ. Έρεη, θπξίσο: 

• Δθηειεζηηθφ ξφιν, θπξίσο (ζπκπιήξσζε θαηαζηάζεσλ είζπξαμεο θαη πιεξσκψλ, 

ζπγθέληξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ) 
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• πκβνπιεπηηθφ ξφιν, κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (δηαπίζησζε 

αλαγθψλ θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζηε ρνιηθή επηηξνπή κε ηελ ςήθν ζηε ρνιηθή 

επηηξνπή φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ) 

• Οπζηαζηηθφ ξφιν, δπλεηηθά (πξνζέιθπζε ρξεκαηηθψλ ξφισλ ππφ κνξθή ρνξεγηψλ ή 

δσξεψλ). 

 

ρνιηθφ πκβνχιην 

ε δήκνπο φπνπ ππάξρνπλ πάλσ απφ δχν ζρνιηθέο κνλάδεο ή ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα αλά 

βαζκίδα, ιεηηνπξγεί γηα θάζε ζρνιείν ή ζπγθξφηεκα «πκβνχιην ρνιηθήο Κνηλφηεηαο», 

πνπ απνηειείηαη απφ 3-5 κέιε, κε απφθαζε ησλ νηθείσλ ρνιηθψλ Βπηηξνπψλ. Έξγν ηνπ 

πκβνπιίνπ είλαη ε δηαπίζησζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζηε 

ρνιηθή Βπηηξνπή. ην πκβνχιην ζπκκεηέρνπλ νπσζδήπνηε: 

• ν Αηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

• έλαο εθπξφζσπνο γνλέσλ 

• έλαο εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Αηδαζθφλησλ 

• ηε ΐ/Θκηα: έλαο εθπξφζσπνο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ.  

Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ ηίζεηαη ζέκα απαξηίαο γηαηί, 

ζχκθσλα κε ην Ν.1566/85, ην ρνιηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί λφκηκα κε φζα κέιε είλαη 

παξφληα. 

Θέκαηα ζρνιηθήο πεξηνπζίαο 

Σν ρνιηθφ πκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαζηξνθή (απφξξηςε) πιηθψλ πνπ 

έρνπλ ππνζηεί θζνξέο ή έρνπλ θαηαζηξαθεί θαη δελ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη πξάμε θαηαγξαθήο ησλ άρξεζησλ πιηθψλ, νξίδεηαη ηξηκειήο 

επηηξνπή πνπ ζα θάλεη ηελ θαηαζηξνθή θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο 

πιηθνχ.  

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟΤ 1.2  

Σν «πκβνχιην ρνιηθήο Κνηλφηεηαο», εηζεγείηαη ηελ αμηνπνίεζε θαη δηάζεζε πφξσλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, πέξαλ απηψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ζρνιηθή επηηξνπή. 



 

Κεφ. 1- Εκπαιδευτικι Πολιτικι, Δομι, Οργάνωςθ, τελζχωςθ και Κεςμικό 
πλαίςιο λειτουργίασ μονάδων ελλθνόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςτο εξωτερικό 

53 

 

 

 

Καηαγξάςηε ηπρφλ πξνβιήκαηα ή κεηνλεθηήκαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

εμεχξεζεο πφξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. ρνξεγία ή ζχλδεζε ζεζκηθή ή άηππε κε 

ίδξπκα θνηλσθεινχο ζθνπνχ).  

 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ  1.1  

Ο χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ  ζρνιείνπ ζαο επηζπκεί λα νξγαλψζεη 

Πξνγξάκκαηα Αεκηνπξγηθήο Ώπαζρφιεζεο, ζπγθεθξηκέλα παξαδνζηαθψλ ρνξψλ γηα 

καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Τπνβάιιεη αίηεκα ζηε ζρνιηθή επηηξνπή γηα ηελ παξαρψξεζε 

ρψξσλ. Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ ζπλαηλεί ζηελ παξαρψξεζε ησλ ρψξσλ 

δηαηππψλνληαο ηελ έλζηαζε φηη ην αληηθείκελν απηφ πξνζθέξεηαη απφ ην πξφγξακκα ηνπ 

Οινήκεξνπ ρνιείνπ. Ο πληνληζηήο Βθπαίδεπζεο  δελ εηζεγείηαη ζεηηθά γηα  ην 

Πξφγξακκα ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ  Αεκνηηθνχ ρνιείνπ, πξνβάιινληαο 

φηη ην πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο: 

1. παξεκβαίλεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  γηα ηελ νπνία ηελ θχξηα επζχλε έρεη ε 

πνιηηεία 

2. δελ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο θνηλσληθννηθνλνκηθά 

θξηηήξηα. 

Τπνζέζηε φηη είζζε Πξφεδξνο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο θαη ζέηεηε ηελ εηζήγεζε ζηελ 

ζπλεδξίαζε ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζηνλ άιιν δηεπζπληή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηε ζρνιηθή επηηξνπή. 

ρεδηάζηε ηα θχξηα ζεκεία ηεο εηζήγεζήο ζαο  θαη ηελ πξφηαζή ζαο. 

 

 

 

 

 

ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ 
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Κεφ. 2- Εκπαιδευτικι Διοίκθςθ και Ελλθνόγλωςςεσ Μονάδεσ ςτο Εξωτερικό 55 
 

 

 

2 Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Διιελφγισζζεο Μνλάδεο ζην Δμσηεξηθφ 

  

 θνπφο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη λα εληνπίζεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Μνλάδσλ Βιιελφγισζζεο Βθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ ζε ζπλάξηεζε 

κε ηνλ ηξφπν δηνίθεζήο ηνπο. Ώθνινπζεί κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ 

ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζε 

έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Ώλαιχεηαη επίζεο ε ηεξάζηηα ζεκαζία ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ (θαηεγνξίεο, είδε, επίπεδα, κνξθέο) θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο, φπσο θαη 

ν πνιχ ζεκαληηθφο ξφινο ηεο επηθνηλσλίαο ζην εζσηεξηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. 

 

Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα 

ηαλ ζα έρεηε ηειεηψζεη ηε κειέηε ηεο ελφηεηαο απηήο, ζα κπνξείηε λα:  

 Να πεξηγξάθεηε ηα κνληέια θαη ηα βήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 Να αλαγλσξίδεηε θαη λα εθαξκφδεηε κεζφδνπο θαη ηερληθέο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Να θαηαλνείηε ηε ζεκαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε πνιππνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα. 

 Να αλαγλσξίδεηε ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ , ηδίσο 

ζε ζπλζήθεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

 Να εληνπίδεηε παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε επηθνηλσληαθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη 

ζπγθξνχζεηο θαη λα εθαξκφδεηε ηερληθέο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο θαη επίιπζήο 

ηνπο. 

 

Λέμεηο-Φξάζεηο θιεηδηά 

 Βθπαηδεπηηθφο Οξγαληζκφο 

 ΐαζηθέο ζεσξίεο ηεο Αηνίθεζεο 

 Λεηηνπξγίεο ηεο Αηνίθεζεο 

 ηξαηεγηθέο, δηαρεηξηζηηθέο, ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο 
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 Δ ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο 

 Πνκπφο-δέθηεο, κήλπκα, ζηάζεηο-ζπκπεξηθνξέο 

 

 

 

 Δηζαγσγή 

Δ δηνίθεζε (management) είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

αλζξψπνπ, δεδνκέλνπ φηη ε εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηα νκάδα 

αλζξψπσλ. Βίλαη αλαγθαία ζε θάζε κνξθή νξγαλσκέλεο ζπλεξγαζίαο θαη ζε φια ηα 

επίπεδα ελφο νξγαληζκνχ θαζψο ζπληνλίδεη φιεο ηηο επηκέξνπο πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ 

πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν, θνηλφ ζηφρν. 

 

 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο 

 

Με ηνλ φξν «δηνίθεζε» νξίδεηαη ε κεζνδηθή πξνζπάζεηα πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, 

δηεχζπλζεο θαη ειέγρνπ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ επηηπρία δεδνκέλσλ ζθνπψλ (αΎηεο, 

2005). Ώληίζηνηρα ν Καλειιφπνπινο (1990) ππνζηεξίδεη φηη «δηνίθεζε ή κάλαηδκελη» είλαη 

ν ζπληνληζκφο θαη ε ελαξκφληζε φισλ ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ, πιηθψλ, 

ηερληθψλ) γηα λα επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. Βπηπξφζζεηα, «Αηνίθεζε ή 

κάλαηδκελη είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε ελαξκφληζε/ελνπνίεζε φισλ ησλ παξαγσγηθψλ  

πφξσλ (αλζξψπηλσλ, πιηθψλ, ηερληθψλ) γηα λα επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα» 

(Καλειιφπνπινο,  1990). 

Ώπφ ηελ παξάζεζε ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο, απνξξένπλ ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 ΐαζηθή επηδίσμε ηεο δηνίθεζεο είλαη ε επίηεπμε νξηζκέλσλ ζθνπψλ ζηνλ πςειφηεξν 

δπλαηφ βαζκφ. Δ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαζηζηά αλαγθαία ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, 

πνπ   εκπεξηέρεηαη ζηνλ φξν δηνίθεζε, θαη απνηειεί ηνλ νπζηαζηηθφ ιφγν χπαξμήο ηεο. 

 Δ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ κέζσλ (αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, πιηθνί πφξνη, 

ηερλνινγηθά κέζα) κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 Σέινο, ε δηνίθεζε ζεσξείηαη σο δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

ιεηηνπξγίεο, κε ηελ θάζε κία λα έρεη ηελ δηθή ηεο βαξχηεηα ζηελ επηηπρία ηνπ 



 

Κεφ. 2- Εκπαιδευτικι Διοίκθςθ και Ελλθνόγλωςςεσ Μονάδεσ ςτο Εξωτερικό 57 
 

 

 

απνηειέζκαηνο (Καηζαξφο, 2008). 

Χζηφζν, αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε θαη κε βάζε ηνπο νξηζκνχο πνπ αθνινπζνχλ 

δηαπηζηψλεηαη φηη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 

 

 Γηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνπ βξίζθεηαη 

ζε άκεζε ζρέζε θαη επεξεάδεηαη απφ επξχηεξεο δνκέο ηεο θνηλσλίαο (πνιηηηθφ, 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ) θαη επηκεξίδεηαη, φπσο ζε φια ηα ζπζηήκαηα, ζε ππνζπζηήκαηα, 

φπσο νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί. H ηδηνκνξθία θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαληζκψλ, φπσο παξνπζηάζηεθαλ, δελ ηνπο απαιιάζζεη απφ ηελ αλάγθε γηα ηε κέγηζηε 

δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζήο ηνπο. 

Χο δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο ν Bush (1986:3-4) νξίδεη ηε δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ ησλ 

πφξσλ  (αλζξψπηλσλ, πιηθψλ θαη ηερληθψλ) γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο κε απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν (ζην Καηζαξφο, 2008), ελψ ν αΎηεο (2000:24) ζεκεηψλεη φηη δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο είλαη 

«έλα ζχζηεκα δξάζεο πνπ ζπληζηάηαη ζηελ νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ, αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ επηδηψθνληαη 

απφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ». 

Δ δηνηθεηηθή επηζηήκε ζηελ πνξεία ηεο εμέιημήο ηεο πηνζέηεζε νπηηθέο, έλλνηεο θαη 

κεζφδνπο απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, φπσο ε ςπρνινγία, ε θνηλσληνινγία, 

ηα νηθνλνκηθά, ε ηζηνξία, ε βηνινγία θ.ά. πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη θαη λα εμεγήζεη γηαηί 

θαη πψο ιεηηνπξγνχλ νη νξγαλψζεηο. Δ εμέιημε ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δνκψλ σο νξγαλψζεσλ, αθνινχζεζε ηελ εμέιημε θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηε δηνηθεηηθή επηζηήκε θαη ηελ νξγαλσηηθή ζεσξία θαη γεληθφηεξα ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο. Χζηφζν, ιφγσ φηη νη ζεσξίεο ηεο δηνίθεζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

ζπλδένληαη θπξίσο κε βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νξγαληζκνχο έρεη 

απνηειέζεη πεδίν αληηπαξαζέζεσλ ε άθξηηε κεηαθνξά ησλ γεληθφηεξσλ αξρψλ ηεο 

δηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο πξνβάιιεηαη ε άπνςε φηη επηβάιιεηαη ε πξνζαξκνγή 
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ηνπο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεδίνπ (Ώλδξένπ, 1998). 

Βπίζεο, ε αδπλακία ζπγθξφηεζεο κηαο εληαίαο ζεσξίαο γηα ην ζρνιείν, σο νξγάλσζεο, 

νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε ηεο άπνςεο φηη ε δηνηθεηηθή επηζηήκε δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

αξρέο γεληθήο ηζρχνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο. Δ πξναλαθεξφκελε άπνςε νδήγεζε ζηελ επηθξάηεζε κηαο εληειψο 

εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε κε βάζε ηελ πείξα, ηε ινγηθή ή 

ηελ έκπλεπζε ησλ ζηειερψλ. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ δεκηνπξγεί εξσηήκαηα γηα 

ηε δπλαηφηεηα ησλ νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζεσξηψλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε 

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί απνηεινχλ θνηλσληθφ ζεζκφ ε 

δξάζε ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο γεληθφηεξεο θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη εθπαηδεπηηθνί 

νξγαληζκνί είλαη δηνηθεηηθνί ζεζκνί αθνχ ε ιεηηνπξγία ηνπο ππάγεηαη ζε λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο ελψ ε νξγάλσζή ηνπο αθνινπζεί ηεξαξρηθφ πξφηππν θαη ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε 

θαλφλσλ θαη ζηε δηακφξθσζε ζέζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα. Ο   ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ σο δηνηθεηηθφ ζεζκφ έξρεηαη ζε αληίζεζή κε ην ξφιν ηνπ σο 

θνηλσληθφ ζεζκφ ηδηαίηεξα φηαλ νη αξρέο ηεο δηνηθεηηθήο ζεσξίαο επηθεληξψλνληαη ζην 

δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κε ηε ζηελή έλλνηα ησλ φξσλ 

(Καηζαξφο, 2008). 

Ώπφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα ζηειέρε ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ έρνπλ λα 

δηαηειέζνπλ δχζθνιν έξγν θαζψο έξρνληαη αληηκέησπνη, εθηφο ησλ άιισλ θαη κε ηηο 

εηδηθέο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζθνπψλ θαη ηνλ 

θαηακεξηζκφ ησλ ξφισλ κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. 

Δ γλψζε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

κπνξεί λα παξέρεη, ηφζν ζηα ελ ελεξγεία ζηειέρε φζν θαη ζηα κειινληηθά, λένπο ηξφπνπο 

αληίιεςεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη λα απνηειέζεη νδεγφ γηα ηελ πνξεία 

ηνπο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. ηελ επφκελε ελφηεηα αθνινπζεί κία ζχληνκε αλαζθφπεζε 

ησλ θχξησλ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ γχξσ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. 
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πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξνηχπσλ Οξγάλσζεο θαη 

Γηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε 

Δ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία εζηηάδεη ζηε δηάθξηζε ηξηψλ θάζεσλ ή ζρνιψλ ζηε ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο δηνηθεηηθήο ζθέςεο: ηελ θιαζηθή, ηελ λενθιαζηθή θαη ηε ζχγρξνλε 

(αΎηεο,2000. Γαβιαλφο,1998. Καλειιφπνπινο,1991. Καηζαξφο, 2008). Πξφθεηηαη γηα κηα 

ηαμηλφκεζε πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο δηνηθεηηθήο θαη νξγαλσηηθήο 

ζεσξίαο. 

 Σηο βάζεηο ηεο θιαζηθήο δηνίθεζεο έζεζαλ νη : 

 

 Taylor (1947) κε ηε «Θεσξία επηζηεκνληθήο δηνίθεζεο» φπνπ εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο 

εμεηδίθεπζεο ζηελ εξγαζία (Bennett, 1997). 

 Fayol (1916) κε ηε «Λεηηνπξγηθή Θεσξία» ζηελ νπνία ε δηνίθεζε αληηκεησπίδεηαη σο 

κηα ζπλνιηθή δηαδηθαζία κε επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο (Handel, 2003; Cumming,T.& 

Worlay,C. 1997). 

 Weber (1979) κε ηε «Γξαθεηνθξαηηθή Θεσξία» ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δνκή ηεο 

νξγάλσζεο θαη ζηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ απνξξένπλ απφ απηή (Mullins, 1996. Tάηζεο, 

1994). 

Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε πνπ παξαβιέπεη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη δίλεη κεγάιε 

έκθαζε ζηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. Πξνψζεζε ηε 

ζηήξημε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηελ νξγάλσζε ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο θαη 

θαζηέξσζε ηηο πιένλ ζεκαληηθέο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο. 

Σν κνληέιν απηφ ζηεξίρζεθε ζε αξρέο φπσο ε αλαδήηεζε κεζφδνπ εξγαζίαο πνπ απνδίδεη 

ην θαιχηεξν απνηέιεζκα κε ην ιηγφηεξν θφζηνο θαη πξνζπάζεηα, ε επίηεπμε ζηφρσλ κέζσ 

ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, ν ζπζρεηηζκφο ηεο ακνηβήο κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, ε εμεηδίθεπζε πνπ πξνσζεί ηελ επηδεμηφηεηα θαη απμάλεη ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ε ρξήζε απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ απφ 

ηνπο πξντζηακέλνπο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. 

Δ θιαζζηθή ζεσξία, θαη θπξίσο ε γξαθεηνθξαηηθή ζεψξεζε, επεξέαζε θαζνξηζηηθά ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη αιιαγέο ζηηο θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ε κνξθσηηθή έθξεμε επλφεζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Γξαθεηνθξαηηθά ζηνηρεία φπσο ε ηεξαξρία ζηε δηνίθεζε, 
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ν πξνγξακκαηηζκφο, νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο, ν έιεγρνο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία 

νδήγεζαλ κελ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηελ εμέιημε ηνπ ζηελ 

ηεξαξρία ηε δηνίθεζεο αιιά νδήγεζαλ θαη ζε ζπλέπεηεο πνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα 

παηδαγσγηθά ηδεψδε. Δ ηππνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο απφ ηα αλψηεξα θιηκάθηα ηεο δηνίθεζεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ απηνλνκία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2003). ην ζεκείν απηφ 

πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλέβαιαλ θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ζεζκνχ ηνπ 

επηζεσξεηηζκνχ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 Σν κνληέιν ηεο λενθιαζηθήο δηνίθεζεο, κε θχξην εθθξαζηή ηνλ Mayo, δηακνξθψζεθε 

θπξίσο ηηο δεθαεηίεο ΄30-΄50, ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο θαη 

εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ (Κάληαο, 1998). Δ ζεσξία ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο κεηαηνπίδεη ην θέληξν 

βάξνπο ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ. Θεσξεί φηη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ (Frank, 2002). Με ηελ εκθάληζε ηεο 

λενθιαζηθήο πξνζέγγηζεο, ην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

εκπινπηίζηεθε κε ζηνηρεία απφ ηε ζεψξεζε ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ αλνίγνληαο ην 

δξφκν πξνο κηα πην δεκνθξαηηθή ζεψξεζε ηεο δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. 

Σν κνληέιν απηφ εθθξάζηεθε ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα κέζα απφ ηελ αιιαγή ηνπ 

ξφινπ ησλ Αηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ Βπηζεσξεηψλ απφ ειεγθηηθφ ζε 

ζπκβνπιεπηηθφ θαη ηε ζηξνθή ζε έλα πην «παηδνθεληξηθφ» ζρνιείν. 

 χγρξνλεο ζεσξίεο δηνίθεζεο 

 

Μεηαμχ ηνπ 1950 θαη 1960 ε εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ζηξάθεθε πξνο ηε ζπζηεκηθή 

ζεψξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζεσξψληαο ηνπο ππνζπζηήκαηα πνπ απνηεινχλ 

κέξε ελφο κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ηε ζπζηεκηθή ζεψξεζε ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο, ζηφρνη, κέζα 

θηι.) βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη γηα απηφ δελ πξέπεη λα εμεηάδνληαη κεκνλσκέλα. Οη θνηλσληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην πεξηβάιινλ επηδξνχλ θαηαιπηηθά ζηε δνκή 

θαη ζηελ επηινγή ησλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Παλαγησηνπνχινπ, 1997). 
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Σν 1990 αλαπηχρζεθε κηα λέα ζεσξία ζηε Αηνίθεζε, ε νπνία είλαη γλσζηή σο Γηνίθεζε 

Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΑΟΠ) ( Total Quality Μanagement, TQM). ΐαζηθέο αξρέο ηεο είλαη: ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, 

ζπκκεηνρή θαη ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Μπξίληα, 2008). 

Δ Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη κηα λέα θηινζνθία δηνίθεζεο, κηα λέα πξνζέγγηζε θαη 

πξαθηηθή ηνπ management, ε νπνία έρεη εθαξκνγέο θαη ζηε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνλάδσλ. Ώθνξά ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, κέζσ ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δξάζεηο ηεο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο. Δ δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε 

αλαθέξεηαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ησλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηελ θαηαιιειφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ 

δηδαζθφλησλ, ζηελ επάξθεηα θαη αμηνπηζηία ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο (Πεηξίδνπ, 

2002:57). 

Δ ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ εμαζθαιίδεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο σο παξερφκελεο ππεξεζίαο, ε πξνζαξκνγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα πξνιαβαίλνπλ ηηο εμειίμεηο 

θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ηθαλνπνηνχλ βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο 

ΑΟΠ κεηαθέξνληάο ηεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Νέεο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, λέα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, λέα ηερλνινγηθά κέζα αιιά θαη λένη ηχπνη καζεηψλ 

επηβάιινπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Χζηφζν ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ καζεηή σο πειάηε απαηηεί κηα πνιχ πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεσξία 

(Ώζαλαζνχια- Ρέππα θ.ά.,1999). 

πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή ΑΟΠ αλακθίβνια εηζήγαγε κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε 

ηεο ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην ξφιν ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε απηέο. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο επηιεθηηθά θαη κε πξνζνρή κηα θαη νη ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ 

δηαθέξνπλ απφ εθείλνπο ησλ άιισλ νξγαληζκψλ. Δ ΑΟΠ κπνξεί λα πξνζθέξεη λέεο ηδέεο 

θαη ηξφπνπο δηνίθεζεο αιιά δελ κπνξεί λα γίλεη άθξηηα απνδεθηή σο βαζηθφο δηνηθεηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο. 

Κιείλνληαο ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ζρνιψλ ηεο νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο (βι. επφκελν πίλαθα) πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηηο κέξεο καο ν ζχγρξνλνο 
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ηξφπνο νξγάλσζεο έρεη πξνζαξκνζηεί πέξα απφ ηα ζεσξεηηθά ζρήκαηα ησλ ζρνιψλ ζηηο 

ζχγρξνλεο ζπλζήθεο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ δηνηθνχλ ηνπο 

νξγαληζκνχο. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ε δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο 

παξακέλεη ίδηα αιιά ε εθαξκνγή ηεο έρεη γίλεη πην επέιηθηε θα αλνηθηή ζε λέεο ηδέεο θαη 

εκπεηξίεο πνπ ηελ εκπινπηίδνπλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο: Σαμηλφκεζε ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη πξνηχπσλ Οξγάλσζεο θαη 

Αηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε 

Πεγή: Πξνζαξκνγή απφ Καηζαξφ (2008) 
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 Δθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο: Οξηζκφο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

 

ην ρψξν ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο ν φξνο νξγάλσζε εκθαλίδεηαη κε ηξεηο 

έλλνηεο ꞉ 

  α) σο δηαδηθαζία ηεο νξγάλσζεο, δειαδή ην «νξγαλψλεηλ» 

β) σο απνηέιεζκα ηεο νξγάλσζεο, δειαδή ην ζχζηεκα θαη ε κνξθή ηνπ 

(γ) σο θπζηθή νληφηεηα (νξγαληζκφο) ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη κία νκάδα αλζξψπσλ, έλαο 

ζχιινγνο, κηα νπνηαδήπνηε ζπληνληζκέλε ζπιινγηθφηεηα αλζξψπσλ κε θάπνηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ (Κσηζίθεο, 2000). 

Δ έλλνηα ηεο νξγάλσζεο σο νληφηεηαο, ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ έλλνηα ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν θαζηεξσκέλσλ ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ελφο ζπζηήκαηνο, αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Καλειιφπνπιν (1994). 

Ώπφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο πξνθχπηεη φηη, ζε θάζε είδνπο νξγαληζκφ, πξσηαξρηθφ ξφιν 

θαηέρεη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο (Υνιέβαο,1995). Δ χπαξμε θνηλψλ ζθνπψλ, 

νξγαλσηηθήο δνκήο, ζπζηήκαηνο εμνπζίαο θαη ηξφπσλ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε 

ελφο νξγαληζκνχ απνηεινχλ παξάγνληεο, θνηλνχο ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θαη 

απνηεινχλ ηε ζχζηαζή ηνπ. 

 

Γηάγξακκα: πλζεηηθά κέξε νξγαληζκνχ 
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Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε φηη σο εθπαηδεπηηθφο 

νξγαληζκφο ελλνείηαη ε νκάδα ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδεηαη κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

εθπαίδεπζεο θαη πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπο νξγαληζκνχο 

Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

Μηα πξψηε δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο νξγαληζκνχο π.ρ. μελνδνρεηαθή κνλάδα, κνπζείν θιπ. έγθεηηαη ζην ζθνπφ. Δ 

αζάθεηα ηνπ ζθνπνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, 

αθνχ ν φξνο «παξνρή εθπαίδεπζεο» κπνξεί λα αλαιπζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη κε 

δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά πεξηερφκελν. Ο φξνο «εθπαίδεπζε» είλαη επξχηαηνο θαη 

πεξηιακβάλεη δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο ε παξνρή γλψζεσλ, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ε 

κεηάδνζε εζηθψλ αμηψλ θαη ε νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ. 

Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο είλαη ε 

επηθάιπςε ξφισλ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο ζχκθσλα κε ηνπο Handy & Aitken  

(1986) ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνλ ξφιν ηνπ «εξγαδφκελνπ», ηνπ «πειάηε», 

θαη ηνπ «πξντφληνο» (ζην Ώζαλαζνχια-Ρέππα, θ.ά, 1999:31). ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο, ν καζεηήο είλαη ηαπηφρξνλα «εξγαδφκελνο θαη πειάηεο», δεκηνπξγψληαο 

πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηνλ αθξηβή ξφιν ησλ καζεηψλ. Ώλ νη καζεηέο ζεσξεζνχλ 
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«εξγαδφκελνη» ηφηε εξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ αλ 

ζεσξεζνχλ «πειάηεο» σθεινχληαη θαη εμππεξεηνχληαη απφ ην πξντφλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Βπηπιένλ, έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ηνπο 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο είλαη ε χπαξμε αληίθαζεο αλάκεζα ζηε 

ζρέζε εμνπζίαο πνπ επηθξαηεί ζε κία νπνηαδήπνηε νξγάλσζε θαη ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή 

θαη ηε δεκνθξαηία πνπ απνηεινχλ βαζηθέο αξρέο ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο (Καηζαξφο, 

2008). 

Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί. 

 

Ο ηξφπνο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αλακθηζβήηεηα  

επεξεάδεη θαη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ επηκέξνπο εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ηνπ. 

Ο ξφινο ησλ ζηειερψλ θαη νη δπλαηφηεηεο νπζηαζηηθήο παξέκβαζήο ηνπο ζηε δηακφξθσζε 

θαη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζνξίδεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ην 

βαζκφ απνθέληξσζεο ή ζπγθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ (Chubb  & Moe,1990). ηα ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα, εκπεξηέρνληαη νη 

έλλνηεο ηεο ηεξαξρίαο, ηεο νξγαλσκέλεο δηνίθεζεο θαη ηεο εμνπζίαο. Ο θεληξηθφο 

εθπαηδεπηηθφο έιεγρνο αλήθεη ζηελ θεληξηθή εμνπζία, ελψ ζηα απνθεληξσηηθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αλήθεη ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ζηηο νκάδεο πίεζεο φπσο είλαη 

νη ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο, ηα ζσκαηεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θιπ. Ώπηέο νη νκάδεο 

πίεζεο ζπλαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη επηδεηνχλ λα επηβάιινπλ ηνλ έιεγρφ ηνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Τθαληή, 2001). 

Έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία θαη κνλαδηθή εμνπζία 

ζηελ θνξπθή ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο κε ηηο νη ππνδεέζηεξεο δηνηθεηηθά δνκέο λα είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα αθνινπζνχλ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο εληνιέο ηεο ρσξίο λα ηνπο παξέρεηαη 

θακηά  απηνλνκία. 

Οη Ώλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ (1994) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζεκαληηθφηεξε έλδεημε 

πςειήο ζπγθέληξσζεο είλαη ν πςειφο βαζκφο εμάξηεζεο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

αξρψλ, θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη ην θξάηνο ꞉ 

« Σν θξηηήξην, ινηπφλ, ηεο ζπγθέληξσζεο είλαη ν δηνξηζκφο απφ ην θξάηνο ησλ αξρψλ 

απηψλ, ε ζηελφηεηα ηεο παξερφκελεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, ε νινθιεξσηηθή εμάξηεζή 
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ηνπο απφ ην θξάηνο θαη ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη ηέινο, ην γεγνλφο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ηνπο παξέρνληαη θαη αλαπηχζζνληαη κέζα ζην ρψξν πνπ βξίζθνληαη αζθνχληαη ζην 

φλνκα θαη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ θξάηνπο αδπλαηψληαο λα μεθχγνπλ απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ 

αθνχ ηνπο επηβάιιεηαη άκεζα ή έκκεζα ε εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηνίθεζεο» 

(Ώλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ 1994:113). 

Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηελ νπζία ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ γξαθεηνθξαηία 

θαη ζπγθεληξσηηζκφ. Δ αξγνπνξεκέλε εθβηνκεράληζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε είρε ζαλ απνηέιεζκα νη νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ λα κε κπνξέζνπλ λα 

απνηειέζνπλ απηφλνκα θέληξα εμνπζίαο θαη λα επηβάινπλ έιεγρν ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

θξάηνπο. Σα κεγάια αγξνηηθά θαη εξγαηηθά ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ δελ 

κπφξεζαλ λα νξγαλσζνχλ πνιηηηθά θαη λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ πνιηηηθφ ξφιν. Ώξλεηηθφ 

επίζεο ξφιν ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ αλάπηπμε 

πνιηηηθήο θνπιηνχξαο έπαημε ε ππνηέιεηα ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ θεληξηθή εμνπζία 

κε απνηέιεζκα ην ειιεληθφ θξάηνο λα δηακνξθσζεί ζε απζηεξά ζπγθεληξσηηθφ θαη 

γξαθεηνθξαηηθφ. Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο βαζηθφο κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο 

αθνινχζεζε ηελ ίδηα πνξεία ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ζπγθεληξσηηθνχ, ηεξαξρηθά δνκεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο (Μπνπδάθεο, 1994). 

Σν ζεκεξηλφ πιήζνο ησλ δηαηάμεσλ θαη ησλ εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαλεξψλεη φηη ηα πεξηζψξηα νπζηαζηηθήο άζθεζεο δηνίθεζεο ζην 

ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη πεξηνξηζκέλα. Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ειάρηζηεο δηνηθεηηθέο νη νπνίεο εληνπίδνληαη 

θπξίσο ζην επίπεδν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο, ζηνλ ιεηηνπξγηθφ πξνγξακκαηηζκφ, 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ θαζνδήγεζε θαη παξαθίλεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ. 

ε αληίζεζε κε ηεο ζρνιηθέο κνλάδεο, ε Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα 

δηαθαηέρεηαη απφ κηα ζρεηηθή αλεμαξηεζία θαζψο νη νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ 

(ΏΒΕ, ΏΣΒΕ θ.η.ι.) κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ θαη λα δηνηθεζνχλ ζε πεξηζζφηεξν απηφλνκε 

βάζε. 

Γηάγξακκα: Ππξακίδα νξγάλσζεο ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 
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Δ κνξθή ηεο ππξακίδαο φπσο απνηππψλεηαη  ζην πην πάλσ δηάγξακκα  αθνινπζεί ηε 

γξαθεηνθξαηηθή νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ. ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ε εμνπζία κεηψλεηαη φζν κεηαθηλνχκαζηε ζε ρακειφηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο 

δηνηθεηηθήο ππξακίδαο. 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο επεξεάδεη θαη ειέγρεη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ 

νξγαληζκψλ ησλ δχν πξψησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, αθήλνληαο κεγαιχηεξα 

πεξηζψξηα απηνλνκίαο ζηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο πνπ ην απαξηίδνπλ. 

 

  Οη ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, νη εθπαηδεπηηθέο δνκέο, αλ θαη ηδηφκνξθεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο, εθαξκφδνπλ ηα ζηάδηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δηνίθεζεο 

(δηάγξακκα 2.3) πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο θαη ηα νπνία είλαη 

ηα εμήο:) ν ζρεδηαζκφο- πξνγξακκαηηζκφο, β) ε ιήςε απνθάζεσλ, γ) ε νξγάλσζε, δ) ε 

δηεχζπλζε θαη ε) ν έιεγρνο (αΎηεο, 2005). 
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Γηάγξακκα: Λεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο 

 

 

 

 

 

Ώξθεηνί κειεηεηέο, φπσο ν Mintzberg (1975), άζθεζαλ θξηηηθή ζηελ θιαζζηθή απηή 

δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαζψο επηζεκαίλνπλ φηη ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

θαηά ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο νη ιεηηνπξγίεο απηέο δελ είλαη δηαθξηηέο. Βθηεινχληαη φιεο 

ηαπηνρξφλσο, αιιεινζπλδένληαη θαη θακηά δελ είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ άιιε 

(Ναμάθεο, Υ. θ.ά., 1999) . 

Ώηνκηθέο Αξαζηεξηφηεηεο 

 

1.  Απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ηα νπνία έρνπλ  

αλαθεξζεί παξαπάλσ, λα αλαθέξεηε πνην/πνηα πηζηεχεηε φηη επηδξνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ζαο, αηηηνινγψληαο παξάιιεια ηελ άπνςή ζαο. 

2. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε, ζε πνην βαζκφ ηζρχεη γηα ηελ άζθεζε 

δηνίθεζεο ζηηο Μνλάδεο Διιελφγισζζεο Δθπαίδεπζεο ζην Δμσηεξηθφ; Πνηεο αιιαγέο 

πξνηείλεηε ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην έηζη ψζηε λα γίλεη πην ιεηηνπξγηθή θαη πην 

απνηειεζκαηηθή ε παξνρή ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ (αλάινγα θαη κε ηε 

κνξθή ηεο παξνρήο); 

h,1986) 

 

 

 Αηνίθεζε/Δγεζία ζηελ εθπαίδεπζε 
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 Ώο δνχκε ηψξα ηε ζρέζε δηνίθεζεο-εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Δ εγεζία 

ζπλήζσο πηζηεχεη ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο 

θαη λννηξνπίαο ησλ αλζξψπσλ, φηαλ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ, αθφκα θαη 

ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ, ελψ ε Αηνίθεζε 

αλαθέξεηαη ζηε δηαηήξεζε θαη ππνζηήξημε ησλ ελεξγεηψλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ησλ εξγαζηψλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Έρεη δειαδή ξφιν εθαξκνγήο. 

ε απηφ ην ζεκείν παξαηίζεληαη ηα πην ζεκαληηθά θαη ζχγρξνλα κνληέια 

εγεζίαο, φπνπ εγεζία ελλνείηαη σο ε παξνρή νξηζκέλεο θαηεχζπλζεο ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηελ πξφθιεζε ελζπλείδεησλ ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ  νξγαληζκνχ. 

ΤΓΥΡΟΝΑ  ΜΟΝΣΔΛΑ  ΖΓΔΗΑ 

Δ εγεζία απνηειεί κηα απφ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο ζηε ζεσξία ηεο Αηνηθεηηθήο Βπηζηήκεο. 

Δγεζία είλαη ε δηαδηθαζία άζθεζεο επηξξνήο, φπνπ σο επηξξνή νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα 

επίδξαζεο πάλσ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. Δ επηξξνή απνηειεί ηε δπλακηθή άηππε 

ακθίδξνκε αιιειεπηδξαζηηθή αθαζφξηζηε φςε ηεο δχλακεο πνπ πξνθαιεί ηελ εζεινληηθή 

ζπκκφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαθξίλεηαη ζαθψο απφ ηελ εμνπζία, πνπ απνηειεί ηε 

δνκηθή θαη ηππηθή φςε δχλακεο (Bush, 2008). 

Σα άηνκα πνπ θαζνδεγνχλ είλαη απαξαηηήησο ηζρπξνί άλζξσπνη, επεηδή ε δχλακε είλαη ε 

βαζηθή ελέξγεηα γηα ηελ έλαξμε θαη ηε ζηήξημε ηεο δξάζεο, πνπ κεηαθξάδεη ηελ πξφζεζε ζε 

πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα εξγαζηνχλ κέζα ζε πιαίζηα 

ζπλεξγαζίαο. Αελ κπνξεί θάπνηνο πνπ θαζνδεγεί λα είλαη αλίζρπξνο. Ώιιά ε άζθεζε ηεο 

εμνπζίαο δελ είλαη απαξαίηεηα θαη θαηαπηεζηηθή (Ώζαλαζνχια, 2001). 

Τπάξρνπλ δηάθνξα κνληέια εγεζίαο, απφ ηα νπνία ηα πην ζχγρξνλα θαη απνηειεζκαηηθά 

είλαη: 

1. Ζ θαηαλεκεκέλε εγεζία (distributed leadership) 

Βίλαη ε θαηαλνκή ηεο δηνίθεζεο-εγεζίαο ζε δηαθνξεηηθά άηνκα ή νκάδεο ζην 

επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζεσξείηαη βαζηθφο άμνλαο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη νξγαληζκψλ. Τπνζηεξίδεη πσο 

ε εγεζία πξέπεη λα γίλεηαη θαηαλνεηή σο ιεηηνπξγία θάζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ 
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ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ αζθεί επηξξνή αλάινγα κε ην δηνηθεηηθφ επίπεδν, παξά 

σο έλαο ξφινο ή κηα ζέζε. 

2. Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (transformational leadership) 

Σξία ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθείνπ ηχπνπ εγεζίαο, είλαη: 

α) ην εμαηνκηθεπκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλεζπρίεο, ηα πξνβιήκαηα, ηηο 

θηινδνμίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ινηπψλ κειψλ, 

 β) ε παξνρή δηαλνεηηθήο δηέγεξζεο κε ζθνπφ ηελ ακθηζβήηεζε ησλ 

ηζρπφλησλ δεδνκέλσλ, 

 γ) ε αλάπηπμε ελφο θαηλνχξγηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαζψο θαη ε πξνψζεζε ελφο 

κνληέινπ εγεζίαο πνπ εκπλέεη, ψζηε λα    δηακνξθσζεί κία πγηήο θαη  

δεκηνπξγηθή ζρνιηθή-επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα. 

Ο Μεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο δελ αξθείηαη ζε κία ζηείξα δηαρείξηζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ή ζηελ απιή δηαηήξεζε ηνπ status quo ηεο κνλάδαο. Ώληίζεηα, 

θξίλεηαη ζθφπηκν, αθελφο λα ζρεδηάζεη-εθπνλήζεη-θαζνδεγήζεη έλα 

αλαπηπμηαθφ-ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη αθεηέξνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο 

θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Ο Μεηαζρεκαηηζηηθφο Ζγέηεο επηζπκεί λα παξαθηλήζεη φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα ελεξγήζνπλ, λα επηθνηλσλήζνπλ, λα θαηλνηνκήζνπλ, λα 

θξηηηθάξνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

ζθνπνί πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί. Χζηφζν, ηα παξαπάλσ ινγίδνληαη σο απφξξνηα 

ηεο ειεπζεξίαο, ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο-ακνηβαηφηεηαο θαη ηεο ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο ηνπ εγέηε, έλαληη ησλ ππνινίπσλ κειψλ. Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

θξίλεηαη ε χπαξμε ησλ ελλνηψλ ηεο «δεκνθξαηίαο», ηεο «ηζφηεηαο» θαη ηεο 

«δηθαηνζχλεο», θαηά ηελ θαζεκεξηλή ζπλδηαιιαγή κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Ώθφκε, απαξαίηεηε ζεσξείηαη θαη ε νηθεηνζειήο δέζκεπζε ησλ 

κειψλ ζηελ θηινζνθία θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί, ζπλδπαζηηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ, αιιά θαη ηελ 

ζπιιήβδελ επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

Ο Leithwood (   ) ππνζηεξίδεη πσο νη νθηψ άμνλεο, πάλσ ζηνπο νπνίνπο 

ζηεξίδεηαη ε πξαθηηθή ελφο Mεηαζρεκαηηζηηθνχ Δγέηε, είλαη νη εμήο: 
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• Παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο 

• Παξνρή δηαλνεηηθήο παξαθίλεζεο 

• Οηθνδφκεζε ελφο νξάκαηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ 

• Πξνζδηνξηζκφο θαη θξαηαίσζε ησλ ζηφρσλ 

• Όπαξμε ζεηηθψλ πξνηχπσλ κίκεζεο γηα ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

• Καιιηέξγεηα πςειψλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ δξάζε φισλ ησλ κειψλ 

• Αηακφξθσζε κίαο πκπεξηιεπηηθήο θαη θηιηθήο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο 

• Ώλάπηπμε δνκψλ-δηθηχσλ γηα πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ζηελ ιήςε απνθάζεσλ  

  

Δ            έλλνηα  ηεο  «εγεζίαο» δελ θαληάδεη θάηη ην  πξνζσπνπαγέο, ην άθακπην θαη ην 

απηαξρηθφ. Με άιια ιφγηα, ππάξρεη επηκεξηζκφο αξκνδηνηήησλ (αλάινγα ηηο 

δεμηφηεηεο ηνπ θαζελφο), πξνθξίλεηαη κία πην ζπκκεηνρηθή ινγηθή άζθεζεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ, ελψ νη φπνηεο πξνθιήζεηο αληηκεησπίδνληαη ζπληεηαγκέλα 

θαη πην απνδνηηθά. ια απηά ζπκβαίλνπλ ζε έλα γφληκν πεξηβάιινλ πνπ εκπλέεη 

αζθάιεηα, ζεβαζκφ θαη πιεξφηεηα ζηα κέιε ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδεη 

επηηπρψο ηελ απνδνρή, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αηνκηθή- ζπιινγηθή βειηίσζε. 

 

2.1 Λήςε απνθάζεσλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

   

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ  ΑΠΟΦΑΖ 

Καη΄ αξράο ν φξνο «απφθαζε» ζεκαίλεη κηα ζεηξά αιιεινζπλδεδεκέλσλ ελεξγεηψλ, 

πνπ ζηνρεχνπλ     ζηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ή ζηε δηεπζέηεζε ελφο ζέκαηνο ή κηαο 

ππφζεζεο. Βίλαη κηα απηφλνκε δηαδηθαζία ελζσκαησκέλε ζε φιεο ηηο  ιεηηνπξγίεο ηεο 

δηνίθεζεο. 

Αηαπηζηψλεηαη ζηελ πξάμε φηη ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε θάζε δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

εμαξηάηαη πξψηηζηα απφ ηελ  νξζνινγηθή ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. 

 

ΔΞΟΤΗΑ : ΒΑΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΜΗΑ  ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ  ΑΠΟΦΑΖ 
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Δ  δπλαηφηεηα, σο δηθαίσκα ή θαη σο ηζρχο, λα επηβάιιεη θαλείο ηε ζέιεζή ηνπ 

ζε άιινπο (άηνκν, νκάδα, θνηλσληθφ ζχλνιν). 

 

Δ άζθεζε δχλακεο κε ζηφρν ηελ επηβνιή ή ηελ θπξηαξρία ελφο αηφκνπ ή κηαο 

νκάδαο αηφκσλ ζε  άιια άηνκα γηα ηελ επηηπρία ελφο ζθνπνχ. 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ  ΝΑ  ΤΠΑΡΞΔΗ       ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ  ΑΠΟΦΑΖ 

Να ππάξρνπλ δχν ηνπιάρηζηνλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο , ψζηε λα έρνπκε ην 

πεξηζψξην επηινγήο θαη λα κε κηιάκε γηα επηβεβιεκέλν κνλφδξνκν. 

 

Να ππάξρεη ειεπζεξία γηα ηελ επηινγή, γηαηί αλ θάπνηεο ιχζεηο ή ελέξγεηεο 

επηβάιινληαη ή απνθιείνληαη, ηφηε παχεη λα πθίζηαηαη ε θαηάζηαζε απφθαζεο. 

 

ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ  ¨ΑΠΟΦΑΖ΄΄ 

Αηαδηθαζία επηινγήο κηαο θαηεχζπλζεο δξαζηεξηνηήησλ 

αλάκεζα ζε έλαλ αξηζκφ  ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

Αηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία επηιέγεηαη κηα  ζεηξά   ελεξγεηψλ σο ηθαλή γηα 

ηελ επίιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. 

Αηαδηθαζία πνπ απνβιέπεη ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηφρν 

ή ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 

 ΜΗΑ  ΑΠΟΦΑΖ ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΟΣΑΝ:  

Τπάξρεη αλάγθε ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο 

 

Έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηφρνη πξνο επίηεπμε 

 

Τπάξρνπλ δηαζέζηκα κέζα επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ 

 

Τπάξρεη αλζξψπηλν δπλακηθφ ζην  νπνίν        αλαηίζεηαη ε 

πινπνίεζε ηεο απφθαζεο 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ   ΤΠΟΦΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΛΖΦΖ ΣΧΝ 

EΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ: 

Πνηεο απνθάζεηο παίξλνπκε; 

Πψο ηηο παίξλνπκε; 

Βίλαη νη ελδεδεηγκέλεο απνθάζεηο ηε δεδνκέλε  ρξνληθή ζηηγκή θαη 

ζηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο; 

Παίξλνληαη κε νξζνινγηθφ ηξφπν; 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΑ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ (ΑΝAΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ 

ΠΔΡΗΔΥOΜΔΝΟ ΚΑΗ ΣΟ ΥΧΡΟ ΑΚΖΖ ΣΧΝ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΧΝ) 

Βζληθφ – Ώλψηεξν   (ΤΠΏΕΘ)                                                                                     

 

Πεξηθεξεηαθφ- Μεζαίν  (Πεξηθεξεηαθέο Αηεπζχλζεηο) 

Σνπηθφ – Καηψηεξν (Αηνηθεηηθά: Αηεπζπληήο, Τπνδηεπζπληήο, χιινγνο     ο       Αηδαζθφλησλ) 

Αηαρεηξηζηηθά (ρνιηθή      Βπηηξνπή) 

Τπνζηεξηθηηθά ( ρνιηθφ   πκβνχιην, χιινγνο Γνλέσλ, Μαζεηηθέο ) 

 

ΔΗΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ  (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΗΔΡΑΡΥΗΑ ΜΔΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ Ή ΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ) 

 

ηξαηεγηθέο απνθάζεηο είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ζην ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ, 

δειαδή απαληνχλ ζην εξψηεκα γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη θαη είλαη ζπλήζσο καθξνπξφζεζκεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ηη πξέπεη λα θάλεη κηα Μνλάδα Βιιελφγισζζεο Βθπαίδεπζεο ζην 

Βμσηεξηθφ (ΜΒΒΒ) γηα λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε απηήλ. 
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Γηαρεηξηζηηθέο απνθάζεηο είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε δξάζε, θαη απαληνχλ ζην εξψηεκα γηα ην πψο 

ζα πινπνηεζνχλ νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο (απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο). 

 

Λεηηνπξγηθέο απνθάζεηο είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο  θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (π.ρ. γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο). 

 

ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΚΑΗ  ΟΡΓΑΝΑ   ΓΖΜΟΗΑ   ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Γηνηθεηηθά όξγαλα ηεο πνιηηείαο  (εθθξάδνπλ ηε βνχιεζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ηεο πνιηηείαο, είλαη ζηελ άκεζε επζχλε ηνπ ΤΠΏΕΘ θαη ηεινχλ   ζε  

ηεξαξρηθή ζρέζε κε απηφ) 

 

Γηνηθεηηθά όξγαλα πνπ αζθνύλ δνηή δεκόζηα εμνπζία (εθθξάδνπλ ηε βνχιεζε άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, φρη ηεο πνιηηείαο, Ώ.Β.Ε, Ν.Π.Α.Α, ΝΠΕΑ, ηα έρεη ηδξχζεη ε πνιηηεία θαη 

έρνπλ δνηή εμνπζία) 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ   ΟΡΓΑΝΑ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Κεληξηθά όξγαλα ( Πνιηηηθή εγεζία, Πξντζηάκελνη Αηεπζχλζεσλ ΤΠΏΕΘ, Πξντζηάκελνη 

Σκεκάησλ, ΚΤΠΒ, ΚΤΑΒ, πκβνχιηα Βπηινγήο) 

Πεξηθεξεηαθά όξγαλα  ( Πεξηθεξεηαθφο  Αηεπζπληήο Βθπαίδεπζεο, ΏΠΤΠΒ, ΏΠΤΑΒ,  

Αηεπζπληήο      Βθπαίδεπζεο, ΠΤΠΒ, ΠΤΑΒ) 

 

ΜΟΝΟΜΔΛΖ ΚΑΗ ΤΛΛΟΓΗΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Μνλνκειή φξγαλα – άηνκα (Αηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο) 

πιινγηθά φξγαλα (χιινγνο Αηδαζθφλησλ) 

1. Αηνηθεηηθέο αξρέο Ννκηθψλ πξνζψπσλ  Αεκνζίνπ Αηθαίνπ κε απνθαζηζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο (πξπηαληθφ ζπκβνχιην). 
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2. πιινγηθά φξγαλα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο πνιηηείαο (ΚΤΠΒ, ΚΤΑΒ) πνπ έρνπλ 

ιίγεο κφλν απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη νη πεξηζζφηεξεο είλαη γλσκνδνηηθέο, 

εηζεγεηηθέο ή ζπκβνπιεπηηθέο. 

ΑΠΟΦΑΙΣΙΚΑ :   είλαη  απηά  πνπ  απφ ηνλ λφκν έρνπλ ηελ εμνπζία λα εθδίδνπλ απφ κφλα 

ηνπο απνθάζεηο θαη εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο  (π.ρ. ν Αηεπζπληήο Βθπαίδεπζεο). 

 

ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΑ: είλαη ηα επηθνξηηζκέλα κε αξκνδηφηεηεο εθηέιεζεο θαη δηαρείξηζεο 

ππνζέζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ζην ζχλνιν ηνπο ππαγνξεχνληαη θπξίσο απφ 

απνθαζηζηηθά φξγαλα  (εθπαηδεπηηθνί). 

 

ΓΝΩΜΟΓΟΣΙΚΑ – ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΑ – ΔΙΗΓΗΣΙΚΑ: δελ έρνπλ απνθαζηζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, αιιά εθθέξνπλ γλψκε ή ζπκβνπιεχνπλ θαη εηζεγνχληαη πξνηάζεηο πξνο ηα 

φξγαλα πνπ παίξλνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε. 

ΣΏΞΕΝΟΜΔΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ 

Οη εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε: 

 

Πξνγξακκαηηζκέλεο: είλαη νη ηππνπνηεκέλεο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ πξνβιήκαηα 

ξνπηίλαο θαη ιακβάλνληαη ζηε βάζε θαζνξηζκέλεο πνιηηηθήο θαλφλσλ, κεζφδσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ (θαηαλνκή ηκεκάησλ, αλάζεζε καζεκάησλ, σξνιφγην πξφγξακκα, εγγξαθέο-

κεηεγγξαθέο). 

 

Με πξνγξακκαηηζκέλεο: είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ θάηη θαηλνχξγην πνπ  επηδξά ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο θαη ζε αβέβαηεο θαηαζηάζεηο 

 (π.ρ. πξφβιεκα απφ ηελ0παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά καζεηψλ ζην ζρνιείν, αιιαγή ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ εθδξνκψλ, εηζαγσγή λέαο δηδαθηηθήο  κεζφδνπ, εηζαγσγή λέσλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ). 

 

ΤΝΘΖΚΔ  ΛΖΦΖ  ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

 

ΐεβαηφηεηαο: φηαλ γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ  ηφζν ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο κεηαβιεηέο 
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πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε, φζν θαη ηηο επηπηψζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο. 

Οη πηζαλφηεηεο ιάζνπο θαη αθαηάιιειεο απφθαζεο είλαη κηθξέο. Πξφθεηηαη  ζπλήζσο γηα 

πξνγξακκαηηζκέλεο απνθάζεηο ( θαηαλνκή ηκεκάησλ, αλάζεζε καζεκάησλ ) 

Ώβεβαηφηεηαο:  φηαλ νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε ιήςε κηαο απφθαζεο θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηακφξθσζε ιχζεο δελ κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ νχηε λα εθηηκεζνχλ αμηφπηζηα. Οη πηζαλφηεηεο ιάζνπο θαη αθαηάιιειεο 

απφθαζεο είλαη κεγάιεο. Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα  κε   πξνγξακκαηηζκέλεο απνθάζεηο (π.ρ. 

εηζαγσγή λέσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ ή λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, αιιαγή ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ). 2 

Κηλδχλνπ:   φηαλ νη κεηαβιεηέο, ηα απνηειέζκαηα θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ δελ είλαη 

αθξηβψο γλσζηά,    αιιά κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ απφ ζηαηηζηηθά  ζηνηρεία ή απφ πάγηα 

ηαθηηθή ( λέν ζρνιείν,   θαηαλνκή καζεκάησλ ιφγσ εηζαγσγήο λέσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

κε βάζε ηελ θαηαλνκή εηδηθνηήησλ. ε αληίζεζε ην ΤΠΏΕΘ πξνηείλεη ην δηνξηζκφ λέαο 

εηδηθφηεηαο). 

 

Ζ  ΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

 

πζηαηηθφ ζηνηρείν ζηε ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο θαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε 

ζπλζήθεο    είλαη   

ε πιεξνθνξία. 

 

ηε ιήςε κηαο απφθαζεο απμάλνπλ  νη ζπλζήθεο   αβεβαηφηεηαο θαη θηλδχλνπ φηαλ δελ έρνπκε 

αμηφπηζηε θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε. 

 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ  ΣΖ  ΛΖΦΖ  ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

 

Α. Γηεπζπληέο πνπ απνθεύγνπλ ηα πξνβιήκαηα: 

Πξνηηκνχλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζε ζπλζήθεο   απφιπηεο βεβαηφηεηαο. 

Βπηδηψθνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηελ απνθπγή ησλ αιιαγψλ. 

Ώληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ή ηελ επθαηξία κε κηα  ινγηθή παζεηηθή θαη κάιινλ αξλεηηθή. 

Θεσξνχληαη ρξήζηκα ζηειέρε ζε ζρνιηθέο κνλάδεο  πνπ επηδηψθνπλ κηα ζηαζεξφηεηα θαη 
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εξεκία. 

ΐ. Γηεπζπληέο πνπ ιύλνπλ ηα πξνβιήκαηα: 

Πξνηηκνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα  πξνβιήκαηα  κφιηο        εκθαληζηνχλ. 

Αέρνληαη φηη ε εθπαηδεπηηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί ζε  ζπλζήθεο πνπ κεηαβάιινληαη θαη πξέπεη 

λα πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζε απηέο. 

Ώπνηεινχλ ηελ αξθεηά ζπλεζηζκέλε δηεπζπληηθή ζπκπεξηθνξά, κε πην ελεξγεηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ  πξνβιεκάησλ θαη βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο κνλάδαο. 

Γ. Γηεπζπληέο πνπ αλαδεηνύλ ηα πξνβιήκαηα: 

Λχλνπλ πξνβιήκαηα θαη  εθκεηαιιεχνληαη επθαηξίεο  πξηλ απηέο εκθαληζηνχλ. 

Αελ έρνπλ θαλέλα πξφβιεκα κε ηηο πηζαλέο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγεί ε κνλάδα. 

Πξνζπαζνχλ λα  πξνεηνηκάζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή  κνλάδα γηα ηηο κειινληηθέο αιιαγέο 

(κέζα απφ ηε  δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ). 

 

 

Σξόπνη ιήςεο εθπαηδεπηηθώλ απνθάζεσλ: 

Ώπηαξρηθφο ηξφπνο, φηαλ ιακβάλνπλ νη ίδηνη ηελ απφθαζε θαη  πιεξνθνξνχλ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη. 

Πεηζηηθφο, φηαλ αζθνχλ επηξξνή ζηνπο άιινπο γηα λα πηνζεηήζνπλ ηελ απφθαζε πνπ έρνπλ 

ήδε ιάβεη.  

πκβνπιεπηηθφο, φηαλ ζπκβνπιεχνληαη  ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο  θαη ελδηαθεξφκελνπο  πξηλ 

ιάβνπλ ηελ απφθαζε.   

Αεκνθξαηηθφο, φηαλ επηδηψθνπλ ηελ νκνθσλία ή ιήςε ηεο απφθαζεο κε  πιεηνςεθία.  

 

 

ΤΓΚΡΟΤΒΕ ΚΏΣΏ ΣΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ  ΛΔΦΔ ΏΠΟΦΏΒΧΝ 

 Ώληηζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο είλαη νη αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο  πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ ελέξγεηα ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο λα επεξεάζεη ηελ επηζπκεηή ελέξγεηα ελφο 
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άιινπ αηφκνπ ή νκάδαο. Οη ζπγθξνχζεηο ρσξίδνληαη ζε: 

1. Αηαπξνζσπηθέο 

2. Αηνκαδηθέο 

3. Μεηαμχ νκάδσλ θαη αηφκσλ (ελφο εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ  ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ γηα 

παξάδεηγκα). 

ΒΝΑΒΥΟΜΒΝΒ ΠΔΓΒ ΤΓΚΡΟΤΒΧΝ: 

1. χζηεκα επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ 

2. Οξγαλσηηθή Ανκή -//- -//- -//- 

3. Ώληηζέζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

4. Ώλζξψπηλνη παξάγνληεο 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 

Δ επηινγή ηνπ ηξφπνπ αληίδξαζεο θαη ε έθβαζε ηεο ζχγθξνπζεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο 

πέληε ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ απφ ηνλ Thomas 

(1976) (βι. ηελ επφκελε εηθφλα ). Ώπηέο είλαη ε απνθπγή, ε πξνζαξκνγή / ππνρψξεζε, ν 

ζπκβηβαζκφο, ν αληαγσληζκφο/ επηβνιή θαη ε ζπλεξγαζία. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο βαζίδνληαη 

ζηελ χπαξμε δχν δηαζηάζεσλ. Δ κία νξίδεη ηελ πξφζεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο άιιεο πιεπξάο θαη ε άιιε, ηελ πξφζεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ αηνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. Ώπφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν δηαζηάζεσλ πξνθχπηνπλ νη ηερληθέο 

αληηκεηψπηζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα (Γαβιαλφο, 2002, 

Bateman et Snell, 2004, Lewicki et al, 2004). 

 

 

 

 

Δηθφλα: ηξαηεγηθέο ρεηξηζκνχ ζπγθξνχζεσλ θαηά Thomas 
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Πεγή: https://slideplayer.gr/slide/11837667/ 

α) Ώπνθπγή: Σν απνηέιεζκα ζε απηή ηε ζηξαηεγηθή είλαη «ράλσ – ράλεηο». Σα άηνκα πνπ 

ηελ επηιέγνπλ θξαηνχλ νπδέηεξε θαη απαζή ζηάζε, δίλνληαο αλαβνιή ζηελ φπνηα 

αληηπαξάζεζε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πξνζηξηβέο θαη αςηκαρίεο. Ώπηφ ζπκβαίλεη, είηε 

γηαηί αδηαθνξνχλ ζηελ νπζία γηα ην πξφβιεκα, είηε γηαηί απερζάλνληαη ηε δηαδηθαζία πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζή ηνπ, είηε αθφκε γηαηί έρνπλ ηελ αίζζεζε αδπλακίαο επίιπζήο ηνπ 

(αΎηεο, 2002). Βπηπιένλ, ε ηερληθή απηή επηιέγεηαη φηαλ ε δηαθσλία είλαη ειάρηζηεο 

ζεκαζίαο ή κηθξήο δηάξθεηαο. Χζηφζν, ακειψληαο ηελ επίιπζε ηεο πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο, ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο θιηκάθσζήο ηεο. 

β) Πξνζαξκνγή ή Τπνρψξεζε (Βμνκάιπλζε): Σν απνηέιεζκα εδψ είλαη «ράλσ – θεξδίδεηο». 

Με απηή ηε ζηξαηεγηθή ηα άηνκα επηρεηξνχλ λα δηεπζεηήζνπλ εηξεληθά έλα πξφβιεκα θαη 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλππάξμνπλ αξκνληθά κε ηελ άιιε πιεπξά, ππνρσξνχλ, αδηαθνξψληαο αλ 

ζα επηηχρνπλ ηα επηζπκεηά γηα ηνπο ίδηνπο απνηειέζκαηα. Βλδείθλπηαη, φηαλ δεηνχκελν 

είλαη ε εμαζθάιηζε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη φηαλ ε θαηάιεμε ηεο ζχγθξνπζεο 

δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθή. Χο κεηνλέθηεκα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζεσξείηαη ε επηθαλεηαθή 

εξεκία πνπ επηθξαηεί ζηηο ζρέζεηο, ελψ ε ζχγθξνπζε ππάξρεη θαη κπνξεί λα εθδεισζεί 

αξγφηεξα, φηαλ ην πξφβιεκα ζα έρεη δηνγθσζεί. 

γ) Ώληαγσληζκφο ή Βπηβνιή (Κπξηαξρία): Σν απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη «θεξδίδσ – 

ράλεηο». Σα άηνκα πνπ επηιέγνπλ απηή ηε ζηξαηεγηθή αγσλίδνληαη κε πάζνο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηφρσλ, αδηαθνξψληαο γηα ηηο επηζπκίεο ηεο άιιεο πιεπξάο. Αελ 

https://slideplayer.gr/slide/11837667/
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αθήλνπλ πεξηζψξην αλάπηπμεο δηαιφγνπ αιιά ρξεζηκνπνηνχλ ηε δχλακή ηνπο, γηα λα 

επηβιεζνχλ, ζπρλά απεηιψληαο, ηηκσξψληαο ή εθθνβίδνληαο ηνλ «αληίπαιν». Δ ζηξαηεγηθή 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζπλαληάηαη, θπξίσο, φηαλ ππάξρεη ζρέζε πξντζηακέλνπ –πθηζηακέλνπ 

θαη είλαη θαηάιιειε ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φπνπ απαηηνχληαη γξήγνξεο 

απνθάζεηο θαη δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα ζπδήηεζε (Vivar, 2006). νβαξφ κεηνλέθηεκά ηεο 

είλαη φηη, καθξνπξφζεζκα, ε ζπλεξγαζία θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

θζείξνληαη, εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο απνηπρίαο ηεο κηαο πιεπξάο. 

δ) πκβηβαζκφο: ηελ ζηξαηεγηθή απηή ηζρχεη ην «θεξδίδσ – ράλεηο» ή ην « ράλσ – 

θεξδίδεηο». Πξφθεηηαη γηα κηα ηαθηηθή πνπ βαζίδεηαη ζε κηα κέηξηα πξνζπάζεηα, ακνηβαίαο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αληηθξνπφκελσλ πιεπξψλ (Kilmann and Thomas, 1975). Με ηνλ 

ζπκβηβαζκφ δελ ηθαλνπνηνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο θάπνηαο πιεπξάο, αιιά κφλν θάπνηεο 

απφ απηέο, κε απνηέιεζκα λα κελ θεξδίδεη ή λα κε ράλεη θάπνηνο νινθιεξσηηθά. ηφρνο 

είλαη λα βξεζεί ε ρξπζή ηνκή, δειαδή κηα ιχζε πνπ λα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο πιεπξέο, αθφκε 

θη αλ δελ είλαη ε θαιχηεξε. Σα άηνκα ζπκβηβάδνληαη κε φ,ηη κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ, ρσξίο λα 

πξνζπαζνχλ γηα ην θαιχηεξν πνπ κπνξνχλ θαη ζπλεπψο, επηηπγράλεηαη κηα επηθαλεηαθή 

κφλν επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Βλδείθλπηαη φηαλ απαηηείηαη λα βξεζεί άκεζα κηα 

πξνζσξηλή ιχζε θαη φηαλ ηα εκπιεθφκελα κέξε αζθνχλ ηελ ίδηα επηξξνή. 

ε) πλεξγαζία:  Σν απνηέιεζκα ζηε ζπλεξγαζία είλαη «θεξδίδσ – θεξδίδεηο». Με απηή ηε 

ζηξαηεγηθή επηρεηξείηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δχν 

πιεπξψλ, κέζα απφ ηελ εμεχξεζε κηαο θνηλήο απφθαζεο. Πξνυπνζέηεη εηιηθξίλεηα, 

εκπηζηνζχλε θαη σξηκφηεηα απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ, γηα 

λα απνδψζνπλ ην κέγηζην απνηέιεζκα. Βίλαη ε πην ζεκαληηθή ηερληθή αιιά είλαη ρξνλνβφξα 

θαη ζπαηαιά ελέξγεηα (Vivar, 2006). Ώπηφο είλαη ν ιφγνο πνπ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα 

πξέπεη λα  ππάξρνπλ ζνβαξά ζέκαηα πξνο επίιπζε, γηα ηα νπνία αμίδεη λα θαηαβιεζεί ηφζν 

κεγάιε πξνζπάζεηα. Κάζε κία απφ ηηο ηερληθέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ είλαη ρξήζηκε θαη ε 

επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο πξέπεη λα γίλεηαη, ζε ζπλάξηεζε κε παξάγνληεο φπσο ε 

ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, ν δηαζέζηκνο ρξφλνο θαη ε σξηκφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

 

ΓΡΖΓΟΡΔ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  ΛΖΦΖ   ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

Μεηαβηβάδεηε ηελ επζχλε ζηνλ πθηζηάκελφ ζαο. 

Ώλαζέηεηε ηελ επζχλε ζε θάπνηα νκάδα. 
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Ανθηκάδεηε ακέζσο φηη ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ θαη ην  μαλαζθέθηεζηε αλ δελ 

απνδψζεη. 

Βπηιέγεηε φπνηα ιχζε ζαο πξνηείλεη  επίκνλα ν π      ην ηζρπξφο ζπλεξγάηεο ζαο. 

Ώπνδέρεζηε φπνηα ιχζε ρξεζηκνπνηήζεθε  ηελ  ηειεπηαία θνξά γηα 

παξφκνην πξφβιεκα. 

Ώλαβάιιεηε ηελ απφθαζε κε ηελ  ειπίδα φηη ην     πξφβιεκα ζα μεπεξαζηεί. 

Βιπίδεηε φηη ε ιχζε ζα εκθαληζηεί απφ κφλε ηεο, εάλ  πεξηκέλεηε αξθεηά. 

ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΟ  ΣΡΟΠΟ  ΛΖΦΖ  ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

1. Ώλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο – νπζηαζηηθά εθηίκεζε ηεο ησξηλήο θαηάζηαζεο. 

Πνηνο ή πνην ηκήκα ηεο κνλάδαο αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα ή κηα 

επθαηξία; 

Πνηνλ άιιν επεξεάδεη; 

Πνηα είλαη ε ηζηνξία ηνπ πξνβιήκαηνο ; 

Πνηα είλαη ε νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο; 

Μήπσο είλαη ζχκπησκα βαζχηεξνπ πξνβιήκαηνο  πνπ πξέπεη πξψηα λα 

αζρνιεζνχκε; 

 

2. Καζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ  απφδνζεο. 

Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο  απφθαζεο; 

Ση ζα πξνζθέξεη θαη ηη ζα  πεξηιακβάλεη ε ηδαληθή      ιχζε; 

Σειηθφο έιεγρνο θαη νξζφηεηα ηεο απφθαζεο. 

 

3. Παξαγσγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

Να γίλεη θάηη ή λα κελ γίλεη ηίπνηα –  δελ πξέπεη    πάληα λα απνθιείεηαη. 

Δ ιχζε λα γίλεη θάηη  ρξεηάδεηαη ρξφλν θαη   επεμεξγαζία. 

Αηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ κέζα απφ ηελ αλαθνξά ζε παξφκνηα πξνβιήκαηα θαη  

ιχζεηο  πνπ    δφζεθαλ ζην παξειζφλ. 
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Αηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ κέζα απφ κηα νκάδα ζπλεξγαηψλ ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα  θαη ρσξίο αμηνιφγεζε ησλ ιχζεσλ.   

4.Ώμηνιφγεζε  ησλ ιχζεσλ θαη  επηινγή  ηεο πην          θαηάιιειεο 

Με βάζε ηηο ζπλζήθεο θαη ηα θξηηήξηα απφδνζεο, ηδηαίηεξν ξφιν  ζηε θάζε απηή παίδεη ε   

πιεξνθφξεζε. 

Αίλνληαη απαληήζεηο, ε ιχζε ιχλεη ην πξφβιεκα ή πεηπραίλεη  

ηνπο  ζηφρνπο. 

Ση αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο κπνξεί λα ππάξμνπλ  απφ ηελ εθαξκνγή ηεο; 

Έρεη ηε δπλαηφηεηα ε κνλάδα λα αληέμεη νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά 

ηε ιχζε απηή; 

 

5.Τινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο απφθαζεο 

Ώπαηηεί ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ εθαξκνγήο ζηελ πξάμε, κε ρξνλνδηάγξακκα, 

θαηακεξηζκφ αξκνδηνηήησλ, ην πνηνο, ηη θαη έσο πφηε ζα ην θάλεη. 

Σελ εθ ησλ πξνηέξσλ νξγάλσζε φισλ ησλ  απαξαίηεησλ     εξγαζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

απφθαζεο. 

Ανθηκαζηηθή / πηινηηθή εθαξκνγή πξηλ ηελ πινπνίεζή  ηεο. 

Αηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο. 

Ώλ ε απφθαζε είρε αξλεηηθφ απνηέιεζκα, ηφηε: 

Αψζηε ζηε ιχζε πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη ειέγμηε πάιη. 

Βπηιέμηε θάπνηα άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε. 

Πξνζπαζήζηε λα βξείηε θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

Βθηηκήζηε μαλά ηελ θαηάζηαζε. 
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ΏΚΔΒΕ ΥΒΣΕΚΏ ΜΒ ΛΔΦΔ ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΚΏΕ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΔ 

ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΧΝ 

1. Έλαο γνλέαο έξρεηαη ζην γξαθείν ζαο θαη ζαο αλαθέξεη, φηη κηα δαζθάια ρηχπεζε κε 

έλα  βηβιίν ζην θεθάιη ην γην ηνπ,  ηελ ψξα ηνπ       καζήκαηνο. Ση ελέξγεηεο πξέπεη λα 

γίλνπλ απφ ηελ πιεπξά ζαο; 

 

2. Έλαο εθπαηδεπηηθφο θαζπζηεξεί  πνιχ ζπρλά λα έξζεη ζην ζρνιείν, κε   απνηέιεζκα λα 

πξνθαιείηαη αλαζηάησζε ζηνπο καζεηέο ηνπ ηελ πξψηε ψξα. Πψο αληηκεησπίδεηε ην 

πξφβιεκα; 

 

3. Κάπνηνη γνλείο ζαο παξαπνληνχληαη φηη ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο, ν εθπαηδεπηηθφο δελ 

θάλεη κάζεκα θαη δηνξζψλεη εξγαζίεο, πηζαλψο απφ  ηα ηδηαίηεξα πνπ θάλεη. Πψο 

αληηκεησπίδεηε ην πξφβιεκα; 

 

4. ε έλα ηκήκα ηνπ ζρνιείνπ ζαο , νη ζρέζεηο ησλ καζεηψλ δελ είλαη θαζφινπ θαιέο 

θαη ππάξρνπλ θαζεκεξηλέο πξνζηξηβέο ζην δηάιεηκκα θαη  έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαηά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πνηεο ελέξγεηεο πξνηείλεηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ 

λα ιπζεί ην πξφβιεκα; 

 

5. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, πεζαίλεη ν γνλέαο ελφο καζεηή ηνπ ηνπ 

ζρνιείνπ ζαο. Πνηεο ελέξγεηεο πξνηείλεηε ζηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο θαη ζηνλ 

ζχιινγν δηδαζθφλησλ γεληθφηεξα, ψζηε λα ζηεξηρζεί ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο; 

 

6. Μηα καζήηξηα ηεο Αεπηέξαο Αεκνηηθνχ ιείπεη πνιχ ζπρλά απφ ην ζρνιείν. Έρεηε 

κηιήζεη αξθεηέο θνξέο κε ηνπο γνλείο, αιιά παξά ηηο ζπλερείο δηαβεβαηψζεηο ηνπο φηη 

δελ ζα επαλαιεθζεί, ην πξφβιεκα παξακέλεη. Πνηεο ελέξγεηεο πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα 

γίλνπλ θαη κε πνηνπο  (άηνκα ή θνξείο) ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηείηε; ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ηζρχεη ε ειιεληθή λνκνζεζία ή ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ππνδνρήο;  

7. Κάπνηνη γνλείο ζαο  θαηαγγέιινπλ φηη έλαο καζεηήο ηνπ ζρνιείνπ  ζαο        δέρεηαη 

ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή βία ζην ζπίηη ηνπ απφ ηνπο γνλείο ηνπ. Πνηεο ελέξγεηεο 

πξαγκαηνπνηείηε, ψζηε λα βξεζεί ε θαιχηεξε δπλαηή ιχζε; 

8. Ώληηιακβάλεζηε φηη κηα παξέα καζεηψλ ηεο ζρνιηθήο ζαο κνλάδαο αζθεί ζρνιηθφ    
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εθθνβηζκφ   ζε  κηθξφηεξνπο καζεηέο ηφζν ζηα δηαιείκκαηα, φζν θαη έμσ απφ ην ζρνιείν. 

Με πνηνπο ηξφπνπο αληηκεησπίδεηε ην πξφβιεκα; 

 

9. Κεδεκφλαο ελφο καζεηή ζαο ππνβάιιεη αίηεκα λα ηνπ ρνξεγήζεηε αληίγξαθα ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηελ 

νπνία απνθαζίζηεθε λα απνβιεζεί ην παηδί ηνπ επί ηξηήκεξν απφ ην ζρνιείν. 

Θεσξεί φηη ηνπ επηβιήζεθε άδηθε ηηκσξία θαη επηζπκεί λα ελεκεξσζεί επηζήκσο 

θαη εγγξάθσο, ψζηε λα θαζνξίζεη ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο γηα λα 

πξνζηαηέςεη ην παηδί ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (ην κηθξφηεξν παηδί ηνπ είλαη 

επίζεο καζεηήο ηνπ ζρνιείνπ). 

 

10. Βθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζηνλ δηεπζπληή φηη δχν αδέιθηα πνπ θνηηνχλ ζηελ ηάμε 

ηεο έξρνληαη ζην ζρνιείν κε κψισπεο ζην ζψκα ηνπο θαη φηη πηζαλφλ είλαη ζχκαηα 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Ο δηεπζπληήο γλσξίδεη ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ απφ 

παξειζφληα έηε αιιά ζπζηήλεη ζηε δαζθάια φηη είλαη θαιχηεξα λα παξαβιέςνπλ 

γηα αθφκε κία θνξά ην γεγνλφο θαζψο ν παηέξαο είλαη ηδηαίηεξα βίνο θαη ζα 

ππάξμεη αλαζηάησζε ζε φιν ην ζρνιείν. 

 

11. Αηεπζχληξηα ζρνιείνπ αξλείηαη λα παξαιάβεη έλζηαζε εθπαηδεπηηθνχ γηα απφθαζε 

ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηελ νπνία θξίλεη  σο παξάλνκε. 

 

12. Χο Αηεπζχληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο αλαζέηεηε ζηνλ ππνδηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζαο 

θαη ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηε ζχληαμε εγγξάθνπ πξνο ηε δηεχζπλζε. 

Βθείλνο κε ζπκθσλψληαο κε ην πεξηερφκελν αξλείηαη ηε ζχληαμε ηνπ εγγξάθνπ. 

 

13. Αηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο αζθεί θξηηηθή ησλ πξάμεσλ ηνπ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο 

φηη δελ έρεη αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α/λζεο ηα θελά ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη φηη 

κεξνιεπηεί ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμππεξεηψληαο θνκκαηηθνχο ηνπ 

θίινπο. Ο Αηεπζπληήο Βθπαίδ/ζεο καζαίλεη ηελ ελέξγεηα ηνπ Αηεπζπληή θαη ηνλ 

εγθαιεί γηα παξάβαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ν.4057/2012, 

άξζξν 107, παξ.1ηδ. ρνιηάζηε ηελ ελέξγεηα ηνπ Αηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

θαη ηνπ Αηεπζπληή Βθπαίδεπζεο έρνληαο ππφςε: 
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Άξζξν 45 

 Διεπζεξία ηεο έθθξαζεο 

1. Δ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ησλ πνιηηηθψλ, θηινζνθηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, 

φπσο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ θαη ηεο ππεξεζηαθήο θξηηηθήο ησλ πξάμεσλ ηεο 

πξντζηακέλεο αξρήο, απνηειεί δηθαίσκα ησλ ππαιιήισλ θαη ηειεί ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ 

Κξάηνπο. Αελ επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο ησλ ππαιιήισλ ιφγσ ησλ πεπνηζήζεσλ ή ησλ 

απφςεσλ ηνπο ή ηεο θξηηηθήο ησλ πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο. 

2. Δ ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

Ν.4057/2012 

Άξζξν 107 

 

ηδ) ε άζθεζε θξηηηθήο ησλ πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο πνπ γίλεηαη δεκνζίσο, γξαπηψο 

ή πξνθνξηθψο, κε ζθφπηκε ρξήζε ελ γλψζεη εθδήισο αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ή κε 

ραξαθηεξηζηηθά απξεπείο εθθξάζεηο. 

 

2.1 Ζ ηέρλε ηεο επηθνηλσλίαο 

Δ επηθνηλσλία δελ απνηειεί απιψο κηα δηαδηθαζία αληαιιαγήο κελπκάησλ, αιιά επηπιένλ 

ζπληζηά κηα ζρέζε πνπ ππνδειψλεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ επηθνηλσλνχλησλ, γη΄ απηφ 

θαη ε ζσζηή επηθνηλσλία ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα 

ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

2.1.1 Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο 

 

Ση είλαη ε επηθνηλσλία 

Οη άλζξσπνη επηθνηλσλνχκε ζε θάζε ζηηγκή ηεο δσήο καο, ζηελ πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή, 

θνηλσληθή. ΄Οινη δηαζέηνπκε ηε θπζηθή ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλνχκε, φκσο ην πψο 
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επηθνηλσλνχκε είλαη θάηη πνπ ην καζαίλνπκε.  Δ Ώζαλαζνχια-Ρέππα (2008) ππνζηεξίδεη φηη 

ε επηθνηλσλία είλαη κηα θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα , έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ 

εκθαλίδεηαη ηφζν ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν, φζν θαη ζην επίπεδν ησλ νξγαληζκψλ θαη 

αθνξά ηε κεηάδνζε θαη ιήςε πιεξνθνξηψλ-κελπκάησλ, κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

νκάδσλ, κέζα απφ έλα ζχζηεκα ζπκβφισλ  φπσο είλαη ε γιψζζα, ηα ζήκαηα, νη 

ρεηξνλνκίεο, θιπ. Δ επηθνηλσλία ζεσξείηαη έλα απφ ηα θνκβηθά ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ φισλ ησλ νξγαληζκψλ. Εδηαίηεξα φκσο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  νξγαληζκνχο, ε 

επηθνηλσλία απνθηά κηα άιιε βαξχηεηα, θαζψο ε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ε δηδαθηηθή 

πξάμε πξαγκαηψλεηαη θπξίσο κέζσ ιεθηηθήο ή κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (Ώζαλαζνχια-

Ρέππα, 2008). 

Δ επηθνηλσλία πξνυπνζέηεη: 

 

 

Έλαλ πνκπό πνπ έρεη ηελ πξόζεζε λα ζηείιεη έλα κήλπκα ζε έλαλ δέθηε πξνθεηκέλνπ 

λα έρεη έλα απνηέιεζκα κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ 

 

 

Ώο πξνρσξήζνπκε ζηελ επεμήγεζε ηνπ νξηζκνχ μεθηλψληαο αληίζηξνθα: 

Πεξηβάιινλ 

Βίλαη ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ζπκβαίλεη ε πξάμε ηεο επηθνηλσλίαο, π.ρ. έλαο δεκφζηνο 

ρψξνο, ην ζπίηη καο ή ν ρψξνο δνπιεηάο καο. Ώπηφ ην πεξηβάιινλ δελ είλαη απιά ν θπζηθφο 

ρψξνο φπνπ δηεμάγεηαη ε επηθνηλσλία, αιιά είλαη έλα πξνζδηνξηζκέλν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ κε ηνπο δηθνχο ηνπ θψδηθεο. Οη πξσηαγσληζηέο ελφο επηθνηλσληαθνχ ζπκβάληνο 

ζε έλα ζρνιείν (π.ρ. δχν καζεηέο ή ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη έλαο καζεηήο θιπ.), νη 

πξσηαγσληζηέο ελφο επηθνηλσληαθνχ ζπκβάληνο ζε έλα ζέαηξν (π.ρ. ν εζνπνηφο θαη ν 

ζεαηήο), νη πξσηαγσληζηέο ελφο επηθνηλσληαθνχ ζπκβάληνο ζε έλα Τπνπξγείν (π.ρ. έλαο 

πνιίηεο θαη έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο ή έλαο πξντζηάκελνο θαη έλαο ππάιιεινο θιπ.) 

ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πιαίζηα, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηηο δηθέο ηνπο λφξκεο, 

κνληέια, θαλφλεο, ξφινπο. 
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Κάζε πιαίζην (context) έρεη ηε δηθή ηνπ «ηειεηνπξγία» αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ 

πξσηαγσληζηψλ ηνπ θαη ε επηθνηλσλία θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα άηνκα 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Ώπηέο νη ζρέζεηο δηαξζξψλνληαη θνηλσληθά,  άιινηε κπνξεί λα είλαη 

αληαγσληζηηθέο θη άιινηε κε αληαγσληζηηθέο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε ζρέζε σο 

«αληηζεηηθή» εκπεξηέρεη κηα «πςειή» ζέζε  θαη κηα «ρακειή» ζέζε γηα ηνπο πξσηαγσληζηέο 

ηεο, π.ρ. γηαηξφο – αζζελήο, πξντζηάκελνο – ππάιιεινο, γνλέαο – παηδί, εξγνδφηεο - 

εξγαδφκελνο θιπ., ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε  ε ζρέζε έρεη ειαρηζηνπνηεκέλε ηε δηαθνξά, 

π.ρ. παίξλσ έλα δψξν – θάλσ έλα δψξν.  

 

Απνηέιεζκα -  Μήλπκα 

Δ επηθνηλσλία είλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία θαη ζπλεπψο θαζεαπηή έρεη έλα απνηέιεζκα. 

Αειαδή δελ λνείηαη επηθνηλσλία, αλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ κελχκαηνο δελ έρνπκε 

επηπηψζεηο. Οη άλζξσπνη ζηέιλνπλ  κελχκαηα, γηαηί απνβιέπνπλ ζε θάπνηα απνηειέζκαηα. 

Σν κήλπκα πεξηέρεη κηα πιεξνθνξία, π.ρ. κηα άπνςε, έλα ζπλαίζζεκα ηνπ πνκπνχ, έλα 

γεγνλφο, αιιά θαη ηελ πξφζεζε ηνπ πνκπνχ λα κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία ζηνλ δέθηε. 

πλεπψο εγείξεηαη ην εξψηεκα γηαηί νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ πξφζεζε, γηαηί επηζπκνχλ λα 

ζηείινπλ κελχκαηα θαη επηδηψθνπλ λα έρνπλ απνηειέζκαηα; 

 

Πξόζεζε – Μήλπκα 

Οη ιφγνη πνπ κεηαδίδνπκε κελχκαηα είλαη πνηθίινη, άιινηε κπνξεί λα εθθξάδνπλ εζψηεξεο 

ςπρηθέο καο αλάγθεο, άιινηε θνηλσληθνχο ζθνπνχο, φπσο: 

 ε επηβεβαίσζε ηνπ «εγψ» 

 ε άζθεζε εμνπζίαο 

 ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλαίλεζεο 

 ε άζθεζε ξφισλ 

 ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο νκάδαο     
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Πάλησο ηα αληαιιαζζφκελα κελχκαηα κεηαμχ ησλ πξσηαγσληζηψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

context δελ είλαη νπδέηεξα. Ώπνβιέπνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ηνπ 

πνκπνχ, ηθαλνπνίεζε πνπ κπνξεί λα επέιζεη αλ επεξεαζζεί ν δέθηεο. 

 

 

Πνκπόο – Γέθηεο 

 

Δ επηθνηλσλία αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ έλαο άλζξσπνο ζηέιλεη ην κήλπκά ηνπ ζε θάπνηνλ 

άιινλ θαη ν δεχηεξνο αληαπνθξίλεηαη, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. πλεπψο νη ζπκκεηέρνληεο 

βηψλνπλ κηα θαηάζηαζε ακνηβαίαο επίδξαζεο, δειαδή κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε. Δ 

επηθνηλσλία απνηειεί κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε πνπ εζσθιείεη «ζρέζεηο» κεηαμχ πνκπνχ 

θαη δέθηε. Δ επηθνηλσλία δελ είλαη απιψο θαη κφλν κηα ζεηξά κελπκάησλ, αιιά είλαη κηα 

ζεηξά κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ, ηα νπνία κέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία δηακνξθψλνπλ «ρ» ή «ς» θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Δ έλλνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο είλαη ην θεληξηθφ ζεκείν ζηελ επηθνηλσλία. Κάζε ελέξγεηά 

καο σο κέινπο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ context (ζπζηεκάησλ), π.ρ. ζηελ επηρείξεζε, ζηελ 

νηθνγέλεηα, ζηελ ππεξεζία καο, ζην παλεπηζηήκην θιπ., είλαη ελ ηέιεη κηα ζεηηθή ή αξλεηηθή 

αληαπφθξηζε ζηελ ελέξγεηα θάπνηνπ άιινπ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηε ζεηξά ηεο απηή ε 

ελέξγεηά καο απνηειεί ην εξέζηζκα, ην θίλεηξν έλαληη ηνπ νπνίνπ αληηδξά ν άιινο, ν νπνίνο 

καο «επαλαπιεξνθνξεί» θαη νχησ θαζεμήο. Ώπηή ε ζπλερήο δηαδηθαζία απφ ηνλ έλαλ ζηνλ 

άιινλ (feed-back) απνηειεί ηελ θεληξηθή έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο. πλεπψο ε επηθνηλσλία 

είλαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πνκπνχ – δέθηε, πνπ ππνδειψλεη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, 

φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

 

χλνςε 

Θα κπνξνχζακε παξαζηαηηθά λα απεηθνλίζνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο σο εμήο: 
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2.1.2   πκπεξηθνξά θαη ζηάζεηο 

Ο ηξφπνο πνπ επηθνηλσλνχκε θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα άηνκα κέζα ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο καο εθδειψλεηαη απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά καο. Δ ζπκπεξηθνξά καο είλαη φ,ηη ιέκε θαη φ,ηη θάλνπκε. Σν ιεμηιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε, νη εθθξάζεηο καο, νη θηλήζεηο καο, ην πψο ληπλφκαζηε, νη ζπγθεθξηκέλεο 

πξάμεηο καο θ.ιπ. δειψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά καο. Δ ζπκπεξηθνξά είλαη νηηδήπνηε 

εμσηεξηθεχεηαη θαη είλαη άκεζα δηαγλψζηκν απφ ηνπο άιινπο. 

Δ ζπκπεξηθνξά καο επεξεάδεηαη απφ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο καο. Αελ έρνπκε φινη 

νη άλζξσπνη νχηε ηηο ίδηεο αλάγθεο, νχηε ηηο ίδηεο πξνζδνθίεο. Αειαδή ηα θίλεηξά καο 

δηαθέξνπλ θαη ζπλεπψο δηαθνξνπνηνχληαη νη ζπκπεξηθνξέο καο. ην πιαίζην απηφ ν 

A.Maslow δηαηχπσζε ηε ζεσξία ησλ «Αλζξσπίλσλ Αλαγθψλ» θαη ν V.Vroom ηε ζεσξία 

ΠΟΜΠΟ 

 ΔΕΚΣΘ 

Μινυμα Αποκωδικοποίθςθ Κωδικοποίθςθ Μινυμα 

ςκζψεισ 

ςυναιςκιματα 

γεγονότα 

μετάδοςθ με τθ 

βοικεια λζξεων, 

ςχθμάτων, κινιςεων, 

εκφράςεων, 

ςυμβόλων 

κατανόθςθ 

του 

μθνφματοσ 

ςκζψεισ, 

ςυναιςκιματα

γεγονότα 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (CONTEXT) 

Επαναπλθροφόρθςθ 

 

Αλλθλεπίδραςθ 

 

χζςθ πομποφ-δζκτθ 
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ηεο πξνζδνθίαο. Ο Maslow  αλέιπζε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά κε βάζε έλα ηεξαξρηθφ 

ζχζηεκα αλαγθψλ. Δ ππξακίδα ηνπ Maslow πεξηιακβάλεη πέληε επίπεδα αλαγθψλ κε βάζε 

ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζέηνπλ νη άλζξσπνη γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. ηε βάζε ηεο 

ππξακίδαο ηνπνζέηεζε ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο ζπληήξεζεο (ηξνθή) πνπ ηηο αθνινπζνχλ νη 

αλάγθεο ζηέγεο θαη αζθάιεηαο. ηηο επφκελεο βαζκίδεο ηνπνζέηεζε ηηο αλάγθεο γηα αγάπε 

θαη αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ», θαζψο θαη ηελ αλάγθε απηνεθηίκεζεο. Σέινο, ηνπνζέηεζε ηελ 

αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα απηνπξαγκάησζε. Θεψξεζε φηη κηα αλάγθε ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ πξνηνχ παξνπζηαζηεί ε επφκελε.  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο ηνπ Vroom ε πξνζπάζεηα πνπ ην άηνκν θαηαβάιιεη 

εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζδνθία ηνπ γηα έλα απνηέιεζκα θαη απφ ην πφζν επηζπκεί απηφ ην 

απνηέιεζκα. Εδηαίηεξα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ην άηνκν αλακέλεη κηα απφδνζε κε βάζε ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρεη. ΄Βρεη  κάιηζηα έλα θίλεηξν, δειαδή «ηη ζα απνθνκίζεη» 

απφ ην αλακελφκελν απνηέιεζκα. Σν φθεινο κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθφ ή λα είλαη ε 

αχμεζε ηνπ θχξνπο ηνπ ή ε βειηίσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θιπ. Καη ηέινο, εθηηκά ην 

πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην θίλεηξν γηα ηνλ ίδην. Γηα παξάδεηγκα, ην «θχξνο» δελ ιεηηνπξγεί σο 

θίλεηξν κε ηελ ίδηα έληαζε ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο.  

Σα βαζηθά θίλεηξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη: 

 ρξήκα: έζνδα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ παξερφκελε εξγαζία 

 θχξνο: ν ελ γέλεη ζεβαζκφο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ 

 δχλακε: ε αχμεζε επηξξνήο θαη ειέγρνπ 

 αλαγλψξηζε: ε επηβξάβεπζε, ε εζηθή αληακνηβή 

 αζθάιεηα: ε ζηαζεξφηεηα, ε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο κεηαβνιήο ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ, ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο αλεξγίαο  

 πξνζσπηθή βειηίσζε: ε αλαγλψξηζε απφ ην ίδην ην άηνκν ηεο αλαγθαηφηεηαο λα 

εμειίζζεηαη. 

πσο ζεκεηψζακε, ππάξρεη κηα πιεπξά ηνπ εαπηνχ καο πνπ εμσηεξηθεχεηαη θαη είλαη ε 

ζπκπεξηθνξά καο. Τπάξρεη φκσο θαη κηα άιιε πιεπξά ηελ νπνία νη άιινη δελ δηαπηζηψλνπλ 

άκεζα, είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα, νη ςπρηθέο πξνδηαζέζεηο καο, νη εζψηεξεο ζθέςεηο θαη ηα 

θίλεηξά καο, δειαδή ε ζηάζε καο απέλαληη ζε πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο. Καηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο ηα άηνκα εθδειψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, ηηο νπνίεο 



 

Κεφ. 2- Εκπαιδευτικι Διοίκθςθ και Ελλθνόγλωςςεσ Μονάδεσ ςτο Εξωτερικό 91 
 

 

 

νη άιινη παξαηεξνχλ, αιιά γηα λα ηηο θαηαλνήζνπλ θαη λα ηηο εξκελεχζνπλ πξέπεη λα 

δηεηζδχζνπλ ζηηο ζηάζεηο θαη ηειηθά ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν. 

Οη ζηάζεηο  κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο κε βάζε ζπλαηζζεκαηηθέο 

επηινγέο  ηνπ «εγψ» ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ «άιινλ». ΐέβαηα νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

ζπλδπάδνπκε φιεο ηηο ζηάζεηο δσήο, αιιά κία απφ απηέο καο ραξαθηεξίδεη πην πνιχ. 

 

 

 

 

 

+  Θεηηθή ηάζε έλαληη ηνπ «εγώ» / 

-  Αξλεηηθή ηάζε έλαληη ηνπ «άιινπ» 

 

Ώπνδέρνκαη ηνλ εαπηφ κνπ, αιιά δελ 

απνδέρνκαη ηνλ άιινλ. Τπεξεθηηκψ ηνλ 

εαπηφ κνπ θαη ππνηηκψ ηνλ άιινλ. 

Φέξνκαη ζπλήζσο αληαγσληζηηθά θαη 

θπξηαξρηθά  κε πεξηθξφλεζε θαη ζπκφ. 

 

 

+ Θεηηθή ηάζε έλαληη ηνπ «εγώ» / 

+ Θεηηθή  ηάζε έλαληη ηνπ «άιινπ» 

  

Ώπνδέρνκαη ηνλ εαπηφ κνπ θαη ζεσξψ φηη 

κπνξψ λα έρσ επνηθνδνκεηηθέο ζρέζεηο 

κε ηνλ άιινλ. Βίκαη ζπλεξγάζηκνο, 

αλαιακβάλσ επζχλεο, κνηξάδνκαη 

αξκνδηφηεηεο. 

 

- Αξλεηηθή ηάζε έλαληη ηνπ «εγώ» / 

- Αξλεηηθή ηάζε έλαληη ηνπ «άιινπ» 

 

Αελ εκπηζηεχνκαη νχηε ηνλ εαπηφ κνπ, 

νχηε ηνλ άιινλ. Με ραξαθηεξίδνπλ 

 

- Αξλεηηθή ηάζε έλαληη ηνπ «εγώ» / 

+ Θεηηθή  ηάζε έλαληη ηνπ «άιινπ» 

 

Τπνηηκψ ηνλ εαπηφ κνπ θαη ζαπκάδσ  ηνλ 

άιινλ. Ώηζζάλνκαη αλίζρπξνο, 
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ηάζεηο εγθαηάιεηςεο θαη παξαίηεζεο. Αελ 

έρσ ζηφρνπο,  είκαη αληηπαξαγσγηθφο θαη  

απηνθαηαζηξνθηθφο. 

αλεπαξθήο θαη θαηψηεξνο. Ώπνθεχγσ λα 

παίξλσ απνθάζεηο θαη κε ραξαθηεξίδεη 

θφβνο, ελψ ζεσξψ ηνπο άιινπο 

αλψηεξνπο.  

 

 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ 

 

- - -  «Δίκαη δεκφζηνο ππάιιεινο θαη θαηάθεξα ζηα ηξηάληα επηά  ρξφληα κνπ λα γίλσ 

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο (+), αιιά δελ βξίζθσ ελδηαθέξνλ ζην αληηθείκελφ κνπ (-). 

θέθηνκαη φηη ζα ηεξκαηίζσ ηε ζηαδηνδξνκία κνπ θνιιεκέλνο ζε κηα απίζηεπηε 

γξαθεηνθξαηία (-)» 

 

 

 

- - - «ε πξνζσπηθφ επίπεδν ππήξμα έλαο ζιηβεξφο παηέξαο θαη έλαο θαηαπηεζκέλνο 

ζχδπγνο (-), ζε επαγγεικαηηθφ έλαο άλζξσπνο πνπ εξγαδφηαλ ζε έλα αζθπθηηθφ  

πεξηβάιινλ (-). Σειηθά απνδείρζεθα αλίθαλνο λα θάλσ θάηη γηα λα δηνξζψζσ ηε δσή 

κνπ (-)» 

 

 

 

 

+ + +  «ηα είθνζη ηξία κνπ πήξα ην πηπρίν θαη έλησζα έηνηκε λα αλνίμσ ηα θηεξά κνπ 
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ζηνλ ρψξν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (+). Πξνζιήθζεθα ζε έλα κεγάιν μελνδνρεηαθφ 

ζπγθξφηεκα θαη είρα πνιιή θαη θνπηαζηηθή δνπιεηά, αιιά έηζη κνπ δφζεθε ε επθαηξία 

λα επηθνηλσλήζσ κε θφζκν απφ δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο (+). Μεηά απφ ηξία 

ρξφληα επίπνλεο εξγαζίαο γλψξηζα έλαλ Γάιιν επηρεηξεκαηία πνπ κνπ πξφηεηλε λα κε 

πξνζιάβεη ζηελ επηρείξεζή ηνπ θη έηζη ηψξα βξίζθνκαη ζηε Μαζζαιία, φπνπ εξγάδνκαη 

θαη ηαπηφρξνλα βειηηψλσ ην επηθνηλσληαθφ κνπ πξνθίι κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ηεο εηαηξείαο (+)» 

 

 

 

 

+ - -  «Οη γνλείο κνπ αθφκα θαη φηαλ δπζθνιεχνληαλ πάληα έβξηζθαλ ηξφπν γηα λα κνπ 

ζηέιλνπλ ρξήκαηα. Καη λα ήηαλ κφλν ηα ρξήκαηα! Όια κνπ ηα πξνβιήκαηα ηα 

ζπδεηνχζα καδί ηνπο θαη βξίζθακε απφ θνηλνχ ιχζεηο (+). Δγψ ηψξα δελ κπνξψ λα 

θαηαιάβσ ην παηδί κνπ, δελ μέξσ ηη ζέιεη, δελ κπνξψ λα θξίλσ πψο ζα ην βνεζήζσ 

θαη πψο λα ην ρεηξηζηψ (-).  Αιιά θαη ην ίδην δελ δείρλεη πξνζπκία λα κνπ αλνηρηεί (-)» 

 

 

 

Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο, δειαδή ε ζπκπεξηθνξά καο, εμαξηάηαη επίζεο θαη απφ ηνλ βαζκφ 

απηνγλσζίαο πνπ δηαζέηνπκε θαη ηελ ηθαλφηεηά καο λα γλσξίδνπκε ηνλ άιινλ. Οη J.Luft 

θαη H.Ingham δεκηνχξγεζαλ έλα κνληέιν δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο πνπ ιέγεηαη 

«παξάζπξν Johari» (απφ ηα κηθξά ηνπο νλφκαηα). Ώπηφ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε: ην 

αλνηρηφ, ην ηπθιφ, ην κπζηηθφ θαη ην ζθνηεηλφ. 

 

Μνληέιν δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο 
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Αλνηρηό 

 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ην άηνκν 

γλσξίδεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη πνπ νη 

άιινη επίζεο γλσξίδνπλ. Σηο γλσζηνπνηεί 

ζηνπο άιινπο ην ίδην ην άηνκν. Δίλαη  

πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο αμίεο, 

ηηο ηθαλφηεηεο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θ.ιπ. 

 

Σπθιό 

 

Δίλαη πιεξνθνξίεο πνπ ην άηνκν δελ 

γλσξίδεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, επεηδή 

ζπλήζσο δελ ηηο έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη. 

΄Οκσο νη άιινη ηηο γλσξίδνπλ. Απνηειεί 

ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη άιινη γηα ην 

άηνκν.  Όηαλ ην άηνκν πξνζπαζεί λα 

αληηιεθζεί ην ηη πηζηεχνπλ νη άιινη γηα  ην 

ίδην, ηφηε βειηηψλεηαη ε δηαπξνζσπηθή ηνπ 

επηθνηλσλία. 

 

 

Μπζηηθό 

 

Δίλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ην άηνκν θξαηά 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ε γλσζηνπνίεζή  

ηνπο ειέγρεηαη απφ ην ίδην. Οη άιινη δελ 

ηηο γλσξίδνπλ θαη αλ ππάξμεη 

δεκνζηνπνίεζε είλαη ειεγρφκελε θαη 

εθνχζηα, δειαδή ην ίδην ην άηνκν ην 

επηηξέπεη. Σν κέξνο απηφ  είλαη ζπλήζσο 

ζπλαηζζήκαηα, επηζπκίεο, εζψηεξεο 

ζθέςεηο ηνπ αηφκνπ. 

 

 

θνηεηλό 

 

Δίλαη πιεξνθνξίεο άγλσζηεο ζην άηνκν, 

αιιά θαη ζηνπο άιινπο. Δίλαη ην 

ππνζπλείδεην θαη απνηειεί αληηθείκελν 

αλάιπζεο απφ ηνπο ςπρηάηξνπο – 

ςπραλαιπηέο. 
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Ο εζψηεξνο εαπηφο καο απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ησλ ςπρνιφγσλ θαη ςπρηάηξσλ. Ο 

S.Freud πξψηνο ζεκειίσζε ηελ άπνςε φηη ε πξνζσπηθφηεηά καο απνηειείηαη απφ ηξία κέξε, 

ην αζπλείδεην, ην εγψ θαη ην ππεξεγψ, ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά καο. ηηο 

δεθαεηίεο 1950 θαη 1960 ν ςπραλαιπηήο Eric Berne ζεκειίσζε ηε ζπλαιιαθηηθή αλάιπζε, 

σο εξγαιείν εξκελείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ο Berne ππνζηήξημε φηη ε αλζξψπηλε 

πξνζσπηθφηεηα έρεη δνκεζεί ζχκθσλα κε ηξεηο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ έλα 

ζχλνιν, πνπ νλνκάδεηαη  ΓΔΠ. Αειαδή,  Γνλέαο: Βίλαη ε δσή φπσο καο ηελ δίδαμαλ γνλείο, 

λεπηαγσγνί, ζπγγελείο σο ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ. Βίλαη νη αξρέο, νη θαλφλεο, νη αμίεο, ηα 

πξφηππα πνπ καο δίδαμαλ. Δλήιηθαο: Βίλαη ε δσή φπσο ηελ πεηξακαηηζηήθακε, ηελ 

εμεξεπλήζακε, ηελ θαηαγξάςακε, ηελ επεμεξγαζηήθακε κε βάζε ηελ νξζνινγηθή καο ζθέςε 

απφ ηελ ειηθία ησλ 10 κελψλ.  Παηδί: Βίλαη ε δσή φπσο ηε βηψλνπκε κέζα απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα σο ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ. Οη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ 

νθείινληαη ζην δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ησλ ηξηψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ «εγψ». 
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χλνςε 

 

 Δ ζπκπεξηθνξά είλαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο καο, φ,ηη ιέκε θαη φ,ηη θάλνπκε 

 

 Δ ζηάζε είλαη νη εζσηεξηθέο πξνδηαζέζεηο καο 

 

 Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο καο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κέζα ζην 

εθάζηνηε πεξηβάιινλ (context) θαη  ηελ «πξνζσπηθή ηζηνξία», ην «εγψ» καο. 

 

 

 

 

Αζθήζεηο – Γξαζηεξηφηεηεο 

 

1. Ώμηνινγείζηε κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα βαζηθά θίλεηξά ζαο σο εξγαδφκελνο/ε πνπ αλαθέξνληαη 

ζην παξφλ πιηθφ. 

 2. Ώπφ ηηο ζηάζεηο έλαληη ηνπ εγψ θαη ησλ άιισλ, φπσο θαηαγξάθνληαη ζην παξφλ πιηθφ, πνηα ή πνηεο 

ζαο αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν;  

 

 3. Γεηείζηε απφ πξφζσπα ηνπ θηιηθνχ ή επαγγεικαηηθνχ ζαο πεξηβάιινληνο λα ζαο δψζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ζαο, δειαδή πψο απηνί ζαο βιέπνπλ. Ώμηνινγείζηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, 

δειαδή ηη απφ φζα ζπιιέμαηε ηα έρεηε ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη ηη φρη. 
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2.1.3  Πξνβιήκαηα ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία 

Βαζηθά αλαζηαιηηθά ζηνηρεία ζε θαζεκεξηλνχο δηαιφγνπο 

 

ηηο θαζεκεξηλέο δηαπξνζσπηθέο / θνηλσληθέο ζρέζεηο καο ζπρλά εκθαλίδνληαη αλαζηαιηηθά ζηνηρεία 

πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ θαιή καο επηθνηλσλία. ε κηα ζπδήηεζε είλαη πνιιέο νη αηηίεο πνπ ηε 

δπζθνιεχνπλ θαη πάληα εμαξηάηαη απφ ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζπλνκηιεηψλ ν βαζκφο ηεο ελφριεζήο ηνπο. 

 

΄Δλα ηδηαίηεξα αξλεηηθφ ζηνηρείν γηα ηε ζσζηή δηεμαγσγή ελφο δηαιφγνπ είλαη φηαλ ν ζπλνκηιεηήο 

εθθξάδεηαη κε απηαξρηθό ηξόπν. Δίλαη ε πην ραξαθηεξηζηηθή δπζιεηηνπξγία ζε κηα ζπδήηεζε. Ο 

απηαξρηθφο ζπλνκηιεηήο δίλεη κε επθνιία δηαηαγέο, γηαηί πηζηεχεη φηη κφλν απηφο θαηέρεη ηελ «αιήζεηα». 

Όκσο, νη εληνιέο ζπλήζσο ππνθξχπηνπλ ηελ αλαζθάιεηα έλαληη ηεο άιιεο άπνςεο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη 

γηα πξνζπάζεηα θαηαπίεζεο ηνπ άιινπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο δηθέο καο ζέζεηο. Απηφο πνπ 

εθδειψλεη κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά δείρλεη λα κελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα ή ηε δηάζεζε λα θαηαλνήζεη ηνλ 

άιινλ θαη ηηο απφςεηο ηνπ. 

 

΄Οηαλ γίλεηαη έλαο δηάινγνο, φπνπ ν έλαο ζπλνκηιεηήο αλαθνηλψλεη έλα δήηεκα θαη ν άιινο ζπλνκηιεηήο 

αξρίδεη λα θάλεη εξσηήζεηο «ειέγρνπ», νη νπνίεο  θαλεξψλνπλ έλα είδνο πεξηέξγεηαο ή αθφκα 

θαρππνςίαο θαη πξνζπάζεηα αλάθξηζεο, ηφηε ν πξψηνο είλαη πηζαλφλ λα κελ ζέιεη λα ζπλερίζεη λα κηιά 

γηα ην δήηεκα πνπ έζεζε. 

 

΄Οηαλ έλαο ζπλνκηιεηήο ιέεη ηελ άπνςή ηνπ γηα έλα ζέκα ή αλαθνηλψλεη κία πξάμε ηνπ θαη ν άιινο 

εθθξάδεη ακέζσο θαη έληνλα ηελ αληίξξεζή ηνπ, ηφηε αλαηξείηαη νπνηαδήπνηε ζπλζήθε δηαιφγνπ. Ζ ρσξίο 

παξάζεζε  επηρεηξεκάησλ απφξξηςε ησλ ζθέςεσλ θαη πξάμεσλ ηνπ άιινπ, ε «θαηεγνξία» γηα φ,ηη ιέεη ή 

θάλεη ρσξίο λα δίλεηαη ζηνλ ζπλνκηιεηή καο ε δπλαηφηεηα λα μεδηπιψζεη ηηο αηηίεο, δεκηνπξγεί έληνλεο 

επηθνηλσληαθέο δπζρέξεηεο πνπ δχζθνια επηηξέπνπλ ηνλ  δηάινγν. 
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Μία αθφκα δπζρέξεηα ζηελ επηθνηλσλία δεκηνπξγείηαη φηαλ ζηε δηάξθεηα ελφο δηαιφγνπ  θάπνηνο απφ 

ηνπο ζπλνκηιεηέο ζαηηξίδεη ζπρλά θαη εηξσλεύεηαη ζπλερώο  φζα αθνχεη απφ ηνλ άιινλ. Απηή ε ηαθηηθή 

δείρλεη αδπλακία εηιηθξηλνχο παξαθνινχζεζεο ησλ απφςεσλ ηνπ άιινπ. Ζ ζπλερήο ζάηηξα θαη ε εηξσλεία 

ππνθξχπηνπλ ηελ πξνζπάζεηα ππνβάζκηζεο  ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, γηαηί ην πηζαλφηεξν είλαη φηη 

απηφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηέηνηεο κεζφδνπο είηε αηζζάλεηαη αδχλακνο λα αληαπεμέιζεη ζηε ζπδήηεζε 

εθζέηνληαο κε επηρεηξήκαηα ηελ άπνςή ηνπ είηε ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ εηδήκνλα θαη θάζε άιινλ αλίθαλν . 

 

 

 

 

Όηαλ έλαο ζπλνκηιεηήο εθζέηεη έλα πξφβιεκά ηνπ θαη ν άιινο γξήγνξα-γξήγνξα ηνπ 

δίλεη «έηνηκα παθέηα ζπκβνπιώλ», ηφηε ν πξψηνο είλαη πηζαλφλ λα κελ ηθαλνπνηεζεί. 

Αλ δελ δνζεί ζηνλ πξψην ζπλνκηιεηή ε δπλαηφηεηα λα εθζέζεη φζεο πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο κπνξεί γηα ην πξφβιεκά ηνπ, ηφηε είλαη πηζαλφλ λα ζρεκαηίζεη ηελ 

εληχπσζε φηη ν δεχηεξνο αλππνκνλεί λα ηειεηψζεη καδί ηνπ. Σν λα ζέισ ινηπφλ λα 

βνεζήζσ θάπνηνλ πξνυπνζέηεη φηη είκαη ζε ζέζε λα ηνλ αθνχζσ κε ππνκνλή θαη άξα 

λα κνπ εκπηζηεπζεί φζα ζηνηρεία πεξηζζφηεξα είλαη δπλαηφλ, ψζηε νη πξνηεηλφκελεο 

ιχζεηο λα είλαη απνηέιεζκα γφληκνπ δηαιφγνπ. 

 

 

 

 

 

Δπηθνηλσληαθφ πξφβιεκα πξνθαιείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν έλαο ζπλνκηιεηήο αλαθνηλψλεη θάηη γηα 

ηνλ ίδην, ζνβαξφ ή φρη, θαη ν άιινο ζπλνκηιεηήο - ρσξίο λα επηηξέςεη ζηνλ πξψην λα νινθιεξψζεη - 

πηάλεηαη απφ απηφ πνπ αθνχεη γηα λα μεδηπιψζεη δηθέο ηνπ αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο. Γειαδή αμηνπνηεί ηελ 

επθαηξία  λα κηιήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ  θαη λα αλαθνηλψζεη δηθέο ηνπ εκπεηξίεο ρσξίο λα δείρλεη 
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ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ. πλεπψο δείρλεη αδηαθνξία θαη δελ θαίλεηαη λα ζέιεη λα αθνχζεη ηνλ  

ζπλνκηιεηή ηνπ. 

 

 

 

 Με επνηθνδνκεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε πεξηπηψζεηο δηαθσληψλ  

πρλά ζηηο δηαπξνζσπηθέο / θνηλσληθέο ζρέζεηο καο εκθαλίδνληαη αληηπαξαζέζεηο. ε πεξηπηψζεηο 

αληηπαξαζέζεσλ θαη δηαθσληψλ νξηζκέλεο θνξέο αληηδξνχκε κε ηξφπνπο πνπ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ 

νξζνινγηθή επίιπζε ησλ δηαθσληψλ θαη κεξηθέο θνξέο  ζθνπφ έρνπλ λα «εθβηάζνπκε» ηνλ ζπλνκηιεηή 

καο.  Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο  είλαη: 

 

Όηαλ  απνρσξνύκε  από  ηνλ  δηάινγν  

 

Οξηζκέλνη δελ επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ ζε έλαλ δηάινγν, φηαλ έρνπλ πξνθχςεη δηαθσλίεο κε ηνλ 

ζπλνκηιεηή. Γείρλνπλ ινηπφλ ελνριεκέλνη θαη πξνηηκνχλ  λα θχγνπλ θαη λα εγθαηαιείςνπλ. Πνιιέο θνξέο 

κάιηζηα πξηλ ηελ απνρώξεζή ηνπο  θξνληίδνπλ λα «θαηεγνξήζνπλ» εκκέζσο ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο φηη 

ηνπο έρεη αδηθήζεη. Οπζηαζηηθά πξψηα «παίδνπλ» ηνλ ξφιν ηνπ αδηθεκέλνπ, ηνπ απνγνεηεπκέλνπ, ηνπ 

πξνζβεβιεκέλνπ θαη κεηά απνρσξνχλ. 

 

 

 

 

Όηαλ  ελνρνπνηνύκε  ηνλ  εαπηό  καο  

Μία άιιε αληίδξαζε ζε κηα ζπδήηεζε είλαη ε «ππνηίκεζε» ηνπ εαπηνχ καο, ε απηνελνρνπνίεζε. Ζ 

δηαθσλία κε ηνλ ζπλνκηιεηή καο δελ εθδειψλεηαη άκεζα, ε δχζθνιε ζέζε ζηελ νπνία κπνξεί λα 

βξηζθφκαζηε θαιχπηεηαη κε δειψζεηο ηνπ «εγψ θηαίσ γηα φια» θαη έηζη  πξνζπαζνχκε λα απνθχγνπκε ηε 
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ζπδήηεζε, γηαηί ζηελ νπζία δελ ζέινπκε λα αθνχζνπκε ηελ άιιε άπνςε, ε νπνία πηζαλφλ λα απνδεηθλχεη 

νξηζκέλα ιάζε καο. 

 

 

Όηαλ  απνδερόκαζηε  άθξηηα  ηηο  ζέζεηο  ηνπ  άιινπ  

 

Δπίζεο, κία άιιε αληίδξαζε ζηελ πεξίπησζε δηαθσλίαο θαηά ηελ επηθνηλσλία καο κε έλαλ άιινλ είλαη ε 

εχθνιε ππνρψξεζε απφ ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο καο απφ απηφ πνπ επηδηψθνπκε θαη ε αβίαζηε θαη 

άθξηηε απνδνρή ησλ επηζπκηώλ ηνπ άιινπ. ηελ πεξίπησζε απηή πηζαλφλ λα κελ είκαζηε ζίγνπξνη γηα 

ηελ νξζφηεηα ησλ δηθψλ καο αλαγθψλ ή γεληθά λα καο ραξαθηεξίδεη θφβνο θαη άγρνο, φηαλ  ν άιινο δελ 

ζπκθσλεί καδί καο. 

 

 

Όηαλ  ρξεζηκνπνηνύκε  απεηιέο  

 

Μία  ζπλήζεο αληίδξαζε  ζε δηάινγν κε δηαθσλίεο είλαη ν έλαο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο, ζπλήζσο απηφο 

πνπ αηζζάλεηαη πην ηζρπξφο, λα ρξεζηκνπνηεί δηαθφξσλ κνξθψλ απεηιέο πξνθεηκέλνπ ν άιινο λα 

ππνρσξήζεη. πρλά απνβιέπνπκε ζην λα αληαπνθξηζεί ν άιινο ζηηο δηθέο καο πξνζδνθίεο εθβηάδνληάο 

ηνλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ρεηξηζκφ πνπ πξνυπνζέηεη θαιή γλψζε ηνπ άιινπ, δειαδή γλσξίδνπκε ηη ζπληζηά 

γηα ηνλ ίδην απεηιή θαη ηε ρξεζηκνπνηνχκε. 

 

 

 

Όηαλ  επηθαινύκαζηε   παξειζόληα  πξνβιήκαηα 
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πρλά ζηνπο δηαιφγνπο κε δηαθσλίεο ππεηζέξρνληαη κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ δπζαξέζθεηεο θαη 

απνγνεηεύζεηο από ην παξειζόλ. Καη ελψ ην ζέκα ηεο δηαθσλίαο είλαη ζπγθεθξηκέλν ν δηάινγνο 

πξνζιακβάλεη κηα «πνιεκηθή» κνξθή, φπνπ νη ζπλνκηιεηέο ζέηνπλ θαη παιαηφηεξα πξνβιήκαηά ηνπο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο νη δηαθσλίεο παίξλνπλ ηνλ ραξαθηήξα πξνζσπηθψλ πιένλ επηζέζεσλ κε έληνλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αδηαιιαμίαο θαη ηεο αδπλακίαο γηα  νπνηαδήπνηε θξηηηθή. 

 

 

Όηαλ  δεκηνπξγνύκε  ζηνλ  άιινλ  ελνρέο 

 

 

πρλή αληίδξαζε είλαη θαη ε δεκηνπξγία ελνρώλ ζηνλ ζπλνκηιεηή καο, ψζηε λα ηνλ θάλνπκε λα 

ππνρσξήζεη απφ ηηο αξρηθέο ηνπ ζέζεηο. Πξνζπαζνχκε λα θαλνχκε αλψηεξνη απφ απηφλ επηξξίπηνληάο 

ηνπ ζπλερψο επζχλεο κε ην λα ηνπ απαξηζκνχκε  δηάθνξα ιάζε ηνπ ζε άζρεηα δεηήκαηα κε ην ππφ 

ζπδήηεζε ζέκα. Δπίζεο ε δεκηνπξγία ελνρψλ κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί κε ην λα ζπκίδνπκε ζηνλ ζπλνκηιεηή 

καο άιιεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο εκείο ηνλ έρνπκε ππνζηεξίμεη  θαη έηζη λα ηνλ θάλνπκε λα αηζζαλζεί 

ππφρξενο απέλαληί καο θαη ζπλεπψο έλνρνο γηα ηε δηαθσλία ηνπ ζηνλ ππφ δηεμαγσγή δηάινγν. 

 

Όηαλ  αδηαθνξνύκε  

 

ε άιιεο πάιη πεξηπηψζεηο κπνξεί ε ζπκπεξηθνξά  καο λα είλαη πξνθιεηηθά αδηάθνξε πξνο ηνλ 

ζπλνκηιεηή καο κε δίλνληάο ηνπ ζεκαζία ζε φ,ηη καο ιέεη ή απαληψληαο ηνπ ηφζν απξνζδηφξηζηα ζε θάηη 

πνπ καο ξσηά, ψζηε λα ηνλ νδεγνχκε ζε αδπλακία λα θαηαλνήζεη ην ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη.  Ζ 

ζπκπεξηθνξά  καο κπνξεί λα γίλεη αθφκα πην πξνθιεηηθή θάλνληαο αθξηβψο ην αληίζεην απφ απηφ πνπ 

καο δειψλεη φηη επηζπκεί. 

 

 

Όηαλ  επηδηώθνπκε  ηε  «γισζζηθή»  ππεξνρή 
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Μηα  άιιε αληίδξαζε  ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηαθσληψλ είλαη λα πξνζπαζνχκε λα επηβιεζνχκε ζηνλ 

ζπλνκηιεηή καο κέζσ ηεο ηαθηηθήο ηεο γισζζηθήο ππεξνρήο. ΄Αλζξσπνη κε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα 

κπνξεί λα επηδνζνχλ ζε έλαλ ηέηνην εληππσζηαζκφ ρξεζηκνπνηψληαο δχζθνιεο έλλνηεο θαη ιέμεηο ζε κηα 

απιή θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ηνπο ζηελ νπνία έρνπλ πξνθχςεη δηαθσλίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ 

πξνζπαζνχλ λα θαζειψζνπλ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο εληππσζηάδνληάο ηνλ κε πεξίεξγεο ιέμεηο θαη δπζλφεηεο 

έλλνηεο, ψζηε λα ηνλ θέξνπλ ζε δχζθνιε ζέζε, λα ζεσξήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο αλίθαλν λα αληηκεησπίζεη 

ηνλ «πλεπκαηηθά αλψηεξφ» ηνπ θαη έηζη λα κελ εθθξάζεη ηηο φπνηεο δηαθσλίεο ηνπ. 

 

 

 

χλνςε 

 ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία νξηζκέλα απφ ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ ηελ 

δπζθνιεχνπλ είλαη:  νη ειεγθηηθνχ ηχπνπ εξσηήζεηο πξνο ηνλ ζπλνκηιεηή, νη εληνιέο, 

ε απφξξηςή ηνπ, ε εηξσλεία, ε εχθνιε θαη αβίαζηε ζπκβνπιή πξνο ηνλ άιινλ, ε  

αδηαθνξία γηα φζα δειψλεη ν ζπλνκηιεηήο. 

 

 ηηο αληηπαξαζέζεηο νη αληηδξάζεηο ησλ δηαθσλνχλησλ δελ είλαη πάληα 

δεκηνπξγηθέο. Ώληίζεηα, είλαη ζπρλέο νη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κε ζθνπφ λα 

θέξνπκε ζε δχζθνιε ζέζε απηφλ πνπ δελ ζπκθσλεί καδί καο θαη λα ηνλ 

«εθβηάζνπκε». 

 

 

 

Αζθήζεηο – Γξαζηεξηφηεηεο 

1. ηνπο θαζεκεξηλνχο δηαιφγνπο ζαο πηζαλφλ λα έρνπλ ζπρλά εκθαληζζεί αλαζηαιηηθά ζηνηρεία πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπο. Πνηα απφ ηα έμη θαηαγεγξακκέλα ζην παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζαο 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ή έρεηε λα πξνζζέζεηε θάηη άιιν; 
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2. ηηο δηαπξνζσπηθέο – θνηλσληθέο ζρέζεηο ζαο ζα έρεηε βηψζεη θαηαζηάζεηο κε δηαθσλίεο θαη 

αληηπαξαζέζεηο.  Πνηεο απφ ηηο αληηδξάζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα «εθβηάζνπλ» ηνλ ζπλνκηιεηή ζαο, 

δειαδή πνηεο απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ,  ζαο 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν, ιηγφηεξν ή θαζφινπ;  

 

 

2.1.4  Γηαθσλίεο θαη ζπγθξνχζεηο 

Οη δηαθσλίεο θαη νη ζπγθξνχζεηο είλαη αλαπφθεπθηεο ζε θάζε θνηλσλία θαη επηκέξνπο ζχζηεκά ηεο. 

Ώπιέο παξεμεγήζεηο πνπ κπνξεί λα μεθηλήζνπλ απφ ηε κε θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο κπνξεί λα 

εμειηρζνχλ ζε δηαθσλίεο θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζε ζχγθξνπζε. Κπξίσο φκσο πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ιαλζαζκέλε θαη «άδηθε» ρξήζε εμνπζίαο, απφ πξνζσπηθά κέρξη νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά, εζληθά, νδεγνχλ ζε δηαθσλίεο θαη ζθνδξέο ζπγθξνχζεηο. Βπηπιένλ ε αίζζεζε ηεο 

αλαζθάιεηαο ζηνλ ζεκεξηλφ κεηαβαηηθφ θφζκν ιφγσ ησλ ηαρχηαησλ εμειίμεσλ νδεγνχλ άηνκα θαη 

νκάδεο ζε ζπγθξνπζηαθέο ινγηθέο θαη πξαθηηθέο. Οη αηηίεο είλαη πνηθίιεο θαη φρη κνλνζήκαληεο. Οη 

δηαθσλίεο θαη νη ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη φπσο έιεγε ν Δξάθιεηηνο 

είλαη ρξήζηκεο θαη αλαγθαίεο γηα ηελ αξκνλία.  Οη ζπγθξνχζεηο νδεγνχλ ζε θξίζεηο, δειαδή ζε λέα 

δεδνκέλα πνπ ηξνπνπνηνχλ ηηο ζρέζεηο θαη νδεγνχλ ζε λέεο ηζνξξνπίεο. κσο κπνξεί λα γίλεη θαη ην 

αληίζεην, δειαδή ε χπαξμε λέσλ δεδνκέλσλ ζε κηα ζρέζε λα πξνθαιέζεη θξίζεηο, δειαδή εληάζεηο ζηηο 

ζρέζεηο ησλ κεξψλ πνπ είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε ζπγθξνχζεηο. 

Πέξαλ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηηηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ ππάξρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ ηξφπν εθδήισζήο ηνπο, φπσο: 

 

 

 Έληνλα ζπλαηζζήκαηα : νη ζπγθξνχζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε,  

επεηδή νη αληηηηζέκελεο πιεπξέο ζπλήζσο δηαθαηέρνληαη απφ αλεζπρία, απνγνήηεπζε, άγρνο, θφβν, 

ζπκφ. 
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 Απνπζία γόληκεο επηθνηλσλίαο:  ε επηθνηλσλία βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε, αθφκα θη φηαλ γίλεηαη 

δηάινγνο νη αληηηηζέκελεο πιεπξέο επηρεηξνχλ ηελ νινθιεξσηηθή ήηηα ηνπ άιινπ. ζν κάιηζηα ε 

ζχγθξνπζε εληαηηθνπνηείηαη ηφζν νη  απφςεηο παξακνξθψλνληαη θαη νη απνζηάζεηο κεγαιψλνπλ.  

 

 Αδπλακία εμεύξεζεο θνηλήο ιύζεο: νη αληηηηζέκελεο πιεπξέο είλαη «θιεηδσκέλεο» ζηηο ζέζεηο ηνπο, 

έηζη ψζηε ηπρφλ νκνηφηεηεο λα κελ θαίλνληαη θαζφινπ, λα παξαθάκπηνληαη, λα ειαρηζηνπνηνχληαη, ελψ 

αληίζεηα νη δηαθνξέο δηνγθψλνληαη.  

 

 Κιηκάθσζε: νη αληηηηζέκελεο πιεπξέο επηδηψθνπλ λα πξνζζέζνπλ θη άιιε πίεζε ζηνλ «αληίπαιν», 

λα ηνλ αλαγθάζνπλ λα «ζπλζεθνινγήζεη», λα παξαδερζεί ηελ ήηηα ηνπ θη αζθαιψο λα θξαηήζνπλ ηε 

λίθε δηθή ηνπο. 

 

 

Οη ηξφπνη αληίδξαζεο ζε κηα ζχγθξνπζε είλαη δχν: 

 

 Ώπνθεχγνπκε λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα  

 

 Βπηρεηξνχκε λα επέκβνπκε ζην πξφβιεκα είηε κε βίαην, είηε κε κε βίαην ηξφπν. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε γίλεηαη ρξήζε θπζηθήο ή ςπρνινγηθήο βίαο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε γίλεηαη δηάινγνο θαη 

αθνινπζνχληαη δηαδηθαζίεο ζπλαπφθαζεο. 

 

 

Ώζθαιψο ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη δελ είλαη ην πψο ζα «πλίμνπκε» ηε ζχγθξνπζε, αιιά πνηνη είλαη νη 

«εζηθνί» θαλφλεο αληηκεηψπηζήο ηεο. Θα κπνξνχζακε λα ηνπο πεξηγξάςνπκε σο εμήο: 

 

 Να απνδερηνχκε ηελ θνηλσληθή δηαδηθαζία σο δηαδηθαζία  ζπλερψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα 

εκπεξηέρνπλ θαη ζπγθξνχζεηο. ΐαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο ζχγθξνπζεο σο θνηλσληθνχ 

θαηλνκέλνπ θαη φρη σο ππαξμηαθήο αλάγθεο δηθαηνιφγεζεο αηφκσλ θαη νκάδσλ.   Ώπηφ ζεκαίλεη φηη, 
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είηε σο άηνκα είηε σο θνηλσληθέο νκάδεο, ζα πξέπεη λα θαηαλννχκε ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ 

κεηαβαιιφκελσλ  ζπλζεθψλ  θάζε πεξηβάιινληνο.  

 

 Να αληηιακβαλφκαζηε φηη δελ «εμειίζζεηαη» ζε έλα πεξηβάιινλ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, 

νηθνγελεηαθφ θ.ιπ., κφλν ν «έλαο», αληίζεηα ε εμέιημε εκπεξηέρεη ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ κεξψλ, δηφηη πεξηβάιινλ ζεκαίλεη έλα ζχλνιν δεζκψλ θαη ζρέζεσλ επηκέξνπο 

κεξψλ, ηα νπνία πνηέ δελ κπνξεί λα είλαη ίδηα. 

 

 Να θαηαλννχκε φηη πγηήο επηθνηλσλία ζεκαίλεη ρξήζε επηρεηξεκάησλ θαη εθδήισζε 

ζπλαηζζεκάησλ, φηη δειαδή ε δηεχξπλζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ δελ είλαη κφλν απνηέιεζκα 

νξζνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, αιιά θαη «ελζπλαίζζεζεο», ζεβαζκνχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ άιινπ. 

 

 Να κελ ιεηηνπξγνχκε ζηεξενηππηθά, γηαηί απηφ πνπ εκείο ζεσξνχκε σο  «αιιφηξην» πξνο εκάο είλαη 

«νηθείν» γηα ηνλ άιινλ, δειαδή λα κε θνβφκαζηε ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Σα δηπνιηθά ζρήκαηα ζπλήζσο 

νδεγνχλ ζηελ άξζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο,  παξεκπνδίδνπλ ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη πξνβάιινπλ ηε 

ζχγθξνπζε σο «ππαξμηαθφ» θαηλφκελν πέξαλ νησλδήπνηε νξζνινγηθψλ αηηηάζεσλ. 

 

 

Υξήζηκν είλαη λα γλσξίδνπκε φηη απφ ηηο ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα έρνπκε αμηνπνηήζηκα ζηνηρεία. 

Βηδηθφηεξα: 

 

 ηαλ ιακβάλεη ρψξα κηα ζχγθξνπζε, ηφηε ζίγνπξα ππάξρεη έλα πξφβιεκα, ην νπνίν θαη 

αλαδεηθλχεηαη. Δ αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο δεκηνπξγεί ζε πνιινχο αλζξψπνπο θίλεηξα λα 

πξνζπαζήζνπλ λα ην επηιχζνπλ. 

 

 Μέζα απφ ηηο ζπγθξνχζεηο νη άλζξσπνη απνθηνχλ γλψζε γηα ηνπο άιινπο, αιιά θαη γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο. Μαζαίλνπλ ηη ηνπο απνγνεηεχεη, ηη ηνπο θνβίδεη, ηη ηνπο δπζαλαζρεηεί ή ηη ηνπο επραξηζηεί. 
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 Πνιιέο θνξέο κέζα απφ ηηο ζπγθξνχζεηο έρνπκε πξνζσπηθή βειηίσζε, δειαδή νη ζπγθξνχζεηο 

κπνξεί λα ελδπλακψζνπλ ηθαλφηεηεο ρεηξηζκνχ δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ, λα αθππλίζνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο, λα ηνπο θάλνπλ ζπκκέηνρνπο ζε θνηλά πξνβιήκαηα. 

 

 Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη φηη κέζα απφ ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα έρνπκε αιιαγέο πνπ ππφζρνληαη 

πξφνδν, δηφηη ε εμέιημε πξνυπνζέηεη ηε δηαθσλία θαη ε δηαθσλία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζχγθξνπζε. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε δηεπζέηεζε ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη απαξαίηεην λα απνδερφκαζηε ηηο 

παξαθάησ αξρέο: 

 

 Κάζε «κέξνο» έρεη ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ζπκθέξνληα. Δ αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξψλ θαη ν 

ζεβαζκφο ηνπο απνηεινχλ ηελ εθθίλεζε γηα κηα ζσζηή αξρή, δειαδή γηα ηελ εμεχξεζε κηαο θνηλήο 

ιχζεο κε ηελ ζπκκεηνρή φισλ. 

 

 Βθηφο απφ ην εξψηεκα «ηη ζα ήζεια - ηη κε ζπκθέξεη», ππάξρεη θαη ην εξψηεκα «ηη κπνξεί λα γίλεη». 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα  έρνπκε αλνηρηνχο δίαπινπο επηθνηλσλίαο κε ηελ άιιε πιεπξά ζα πξέπεη λα έρνπκε 

ππφςε φηη:  δελ βηαδφκαζηε, πξνζπαζνχκε λα ζπιιέμνπκε φζεο πιεξνθνξίεο γίλεηαη πεξηζζφηεξεο, 

αθνχκε πξνζεθηηθά (ελεξγεηηθή αθξφαζε) θαη αλαδεηνχκε απηφ πνπ  ππνλνείηαη,  αιιά δελ ιέγεηαη. 

 

 

ήκεξα  νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο νχηε απιέο νχηε άκεζα επνπηεχζηκεο είλαη. Δ πνιππινθφηεηα  ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ζεκαίλεη φηη ην ζχλνιν δελ ζπλαξζξψλεηαη  πιένλ απφ ζαθή θαη νξηνζεηεκέλα 

κεηαμχ ηνπο κέξε, αιιά απφ έλα πιήζνο  δηαθνξεηηθψλ κεξψλ πνπ ζπλερψο εμεηδηθεχνληαη θαη 

αιιάδνπλ θαη ην πην ζεκαληηθφ  φηη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ κεξψλ, 

αιιά θαη κε ην «φινλ», ζπλερψο απμάλνληαη. ΄Βηζη ινηπφλ έλα πεδίν απνθάζεσλ δηαπιέθεηαη κε άιιν ή 

άιια πεδία.  

Βπηπιένλ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο δελ είλαη ζηαζεξά πξνζδηνξηζκέλεο, γηαηί νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 

δξάζνπλ κε πξνβιέςηκα, απξνζδφθεηα, αλνηρηά. Δ δηπιή ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, Φχζε θαη Λφγνο, 

ππνδειψλεη κελ κηα αηηηνθξαηηθή ζρέζε, αιιά παξάιιεια ππνθξχπηεη θαη ην ηπραίν, ην απξφβιεπην. 
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Γηα λα αληηκεησπηζζεί ε θνηλσληθή ελδερνκεληθφηεηα πάληνηε νη άλζξσπνη εληάζζνληαλ ζε ξφινπο 

θαη θαλφλεο θαη αλαδεηνχζαλ ηε ζηαζεξφηεηα.  Πιελ φκσο νη κεγάιεο βεβαηφηεηεο θαη θαλνληθφηεηεο,  

πνπ καο ράξηζε ε δπηηθή ζθέςε, ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα φιν θαη θινλίδνληαη.  

Δ πνιππινθφηεηα θαη ε αχμεζε ηεο ελδερνκεληθφηεηαο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ θαη είλαη επφκελν λα νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ ζπγθξνπζηαθνχ δπλακηθνχ. ήκεξα 

πξνζιακβάλεη φιν θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα  ην εξψηεκα ηη νθείινπκε λα θάλνπκε θαη επηπιένλ ην 

πψο ζα ην θάλνπκε,  εθφζνλ δεκηνπξγνχληαη πνιιαπινί ελαιιαθηηθνί νδνί δξάζεο. Καη ζην ζεκείν 

απηφ αλαθχπηεη ην δήηεκα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ απηφλνκσλ θαη ηαπηφρξνλα 

αιιειεμαξηεκέλσλ ζπζηεκάησλ, ησλ εζλψλ, ησλ ζξεζθεηψλ, ησλ θνκκάησλ, ησλ ζπλδηθάησλ, θ.ιπ. Σν 

«λφεκα» ησλ εθπνξεπφκελσλ απφ ηα ζπζηήκαηα κελπκάησλ, δειαδή ην «λφεκα» σο θνηλσληθή δξάζε, 

απνηειεί ηελ επηθνηλσλία.  

Καη πξνθχπηεη ην εξψηεκα:  πψο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηαπηφζεκα λνήκαηα.  Δ απάληεζε είλαη 

κία:  ε δηαθσλία είλαη απηή πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηθνηλσληαθά ελεξγήκαηα κε ηαπηφζεκν 

λφεκα. Αειαδή ε δηαθσλία έρεη απνδεηρζεί πην ζίγνπξε γηα ηε ζπλελλφεζε, παξά ε πξνζπάζεηα 

ζπγθάιπςεο ή ζπξξίθλσζήο ηεο. Οη θνηλσληθνί ζεζκνί θαζνδεγνχληαη απφ ηε δηαθσλία θαη ε 

δηαιεθηηθή ηεο ηζηνξίαο ην έρεη απνδείμεη. Δ ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ λα απηναλαπαξάγνληαη κέζα 

απφ δηθνχο ηνπο εγγελείο λφκνπο ζε ζρέζε φκσο κε ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ θαη ηε ιήςε 

ελέξγεηαο απφ ην έμσζελ πεξηβάιινλ, καο νδεγεί ζε ζρέζεηο δηάδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο ηνπ 

θιεηζηνχ ραξαθηήξα θαη ηαπηφρξνλα ηνπ αλνηθηνχ ραξαθηήξα  ησλ ζπζηεκάησλ. Καη ε έλλνηα ηεο 

δηαθσλίαο δελ είλαη άιιε παξά ε ζρέζε απηναλαθνξάο θαη εηεξναλαθνξάο ηνπ «ίδηνπ» θαη ηνπ 

«έηεξνπ», φπσο έρεη ζεκεηψζεη ν Luhmann,  ή κε άιια ιφγηα ε ζρέζε ηνπ «κεξηθνχ» αηφκνπ κε ηε 

γεληθή βνχιεζε,  φπσο πξνζδηνξίζζεθε πνιιά ρξφληα πξηλ απφ ηνλ   J.J.Rousseau. 

Πξηλ απφ ηξεηο αηψλεο νη άλζξσπνη είδαλ ηνλ θφζκν ζαλ κηα έμνρε κεραλή, ζαλ έλα θιεηζηφ ζχζηεκα 

πνπ φια ηίζεληαη ζε  έιεγρν θαη έηζη εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε ηζνξξνπία. Ώπηή ε λεπηψλεηα 

νξγάλσζε δηαπφηηζε ηελ χπαξμή καο θαη νδήγεζε ζηελ πξνζθφιιεζή καο ζηελ ππνηηζέκελε αζθάιεηα 

ησλ θιεηζηψλ δνκψλ. Σξεηο αηψλεο ηψξα πξνγξακκαηίδνπκε θαη πξνβιέπνπκε ηνλ θφζκν ρσξίο λα 

αληηιακβαλφκαζηε φηη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζα πξέπεη λα ηελ αλαδεηνχκε φρη απιψο ζηα νξηνζεηεκέλα 

θαη δηαθεθξηκέλα πξάγκαηα, αιιά ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ζε απηφ ην «αραλέο» δίθηπν, γηαηί θαζψο 

ηα άηνκα ελψλνληαη  -ην θαζέλα κε ηε δηθή ηνπ ηθαλφηεηα απηνπνίεζεο, φπσο ιέγεηαη ζηε γιψζζα ηεο 

ζχγρξνλεο  επηζηήκεο ή κε ηε δηθή ηνπ ηθαλφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ειεχζεξεο βνχιεζεο, φπσο 

ιέγεηαη ζηε γιψζζα ηεο θηινζνθίαο- αλαδχεηαη ε ζπιινγηθή επθπτα ησλ αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ. 
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χλνςε 

Δ δηαθσλία δελ πξέπεη λα θνβίδεη, νχηε λα θαηαζηέιιεηαη, αιιά λα εθιακβάλεηαη  σο  

πηζαλφ δεκηνπξγηθφ ζηνηρείν  ζηε   δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο. 

Οη αηηίεο ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη πνηθίιεο, ππάξρνπλ φκσο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνλ ηξφπν εθδήισζήο ηνπο. 

Οη ζπγθξνχζεηο έρνπλ θαλφλεο αληηκεηψπηζεο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ θνηλσληθή 

εζηθή αηφκσλ θαη νκάδσλ. 

 

 

Άζθεζε – Γξαζηεξηφηεηα 

 

«Ο πνιηηηθφο Βρζξφο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη εζηθά θαθφο, δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη αηζζεηηθά άζρεκνο, 

δελ είλαη αλαγθαίν λα παξνπζηάδεηαη σο νηθνλνκηθφο αληαγσληζηήο θαη κπνξεί ίζσο λα θαλεί αθφκα 

θαη ζπκθέξνλ λα θάλεη θαλείο καδί ηνπ εκπνξηθέο δνπιεηέο. Ο Βρζξφο είλαη αθξηβψο ν άιινο, ν Ξέλνο, 

θαη αξθεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νπζίαο ηνπ ην φηη είλαη ππαξμηαθά θάηη άιιν θαη μέλν, έηζη ψζηε 

ζηελ αθξαία πεξίπησζε λα είλαη δπλαηέο ζπγθξνχζεηο καδί ηνπ πνπ δελ κπνξνχλ λα θξηζνχλ νχηε δη΄ 

ελφο εθ ησλ πξνηέξσλ ζεζπηζκέλνπ γεληθνχ θαλφλα, νχηε δηά ηεο απφθαζεο ελφο «ακέηνρνπ» θαη γη΄ 

απηφ «ακεξφιεπηνπ» ηξίηνπ ….Σελ αθξαία πεξίπησζε ζχγθξνπζεο κπνξνχλ λα ηελ μεθαζαξίζνπλ 

κεηαμχ ηνπο κφλνλ απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. πγθεθξηκέλα, ν θαζέλαο απφ απηνχο κπνξεί 

κφλνλ ν ίδηνο λα απνθαζίζεη αλ ε δηαθνξεηηθή χπαξμε ηνπ Ξέλνπ ζεκαίλεη, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ζχγθξνπζεο, ηελ άξλεζε ηνπ δηθνχ ηνπ ηξφπνπ χπαξμεο θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα 

αληηθξνπζηεί ή λα θαηαπνιεκεζεί, γηα λα δηαθπιαρζεί ν δηθφο ηνπ, ππαξμηαθφο ηξφπνο δσήο» (Carl 

Schmitt, Δ έλλνηα ηνπ Πνιηηηθνχ, εθδ. Κξηηηθή 1988, ζ.46-47). 

ρνιηάζηε ην παξαπάλσ θείκελν. Πψο θξίλεηε ηελ έλλνηα ηεο ζχγθξνπζεο κε βάζε φζα αλαθέξνληαη 

ζην παξφλ απφζπαζκα; Αηαβιέπεηε «εζηθνχο θαλφλεο» ή ε ζχγθξνπζε σο «ππαξμηαθή», δειαδή 

«θπζηθή» αλαγθαηφηεηα,  ηνπο ππεξβαίλεη;  
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2.1.5   Γηα κηα θαιχηεξε επηθνηλσλία 

Ο ζσζηφο ζπλνκηιεηήο είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα αθνχεη, ρσξίο λα δηαθφπηεη, απηφο πνπ επηηξέπεη 

ζηνλ άιινλ λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ κέρξη ηέινπο, έζησ θη αλ είλαη θνπξαζηηθφο, κνλφηνλνο θαη 

βαξεηφο. Ο ζσζηφο ζπλνκηιεηήο είλαη απηφο πνπ μέξεη λα ζησπά ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, ψζηε λα δίλεη 

ηελ επθαηξία ζηνλ άιινλ λα δηαηππψζεη ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα, απφςεηο, πξνηάζεηο. Ώζθαιψο ε «ζησπή» 

δελ ζεκαίλεη απιψο φηη δελ δηαθφπηνπκε ηε ξνή ζθέςεο θαη ιφγνπ ηνπ ζπλνκηιεηή καο, αιιά επηπιένλ 

ζεκαίλεη ζπλεηδεηή επηινγή λα αθνχζνπκε κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπκε. 

πλεπψο ε αθξφαζή καο δελ είλαη παζεηηθή, αιιά απνβιέπεη ζην λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ζπλνκηιεηή 

καο θαη είηε λα ζπκθσλήζνπκε καδί ηνπ, είηε λα δηαθσλήζνπκε. Με απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αθξφαζε, 

ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε, ηελ  αθξφαζε κε ελζπλαίζζεζε, δελ επηδηψθνπκε απιψο λα επηηξέςνπκε 

ζηνλ άιινλ λα κηιήζεη, αιιά επηδηψθνπκε λα θαηαιάβνπκε ηη ελλνεί ν άιινο. Με ηελ ελζπλαίζζεζε, 

δειαδή κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή καο πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε φζα ιέεη ν άιινο ζπιιέγνληαο 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, εκθαλείο ή ζπκβνιηθέο, κηαο θαη  πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα 

«απνθξππηνγξαθήζνπκε» απηφ πνπ αθνχκε. πλεπψο  δελ αθνχκε απιψο κε ηελ αίζζεζε ηεο αθνήο, 

αιιά ζθεθηφκαζηε θαη εξκελεχνπκε, βγάδνπκε ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία πξνζπαζνχκε κε ηνλ δηάινγν 

λα δηαπηζηψζνπκε, αλ πξάγκαηη είλαη απηά πνπ έρνπκε ππνζέζεη, γη΄ απηφ νθείινπκε λα είκαζηε : 

θεηδσινί ζε γξήγνξεο απαληήζεηο, λα κελ εηξσλεπφκαζηε, νχηε λα πξνβαίλνπκε κε επθνιία ζε 

αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο. Σν «αθνχσ ελεξγεηηθά» πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ησλ φζσλ αθνχσ θαη 

άξα πξνυπνζέηεη ηελ θξηηηθή ζηάζε. 

ε κηα ζπλνκηιία είλαη απαξαίηεηεο νη επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο. Δ γλψζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε 

αληηθεηκέλνπ είλαη απαξαίηεηε, φκσο δελ ππνιείπνληαη ζε ζπνπδαηφηεηα νη ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, νη 

νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ «πξνζσπηθή λνεκνζύλε». 

Ο Υάνπαξλη Γθάξληεξ ζην έξγν ηνπ The Frames of Mind αλαθέξεη ηε βαξχηεηα πνπ έρεη γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ, πέξαλ ηεο αθαδεκατθήο λνεκνζχλεο, ε δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε, δειαδή ε 

ηθαλφηεηα λα θαηαιαβαίλνπκε ηνπο άιινπο θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεη αλζξψπνπο κε εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, κε ηθαλφηεηεο ζχλαςεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, θνηλσληθήο αλάιπζεο θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ε ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε, δειαδή ε ηθαλφηεηα λα ζηξεθφκαζηε ζηνλ 

εαπηφ καο θαη λα ηνλ «δηαβάδνπκε»,  ψζηε λα ιεηηνπξγνχκε απνηειεζκαηηθά ζηε δσή καο   

(D.Goleman, Δ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, Βιιεληθά Γξάκκαηα, Ώζήλα 1998, ζ.71-73 θαη ζ.176-

179). 

Δ πξνζσπηθή λνεκνζχλε ζπληίζεηαη απφ κηα ζεηξά ηθαλφηεηεο πνπ ε κία ρηίδεηαη πάλσ ζηελ άιιε θαη 

φιεο καδί ζπκβάιινπλ ζηε γφληκε επηθνηλσλία. Δ πξνζσπηθή λνεκνζχλε είλαη (D.Goleman, ζ.78-79) :  
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α) ε γλψζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε ηθαλόηεηα απηνεπίγλσζεο. ηαλ ν άλζξσπνο αλαγλσξίδεη θαη 

εληνπίδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηφηε θαηαλνεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κπνξεί λα δηεπζχλεη ηε δσή ηνπ,  

β) ν έιεγρνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε ηθαλόηεηα ειέγρνπ ηεο παξόξκεζεο, ηεο αλππνκνλεζίαο θαη ηνπ 

άγρνπο. ηαλ ν άλζξσπνο αμηνινγεί ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηφηε  κπνξεί λα ηα ρεηξίδεηαη, λα 

ηα ειέγρεη θαη λα απαιιάζζεηαη απφ ηνλ αλεμέιεγθην ζπκφ, ηελ θαηήθεηα, ηελ επηζεηηθφηεηα ή ηελ 

απηνθαηαζηξνθή. ηαλ ν άλζξσπνο κπνξεί λα αζθεί ζπλαηζζεκαηηθφ απηνέιεγρν θαη λα ραιηλαγσγεί 

ηελ παξφξκεζή ηνπ, εθεπξίζθεη θίλεηξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, είλαη πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθφο, 

παξαγσγηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο. Ο απηνέιεγρνο νδεγεί ζηελ ππεπζπλφηεηα θαη ζηελ εζηίαζε ζην 

θαζήθνλ,  

γ) ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, ε ηθαλόηεηα ελζπλαίζζεζεο. ηαλ ν άλζξσπνο είλαη 

δεθηηθφο ζην λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, ηφηε είλαη ηθαλφο λα αληηιακβάλεηαη ηα 

«ζησπειά» ζήκαηα πνπ θξχβνπλ ηη ζέινπλ, ηη επηδηψθνπλ θαη ηη έρνπλ αλάγθε νη άιινη. Σα άηνκα κε 

ελζπλαίζζεζε είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ,  

δ) ν ρεηξηζκφο ησλ ζρέζεσλ, ε ηθαλόηεηα ζύλαςεο δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ. ηαλ ν άλζξσπνο έρεη 

απηνεπίγλσζε θαη ελζπλαίζζεζε, κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Ο ρεηξηζκφο απηφο 

απαηηεί ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εηιηθξίλεηα θαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ 

αμηνζεκείσηε επθνιία λα πηάλνπκε ηα ζήκαηα πνπ εθπέκπνπλ νη γχξσ καο απιψο γηα λα γίλνπκε 

αξεζηνί. Οη «θνηλσληθνί ρακαηιένληεο» απνθαιχπηνληαη θαη ε πξνζσπηθή επηηπρία ηνπο είλαη πάληα 

πξνζσξηλή. 

 

Δ ηθαλφηεηα θαιήο επηθνηλσληαθήο ζρέζεο εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά παξάγνληεο: 

1. Ώπφ ηελ πιεξφηεηα ηνπ κελχκαηνο πνπ ζηέιλνπκε, ψζηε απηφ πνπ επηζπκνχκε λα κεηαδψζνπκε λα 

πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ αθξναηή. Δ πιεξφηεηα ηνπ κελχκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ γλσζηηθνχ 

ειέγρνπ πνπ δηαζέηνπκε επί ηνπ κελχκαηφο καο, θαζψο θαη απφ ηελ ηθαλφηεηά καο λα εθθξαδφκαζηε κε 

ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, ψζηε αθελφο λα κεηαθέξνπκε νιφθιεξε ηελ πιεξνθνξία θαη φρη κέξνο απηήο, 

αθεηέξνπ λα κελ επηδέρεηαη άιιεο εξκελείεο απφ απηέο πνπ επηζπκνχκε λα απνζηείινπκε. Δ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κάιηζηα ηεο επηθνηλσλίαο εμαξηάηαη θαη απφ ην αλ ην κήλπκα πεξηέρεη πνιιέο ή 

φρη πιεξνθνξίεο. ηελ πεξίπησζε πνπ εκπεξηέρνληαη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα λα κε δεκηνπξγεζεί 

ζχγρπζε πξέπεη ε θάζε πιεξνθνξία λα απνηειεί ινγηθφ επαθφινπζν ηεο πξνεγνχκελεο. 
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2. Ώπφ ηελ ηθαλφηεηα καο λα ρεηξηδφκαζηε κε πιεξφηεηα φρη κφλν ηνλ ιφγν, αιιά λα ειέγρνπκε θαη ηηο 

κε ιεθηηθέο εθδειψζεηο ηνπ. ΄Βλα κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο καο δηελεξγείηαη κέζα απφ κε ιεθηηθά 

κελχκαηα, ηε «γιψζζα ηνπ ζψκαηνο». Δ ηαρχηεηα θαη ν ηφλνο ηεο θσλήο, ην βιέκκα, ε έθθξαζε ηνπ 

πξνζψπνπ, νη ρεηξνλνκίεο, ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ε θίλεζε ζηνλ ρψξν, απνηεινχλ ηηο κε ιεθηηθέο 

εθθξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαηαζηήζνπλ ζαθέζηεξν ην ιεθηηθφ κήλπκα θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο ακεζφηεξεο επηθνηλσλίαο. Οθείινπκε φρη κφλν λα γλσξίδνπκε  ηη 

ιέκε, αιιά θαη πψο λα ην αλαθνηλψλνπκε. Αηαθνξεηηθά ε εηθφλα ελφο νκηιεηή π.ρ. κε ην βιέκκα 

αθεξεκέλν, θσλή αδχλακε θαη κνλφηνλε, δελ πείζεη. ΄Οια ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηε «γιψζζα ηνπ 

ζψκαηνο» ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα καο, ε νπνία επεξεάδεη ηνλ ζπλνκηιεηή καο σο πξνο ηελ πξφζιεςε 

ηνπ κελχκαηνο. Ώζθαιψο ε «γιψζζα ηνπ ζψκαηνο» δελ επεξεάδεη ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο, 

γηαηί απηφ είλαη ζπλάξηεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ιφγνπ, δειαδή 

ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ιφγνπ, ηνπ νκηιεηή πνπ εθθέξεη ηνλ ιφγν θαη ηνπ ζεζκνχ πνπ 

εμνπζηνδνηεί ηνλ νκηιεηή λα δηαηππψζεη ηνλ ιφγν (P.Bourdieu, Γιψζζα θαη πκβνιηθή Βμνπζία, 

Καξδακίηζα, Ώζήλα 1999,ζ.162) 

 

3. Ώπφ ηελ ηθαλφηεηά καο λα απνδερφκαζηε ηηο πηζαλέο αδπλακίεο καο θαη λα βειηησλφκαζηε 

απνθηψληαο λέεο γλψζεηο  θαη αλαδεηψληαο λέεο πιεξνθνξίεο,  απφ ηελ ηθαλφηεηά καο λα 

ζπλππάξρνπκε ππεξαζπηδφκελνη ηηο απφςεηο καο, αιιά θαη απνδερφκελνη ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο. 

Αειαδή πξέπεη λα δηαζέηνπκε εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ απηνπεπνίζεζε θαη απηνζεβαζκφ.  Δ 

απηνεθηίκεζε είλαη βαζηθφ ζηνηρείν κηαο πγηνχο θαη γφληκεο επηθνηλσλίαο, γηαηί φηαλ έρνπκε 

δηακνξθψζεη κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ καο θαη παξάιιεια απνδερφκαζηε ηηο ειιείςεηο καο 

θξνληίδνληαο λα βειηησζνχκε, ηφηε είκαζηε ηθαλνί λα ζπλάςνπκε δεκηνπξγηθέο ζρέζεηο θαη ζπλεπψο 

είκαζηε ηθαλνί γηα επηθνηλσλία. Δ απηνεθηίκεζε πεγάδεη απφ ηελ ηθαλφηεηα γλψζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο θαη απνηειεί βαζηθή ζπλαηζζεκαηηθή δεμηφηεηα.  

 

4. Ώπφ ηελ ηθαλφηεηά καο λα ηζνξξνπνχκε ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα.  Δ επηθνηλσλία δελ πξνυπνζέηεη 

κφλν ζθέςεηο, επηρεηξήκαηα, ηδέεο, δειαδή λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, αιιά θαη ζπλαηζζήκαηα (Γ.Γαιάλεο, 

Βηζαγσγή ζηελ ςπρνινγία  ηεο θαζεκεξηλήο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, Παπαδήζεο, Ώζήλα 1999, 

ζ.71-72). Δ ηθαλφηεηα λα ηζνξξνπνχκε ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πεγάδεη απφ ηνλ απηνέιεγρν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη είλαη αθφκε κία  ζπλαηζζεκαηηθή δεμηφηεηα. 

 

5. Ώπφ ηελ ηθαλφηεηά καο λα «αθνχκε ελεξγεηηθά θαη κε θαηαλφεζε» (φ.π., ζ.183-185).  «Ώθνχσ 

ελεξγεηηθά θαη κε θαηαλφεζε» δελ ζεκαίλεη πιήξε ζησπή ή άθξηηε απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ άιινπ, 
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γηαηί ε κελ πξψηε δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε ηεο αδηαθνξίαο, ε δε δεχηεξε δελ ζπκβάιιεη ζε 

επνηθνδνκεηηθέο ζρέζεηο θαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε, αιιά ζηελ παξαίηεζε – ππνρψξεζε ηνπ ελφο απφ 

ηα ζπλδηαιεγφκελα κέξε. «Ώθνχσ ελεξγεηηθά θαη κε θαηαλφεζε» ζεκαίλεη φηη, ρσξίο λα 

παξαηηνχκαζηε απφ ηηο δηθέο καο αληηιήςεηο, πξνζπαζνχκε λα αλαθαιχςνπκε πηζαλέο αιήζεηεο ζηηο 

απφςεηο πνπ αθνχκε. πλεπψο δελ νρπξσλφκαζηε πίζσ απφ ηηο δηθέο καο επηθξίλνληαο θαη ππνηηκψληαο 

ηηο αληηιήςεηο ησλ άιισλ. Βπίζεο, «αθνχσ ελεξγεηηθά θαη κε θαηαλφεζε» δειψλεη ηελ πξνζπάζεηα 

καο λα θαηαλνήζνπκε ηνλ άιινλ, γηαηί πνιιέο θνξέο νη άλζξσπνη απηά πνπ ζθέθηνληαη ή αηζζάλνληαη 

δελ ηα αλαθνηλψλνπλ άκεζα. Πξέπεη λα απνθξππηνγξαθνχκε απηά πνπ ν ζπλνκηιεηήο καο ελλνεί, αιιά 

δελ εθθξάδεη. Δ ηθαλφηεηα καο λα αθνχκε ελεξγεηηθά θαη κε θαηαλφεζε πεγάδεη απφ ηελ ηθαλφηεηα 

ελζπλαίζζεζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ ζρέζεσλ πνπ είλαη έλαο αθφκα ηνκέαο ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. 

 

Παξάδεηγκα:  1
ε 

εθδνρή 

 

 

Πξντζηάκελνο: Υηεο είπεο φηη ζήκεξα ζα κνπ έδηλεο ηελ εηζήγεζή ζνπ. Βιέπσ φκσο φηη δελ είλαη αθφκα 

έηνηκε. ΄Δρεη κεζεκεξηάζεη θαη δελ έθαλεο θαλ ηνλ θφπν λα έξζεηο ηνπιάρηζηνλ λα κε ελεκεξψζεηο φηη ζα 

θαζπζηεξήζεηο. Μα ηη λνκίδεηο ηέινο πάλησλ φηη κπνξείο λα θάλεηο φ,ηη ζέιεηο; Δίκαη ν πξντζηάκελφο ζνπ 

θαη είζαη ππνρξεσκέλνο λα κε ελεκεξψλεηο ..... Ση κε πέξαζεο; Γηα θαλέλα παηδάθη πνπ κπνξείο ηε κηα λα  

ιεο θάηη θαη ηελ άιιε λα ην αλαηξείο ρσξίο λα δίλεηο ινγαξηαζκφ ζε θαλέλαλ; 

 

Τθηζηάκελνο: Όρη βέβαηα, δελ ζαο ζεσξψ παηδάθη .... αιιά θη εγψ είκαη άλζξσπνο θαη .... 

 

Πξντζηάκελνο: Γελ είπα φηη δελ είζαη άλζξσπνο. Δίζαη φκσο ππάιιεινο θαη έρεηο ππνρξέσζε .... 

 

Τθηζηάκελνο: Τπάιιεινο, λαη! Όρη φκσο θαη ζθιάβνο! .... 
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Βίλαη εκθαλέο φηη έλαο ηέηνηνο δηάινγνο δελ δηεπθνιχλεη ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Καη νη δχν 

νκηινχληεο δελ απνηεινχλ ηνπο ηδαληθνχο ζπλνκηιεηέο. Καη νη δχν θέξνπλ έλα «βάξνο», ην νπνίν δελ 

απνθαιχπηνπλ θαη κηινχλ ζπκβνιηθά («παηδάθη», «ζθιάβνο», «άλζξσπνο»). Καη νη δχν δελ έρνπλ ηελ 

ππνκνλή λα αθνχζνπλ ελεξγεηηθά θαη ζπλεπψο λα εθθξάζνπλ επζέσο θαη άκεζα ή έζησ λα 

απνθξππηνγξαθήζνπλ ηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ώο δνχκε δηαθνξεηηθά ηνλ δηάινγν. 

 

Παξάδεηγκα: 2
ε
 εθδνρή 

 

 

Πξντζηάκελνο: Υηεο είπεο φηη ζήκεξα ζα κνπ έδηλεο ηελ εηζήγεζή ζνπ. Βιέπσ φκσο φηη δελ είλαη αθφκα 

έηνηκε. Σνπιάρηζηνλ ζα κπνξνχζεο λα κε ελεκεξψζεηο φηη ζα θαζπζηεξήζεηο. Γηαηί αιήζεηα ππάξρεη απηή 

ε θαζπζηέξεζε; 

 

Τθηζηάκελνο: Έρεηε δίθην ....  ζαο ππνζρέζεθα πσο ζήκεξα ζα έρσ έηνηκε ηελ εηζήγεζε. Πξφζεζή κνπ 

ήηαλ ζήκεξα ην πξσί λα ηελ νινθιεξψζσ, ήδε έρσ θάλεη έλα πξνζρέδην. Γπζηπρψο έθπγε φιν ην πξσηλφ 

ρσξίο λα ην θαηαιάβσ, δηφηη ήκνπλ αλαγθαζκέλνο λα απαληψ ζπλερψο ζην ηειέθσλν γηα λα δίλσ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Γη΄ απηφ θαη δελ βξήθα ην ρξφλν νχηε ηελ 

εηζήγεζή κνπ λα νινθιεξψζσ, αιιά νχηε θαη  λα έξζσ λα ζαο ελεκεξψζσ ζρεηηθά.  αο δεηψ ζπγγλψκε 

γηα φιε απηή ηελ αλαζηάησζε. Θα ήηαλ ρξήζηκν αχξην θάπνηνο ζπλάδειθνο λα κε αληηθαηαζηήζεη ζηηο 

ηειεθσληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ, ψζηε απεξίζπαζηνο λα ζπγθεληξσζψ θαη λα νινθιεξψζσ 

ηελ εηζήγεζε.  

 

Πξντζηάκελνο: Έρεηο δίθην! Αχξην έλαο ζπλάδειθφο ζνπ ζα ζε αληηθαηαζηήζεη ζην ηειέθσλν, ψζηε  λα 

κπνξέζεηο λα κνπ παξαδψζεηο ηελ εηζήγεζε. Θα ήζεια φκσο λα ηελ έρεηο εηνηκάζεη κέρξη ηηο 14.00 κ.κ. 

χκθσλνη; 

 

Τθηζηάκελνο: Ναη, βεβαίσο. Αχξην ηε ζπκθσλεκέλε ψξα ζα έρεηε ηελ εηζήγεζε.  
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ηε δεχηεξε εθδνρή ηνπ δηαιφγνπ νη ζπλνκηιεηέο παξαζέηνπλ κε εηιηθξίλεηα ν θαζέλαο ηηο δηθέο ηνπ 

αλάγθεο θαη βξίζθνπλ απφ θνηλνχ κηα ιχζε. Πξνζπαζνχλ λα αθνχζνπλ ελεξγεηηθά ν έλαο ηνλ άιινλ.  

 

 

2.1.6  Βαζηθνί ηξφπνη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο  

 Καηά ηε δηεμαγσγή ελφο δηαιφγνπ ππάξρνπλ ηξφπνη πνπ κπνξνχλ λα ηνλ δηεπθνιχλνπλ θαη λα ηνλ 

εληζρχζνπλ. Ώλ δειαδή ζέινπκε λα βειηηψζνπκε ηηο ηθαλφηεηέο καο ζην πιαίζην ηεο δηαπξνζσπηθήο 

καο επηθνηλσλίαο ππάξρνπλ ηερληθέο πνπ βνεζνχλ. Πξέπεη φκσο λα γλσξίδνπκε φηη νη ηερληθέο δελ 

απνηεινχλ  παλάθεηα,  αλ ε ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά καο ραξαθηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζε επηθνηλσληαθέο δπζιεηηνπξγίεο.  

I. Οη θαινπξναίξεηεο  εξσηήζεηο 

 

Αλ θάπνηνο καο αλαθνηλψλεη θάηη σο δεδνκέλν, δειαδή κε ηξφπν ζίγνπξν θαη θαηεγνξεκαηηθφ, ηφηε 

ρξήζηκν είλαη απφ ηελ πιεπξά καο λα κελ απαληήζνπκε ακέζσο ζεηηθά ή αξλεηηθά ζπκθσλψληαο ή 

δηαθσλψληαο καδί ηνπ, αιιά λα θάλνπκε κηα εξψηεζε επεμεγεκαηηθνχ ραξαθηήξα. Ξεθηλψληαο κε 

εξσηήζεηο πνπ επηδηψθνπλ λα μεθαζαξίζνπλ ην δήηεκα  δηεπθνιχλνπκε ην ζπλνκηιεηή καο λα καο εθζέζεη 

ηνπο ιφγνπο ηεο αξρηθήο ηνπ ζέζεο,  βνεζάκε παξάιιεια  ηνλ εαπηφ καο, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

άπνςή ηνπ θαη έηζη λα ζπλερηζζεί ν δηάινγνο κε αηηηνινγήζεηο θαη επηρεηξήκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δηεηζδχνπκε ζην ζέκα θαη δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα παξαπέξα πξνβιεκαηηζκφ.   

 

 

Παξάδεηγκα: 1
ε
 εθδνρή  

 

Α: ΄Δρσ εηνηκάζεη ηηο πξνηάζεηο κνπ, αιιά δελ ζέισ αθφκα λα παξνπζηάζσ ηελ εηζήγεζε ζηνλ 

ηκεκαηάξρε. Πηζηεχσ φηη κάιινλ είλαη λσξίο.  

Β: Ναη, είλαη λσξίο. Κξάηεζε ηηο πξνηάζεηο. 
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         ηελ πεξίπησζε απηή ν ΐ ζπλαηλεί ακέζσο ζηε ζέζε ηνπ Ώ. Ο ΐ δελ αληηιακβάλεηαη φηη ε 

θαηεγνξεκαηηθή ζέζε ηνπ Ώ (=δελ ζέισ αθφκα λα παξνπζηάζσ ηελ εηζήγεζε) εκπεξηέρεη θαη ζηνηρεία 

πνπ ππνθξχπηνπλ επηζπκία θαη αλάγθε ηνπ Ώ λα γίλεη κηα ζπδήηεζε (= πηζηεχσ, κάιινλ). Ο ΐ φκσο 

θιείλεη ηε ζπδήηεζε ρσξίο λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Ώ γηα κηα πεξαηηέξσ επηθνηλσλία. Θα 

κπνξνχζε ν ΐ λα αληηδξάζεη δηαθνξεηηθά: 

Παξάδεηγκα:   2
ε
 εθδνρή 

 

Α: ΄Δρσ εηνηκάζεη ηηο πξνηάζεηο κνπ, αιιά δελ ζέισ αθφκα λα παξνπζηάζσ ηελ εηζήγεζε  ζηνλ 

Σκεκαηάξρε. Πηζηεχσ φηη κάιινλ είλαη λσξίο.  

Β: Αλ δελ ζέιεηο λα παξνπζηάζεηο ζήκεξα ηελ εηζήγεζε κπνξείο λα ην αλαβάιεηο γηα ηηο ακέζσο επφκελεο 

κέξεο. Αιιά γηαηί πηζηεχεηο φηη είλαη λσξίο; 

Α: ΄Δρσ αθφκα πεξηζψξην ηεζζάξσλ εκεξψλ. 

Β: ίγνπξα έρεηο. Αιιά δελ λνκίδσ φηη ζα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα ηηο επφκελεο ηέζζεξηο κέξεο, ψζηε λα 

επεξεάζνπλ ηηο πξνηάζεηο ζνπ. 

Α: Οχηε θη εγψ ην λνκίδσ, αιιά ίζσο είλαη πξνηηκφηεξν λα θαζπζηεξήζσ ιίγν αθφκα ... 

Β: Θα ζε εμππεξεηνχζε θαιχηεξα απηή ε θαζπζηέξεζε; Μήπσο ζε απαζρνιεί θάηη; Ζ δνπιεηά πνπ έθαλεο 

ήηαλ δχζθνιε θαη είκαη ζίγνπξνο φηη ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιή. ε μέξσ θαη απφ άιιεο ππνρξεψζεηο 

ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεηο δηεθπεξαηψζεη κε επηηπρία. Αιιά ηψξα ζε βιέπσ θάπσο πξνβιεκαηηζκέλν…  

Θεσξείο φηη ζα κπνξνχζα εγψ λα ζε βνεζήζσ; 

Α: Ναη ... θνβάκαη ... Ξέξεηο,  θνπξάζηεθα πνιχ γηα λα δηακνξθψζσ κηα ηεθκεξησκέλε θαη αληηθεηκεληθή 

εηθφλα πξνθεηκέλνπ  λα ζπληάμσ απηέο ηηο πξνηάζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θνξκφ φινπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο .... Θεσξψ φηη είλαη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο δνπιεηέο κέρξη ηψξα ζηελ θαξηέξα κνπ θαη ζέισ 

φιε ε εηζήγεζή κνπ, ρσξίο αιινηψζεηο θαη αιιαγέο, λα θζάζεη ζην Γηεπζπληή... Πηζηεχσ φηη αλ ηελ 

παξαδψζσ ζηνλ Σκεκαηάξρε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή δελ ζα έρεη ρξνληθφ πεξηζψξην  λα ηελ αιιάμεη ... 

Ξέξεηο φηη κε ηνλ Σκεκαηάξρε έρνπκε δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζε αξθεηά θαίξηα ζεκεία  ... Σν πην πηζαλφλ 

ινηπφλ είλαη, αλ θαζπζηεξήζσ ηελ παξάδνζε,  λα θζάζεη ζην Γηεπζπληή ρσξίο αιινηψζεηο ... φπσο 

αθξηβψο ηελ έρσ ζπληάμεη ... θαη έρσ ηελ ειπίδα φηη ζα εθηηκήζεη ηδηαηηέξσο ηελ πξνζπάζεηά κνπ ... 

  ε απηή ηελ εθδνρή ηνπ δηαιφγνπ  ν ΐ βνεζά κε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ην δηάινγν, ψζηε ν Ώ φρη 

απιψο λα αηηηνινγήζεη ηελ απφθαζή ηνπ, αιιά επηπιένλ λα εθθξάζεη αλάγθεο θαη  πξνζδνθίεο. 
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II. Η ζύληνκε αλαθεθαιαίσζε 

 

Τπάξρνπλ ζπλνκηιεηέο, νη νπνίνη δηζηάδνπλ λα εθζέζνπλ ηελ νπζία ελφο ζέκαηνο θαη γπξλνχλ γχξσ-γχξσ  

απφ απηφ επαλαιακβάλνληαο ηα ίδηα. ηελ πεξίπησζε απηή γηα λα ηνλ δηεπθνιχλνπκε ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 

θάλνπκε εκείο κηα ζχληνκε πεξίιεςε, κηα αλαθεθαιαίσζε  ησλ φζσλ έρεη πεη πξνθεηκέλνπ λα ηνπ 

δείμνπκε φηη ηα έρνπκε αθνχζεη θαη θαηαλνήζεη. Γελ ζα ηνλ δηεπθνιχλακε λα ζπλερίζεη,  αλ επζέσο ηνπ 

ιέγακε φηη επαλαιακβάλεηαη θαη φηη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ νπζία, ή αλ ζπλερψο ηνπ ιέγακε έλα 

μεξφ «λαη» θνπλψληαο ηνπ θαηαθαηηθά ην θεθάιη καο. 

 

 

Παξάδεηγκα:  1
ε
 εθδνρή 

 

Α: Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ππάξρεη έλα αξλεηηθφ θιίκα ζηελ εξγαζία κνπ. 

Β: Ναη ... 

Α: Δδψ θαη αξθεηφ θαηξφ έρσ ηελ αίζζεζε φηη θη εγψ θαη νη άιινη ζπλάδειθνη δελ έρνπκε πνιχ φξεμε ... 

Β: Ναη ... 

Α: Τπάξρεη θάηη ... ζαλ κηδέξηα ... Γελ μέξσ ... Πάλησο,  ηίπνηα δελ κνπ θαίλεηαη ζεηηθφ ... 

Β: Ναη ... 

Α: Απφ ην πξσί κέρξη ην κεζεκέξη, πνπ ζα ζρνιάζσ, ην θιίκα δελ είλαη φπσο παιηά ... 

Β: Ναη ... Μνπ ην είπεο ήδε πνιιέο θνξέο 

 

 

           

         Ο Ώ επαλαιακβάλεηαη θαη ν ΐ απιψο αθνχεη ρσξίο λα βνεζά ην ζπλνκηιεηή ηνπ λα μεδηπιψζεη ην 

πξφβιεκά ηνπ.  Θα κπνξνχζε ν ΐ λα θάλεη κηα ζχληνκε επαλάιεςε, ψζηε λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ Ώ λα εμεγήζεη ηηο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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Παξάδεηγκα:  2
ε
 εθδνρή 

Α: Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ππάξρεη έλα αξλεηηθφ θιίκα ζηελ εξγαζία κνπ. 

Β: Ναη ... 

Α: Δδψ θαη αξθεηφ θαηξφ έρσ ηελ αίζζεζε φηη θη εγψ θαη νη άιινη ζπλάδειθνη δελ έρνπκε πνιχ φξεμε ... 

Β: Ναη... 

Α: Τπάξρεη θάηη ... ζαλ κηδέξηα ... Γελ μέξσ ... Πάλησο,  ηίπνηα δελ κνπ θαίλεηαη ζεηηθφ ... 

Β: Ναη, ζίγνπξα θάηη αξλεηηθφ ππάξρεη ζην ρψξν εξγαζίαο ζνπ. Μηα κηδέξηα, έλα θιίκα θάζε άιιν παξά 

επλντθφ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ απνγνήηεπζε πνπ ζε δηαθαηέρεη. πρλά ζε βιέπσ 

πξνβιεκαηηζκέλν.  

Α: Ξέξεηο έρνπλ γίλεη αιιαγέο. Σξεηο ζπλάδειθνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε άιιε Γηεχζπλζε κε απνηέιεζκα ην 

αληηθείκελφ ηνπο λα ην αλαιάβνπκε νη ππφινηπνη. Καλέλαο καο φκσο δελ ην γλσξίδεη θαη ζπλερψο έρνπκε 

πξνβιήκαηα. Ο έλαο ηα θνξηψλεη ζηνλ άιινλ ... Γελ έρνπκε θαηαθέξεη λα θάλνπκε κηα θαηαλνκή κεηαμχ 

καο ... Δλησκεηαμχ καο ήξζε θαηλνχξγηνο πξντζηάκελνο πνπ δελ έρεη εκπεηξία .... είλαη θαη αξθεηά 

δχζθνινο ... ψξεο –ψξεο γίλεηαη απηαξρηθφο ... 

ηελ πεξίπησζε απηή ν ΐ κε ηε ζχληνκε επηβεβαίσζε θαη επαλάιεςε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Ώ λα 

αξρίζεη λα μεδηπιψλεη πην πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ. 

 

III. Η βνήζεηα γηα ηελ αλάδεημε ζπλαηζζεκάησλ 

 

Ηδηαίηεξα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο είλαη ζεκαληηθφ νη άλζξσπνη λα εθθξάδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά. 

Πνιιέο θνξέο φκσο πξνηηκνχλ λα κελ δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Δίλαη ρξήζηκν λα 

δηεπθνιχλνπκε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπο ζπλνκηιεηέο καο. ηελ πεξηγξαθή δειαδή κηαο θαηάζηαζεο 

απφ ηνλ άιινλ ζα κπνξνχζακε σο ππφζεζε ή σο εξψηεζε λα ζέζνπκε έλα ζπλαίζζεκα. Με ηνλ ηξφπν 
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απηφ δείρλνπκε ζην ζπλνκηιεηή καο φηη θαηαλννχκε φζα καο ιέεη θαη έηζη βνεζάκε, ψζηε λα ζπλερηζζεί ν 

δηάινγνο δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζζεί ζπλαηζζεκαηηθά.  

Παξάδεηγκα:  1
ε
 εθδνρή 

 

 

Α: Πεξίκελα κε κεγάιε ραξά λα γίλεη ε εθδήισζε. ΄Οπσο φκσο εμειίρζεθαλ ηα πξάγκαηα ... 

Β: Δ θαιά, δελ πεηξάδεη. Μσξέ, κελ αζρνιείζαη! 

 

 

 

Ο Ώ πξνζπαζεί λα εθθξάζεη έλα ζπλαίζζεκά ηνπ, αιιά ν ΐ δελ ζπλδξάκεη κε ηελ απάληεζή ηνπ ζε 

απηή ηελ πξνζπάζεηα. Ο ΐ ζα κπνξνχζε λα δηαηππψζεη κηα εξψηεζε πνπ λα εκπεξηέρεη δηεπθξηλίζεηο 

γηα πηζαλά ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ. 

 

Παξάδεηγκα:  2 
ε
 εθδνρή 

 

Α: Πεξίκελα κε κεγάιε ραξά λα γίλεη ε εθδήισζε. ΄Οπσο φκσο εμειίρζεθαλ ηα πξάγκαηα ... 

Β: Αηζζάλεζαη απνγνεηεπκέλνο απφ ηε ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ; ΄Ηζσο θαη ιίγν πξνδνκέλνο; Ννκίδσ φηη 

ηελ ίδηα απνγνήηεπζε ζα αηζζαλφηαλ ν θαζέλαο καο ζηε ζέζε ζνπ. 

Α: Πξνδνκέλνο δελ ζα ην έιεγα. Αιιά απνγνεηεπκέλνο λαη. Καη πηθξακέλνο ζα έιεγα. Γηαηί γλσξίδεηο φηη 

είρα δνπιέςεη ζθιεξά γηα λα γίλεη απηή ε εθδήισζε φζν θαιχηεξα γηλφηαλ. Σα ρξνληθά πεξηζψξηα ήηαλ 

κηθξά. Γελ κπνξνχζα λα θάλσ ηίπνηα θαιχηεξν. Φξφληηζα λα έρνπκε θαιφ θαγεηφ θαη κνπζηθή ζηελ 

εθδήισζε. ΄Ζηαλ αδχλαην λα πξνιάβσ, ψζηε λα έρνπκε θαη αλακλεζηηθά δψξα. Γη΄ απηφ απνγνεηεχηεθα, 

φηαλ κεξηθνί ζπλάδειθνη, θαζψο έθεπγαλ, κνπ επεζήκαλαλ απηή ηελ έιιεηςε. 

Β: Πηζηεχσ φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα δψζεηο απηέο ηηο δηεπθξηλίζεηο. Δπθαηξίεο ζα ζνπ δνζνχλ ηηο επφκελεο 

κέξεο. Σελ άιιε βδνκάδα έρνπκε ζπλέιεπζε. Ννκίδσ φηη  απηνί νη ζπλάδειθνη πνπ ζνπ «ρηχπεζαλ» ηελ 
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έιιεηςε δψξσλ, ηειηθά ζα θαηαιάβνπλ πφζν θνπξάζηεθεο θαη ζα εθηηκήζνπλ δηαθνξεηηθά ηελ πξαγκαηηθά 

σξαία εθδήισζε πνπ καο νξγάλσζεο ζε ρξφλν ξεθφξ! 

 

 

IV. Η ζύληνκε παύζε 

 

 

Πνιιέο θνξέο έλαο δηάινγνο κπνξεί λα «δηαζσζεί» κε ηε ζησπή. Ζ ζπλέρηζε ηεο δηεμαγσγήο κηαο 

ζπδήηεζεο κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ κηα  ζχληνκε δηαθνπή. Αλ δειαδή  έλαο ζφξπβνο δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηε ζπλνκηιία, ηφηε κπνξνχλ νη ζπλνκηιεηέο λα δηαθφςνπλ γηα ιίγν έσο φηνπ είηε ν ζφξπβνο 

ζηακαηήζεη, είηε βξνπλ θάπνηα ιχζε. Σα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο δελ πξνέξρνληαη κφλν απφ εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο, αιιά θαη απφ ελδνγελείο, φπσο: κπνξεί νη ζπλνκηιεηέο λα έρνπλ θνπξαζζεί, νπφηε εκθαλίδνπλ 

αδπλακία ζπγθέληξσζεο, ή δελ ζέινπλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ή αθφκα 

κπνξεί θάπνηνο απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο γηα λα αλαθνηλψζεη απηφ πνπ ζέιεη λα ρξεηάδεηαη ιίγν ρξφλν 

πξνθεηκέλνπ λα ζθεθηεί θιπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο κηα κηθξή ζησπή, κηα ζύληνκε παύζε ηνπ δηαιφγνπ 

κπνξεί λα βνεζήζεη. Μπνξεί δειαδή λα είλαη πην παξαγσγηθή γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαιφγνπ ε ζησπή, 

παξά ε «πίεζε» λα ζπλερίζνπκε. Αζθαιψο είλαη απαξαίηεην λα δψζνπκε ζηνπο ζπλνκηιεηέο καο λα 

θαηαιάβνπλ φηη πξνηηκάκε κηα κηθξή παχζε, γηαηί ηε ζησπή καο κπνξεί λα ηελ εθιάβνπλ σο «ελφριεζε» ή 

«αδηαθνξία». Γειαδή ε ζχληνκε απηή ζησπή ζα πξέπεη λα έρεη ηελ «ζπλαίλεζε» φισλ ησλ ζπλνκηιεηψλ. 

 

2.1.7  Θεηηθνί θαη αξλεηηθνί ρεηξηζκνί   

 

Ώξθεηά ζπρλά ζηηο ζπδεηήζεηο καο πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ ηηο δηθέο καο. Βκείο 

πξνζπαζνχκε λα ππεξακπλζνχκε ησλ ζέζεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ καο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. Οη ηξφπνη απηνί άιινηε κπνξεί λα εκπεξηέρνπλ ζεηηθά ζηνηρεία θαη άιινηε αξλεηηθά. ηε 

ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη πην ζπρλνί ρεηξηζκνί πνπ θάλνπκε θη άιινηε κπνξεί λα είλαη γφληκνη, άιινηε 

φκσο φρη. Βμαξηάηαη απφ ην πψο ζα δηαρεηξηζζνχκε ηελ θάζε ηαθηηθή. 
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Μηα αξθεηά ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή ζε έλα δηάινγν πνπ δηαηππψλνληαη αληίζεηεο  απφςεηο είλαη  ζηελ αξρή 

λα ιέκε «λαη» δίλνληαο ηελ εληχπσζε ζην ζπλνκηιεηή καο φηη κπνξεί, πηζαλφλ, ίζσο  θαη λα ζπκθσλνχκε, 

φκσο  ζηε ζπλέρεηα λα παξαζέηνπκε  ην «αιιά» γηα λα δηαηππψζνπκε ηα ζεκεία πνπ δελ καο επηηξέπνπλ 

λα ζπκθσλήζνπκε. Αζθαιψο απηή ε ηαθηηθή είλαη αξθεηά δηπισκαηηθή θαη απνηειεί έλαλ ήπην ρεηξηζκφ 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηάινγνο εκπεξηέρεη αληηηηζέκελεο απφςεηο. Αλ φκσο δελ ρεηξηζηνχκε ζσζηά απηή 

ηελ ηαθηηθή θαη δψζνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξψηε καο δήισζε, δειαδή ζην «λαη» ή ζε άιιεο 

αληίζηνηρεο, φπσο «έρεηο δίθην», «αζθαιψο», «ζσζηά», ηφηε ππάξρεη ν   θίλδπλνο  λα κπεξδέςνπκε ην 

ζπλνκηιεηή καο. Αλ κάιηζηα ν ζπλνκηιεηήο καο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ζέιεη λα θξαηήζεη κφλν ηελ αξρηθή 

καο δήισζε, ρσξίο λα κεηξήζεη ην «αιιά» πνπ αθνινπζεί, ηφηε ηνπ αθήλνπκε ηα ζρεηηθά πεξηζψξηα. Θα 

πξέπεη πάληα λα έρνπκε ππφςε φηη δηάινγνο δελ ζεκαίλεη ηαχηηζε απφςεσλ, νχηε αγσληψδε πξνζπάζεηα 

λα δηαηεξήζνπκε κηα αξκνλία, γηαηί ππάξρεη ν  θίλδπλνο λα κελ μεθαζαξηζζνχλ νη ζέζεηο καο.  Γελ πξέπεη 

πνηέ ελ νλφκαηη κηαο ππνηηζέκελεο εξεκίαο λα κηιάκε κε αζάθεηεο θαη ππνλννχκελα θαη έηζη λα κέλνπλ νη 

ζπλνκηιεηέο καο κε ζνιέο εηθφλεο. Απφ ην δηάινγν πξέπεη λα πξνθχπηνπλ νη πξαγκαηηθέο δηαθνξέο θαη λα 

γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο κε νξζνινγηθά επηρεηξήκαηα. Αλ ινηπφλ δηαπηζηψζνπκε φηη ν ζπλνκηιεηήο καο 

κέλεη κε ηελ εληχπσζε πηζαλήο ζπκθσλίαο καο, ελψ απηφ δελ καο αληηπξνζσπεχεη, ηφηε νθείινπκε κε 

ζαθήλεηα, ρσξίο πεξηζηξνθέο θαη πάληα κε επηρεηξήκαηα λα ηνπ δηεπθξηλίζνπκε φηη δελ ζπκθσλνχκε 

εθζέηνληαο κε αθξίβεηα θαη θαζαξφηεηα ηηο ζέζεηο καο. 
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Δπίζεο,  ζε πεξηπηψζεηο δηαιφγσλ κε αληηπαξαζέζεηο απφςεσλ πξνηηκάκε κε γεληθνύ ηύπνπ απαληήζεηο 

λα απνθχγνπκε άκεζεο απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Μπνξεί πξάγκαηη λα ρξεηάδεηαη λα ην 

θάλνπκε, γηαηί ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ αλ έλα κεκνλσκέλν γεγνλφο απνθνπεί απφ ην γεληθφηεξν 

πιαίζην ηειηθά λα αιινηψλεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Μπνξεί δειαδή ην κεκνλσκέλν γεγνλφο  λα ρξεηάδεηαη 

λα ην εληάμνπκε ζε έλα γεληθφηεξν εξκελεπηηθφ ζρήκα πξνθεηκέλνπ λα ην απνδψζνπκε ζηε ζσζηή ηνπ 

δηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε απηή ε γελίθεπζε είλαη απαξαίηεηε θαη ε αληηπαξάζεζε λα είλαη δεκηνπξγηθή 

κέζα απφ ηε γελίθεπζε. Δδψ ε γελίθεπζε δελ απνηειεί ππεθθπγή. ε άιιεο φκσο πεξηπηψζεηο ε γελίθεπζε 

δελ είλαη παξά ε πξνζπάζεηά καο λα μεθχγνπκε απφ ηελ άκεζε απάληεζε επί ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

δεηήκαηνο. ΄Οηαλ ινηπφλ ππεθθεχγνπκε απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαη εηδηθφ ζέκα δίλνληαο αφξηζηεο 

απαληήζεηο, ηφηε δελ βνεζάκε ζηε δεκηνπξγηθή δηεμαγσγή ηνπ δηαιφγνπ, δηφηη ν ζθνπφο δελ είλαη λα 

θξχςνπκε ηηο φπνηεο δηαθσλίεο, αιιά λα ηηο αλαδείμνπκε κε επηρεηξήκαηα. 
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 Οη εξσηήζεηο απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ δηαιφγνπ θαη επνκέλσο ηεο επηθνηλσλίαο. Ο ρεηξηζκφο ηνπο φκσο 

πξνζδηνξίδεη ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή πξννπηηθή ελφο δηαιφγνπ. ηηο πεξηπηψζεηο δηαθσληψλ πνπ  ν έλαο 

ζπλνκηιεηήο  θάλεη ζπλερψο εξσηήζεηο  ρσξίο  λα εθθξάδεη θάπνηα ηεθκεξησκέλε άπνςε, ηφηε νη 

εξσηήζεηο κάιινλ δελ ζπκβάιινπλ ζε έλα γφληκν δηάινγν. Δπεηδή ζηελ νπζία δηαθσλεί κε ην ζπλνκηιεηή 

ηνπ πξνζπαζεί κε  ζπλερείο εξσηήζεηο θαη κάιηζηα κνλνιεθηηθέο («γηαηί», πψο», «απφ πνχ ην 

ζπκπεξαίλεηο» θιπ.) λα ηνλ θέξεη ζε δχζθνιε ζέζε. Σν λα ζέηνπκε φκσο ζπλέρεηα εξσηήζεηο ζηνλ άιινλ 

σο έλα είδνο αλάθξηζεο, αθελφο δελ βνεζά ζηε δηεμαγσγή ελφο δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ, αθεηέξνπ 

απνδεηθλχεη ηε δηθή καο αδπλακία λα επηρεηξεκαηνινγήζνπκε γηα ηε δηαθσλία καο. Ο ζπλνκηιεηήο πνπ 

ηνλ ππνβάιινπκε ζε ζπλερείο εξσηήζεηο κπνξεί λα καο αληηζηξέςεη ηελ απάληεζε κε εξψηεζε θαη ηφηε 

ζίγνπξα ζα βξεζνχκε ζε δχζθνιε ζέζε, γηαηί δελ ζα κπνξνχκε λα δψζνπκε κηα νινθιεξσκέλε απάληεζε. 

Βεβαίσο ζηηο πεξηπηψζεηο δηαθσληψλ νη εξσηήζεηο είλαη απαξαίηεηεο θαη ελδείθλπληαη σο ηαθηηθή 

ρεηξηζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Γειαδή φηαλ νη εξσηήζεηο απνβιέπνπλ ζην 

λα πάξνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, λα δηεπθξηληζζνχλ απφςεηο, λα επεμεγεζνχλ ζθνηεηλά ζεκεία, 

ηφηε είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο γηα λα ππνζηεξίμνπκε ηηο δηθέο καο απφςεηο. 
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Αξθεηά ζπρλά πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπκε ηελ νξζφηεηα ησλ ζέζεσλ καο επηθαινχκαζηε θάπνην 

«κεγάιν όλνκα», ζπλήζσο έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πλεχκαηνο, έλαλ θηιφζνθν, έλαλ πνηεηή, έλαλ 

επηζηήκνλα. Δληζρχνπκε δειαδή ηελ άπνςή καο κέζσ κηαο κεγάιεο πξνζσπηθφηεηαο, κέζσ ελφο άιινπ. 

Καη΄  αξρήλ αλ αηζζαλφκαζηε ζίγνπξνη γηα απηά πνπ ιέκε θαη έρνπκε νη ίδηνη επηρεηξήκαηα, ηφηε ε 

αλαθνξά ζε κηα κεγάιε πξνζσπηθφηεηα δελ βιάπηεη. Αλ φκσο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ απζεληία, γηαηί εκείο 

δελ δηαζέηνπκε ηα επηρεηξήκαηα γηα λα ππνζηεξίμνπκε ηηο ζέζεηο καο, ηφηε απηφ ζα αλαδεηρζεί ζηελ 

πνξεία ηεο ζπδήηεζεο. Δίλαη ινηπφλ πξνηηκφηεξν λα επεμεξγαζζνχκε ηηο δηθέο καο αληηιήςεηο, παξά λα 

αλαδεηνχκε θξάζεηο άιισλ γηα λα εληζρχζνπκε ηελ παξνπζία καο ζε κηα ζπδήηεζε.  
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Αξθεηέο θνξέο νξηζκέλνη πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζε κηα ζπδήηεζε κε αληηπαξαζέζεηο εθαξκφδνπλ 

ηελ ηαθηηθή ηεο αλαδήηεζεο «νπαδώλ». Σν ζεκείν ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζην λα δεκηνπξγήζνπκε ην «δηθφ 

καο» πεξηβάιινλ ππνζηήξημεο θαη ζην λα κελ απνκνλψζνπκε ην ζπλνκηιεηή καο σο «θπζηθφ αληίπαιν» 

είλαη πνιχ δχζθνιν. Δίλαη κελ ζεκηηφ λα αλαδεηνχκε ζπκκάρνπο, αιιά δελ είλαη ζεκηηφ λα ηνπο 

αλαδεηνχκε ζχκθσλα κε ηελ αθξαία δηπνιηθή ηαθηηθή ηνπ ζρήκαηνο «θίινο – ερζξφο». Ζ δπζθνιία απηνχ 

ηνπ ρεηξηζκνχ καο νδεγεί  ζπρλά ζην λα εθαξκφδνπκε ηελ ηαθηηθή ηνπ «εζσηεξηθνχ ερζξνχ». Απηφο πνπ 

δηαθσλεί καδί καο παξνπζηάδεηαη σο θαη «επηθίλδπλνο» γηα ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο ζηελ νπνία 

πξνζδίδνπκε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηδηψμεηο. Με ζηεξενηππηθνχ ραξαθηήξα δειψζεηο πξνζπαζνχκε 

λα απνκνλψζνπκε ην ζπλνκηιεηή πνπ δηαθσλεί καδί καο θαη ζηε ζπλέρεηα επηθαινχκελνη ην «εκείο» 

εληάζζνπκε απηφκαηα ηνπο ππφινηπνπο ζηελ άπνςή καο. Αζθαιψο απηή ε ηαθηηθή δελ βνεζά ψζηε λα 

δηεμαρζεί κηα εηιηθξηλήο θαη θαινπξναίξεηε ζπδήηεζε. Τπνθξχπηεη κάιηζηα απηαξρηθνχ ηχπνπ ζηνηρεία 

ζηελ πξνζσπηθφηεηα απηψλ πνπ ηελ εθαξκφδνπλ. Σν λα αθπξψλεηαη ε αληίζεηε άπνςε κε ηέηνηεο  

κεζφδνπο  ζπληζηά ηελ πιένλ αληηεπηθνηλσληαθή κνξθή δηαιφγνπ. 

 

 

χλνςε 

 Δ ελεξγεηηθή αθξφαζε πξνυπνζέηεη θαηαλφεζε ηνπ άιινπ, δειαδή απνδνρή  ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, θαζψο  θαη θξηηηθή ζηάζε 

 

 Τπάξρνπλ ζηνηρεηψδεηο ηερληθέο πνπ βνεζνχλ ηνλ δηάινγν, φπσο νη θαινπξναίξεηεο 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, νη ζχληνκεο αλαθεθαιαηψζεηο, ε ππνβνήζεζε έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ, 

νη ζχληνκεο παχζεηο. κσο παξακέλνπλ ηερληθέο, δειαδή αλ ε ζπγθξφηεζή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο κε αλνρήο έλαληη ηνπ άιινπ, ηφηε ε επηθνηλσλία παξακέλεη δπζρεξήο 

 

 Οη απφςεηο κπνξνχλ λα παξνπζηαζζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ 

δηαθσλίεο θαη αληηπαξαζέζεηο νη ρεηξηζκνί γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ απφςεσλ άιινηε κπνξεί λα είλαη 

ζεηηθνί θη άιινηε αξλεηηθνί. Βμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπο εθαξκφζνπκε  θαη ηειηθά απφ ηε 

ζπγθξφηεζή καο. 
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Άζθεζε – Γξαζηεξηφηεηα 

1. Βίζηε εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπρλά έρεηε δηαθσλίεο,  είηε σο πξνο ηε ζηξαηεγηθή ζαο,  

είηε σο πξνο ηελ ηαθηηθή δηεθδίθεζεο αηηεκάησλ ζαο. ηαλ δηεμάγεηε δηαιφγνπο ζην πιαίζην ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο ζαο δξάζεο νη αληηπαξαζέζεηο είλαη αλαπφθεπθηεο. Μπνξείηε λα εληνπίζεηε 

ρεηξηζκνχο, ζεηηθνχο ή αξλεηηθνχο, πνπ έρεηε  βηψζεη, είηε ηνπο έρεηε εθαξκφζεη νη ίδηνη, είηε 

ζπλάδειθνί ζαο;  

 

 

2.1.8  Ζ   επαγγεικαηηθή επηθνηλσλία 

Πφηε ε επηθνηλσλία ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο γίλεηαη δχζθνιε, πψο κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ηηο 

πηζαλφηεηεο απνηπρίαο, πψο πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλα ηα κελχκαηα, πψο λα ρεηξηδφκαζηε ηε κε 

ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη πψο νξγαλψλνπκε  θαη ζπληνλίδνπκε  ζπζθέςεηο.  

2.1.9 Πφηε ε επαγγεικαηηθή επηθνηλσλία γίλεηαη πην δχζθνιε  

 

1. ΄Οηαλ είκαζηε αζαθείο 

 

Δ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία πξψηα απ΄ φια πξνυπνζέηεη λα είκαζηε ζαθείο. ΄Οζν πην αθξηβείο 

είκαζηε σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηφο καο, ηφζν θαιχηεξε επηθνηλσλία επηηπγράλνπκε. Οη 

αφξηζηεο  εθθξάζεηο κπεξδεχνπλ ηνλ δέθηε θαη κπινθάξνπλ ηελ επηθνηλσλία. Εδηαίηεξα ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν νη αζάθεηεο επηθέξνπλ πξνβιήκαηα  ζηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Παξαδείγκαηα 

 

Αλ γξάθακε κηα αλαθνίλσζε γηα ζπλάληεζε θαη δελ αλαθέξακε ηνλ ηφπν  ή  ηνλ ρξφλν ή αθφκα αλ 

ππνθξχπηακε ην πεξηερφκελν,  πξνθεηκέλνπ λα κε ην γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα λα κελ έρνπκε 

ηεθκεξησκέλεο αληίζεηεο απφςεηο, ηφηε ην κήλπκά καο δελ είλαη ζαθέο.  
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΄Δρεηε εηνηκάζεη κηα εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα π.ρ. γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο Γηεχζπλζήο ζαο ην επφκελν δίκελν.  Γίλεηαη ε ζχζθεςε θαη αθνχ σο νκηιεηήο έρεηε νινθιεξψζεη ηελ 

εηζήγεζή ζαο,  ζηε ζπλέρεηα πεξηκέλεηε ηελ άπνςε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή.  Σφηε  ηνλ αθνχηε λα ιέεη: 

«΄Δρεηε θάλεη κηα ελδηαθέξνπζα εηζήγεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαθνινπζήζνπκε ηηο γεληθφηεξεο 

εμειίμεηο θαη λα ιάβνπκε ππφςε ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο. Τπάξρνπλ θάπνηνη ελδνηαζκνί σο πξνο νξηζκέλα 

δεηήκαηα πνπ ζέζαηε, αιιά ζα ηα δνχκε». Ζ απάληεζε πνπ πήξαηε εκπεξηέρεη έλα ζσξφ αζάθεηεο. Πνηεο 

είλαη νη «πηζαλέο επηπηψζεηο»,  πνησλ ζπγθεθξηκέλα «εμειίμεσλ» απφ φιεο πνπ αλαθέξαηε θαη  πψο ζα 

ιεθζνχλ ππφςε; Πνηνη είλαη απηνί νη «ελδνηαζκνί» θαη ζε πνηα  «δεηήκαηα»; Με άιια ιφγηα ν Γεληθφο 

Γηεπζπληήο ζαο  έζηεηιε έλα αζαθέο κήλπκα.  

  

 

2. Όηαλ ε γεληθόηεξε ζπκπεξηθνξά καο πξνζβάιιεη, απσζεί θαη  

γεληθά δεκηνπξγεί δπζιεηηνπξγίεο 

 

Παξάδεηγκα 

 

 

Πψο ζα ζαο θαηλφηαλ αλ θάπνηνο ζαο έιεγε: «Δζείο είζηε έλα ρξφλν ζηελ ππεξεζία καο θαη ζαο είλαη 

αδχλαην λα θαηαλνήζεηε ην ζέκα». ΄Ζ πψο ζα ζαο θαηλφηαλ αλ θάπνηνο πνπ δηαθσλεί καδί ζαο δελ 

επηρεηξεκαηνινγεί, αιιά κφλν ζαο θάλεη ζπλερείο θαη κνλνιεθηηθέο εξσηήζεηο (=γηαηί ην ιεο; Απφ πνχ ην 

ζπκπεξαίλεηο; θιπ.) ή ζπλερψο ζαηηξίδεη θαη εηξσλεχεηαη; 

 

 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη πνπ κπινθάξεηαη  ε επηθνηλσλία εμ αηηίαο  ηεο ζπκπεξηθνξάο  καο. Οη 

ζρεηηθέο αλαθνξέο έρνπλ γίλεη ζην 3
ν
 θπξίσο  θεθάιαην. Πάλησο αλ θάπνηεο θνξέο ζην παξειζφλ 
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έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηέηνηα πξνβιήκαηα, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ ζε κειινληηθέο πξνζπάζεηέο καο γηα 

κηα θαιχηεξε επηθνηλσλία λα έρεη παξακείλεη ε αξλεηηθή καο εηθφλα θαη ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα απφ 

κέξνπο καο γηα λα ηελ αλαηξέςνπκε . 

 

3. Όηαλ επηιέγνπκε ιάζνο κέζνδν 

 

Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα επηιέμνπκε κηα κέζνδν γηα λα επηθνηλσλήζνπκε πνπ φκσο δελ ηαηξηάδεη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε. 

 

Παξαδείγκαηα 

 

 

Δίζηε Γηεπζπληήο θαη γηα ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ιέηε ζηνλ Τπνδηεπζπληή λα δψζεη εθ κέξνπο ζαο 

ηηο επρέο ζαο ζην πξνζσπηθφ, ηφηε ζίγνπξα επηιέμαηε ιάζνο κέζνδν. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα ηαηξηάδεη 

ζε κηα άιιε πεξίζηαζε, φρη φκσο γηα ηηο επρέο ζαο. Απηέο πξέπεη ν ίδηνο λα ηηο εθθξάζεηε. 

Πξέπεη λα εηδνπνηήζεηε εληόο ηεο εκέξαο  12 ζπλεξγάηεο ζαο γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κηαο 

ζχζθεςεο πνπ ζα γίλεη ηελ επφκελε εβδνκάδα  θαη επηιέγεηε λα ηειεθσλήζεηε. Λάζνο κέζνδν επηιέμαηε. 

Ζ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κπνξεί λα ελδείθλπηαη,  αλ πξέπεη γηα πξψηε θνξά λα κηιήζεηε κε θάπνηνλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ελεκεξψζεηε γηα κηα πηζαλή ζπλεξγαζία πνπ ζα επηζπκνχζαηε λα έρεηε καδί ηνπ, φρη 

φκσο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε. ίγνπξα ζα ζπαηαιήζεηε παξά πνιχ ρξφλν. Δπηπιένλ κπινθάξεηαη 

ε επηθνηλσλία ζαο, γηαηί είηε θάπνηνλ είλαη πηζαλφ λα μεράζεηε, είηε ζε έλα απφ ηα ηειεθσλήκαηά ζαο λα 

κελ πείηε θάπνην απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θιπ. Σν fax ή ην  e-mail είλαη νη ζσζηνί κέζνδνη 

γηα ηελ πεξίζηαζε. 

Αλ ζέιεηε επηβεβαίσζε ηεο ζπκκεηνρήο κπνξείηε ηηο επφκελεο εκέξεο λα ηειεθσλήζεηε. 
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2.1.10 Πψο λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηηο πηζαλφηεηεο απνηπρίαο φηαλ ζηέιλνπκε κελχκαηα ζε επξχ 

θνηλφ   

 

 

1. Να έρνπκε θαζνξίζεη ηνπο ζηόρνπο καο 

 

ε θάζε κήλπκά καο ππάξρεη έλα θεληξηθφ ζεκείν, ν ζηφρνο καο. Πξέπεη ινηπφλ πάληα λα ζπκφκαζηε 

ην ζηφρν πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε.  

Παξάδεηγκα 

 

Αλ θαιέζεηε ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηφο ζαο γηα λα ζπδεηήζεηε καδί ηνπ  ην ζέκα ηνπ σξαξίνπ κε ζηφρν 

ηελ αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ , ηφηε ζα πξέπεη λα επηζεκάλεηε φρη απιψο ηηο πηζαλέο αξγνπνξίεο, 

αιιά θπξίσο ην ηη ζα δηεθπεξαηψζεη ν θάζε ππάιιεινο. Γηαθνξεηηθά ζα ηειεηψζεη ε ζπλάληεζε θαη νη 

ππάιιεινη δελ ζα γλσξίδνπλ «γηαηί αθξηβψο ζπδεηήζαηε». Αλ δελ μεθαζαξίζεηε ην ζηφρν ζαο, δειαδή ην 

παξαγφκελν έξγν απφ θάζε ππάιιειν, έζησ θη αλ ιχζεηε ην πξφβιεκα ηεο θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο, 

ηφηε έρεηε απνηχρεη. 

 

2. Να γλσξίδνπκε ηνπο απνδέθηεο ηνπ κελύκαηόο καο 

 

Πξνζπαζνχκε λα πιεξνθνξεζνχκε φζα ζηνηρεία πεξηζζφηεξα είλαη δπλαηφλ γηα ηνπο απνδέθηεο ηνπ 

κελχκαηφο καο. Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε: 

 Πξψηεο πιεξνθνξίεο γηα: 

- Διηθία 

- Μνξθσηηθφ επίπεδν 

- Φχιν 

- Ώλ γλσξίδνπλ θαη ηη ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ κελχκαηφο ζαο 

-   Αηάγλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο: 

- Τπάξρεη θάπνηνο πνπ ζαο εθηηκά ή ζαο ζπκπαζεί; 

- Τπάξρεη θάπνηνο πνπ ζπζηεκαηηθά δηαθσλεί; 
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- Τπάξρεη θάπνηνο πνπ έρεη ρξήζηκεο ηδέεο; 

- Τπάξρεη θάπνηνο πνπ αηζζάλεηαη φηη απεηιείηαη θαη ζακπνηάξεη νηηδήπνηε δελ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

ίδην; 

- Τπάξρεη θάπνηνο πνπ έρεη θηινδνμίεο, επηδεηά πξναγσγή θαη κπνξεί λα ζαο θαλεί ρξήζηκνο;     

θιπ. 

Αειαδή πξνζπαζήζηε  λα θαηαλνήζεηε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζην νπνίν απεπζχλεζηε. ζα 

πεξηζζφηεξα γλσξίδνπκε, ηφζν πην απνηειεζκαηηθνί κπνξνχκε λα είκαζηε ζηελ επηθνηλσλία καο. 

3. Να έρνπκε ρξνλνκεηξήζεη ην κήλπκά καο – αλ πξόθεηηαη γηα νκηιία, παξνπζίαζε 

Ώλ πξφθεηηαη ζε κηα επίζεκε ζχζθεςε ή ζε έλα ζπλέδξην ή ζε κηα εκεξίδα λα θάλεηε κηα εηζήγεζε, κηα 

δειαδή εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλε νκηιία, ζα πξέπεη λα ηελ έρεηε ρξνλνκεηξήζεη. Γηαηί αλ 

μεπεξάζεηε ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν ζαο, ηφηε είλαη πηζαλφλ λα ζαο δηαθφςνπλ θαη λα κελ πξνιάβεηε λα 

νινθιεξψζεηε φια φζα ζα ζέιαηε λα πείηε ζην αθξναηήξηφ ζαο. Βπίζεο ππνινγίζηε  παξαπάλσ 4-5 

ιεπηά γηα πηζαλέο παχζεηο, γηα ηνπνζέηεζε δηαθαλεηψλ θιπ. 

4. Αλ κπνξείηε....ζπκεζείηε λα εθαξκόζεηε θαη κεξηθέο άιιεο ζπκβνπιέο 

Πώο λα «δηαβάδεηε» ην θείκελό ζαο 

ηαλ έρεηε κηα πξνθαζνξηζκέλε εηζήγεζε, κηα νκηιία, κελ θάλεηε απλεπζηί αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ 

ζαο, αιιά λα ην δηαβάδεηε ζαλ λα ην ζπκβνπιεχεζηε. ίγνπξα δελ έρνπλ φινη νη άλζξσπνη ην ράξηζκα 

λα κηιάλε ζσζηά θαη νινθιεξσκέλα ρσξίο λα έρνπλ κπξνζηά ηνπο θείκελν. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

έρνπλ  θείκελν, είηε ζε έληππε κνξθή, είηε ζε ειεθηξνληθή ή θαη ηα δχν.  

- Αείμηε νη ίδηνη ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα πνπ αλαιχεηε 

- Αείμηε δσληάληα γηα λα ηξαβήμεηε ηελ πξνζνρή ησλ αθξναηψλ ζαο: ρξσκαηίζηε ηε θσλή ζαο, 

αιιάμηε ηνλ ηφλν ζηα ζεκεία πνπ  πξέπεη, ρακνγειάζηε, φηαλ ελδείθλπηαη, ρξεζηκνπνηείζηε ηα ρέξηα 

ζαο θιπ. (βι. ζρεηηθά  «ε γιψζζα» ηνπ ζψκαηνο) 

- Κνηηάηε ην αθξναηήξηφ ζαο ζηα κάηηα, είηε είλαη 30, είηε είλαη 300. ΄Βηζη δείρλεηε εηιηθξηλείο. 

Μηιάηε ζαλ λα απεπζχλεζηε ζε θαζέλα ρσξηζηά, γηαηί φινη είλαη ην ίδην ζεκαληηθνί. 

   

 Να ζπκβηβαζηείηε κε ... ην άγρνο ζαο! 

Ώξθεηνί άλζξσπνη φηαλ πξφθεηηαη λα θάλνπλ κηα εηζήγεζε είλαη θπζηθφ λα ληψζνπλ  άγρνο.  
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- Πξψηα απφ φια εμνηθεησζείηε κε ην ρψξν: Πνχ ζα θαζίζεηε, πνχ είλαη ην κηθξφθσλν, πνχ είλαη 

δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ πνπ ζαο είλαη απαξαίηεηεο. Αείηε αλ ζα θάζεζηε ή ζα είζηε φξζηνη. 

Πψο είλαη ν θσηηζκφο;  

- Παξ´ φιε ηελ εμνηθείσζή ζαο κε ην ρψξν, ζπλερίδεηε λα ληψζεηε λεπξηθφηεηα θαη άγρνο. Μπνξεί λα 

ηδξψλεηε, κπνξεί λα ηξέκνπλ ηα ρέξηα ζαο, κπνξεί λα θνθθηλίδεηε, κπνξεί λα «θφβνληαη» ηα πφδηα ζαο, 

κπνξεί ε θαξδηά ζαο λα ρηππά δπλαηά, κπνξεί λα ληψζεηε φηη ζα ιηπνζπκήζεηε, κπνξεί λα λνκίδεηε φηη 

ζα γίλεηε ξεδίιη, φηη δελ ζα κπνξέζεηε λα πείηε ηίπνηα. Βμνηθεησζείηε κε φια απηά ! Πείηε φηη είλαη ν 

δηθφο ζαο, κνλαδηθφο ηξφπνο, γηα λα βηψλεηε ην άγρνο ζαο! Να μέξεηε φηη φια απηά κε ην πνπ ζα 

αξρίζεηε ηελ νκηιία ζαο ζηγά-ζηγά ππνρσξνχλ, αιιά είλαη πηζαλφλ φηη ζα μαλαπεξάζεηε ηελ ίδηα 

δνθηκαζία, φηαλ ζα κηιήζεηε θαη πάιη κπξνζηά ζε πιήζνο! πκβηβαζηείηε κε ηνλ εαπηφ ζαο θαη λα 

μέξεηε φηη θαλέλαο δελ έπαζε ηίπνηα, επεηδή κίιεζε κπξνζηά ζε πνιχ θφζκν! Ώπιψο πξηλ απφ θάζε 

νκηιία ζαο: 

 θεθζείηε θάηη επράξηζην, π.ρ. κηα εθδξνκή ζε κηα ιίκλε 

 Ώλαινγηζηείηε φηη γηα λα κηιάηε κπξνζηά ζε πνιχ θφζκν κάιινλ είζηε ζεκαληηθφο/ή 

 

 

2.1.11 Πψο πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλν ην κήλπκά ζαο     

 

1. Να ππάξρεη δνκή ζην κήλπκα 

 

 Οκηιίεο, γξαπηέο εηζεγήζεηο, κηθξά θείκελα, φια πξέπεη λα έρνπλ αξρή, κέζε θαη ηέινο.  

- ηνλ πξφινγν βάδνπκε ηηο βάζεηο, δειαδή εηζάγνπκε ηνλ αθξναηή ή ηνλ αλαγλψζηε καο ζην πιηθφ, 

ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε. 

- ην θπξίσο ζέκα αλαπηχζζνπκε απηφ ην πιηθφ. Ώλ ην θπξίσο ζέκα καο, δειαδή ν βαζηθφο ζηφρνο 

ηνπ κελχκαηφο καο έρεη π.ρ. ηξία ππνζέκαηα, φπσο πξνζιήςεηο, επηδφκαηα, άδεηεο, ηφηε δεκηνπξγνχκε 

ππνθεθάιαηα κε αληίζηνηρνπο ηίηινπο.  Βπίζεο, φηαλ έρνπκε λα παξαζέζνπκε δεδνκέλα πάληα ηα 

αξηζκνχκε. 

- ηνλ επίινγν αλαθεθαιαηψλνπκε ηηο ζέζεηο καο. 

 Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη ηεξαξρεκέλεο: 

- ΄Βλα πξψην θξηηήξην ηεξάξρεζεο είλαη ε ζπνπδαηφηεηα, ε βαξχηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξαζέηνπκε. Μπνξνχκε πξψηα λα παξνπζηάζνπκε ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, κεηά ηηο ιηγφηεξν 
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θαη νχησ θαζεμήο. Μπνξνχκε φκσο λα αθνινπζήζνπκε αληίζηξνθε πνξεία πξνθεηκέλνπ λα 

θξαηήζνπκε ηα πην ζεκαληηθά γηα ην ηέινο. 

- Ώλ νη πιεξνθνξίεο πνπ παξαζέηνπκε έρνπλ ρξνλνινγηθή ζεηξά, ηφηε κπνξνχκε είηε λα αξρίζνπκε 

κε απηέο ηνπ παξειζφληνο θαη λα πεξάζνπκε ζην παξφλ ή λα αθνινπζήζνπκε ηελ αληίζηξνθε πνξεία.  

 Οη «ιέμεηο» είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο καο. Σν πψο ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη 

θνκβηθφ ζεκείν ζηελ επηθνηλσλία καο. Μεξηθέο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο, φηαλ γξάθνπκε ή κηιάκε, είλαη: 

- Πξέπεη λα είκαζηε ζπγθεθξηκέλνη. Με ρξεζηκνπνηείηε «έλλνηεο» ρσξίο λα ηηο εμεγείηε. Γηα 

παξάδεηγκα: «Δ ζηξαηεγηθή ηεο Τπεξεζίαο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηα δεδνκέλα ηνπ ζχγρξνλνπ 

θφζκνπ». Πνηα είλαη απηά ηα δεδνκέλα; Καη πψο ζα ιεθζνχλ ππφςε, δειαδή πνηνη ζπγθεθξηκέλα 

πξέπεη λα είλαη νη ζηφρνη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο; 

- Βίλαη γφληκν λα ρξεζηκνπνηνχκε παξαδείγκαηα. Ώλ αλαθεξφκαζηε ζηελ αλαγθαηφηεηα 

αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα παξαζέηνπκε έλα παξάδεηγκα 

απφ ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο π.ρ. ην Κνηλφ Πιαίζην Ώμηνιφγεζεο  

- Βίλαη πξνηηκφηεξν λα κελ ππεξβάιινπκε. Δ ππεξβνιή - ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα λα 

εληππσζηάζνπκε θαη λα πείζνπκε - δεκηνπξγεί απηαπάηεο ζηνπο απνδέθηεο θαη ζε καο δέζκεπζε γηα 

θάηη πνπ πηζαλφλ λα κελ είλαη έηζη φπσο ην πεξηγξάςακε. Γηα παξάδεηγκα, αλ πνχκε: «Δ πξφηαζε πνπ 

έθαλα ζα πξνζθέξεη ζίγνπξεο ιχζεηο θαη ζα ελζνπζηαζηείηε απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα έρνπκε. 

Βχθνια θαη γξήγνξα ζα μεπεξάζνπκε ηηο παξνχζεο αληημνφηεηεο ...θιπ.» θαη απηά φια πνπ έρνπκε 

ππνζρεζεί δελ γίλνπλ, ηφηε ράλνπκε ηελ αμηνπηζηία καο. Πξνζνρή: αλ δελ θάλεηε επαγγεικαηηθή 

δηαθήκηζε, δελ πξέπεη λα ππεξβάιιεηε. 

 

2. Να κελ ρξεζηκνπνηνύκε πεξηηηέο πιεξνθνξίεο 

Έλα ζσζηά νξγαλσκέλν κήλπκα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ζηφρν ηνπ κελχκαηνο. Πνιχ ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκε επηπιένλ απφ ην απαξαίηεην πιηθφ γηα λα εληππσζηάζνπκε. κσο ην κφλν πνπ 

θαηαθέξλνπκε είλαη λα θνπξάδνπκε. Μπνξνχκε λα εληππσζηάζνπκε θαη λα  καο παξαθνινπζήζνπλ κε 

πξνζνρή, αλ ρξεζηκνπνηνχκε πίλαθεο, δηαγξάκκαηα, αιιά θαη φηαλ πνχκε κηα ηζηνξία ή αθφκα έλα 

απφθζεγκα ή θαη έλα αλέθδνην πνπ είλαη ζπλαθή κε ην ζηφρν καο.  

3. Να ρξεζηκνπνηνύκε εηθόλεο 

           ινη γλσξίδνπκε ηελ έθθξαζε «Μηα εηθφλα αμίδεη φζν ρίιηεο ιέμεηο». Οη εηθφλεο κέλνπλ ζηε 

κλήκε. Πξνζέμηε φκσο νη εηθφλεο λα ηαηξηάδνπλ κε ην κήλπκα. «Βηθφλα» θαη «ιφγνο» πξέπεη λα είλαη 

ζε ηζνξξνπία θαη ζπλάθεηα. Αελ πξέπεη ε εηθφλα λα είλαη πην ηζρπξή απφ απηφ πνπ ιέκε! Γηαηί ζην 

αθξναηήξην ζα κείλεη ε εηθφλα, αιιά φρη ην κήλπκα. Ώλ κηιάηε γηα ηελ θπθινθνξηαθή θίλεζε ζηελ νδφ 
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Παλεπηζηεκίνπ θαη δείμεηε κηα εηθφλα απφ ηελ αληίζηνηρε νδφ ζηελ νπνία δεζπφδεη έλα 

πνιπθαηάζηεκα, ηφηε απνηχραηε! 

2.1.12 Πψο λα ρεηξηδφκαζηε ηε «γιψζζα» ηνπ ζψκαηνο    

 

Πέξαλ ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο ππάξρεη κηα ζεηξά άιισλ κε γισζζηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

κπνξεί λα βνεζήζνπλ ή λα δπζθνιέςνπλ ηελ επηθνηλσλία καο. Ώπηά ηα κε γισζζηθά ζηνηρεία, πνπ 

είλαη γλσζηά σο ε «γιψζζα» ηνπ ζψκαηνο, κπνξνχλ, είηε λα εληζρχζνπλ απνηειεζκαηηθά,  είηε λα 

απνδπλακψζνπλ ηελ ιεθηηθή καο επηθνηλσλία. 

Η θσλή καο 

 Ώλ κηιάκε πνιχ γξήγνξα ή πνιχ αξγά ζα αλαγθάζνπκε ηνλ αθξναηή καο είηε λα κελ κπνξεί λα καο 

παξαθνινπζήζεη, είηε λα καο βαξεζεί. 

 

 Ώλ ζέισ λα πξνθαιέζσ ηελ πξνζνρή ηνπ αθξναηή κνπ,  ηφηε ζα πξέπεη λα ηνλίζσ ηα ζεκεία πνπ 

επηζπκψ, δειαδή ζα πξέπεη λα πξνζδψζσ ζηε θσλή κνπ έλα ηδηαίηεξν «ρξψκα», ψζηε λα επηζηήζσ ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζηηο έλλνηεο θαη ζηηο ιέμεηο πνπ επηδηψθσ. Ώλ, αληίζεηα, θξαηήζσ ζηαζεξφ ηνλ ηφλν ηεο 

θσλήο κνπ θαη κάιηζηα ρακειφ, ζρεδφλ ςηζπξηζηφ, ηφηε δελ πξνθαιψ ηελ πξνζνρή ηνπ αθξναηή κνπ 

ζηα ζεκεία πνπ  επηζπκψ. 

 

 Καζψο κηιάκε κπνξνχκε λα θάλνπκε πνιχ κηθξέο παχζεηο. Αίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αθξναηέο 

καο λα αθνκνηψζνπλ θαιχηεξα ην κήλπκά καο. Βπίζεο κε κηα κηθξή παχζε έρνπκε ηελ επθαηξία λα 

δψζνπκε έκθαζε ζε θάπνην ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο νκηιίαο καο πνπ αθνινπζεί. 

 

Σα κάηηα καο - Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ 

 Ώλ, θαζψο αλαθνηλψλνπκε ζην ζπλνκηιεηή καο θάηη, πνπ ζεσξνχκε ζεκαληηθφ, πεξηθέξνπκε 

ακήραλα ην βιέκκα καο ζην ρψξν, π.ρ. ζε έλα θάδξν πνπ θξέκεηαη ζηνλ ηνίρν, ζε θάηη δειαδή πνπ δελ 

έρεη απνιχησο θακία ζρέζε κε ην ζέκα καο, ηφηε είλαη πηζαλφλ λα  κελ πείζνπκε ην ζπλνκηιεηή καο, 

γηαηί δελ δείρλνπκε πξψηα απφ φια εκείο «ζίγνπξνη» γη΄ απηφ πνπ αλαθνηλψλνπκε. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο είλαη ε αλαζθάιεηα πνπ δελ καο επηηξέπεη λα θνηηάμνπκε ην ζπλνκηιεηή καο θαη΄ επζείαλ ζην 

πξφζσπν, ζηα κάηηα. 
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 Ώλ, θαζψο αλαθνηλψλνπκε θάηη ελδηαθέξνλ, ζεκαληηθφ, δπζάξεζην ή επράξηζην, ην πξφζσπφ καο 

κέλεη αλέθθξαζην, ηφηε έρνπκε θάλεη ιάζνο. Έλα ρακφγειν, έλα αλαζήθσκα ησλ θξπδηψλ ή 

νπνηαδήπνηε άιιε έθθξαζε πνπ ηαηξηάδεη ζηελ πεξίζηαζε, βνεζνχλ πνιχ ζηελ απνζηνιή ηνπ 

κελχκαηνο. Σν αλζξψπηλν πξφζσπν έρεη ηεξάζηηεο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο, φηαλ 

επηθνηλσλνχκε, κπνξνχλ λα δψζνπλ έκθαζε ζην κήλπκά καο. 

 

Σν ζώκα καο  

 Ώλ, θαζψο κηιάκε θαη αλαθνηλψλνπκε ηηο απφςεηο καο, θξαηάκε ζηα ρέξηα καο έλα  κνιχβη, ην νπνίν 

παίδνπκε λεπξηθά, ή ηξψκε ηα λχρηα καο, ηφηε είλαη εκθαλέο φηη θάζε άιιν παξά άλεηα αηζζαλφκαζηε. 

Άγρνο ή θφβνο ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ καο δηαθαηέρεη θαη ν ζπλνκηιεηήο καο ην αληηιακβάλεηαη 

εχθνια. 

 

 Ώλ, θαζψο κηιάκε, θαζφκαζηε κε ην επάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηφο καο θπξησκέλν, ηα ρέξηα καο 

αθνπκπηζκέλα ζηα γφλαηα, ηφηε ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε δείρλνπκε θνπξαζκέλνη. Ώπηή ε ζηάζε καο  

εκθαλίδεη θνβηζκέλνπο θαη αλαζθαιείο. Αελ εκπλένπκε εκπηζηνζχλε θαη ζίγνπξα είλαη πνιχ δχζθνιν 

λα πείζνπκε ην  ζπλνκηιεηή καο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη φηαλ, ελψ θαζφκαζηε ζηελ θαξέθια, ζπλερψο 

θνπληφκαζηε θαη ζηαπξψλνπκε ελαιιάμ ηα πφδηα καο, ή ζεθσλφκαζηε, θάλνπκε κεξηθά βήκαηα,  

θαζφκαζηε θαη κεηά πάιη ηα ίδηα. Αείρλνπκε αλήζπρνη θαη λεπξηθνί θαη θάζε άιιν παξά ήξεκνη γηα 

δηάινγν. 

 

Η εμσηεξηθή καο εκθάληζε 

Δ εμσηεξηθή εηθφλα καο είλαη ε πξψηε «πξνζιακβάλνπζα» απφ ηνπο άιινπο γηα ηνλ εαπηφ καο. Γη΄ 

απηφ ζθεθζείηε: 

 Μήπσο ην ληχζηκφ ζαο δελ ηαηξηάδεη ζηελ πεξίζηαζε; Μπνξεί λα είλαη φκνξθν, αιιά πηζαλφλ 

θαηάιιειν γηα κηα εθδξνκή! 

 Μήπσο ηα ξνχρα ζαο είλαη εκθαλψο ηζαιαθσκέλα; 

 Μήπσο ηα αμεζνπάξ είλαη πνιχ έληνλα θαη πηζαλφλ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζε κηα έμνδφ ζαο ζε 

θέληξν δηαζθέδαζεο; 

 Μήπσο έρεηε βάιεη πνιχ έληνλν άξσκα; 

 Μήπσο, αλ είζηε θπξία, ην βάςηκφ ζαο είλαη γηα βξαδηλή έμνδν; 

 Μήπσο ηα παπνχηζηά ζαο έρνπλ ιάζπεο; 
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Οη κε ιεθηηθέο εθδειψζεηο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ νκηιεηή γηα λα θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν ζαθή 

ηνλ ιεθηηθφ ηνπ ιφγν ή λα ηνλ απνδπλακψζνπλ, αλ δελ ηηο ρξεζηκνπνηεί ζσζηά. Ο νκηιεηήο ζα πξέπεη 

λα ρεηξίδεηαη κε κέηξν ηηο κε ιεθηηθέο εθδειψζεηο θαη φρη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνθαιέζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηή ηνπ λα θαηαιήγεη λα γίλεηαη «εζνπνηφο» πνπ ππεξηνλίδεη ηελ ηζρχ ηεο θσλήο 

ηνπ ή κε επηδεηθηηθφ ηξφπν ρξεζηκνπνηεί ηα ρέξηα ηνπ ζαλ ζε παξάζηαζε. Θα πξέπεη λα ππάξρεη κηα 

ζπκθσλία αλάκεζα ζηα ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά κελχκαηα, δειαδή έληνλεο ζσκαηηθέο εθδειψζεηο 

θαη ππνηνληθά ζε έλλνηεο θαη λνήκαηα γισζζηθά κελχκαηα, είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε κπέξδεκα 

ηνλ αθξναηή. Δ θαιχηεξε ζπκβνπιή είλαη φηη πξέπεη λα είκαζηε θπζηθνί. ΄Ορη θάηη εληειψο «έμσ απφ 

ηνλ εαπηφ καο». Αηαθνξεηηθά θαηλφκαζηε «ζηεκέλνη», άξα ςεχηηθνη. 

 

2.1.13 Πψο νξγαλψλνπκε, δηεπζχλνπκε ή απιψο ζπκκεηέρνπκε ζε κηα ζχζθεςε    

 

Αλ νξγαλώλεηε κηα ζύζθεςε 

 

 Να έρεηε πξνθαζνξηζκέλε εκεξήζηα δηάηαμε. Αειαδή λα έρεηε ζθεθζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ηα  ζέκαηα 

θαη λα ηα έρεηε ηνπνζεηήζεη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 

 Να έρεηε ζηείιεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα λα ηνπο δψζεηε ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα επεμεξγαζζνχλ. 

 Να έρεηε νξγαλψζεη ην ρξφλν ηεο ζχζθεςεο. Αειαδή ππνινγίζηε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα 

αλαιπζεί ην θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ώλ ε ιίζηα ησλ ζεκάησλ είλαη κεγάιε ζθεθζείηε 

κήπσο είλαη θαιχηεξα λα θάλεηε δχν ζπζθέςεηο. Βίλαη ρξήζηκν καδί κε ην ρξφλν έλαξμεο ηεο 

ζχζθεςεο λα δίλεηε πεξίπνπ θαη ην ρξφλν ιήμεο, π.ρ. «ε ζχζθεςε ζα δηαξθέζεη δχν ψξεο» ή «ε 

ζχζθεςε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ην κεζεκέξη»  

 Να έρεηε ζηείιεη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, αλ ππάξρνπλ. 

 

Αλ δηεπζύλεηε κηα ζύζθεςε 
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 Καζψο αλνίγεηε ηε ζχζθεςε θάληε ηηο απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο, αλ ρξεηάδνληαη θαη θπξίσο 

ππελζπκίζηε ζε φινπο ην ζθνπφ ηεο ζχζθεςεο, ην ρξφλν πνπ δηαηίζεηαη θαη ην αλακελφκελν 

απνηέιεζκα. Βιέγμηε φηη φινη έρνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

 Πξνζπαζήζηε λα έρεηε ηνλ έιεγρν ηεο ζχζθεςεο. Μεξηθνί ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα θιπαξνχλ, λα 

κνλνπσινχλ ηε ζπδήηεζε γηα λα πξνβάιινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ή θάπνηνη άιινη πην δηζηαθηηθνί λα κελ 

εθθέξνπλ ηελ άπνςή ηνπο. ΐξείηε ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε γξήγνξε δηαδηθαζία ζπδήηεζεο, ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο θιπαξίαο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο έθθξαζεο φισλ ησλ απφςεσλ. Ση κπνξείηε λα 

θάλεηε: 

- «Υαιηλαγσγείζηε» ηνπο θιχαξνπο ηνλίδνληάο ηνπο ηελ πίεζε ρξφλνπ πνπ ππάξρεη, επραξηζηψληαο 

ηνπο γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη πξνηείλνληάο ηνπο κηα άιιε ζχζθεςε, αλ ην εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ζέκα γηα ην νπνίν κηινχλ έρεη ελδηαθέξνλ 

- Παξνηξχλεηε ηνπο δηζηαθηηθνχο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπδήηεζε ξσηψληαο ηνπο κε επγέλεηα: «Ση ζα 

ιέγαηε αλ ππνζέζνπκε φηη ....», «Πψο ζα κπνξνχζακε θαηά ηε γλψκε ζαο λα αληηκεησπίζνπκε ....»  

 Καζψο θιείλεηε ηε ζχζθεςε πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. Αειαδή απνθάζεηο 

γηα ην θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε πξνζδηνξηζκφ αλάιεςεο θαζεθφλησλ απφ ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα θαη κε θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ. 

 

 

Αλ  ζπκκεηέρεηε ζε κηα ζύζθεςε 

Ώλ ζπκκεηέρεηε ζε κηα ζχζθεςε ζίγνπξα ζα πξέπεη λα ιάβεηε κέξνο ζηε ζπδήηεζε. Να εθθέξεηε ηελ 

άπνςή ζαο. Γηα ην πψο ζα ηνπνζεηεζείηε ιάβεηε ππφςε ζαο ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηα ππνθεθάιαηα 

6.1, 6.2, 6.3. ΄Βλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα είλαη ην   πψο πξέπεη λα ππνβάιινπκε ηηο εξσηήζεηο καο γηα λα 

εμαζθαιίζνπκε κηα θαιή επηθνηλσλία. Δ ηέρλε ππνβνιήο εξσηήζεσλ είλαη ην λα μέξνπκε πφηε θαη 

πνηεο εξσηήζεηο ζα θάλνπκε.  

Γξάςηε ηηο εξσηήζεηο ζαο πξηλ απφ κηα ζπλάληεζε, ζχζθεςε θιπ. Να είζηε φκσο ζίγνπξνη φηη νη εθ 

ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο ζαο δελ ζα είλαη επαξθείο. Ώπφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζα 

πάξεηε, πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαη άιιεο εξσηήζεηο, ή αθφκα απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ζηε ζπλάληεζε 

κπνξεί λα  πξνθχςνπλ δεηήκαηα πνπ δελ ηα είραηε ζθεθηεί θαη λα ζαο δεκηνπξγήζνπλ επί ηφπνπ 

εξσηήζεηο. Γη΄ απηφ πξψηα απ΄ φια πξέπεη λα μέξνπκε λα αθνχκε ζσζηά! 
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Να κάζνπκε λα αθνύκε: 

 Ζ «επηιεθηηθή αθξφαζε», δειαδή αθνχκε κφλν φ,ηη ζέινπκε λα αθνχζνπκε, 

δεκηνπξγεί παξαλνήζεηο 

 

 Απαληάκε ζσζηά, αλ αθνχκε ζσζηά! Γειαδή δίλνπκε φιε καο ηελ πξνζνρή ζε απηφ 

πνπ ν ζπλνκηιεηήο καο ιέεη θαη επηπιένλ απνθεχγνπκε θάζε πξνθαηάιεςε. Αλ 

αλαγλσξίζνπκε ηηο δηθέο καο πξνθαηαιήςεηο, ηφηε ζα γίλνπκε θαιχηεξνη αθξναηέο θαη 

ζπλεπψο θαιχηεξνη ζπλνκηιεηέο. Οη πξνθαηαιήςεηο εκπνδίδνπλ ηελ θαιή επηθνηλσλία. 

΄Δρνπκε «αλνηρηφ» ην κπαιφ καο ζε απηφ πνπ νη άιινη ιέλε, ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε 

λα αληαπνθξηζνχκε ζην κήλπκα θαη ζπλεπψο λα ελεξγήζνπκε. Αζθαιψο αληαπφθξηζε 

δελ ζεκαίλεη άθξηηε απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ άιινπ.  

 

Αθνύκε → Αληαπνθξηλόκαζηε → Δλεξγνύκε 

 

 

 

Να κάζνπκε λα ξσηάκε: 

 Οη ζπλερείο δηαθνπέο απνζπληνλίδνπλ ηνπο δηζηαθηηθνχο νκηιεηέο, ελψ ε «ζησπή» 

ή νη δηαθξηηηθέο – ππνζηεξηθηηθέο εξσηήζεηο ηνπο ελζαξξχλνπλ 

 

 Οη εξσηήζεηο είλαη πάληα ρξήζηκεο, αλ ζέινπκε λα πάξνπκε πιεξνθνξίεο ή λα 

αλαθαιχςνπκε ηηο αηηίεο ησλ φζσλ δειψλεη ν ζπλνκηιεηήο καο ή αθφκα αλ ζέινπκε 

λα δηαπηζηψζνπκε ηελ αιιεινπρία ζθέςεσλ ή γεγνλφησλ. Ρσηάκε πξνζεθηηθά, 

αλαιπηηθά, κε επηρεηξήκαηα, ψζηε λα αληιήζνπκε απφ ηηο απαληήζεηο απηφ πνπ 

επηδηψθνπκε, αιιά δελ ξσηάκε εξηζηηθά, επηζεηηθά ή θνξηηθά. 
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Αλ είζηε ζπληάθηεο ελόο ππνκλήκαηνο, κηαο έθζεζεο θιπ., θξνληίζηε ην θείκελφ 

ζαο λα είλαη θαιά δνκεκέλν. Βηδηθφηεξα: 

 

Σα σζηά  

 

 αθείο  πξνηάζεηο 

 Βπηθεθαιίδεο ζηηο αιιαγέο ησλ 

ζεκάησλ θαη ππφηηηινη ζηα ζρεηηθά 

ηκήκαηα 

 Λνγηθή αιιεινπρία ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ παξαηίζεληαη 

 Βπθξηλήο δηαηχπσζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ζηνηρεηνζέηεζή 

ηνπο ζηε βάζε επαξθψλ ζηνηρείσλ θαη 

πεγψλ 

Σα Λάζε 

 

 Αηθνξνχκελεο έλλνηεο θαη αζάθεηεο 

 Πεξίπινθνη παξάγξαθνη 

 πκπεξάζκαηα ζηε βάζε αλεπαξθψλ 

ζηνηρείσλ 

 Ώζεκειίσηεο εηθαζίεο σο 

επηρεηξήκαηα θαη ζέζεηο ζηε βάζε 

ζηεξενηππηθψλ πξνθαηαιήςεσλ 

 Ώλεπαξθήο έιεγρνο ησλ πεγψλ 

 

 

 

 

Αλ ζπληάζζεηε κηα πξόηαζε, πξνζέμηε: 

 Δ πξφηαζή ζαο λα κελ ζπγθξνχεηε κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ, νχηε κε 

άιιεο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο, είηε εθηεινχληαη,  είηε έρνπλ 

πξνγξακκαηηζζεί γηα ην κέιινλ 

 

 Δ πξφηαζή ζαο λα εκπεξηέρεη πιενλεθηήκαηα, πνζνηηθά – πνηνηηθά. 

 

 Δ πξφηαζή ζαο λα ιακβάλεη ππφςε  ηα απαηηνχκελα κέζα πνπ είλαη απαξαίηεηα 
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γηα ηελ πινπνίεζή ηεο 

 Δ πξφηαζή ζαο λα πξνζδηνξίδεη ην πνηνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε πινπνίεζεο θαη 

ην ρξνληθφ πιαίζην. 

 

ΣΤΠΟΙ ΔΡΩΣΗΔΩΝ 

Αλνηθηή εξώηεζε 

 Αελ απνζθνπεί ζε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε. Δ αλνηθηή εξψηεζε δίλεη ην έλαπζκα γηα λα αξρίζεη κηα 

ζπδήηεζε. Με ηηο αλνηθηέο εξσηήζεηο δηαπηζηψλνπκε ηηο γεληθέο πξνζέζεηο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ζπλνκηιεηή καο. 

 

Κιεηζηή εξώηεζε 

 Δ εξψηεζε είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη απνβιέπεη ζε ζαθείο, μεθάζαξεο απαληήζεηο, ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο. 

 

Γηεξεπλεηηθή 

 Αηαηππψλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηδηψθνπκε λα κάζνπκε ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζέκα πνπ 

ξσηάκε. Ώπνβιέπνπκε ζην λα πάξνπκε επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 

 

Δπεμεγεκαηηθή  εξώηεζε 

 Με ηελ εξψηεζε απηή επηδηψθνπκε λα εθκαηεχζνπκε απφςεηο. Να έρνπκε επεμεγήζεηο επί ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ καο παξέρεη ν ζπλνκηιεηήο καο κε ην κήλπκά ηνπ. 

 

2.1.14  Σξφπνη επηθνηλσλίαο 

 

ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ 

Ση είλαη 
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Ο γξαπηφο ιφγνο είλαη βαζηθφο ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο θαη ηνπο πνιηηηζκνχο: θαλνληζκνί, πξαθηηθά, 

έγγξαθα, αλαθνηλψζεηο, έληππνο ιφγνο (βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά),  ζπκθσλεηηθά, ζεκεηψζεηο, 

πξνηάζεηο, ππνκλήκαηα, εθζέζεηο θιπ. 

ε ηη ρξεζηκεχεη 

Βίλαη βαζηθή κέζνδνο ζε φινπο ηνπο εγγξάκκαηνπο. Ώπνηειεί ηε βάζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ «ηππηθφηεηα-επηζεκφηεηα» θαη «κνληκφηεηα» κεηάδνζεο ησλ κελπκάησλ 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ 

Ση είλαη 

Οκηιίεο, ζπλεληεχμεηο, ηειεθσλήκαηα, ζπζθέςεηο, ελεκεξψζεηο θιπ. 

ε ηη ρξεζηκεχεη 

Βίλαη άκεζε  κέζνδνο επηθνηλσλίαο. Χο επί ην πιείζηνλ νη νξγαληζκνί ζε θαζεκεξηλή βάζε εξγάδνληαη 

επηθνηλσλψληαο κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν.  

 

ΤΜΒΟΛΙΚΔ ΥΔΙΡΟΝΟΜΙΔ 

Ση είλαη 

Βθθξάζεηο πξνζψπνπ, ηφλνο θσλήο, ζηάζε ζψκαηνο, θίλεζε, ρεηξνλνκίεο θιπ.  

ε ηη ρξεζηκεχνπλ 

Δ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο απνδέθηεο  ζεηηθά αλ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά.  

 

ΟΠΣΙΚΔ ΑΠΔΙΚΟΝΙΔΙ 

Ση είλαη 

Φσηνγξαθίεο, ζρέδηα, γξαθηθά, ινγφηππα, πίλαθεο θιπ.                          

 ε ηη ρξεζηκεχνπλ                       
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Οη νπηηθέο απεηθνλίζεηο κεηαδίδνπλ ηζρπξά κελχκαηα, δειαδή εληζρχνπλ θαη ηνλ πξνθνξηθφ θαη ηνλ 

γξαπηφ ιφγν.  

ΠΟΛΤΜΔΑ 

Ση είλαη 

Σειεφξαζε, ξαδηφθσλν, βίληεν, θαζέηεο, CD ROM, δηαδίθηπν (internet, intranet) 

ε ηη ρξεζηκεχνπλ 

Δ ρξήζε ηνπο απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο. Βίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα, αλ 

εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ απνδέθηε,  δειαδή είλαη δηαδξαζηηθά.                      

 

Πξνζπαζήζηε λα αμηνινγήζεηε ηηο επηθνηλσληαθέο ζαο ηθαλφηεηεο! 

 

1 Πνηέ 

2 Μεξηθέο θνξέο 

3 πρλά 

4 Πάληνηε 

 

 

Βμεηάδσ κε πξνζνρή ην πεξηερφκελν ηνπ  κελχκαηφο κνπ πξηλ ην δεκνζηνπνηήζσ 

 

1          2          3          4 

 

 

 

Μεηαδίδσ ην κήλπκά κνπ  ζην θαηάιιειν πξφζσπν ηελ θαηάιιειε ζηηγκή 
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1          2          3          4 

 

 

 

Πξηλ απαληήζσ, πξνθνξηθά ή γξαπηά, πξνζπαζψ λα ειέγμσ αλ έρσ θαηαλνήζεη ην 

κήλπκα ηνπ άιινπ 

 

1          2          3          4 

 

 

 

Πξνζπαζψ λα κελ έρσ πξνθαηαιήςεηο, φηαλ δελ ζπκθσλψ κε ηηο απφςεηο ηνπ άιινπ 

 

1          2          3          4 

 

 

 

 

Ώθνχσ κε ππνκνλή θαη δελ δηαθφπησ ζπλερψο ην ζπλνκηιεηή κνπ θέξλνληάο ηνλ ζε 

δχζθνιε ζέζε  

 

1          2          3          4 
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Βθαξκφδσ φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο δνκεκέλεο γξαθήο ζηα θείκελά κνπ 

 

1          2          3          4 

 

 

 

 

Πξνεηνηκάδσ πξνζεθηηθά ηηο νκηιίεο κνπ αθνινπζψληαο ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο 

 

1          2          3          4 

 

 

 

 

Αηεξεπλψ πξνζεθηηθά θαη δηεμνδηθά φια ηα ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ πξφηαζή 

κνπ πξηλ ηελ ππνβάιισ γξαπηψο  

 

1          2          3          4 
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Βπηθνηλσλψ κε φια ηα δηαζέζηκα ειεθηξνληθά κέζα  

 

1          2          3          4 

 

 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 2.1 

Ζ UNESCO γηα ηελ 60
ε
 επέηεην ηεο δηαθήξπμεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, πξνθήξπμε δηαγσληζκφ 

έθζεζεο ηδεψλ θαη έζηεηιε ζρεηηθφ έληππν ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, ελεκεξψλνληάο 

ηνπο φηη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απνηαζνχλ ζηα γξαθεία ηεο ζηελ Αζήλα. Οη 

πεξηζζφηεξνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο κνίξαζαλ απιψο ην έληππν ηεο UNESCO ζηα 15κειή ζπκβνχιηα ησλ 

καζεηψλ ή ην αλάξηεζαλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, ελψ ειάρηζηνη 

ήηαλ εθείλνη/εο πνπ έζεζαλ ην ζέκα ζηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη φξηζαλ ππεχζπλνπο θηιφινγνπο 

θαζεγεηέο/ηξηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηε ζπγγξαθή ηεο έθζεζεο θαη ηε ζπκκεηνρή 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηνλ δηαγσληζκφ. 
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3 ρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο-Γηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ 

 

θνπφο 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη λα αλαιχζεη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

άζθεζεο δηνίθεζεο πνπ είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο-ζρεδηαζκφο θαη απνηειεί  ην πξψην βήκα ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηνίθεζεο    θαη έρεη εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, άξα θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο. Βμεηάδεηαη επίζεο ε ζρέζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ-ζπζρεηηζκνχ κε ηε 

δηαρείξηζε αιιαγψλ θαη ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ε δηνίθεζε 

κέζσ ζηφρσλ κε βάζε ηηο πνιχ ζεκαληηθέο έλλνηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ζην 

πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα 

ηαλ ζα έρεηε ηειεηψζεη ηε κειέηε ηεο ελφηεηαο απηήο, ζα κπνξείηε: 

 Να δηαθξίλεηε ηηο έλλνηεο, ηε ζεκαζία θαη ηα βήκαηα ζηξαηεγηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Να εληνπίδεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο θαη 

λα ηε δηαρεηξίδεζζε κε επηηπρία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Να εθαξκφδεηε αξρέο θαη κεζφδνπο δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ, γηα ηελ εθπφλεζε 

καθξνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ. 

 Να αλαγλσξίδεηε θαη λα ρξεζηκνπνηείηε ζπζηήκαηα θαη δείθηεο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. 

 Να πεξηγξάθεηε θαη λα ρξεζηκνπνηείηε εξγαιεία δηνίθεζεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

εηδηθφηεξα ην Κνηλφ Πιαίζην Ώμηνιφγεζεο (Κ.Π.Ώ.). 

 

Λέμεηο-Φξάζεηο θιεηδηά 

 ηξαηεγηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

 Αηνηθεηηθή πξαθηηθή θαη δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ 

 Αηαρείξηζε αιιαγψλ 

 Βθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία 

 Ώπνδνηηθφηεηα 

 Ώπνηειεζκαηηθφηεηα 
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3.1 ηξαηεγηθφο θαη Λεηηνπξγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

 

πξνεγείηαη ησλ ινηπψλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ γηαηί φιεο νη Ο ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο 

ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ. Δ επηινγή ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ή ν θαζνξηζκφο ηεο  πνιηηηθήο ελφο 

νιφθιεξνπ νξγαληζκνχ ή επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ, απνηειεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρεδηαζκνύ – 

Πξνγξακκαηηζκνύ. Ο Andrew Dubrin (1998: 28) νξίδεη ηνλ ρεδηαζκφ – Πξνγξακκαηηζκφ σο 

«δηαδηθαζία θαζηέξσζεο ζηφρσλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαζψο θαη δηαδηθαζία επίδεημεο ηνπ 

ηξφπνπ αληαπφθξηζεο ζε απηνχο». 

Οη Koontz & O‘ Donnell (1984: 197) εθιακβάλνπλ ηνλ  ρεδηαζκφ – Πξνγξακκαηηζκφ σο «κηα 

δηαλνεηηθή απαηηεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία απαηηεί ηνλ ζπλεηδεηφ θαζνξηζκφ πνξεηψλ δξάζεο θαη 

απαηηεί λα βαζίδνληαη νη απνθάζεηο ζην ζθνπφ, ζηε γλψζε θαη ηε κειεηεκέλε εθηίκεζε». 

Ο ζρεδηαζκφο κε ηελ πιαηηά έλλνηα ηνπ φξνπ, αλαθέξεηαη ζηε  γεληθή ζχιιεςε ησλ ζηφρσλ κηαο 

κειινληηθήο πξνζπάζεηαο (Γεπγαξίδεο, 1983). ΐνεζά ηα εγεηηθά ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ λα  

ζθέπηνληαη επξχηεξα θαη λα πξνεηνηκάδνπλ ηηο  εμειίμεηο αληί λα ηηο αθνινπζνχλ. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζην γεληθφ πιαίζην δξαζηεξηφηεηαο ή ζην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ 

κέζσλ θαηάξηηζεο, εθηέιεζεο θαη πξνζαξκνγήο ελαιιαθηηθψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ελφο νξγαληζκνχ. 

ΐνεζά ηα  ζηειέρε λα πξνθαζνξίδνπλ πιήξσο ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο, ηηο κεζφδνπο θαη ηα κέζα 

δξάζεο θαζψο θαη ηνλ ηφπν θαη ρξφλν εθηέιεζεο θάζε είδνπο εξγαζίαο. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί ηελ θχξηα θαη αξρηθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο. Βίλαη κηα πνιχπινθε 

δηαλνεηηθή δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ηελ θαηεχζπλζε ηελ νπνία ν νξγαληζκφο πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαη 

πξφηππα ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν. Πξνυπνζέηεη ιήςε απνθάζεσλ κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ  γηα κηα κειινληηθή πνξεία δξάζεο. ΐνεζά ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ λα ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά 

ρσξίο επηθαιχςεηο ελεξγεηψλ θαη ζπαηάιε ρξφλνπ, πξνθεηκέλνπ  λα πεηχρνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα (αΎηεο, 2005:79). 

 

ΣΤΠΟΕ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνπκε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο (πίλαθαο 3.1): 

Ώ. Με βάζε ην θξηηήξην ηνπ εχξνπο ησλ ζηφρσλ: 
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 ηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

 

Ώλαθέξεηαη ζε καθξνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη απφ αλψηεξα ζηειέρε θαη ζηξέθεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ (Καλειιφπνπινο, 1990). Οη Bryson & Alston (1996) 

νξίδνπλ ηνλ ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζαλ ηε  ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα      ιήςεο  ζεκαληηθψλ 

απνθάζεσλ θαη πιάλσλ δξάζεο, ηα νπνία ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα λα θαηαλνήζνπκε ηη είλαη ν 

νξγαληζκφο, ηη πξνζπαζεί λα πεηχρεη. Βλζαξξχλεη ηα ζηειέρε λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζήκεξα γηα 

ζέκαηα πνπ ζα επεξεaάζνπλ ηνλ νξγαληζκφ ηνπο ζην κέιινλ. πγθεθξηκέλα θαζνξίδεη ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ, ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηελ απνζηνιή 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζρεηίδεηαη κε ηε δηαηχπσζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πιάλσλ 

δξάζεο ηνπ. Σέινο θαηαλέκεη απνηειεζκαηηθά ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο 

ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηελ αλάιεςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ φπνπ θαη φηαλ απαηηείηαη 

(Παπαδεκεηξίνπ, 2005). 

 Λεηηνπξγηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

Ώλαθέξεηαη ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρεδηάδνληαη θπξίσο απφ θαηψηεξα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε. Ώθνξά ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ 

πινπνηνχλ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Βίλαη ε δηαδηθαζία 

κέζσ ηεο νπνίαο απνθαζίδνληαη ζπγθεθξηκέλα πνζνηηθά, πνηνηηθά θαη ρξνληθά νη ελέξγεηεο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ. Βπνκέλσο, ν ιεηηνπξγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ην βαζκφ ηεο 

απηνλνκίαο πνπ έρνπλ ηα θαηψηεξα θιηκάθηα δηνίθεζεο γηα ηε ιήςε νπζηαζηηθψλ απνθάζεσλ πάλσ 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εθπαίδεπζεο (Καηζαξφο, 2008). 

• Ο δηαρεηξηζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο  απνηειεί κία ελδηάκεζε κνξθή πξνγξακκαηηζκνχ   αλάκεζα 

ζηνλ ζηξαηεγηθφ θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ πξνγξακκαηηζκφ. 

πκπεξαζκαηηθά ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο βξίζθεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο ζηα 

αλψηεξα θιηκάθηα εθεί φπνπ κπνξεί λα απνθαζίδεηαη ε ζπλνιηθή πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε 

ζηξαηεγηθή ηνπ. Γίλεηαη επίζεο αληηιεπηφ φηη απνηειεί ηελ πην θαζνξηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο   

απφ ηελ επηηπρία ηεο νπνίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε ζπλνιηθή επηηπρία θαη νη πξννπηηθέο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 
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Πίλαθαο:  Υαξαθηεξηζηηθά ηχπσλ Πξνγξακκαηηζκνχ 

 

 

 

Σα πξνγξάκκαηα δξάζεο (βι. δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ) είλαη απνηέιεζκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη αλαθέξνληαη ζε κηα αιιεινπρία 

βεκάησλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ : 

• ζηφρνπο, πνιηηηθέο, θαη θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ 

 

• δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ 

 

• θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα αλαηεζνχλ 

 

• ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

 

• πφξνη πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

 

Σα πξνγξάκκαηα ππνζηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα  θαη  πξνυπνινγηζκνχο 

ιεηηνπξγίαο (Koontz, ζην αΎηεο, 2005). Υσξίδνληαη: 
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Α. Με βάζε ην θξηηήξην ηεο δηάξθεηαο: 

 

 ΐξαρππξφζεζκα (απφ 1-3 έηε). 

 

 Μαθξνπξφζεζκα (απφ 3-10 έηε). 

 

ζν πην κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα θαιχπηεη έλα πξφγξακκα ηφζν πην ιεπηνκεξεηαθφ πξέπεη λα είλαη, 

ελψ φζν πην κεγάιεο δηάξθεηαο είλαη ηφζν πην γεληθφ θαη ζθηψδεο είλαη. 

Β. Με βάζε ην θξηηήξην ηεο ειαζηηθφηεηαο : 

 

 ε άθακπηα πξνγξάκκαηα, πνπ είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλα θαη δελ επηδέρνληαη δηαθνξνπνηήζεηο. 

 ε ειαζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα  αλαπξνζαξκνγήο θαη κηα   γεληθή θαηεχζπλζε. 

Αίλνπλ ην δηθαίσκα ζηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ λα πξνζαξκφδνπλ ην πξφγξακκα αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (Σδσξηδάθεο θ΄ Σδσξηδάθε, 

1999). 

 

Γηάγξακκα: Σχπνη πξνγξακκάησλ 
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3.1.1 Πξνυπνζέζεηο ελφο ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

 

πσο πξναλαθέξζεθε ν ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο είλαη κηα πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

δηνίθεζεο, πνπ αζρνιείηαη κε ην κέιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ηα εγεηηθά ζηειέρε 

ζηεξηδφκελα ζηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο πξνζπαζνχλ λα εθπνλήζνπλ ζρέδηα-

πξνγξάκκαηα, πνπ αθνξνχλ ηε κειινληηθή δξάζε ηνπ νξγαληζκνχ. ΐέβαηα, ε ζχλδεζε ηνπ παξφληνο 

κε ην κειινληηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε αθνχ  ππάξρνπλ αζηάζκεηνη 

παξάγνληεο. Χζηφζν, κηα πξφβιεςε παξέρεη πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

εθπνλεζνχλ ζρέδηα-πξνγξάκκαηα θαη θαηά πξνέθηαζε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία 

ζα ιεηηνπξγήζεη κειινληηθά ν νξγαληζκφο. 

Δ πξφβιεςε, ινηπφλ, απνηειεί ηελ πξψηε βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ- πξνγξακκαηηζκνχ, 

γηαηί κέζσ απηήο ηα εγεηηθά ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ επηρεηξνχλ λα δνπλ πνηνη εζσηεξηθνί θαη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο ζα ελζαξξχλνπλ ή ζα εκπνδίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ. 

Γηα λα είλαη επηηπρεκέλε ε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη γηα λα ηεζνχλ ξεαιηζηηθνί θαη 

επηηεχμηκνη ζηφρνη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη παξαθάησ παξάγνληεο: 

 Να θαζνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα νη ζηφρνη θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ψζηε ν θάζε 

εξγαδφκελνο λα γλσξίδεη κε ζαθήλεηα ηη αλακέλεηαη απφ απηφλ θαζψο θαη κέρξη πνπ θηάλνπλ ηα φξηα 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

 ην ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηελ πινπνίεζε είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα ζηειέρε. Δ εκπεηξία 

ησλ θαηψηεξσλ θαη κεζαίσλ ζηειερψλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, αιιά θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

 Ο ζρεδηαζκφο είλαη ζθφπηκν λα θαηαιήγεη ζε επέιηθηα ζρέδηα, ζαθή σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηνπο θνξείο πινπνίεζεο. 

 Πξνυπνζέηεη ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ θαη ηθαλφ ζπληνληζκφ απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε (αΎηεο, 1992). 

3.1.2 Φάζεηο πξνγξακκαηηζκνχ 

 

Δ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ αΎηε (2005) αθνινπζεί κηα ινγηθή ζεηξά  

βεκάησλ (δηάγξακκα 3.2): 

1. Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

 

ε επίπεδν ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ νη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθνί θαη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ην πεξηβάιινλ, θαζψο θαη νη ηθαλφηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηνπ νξγαληζκνχ. ην επίπεδν ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ νη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ζε άκεζε ζρέζε εμάξηεζεο κε ηνπο 
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γεληθνχο ζθνπνχο πνπ έρνπλ ηεζεί ζην ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο νη 

ζηφρνη θαζνξίδνληαη ρσξίο αζάθεηεο θαη είλαη φζν ην δπλαηφ κεηξήζηκνη πνζνηηθά ή θαη ρξνληθά. 

2. Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

 

Ώλαδήηεζε πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ψζηε αθαηξεηηθά κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

λα θαηαιήμνπκε αθαηξεηηθά ζηελ πην θαηάιιειε. 

3. Γηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ θαη πξνυπνζέζεσλ 

 

Αηεξεχλεζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ην βαζκφ 

πξνζέγγηζεο ησλ ζηφρσλ. 

4. Αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ 

 

Με βάζε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη αθνχ ιεθζνχλ ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζεκεία ησλ 

πξνηάζεσλ απηψλ. 

5. Δπηινγή ηεο θαιχηεξεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο 

 

Βπηινγή ζρεδίνπ δξάζεο, ιήςε απφθαζεο. 

 

6. Γηακφξθσζε επηκέξνπο ζρεδίσλ 

 

Πξφθεηηαη γηα μερσξηζηή δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ δηακφξθσζεο επηκέξνπο ζρεδίσλ ζε 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. 

7. Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο δξάζεο 

 

Οξγάλσζε δνκψλ θαη κεραληζκψλ, θαζνδήγεζε θαη θηλεηνπνίεζε αλζξψπσλ θαη ηέινο έιεγρνο ηεο 

πξνφδνπ θαη πνιιέο θνξέο αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ζε φηη 

αθνξά ηα ζηάδηα πνπ απνκέλνπλ. 

8. Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
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Γηάγξακκα: Έλα γεληθφ πιαίζην πξνγξακκαηηζκνχ 

 

 

 

 

 

3.1.3  ηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο. 

 

Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο (βι. δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί), φπσο έρεη αλαθεξζεί, απνηειεί ηε 

δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ν νξγαληζκφο δηακνξθψλεη ηελ απνζηνιή ηεο, ην φξακα ηεο, ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ. 

Σν κνληέιν ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (δηάγξακκα 3.3) αθνινπζεί ηα εμήο ζηάδηα: 

 

 Αλάιπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο: π.ρ. δπλαηά & αδχλαηα ζεκεία. 

 

 Αλάιπζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο: επθαηξίεο & απεηιέο. 

 

 Αλάιπζε νξγαληζκνχ: Απνζηνιή: αθνξά ηνπο επξχηεξνπο ζηφρνπο θαη ηηο πνιηηηθέο πινπνίεζεο. 

 Όξακα: είλαη κία κειινληηθή ηδαληθή παξάζηαζε (εηθφλα) ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 Καζνξηζκφο βαζηθψλ ηθαλνηήησλ: πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία φπσο είλαη  ε άκεζε 

επαθή κε ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ (Παπαδεκεηξίνπ, 2005). 
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Γηάγξακκα:  Μνληέιν ηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

 

 

 

3.1.4 Πεξηνξηζκνί ζηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηνπο εζσηεξηθνχο θαη ηνπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δερηεί αξλεηηθέο 

επηξξνέο (Κσζηνχιαο, 1996, Γεσξγφπνπινο, 2006). Μέζα ζηνπο παξάγνληεο απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ αΎηε (2005) νη παξαθάησ: 

 Δ αβεβαηφηεηα ηνπ νξγαλσζηαθνχ πεξηβάιινληνο ε νπνία γίλεηαη πεξηζζφηεξν έληνλε,  φηαλ 

ηα ζρέδηα-πξνγξάκκαηα είλαη καθξνπξφζεζκα θαζψο ηα ζηειέρε δελ κπνξνχλ λα 

πξνβιέςνπλ κε αθξίβεηα ην κειινληηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. 

 Δ έιιεηςε ρξφλνπ θαη ε αχμεζε ησλ εμφδσλ. Ο δηαζέζηκνο ρξφλνο θαη ην πςειφ  

θφζηνο είλαη παξάγνληεο πνπ επηβάιινπλ πεξηνξηζκφ ζηελ εθπφλεζε νξζνχ ζρεδηαζκνχ-

πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Δ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Έλαο άιινο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηνλ ζρεδηαζκφ- 

πξνγξακκαηηζκφ είλαη ε «ςπρνινγηθή αλειαζηηθφηεηα» ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα 

εζσηεξηθή αληίδξαζε ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ, πνπ πξνθχπηεη: είηε γηαηί αλαπηχζζνπλ 

«πξφηππα ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη δχζθνιν λα κεηαβιεζνχλ» είηε γηαηί 
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γλσξίδνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ- πξνγξακκάησλ απαηηεί λέεο 

δηαδηθαζίεο, γλψζεηο θαη κεγαιχηεξε  πξνζπάζεηα είηε γηαηί       δε  ζπκκεηείραλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ή δελ ελεκεξψζεθαλ ζσζηά γηα ηε κειινληηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Δ επίδξαζε εμσνξγαλσζηαθψλ παξαγφλησλ. Μεξηθνί απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηνλ  ζρεδηαζκφ-πξνγξακκαηηζκφ  έρνπλ 

ζρέζε: κε ην πνιηηηθφ θιίκα, φπνπ ε εζληθή θπβέξλεζε ραξάζζεη ηελ  νηθνλνκηθή  θαη 

θνηλσληθή πνιηηηθή, ηε θχζε ησλ ηερλνινγηθψλ κεηαβνιψλ θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πξνθαινχλ απφιπηα 

αλειαζηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Οη Glatter & Weindling (1993) αλαθέξνπλ φηη ν πξνγξακκαηηζκφο έρεη επίζεο θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

 Αελ εμαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε, αιιά βειηηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο επηινγήο ηεο. 

Βίλαη γλσζηφ φηη ην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο δε ιεηηνπξγνχλ πάληα ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο. Θα ιέγακε φηη ν πξνγξακκαηηζκφο βειηηψλεη πεξηζζφηεξν ηηο πηζαλφηεηεο 

επηινγήο ηεο θαηάιιειεο πνξείαο. 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη κηα πνιχπινθε δηαλνεηηθή δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέηεη 

δεμηφηεηεο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο θαη αθαηξεηηθήο ζθέςεο. 

 Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο έρεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ δηαδηθαζία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη πνιιέο θνξέο πεξηνξίδεη ηελ επηηπρή έθβαζή ηνπ. 

 

3.1.5 Δθπαηδεπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ  είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ν 

νξγαληζκφο κέζα, ζην πεξηβάιινλ ηνπ, αζθεί ηελ απνζηνιή ηνπ θαη πξνζαλαηνιίδεη ηε 

δξάζε ηνπ. Οξίδεηαη δειαδή σο κηα κέζνδνο επεμεξγαζίαο θαηά ηελ νπνία 

πξνπαξαζθεπάδεηαη κηα ζεηξά απφ απνθάζεηο γηα λα ιεθζνχλ ζην κέιινλ, πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ επίηεπμε θαζνξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, παηδαγσγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζηφρσλ κε ηα 

πξνζθνξφηεξα κέζα θαη ζε πξνγξακκαηηζκέλνπο ρξφλνπο. Με ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηα 

ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο απνθαζίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηί ζα γίλεη, πψο πξέπεη λα γίλεη, 

πφηε ζα γίλεη θαη κε πνην ηξφπν ζα γίλνπλ νη επηθείκελεο δξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαληζκψλ ησλ νπνίσλ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο δηνίθεζή ηνπο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο –πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί θαζήθνλ ηεο πνιηηείαο. ην 

άξζξν 16 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο νξίδεηαη φηη: «Δ παηδεία απνηειεί βαζηθή 
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απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο». Δ αλάγθε γηα ηαρχηεξε πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηηο εθάζηνηε κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ε 

πξφνδνο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαηαζηνχλ επηηαθηηθφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ. 

Λφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, ν 

πξνγξακκαηηζκφο δηαζέηεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο: 

 Ο εθπαηδεπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί εξγαιείν θαζνδήγεζεο κε ηελ έλλνηα φηη 

ζέηεη ζηφρνπο πνπ πξνζπαζεί λα πινπνηήζεη. Βπηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο λα ζρεδηάδνπλ βξαρππξφζεζκα. Ώπηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη είλαη 

νξηζηηθά παγησκέλνο θαηά ηελ πεξίνδν απηή αιιά δηαζέηεη ηελ επειημία πξνζαξκνγήο 

ηφζν ζηνπο εμσηεξηθνχο φζν θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

 Βπίζεο απνηειεί έθθξαζε απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ, σζηφζν, 

ιεηηνπξγεί κέζα ζ‘ έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην. Βγθεθξηκέλνο θαη επηθπξσκέλνο απφ ηε 

δηνίθεζε θαη ηα αξκφδηα φξγαλα, εθθξάδεη ηελ πνιηηηθή ζέιεζε ηνπ νξγαληζκνχ αιιά 

πξέπεη λα αθνινπζεί ηε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πξνδηαγξαθέο. Δ ζρνιηθή 

κνλάδα απέρεη πνιχ απφ ην λα απνηειέζεη θνξέα ζπλδηακφξθσζεο κηαο εζληθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δηακνξθψλεη ην θιίκα, ηελ θνπιηνχξα ηεο θάζε 

ζρνιηθήο κνλάδαο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ 

ηεο κνλάδαο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ κεζφδσλ – ηξφπσλ πξνζέγγηζήο ηνπο 

(Κνπηνχδεο, 1999). 

 Σέινο, ν ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο είλαη ην ζεκείν ζχγθιηζεο πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ: εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή,  αγξνηηθή,  θαηαλαισηηθή, 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή,  πνιηηηθή πγείαο, πνιηηηθή αζιεηηζκνχ θιπ. (Καδαηδήο 

&Παιαηνιφγνο, 2006). 

 

ε εζληθφ επίπεδν δηνίθεζεο, ζπληειείηαη ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο πνπ αθνξά 

ζηνπο καθξνρξφληνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Λέγνληαο «ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο» ελλννχκε 

κειινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο καθξνρξφληεο πξννπηηθέο ηεο 

εθπαίδεπζεο π.ρ. εηζαγσγή λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

Ο βαζκφο ζπγθεληξσηηζκνχ πνπ επηθξαηεί ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα θαζηζηά ζαθέο 

φηη ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. 
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Ώληίζεηα, ζηα θαηψηεξα επίπεδα δηνίθεζεο (Αηεπζχλζεσλ θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ), ν 

πξνγξακκαηηζκφο πεξηνξίδεηαη ζε ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν  

θαη  ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλνιηθψλ ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζηξαηεγηθφ πξφγξακκα ηεο εθπαίδεπζεο. 

ην ρψξν ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ν αΎηεο (2005) αλαθέξεη φηη ν πξνγξακκαηηζκφο 

κπνξεί λα δηαθξηζεί: 

1. ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Χο γλσζηφλ ε "εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή" είλαη 

κέξνο ηεο "γεληθήο" θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηνρεχεη: 

(α) ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ γηα δηθφ ηνπο φθεινο θαη (β) ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη θαηά πξνέθηαζε ζηελ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

2. ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Μεηά ηελ ςήθν εκπηζηνζχλεο 

απφ ηε ΐνπιή ησλ Βιιήλσλ γίλεηαη κε ζαθήλεηα φρη κφλν ε δηαηχπσζε ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ζθνπψλ ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ απφ ην ΤΠΏΕΘΏ αιιά θαη ηα 

κέζα πνπ ζα δηαηεζνχλ θαη νη ηξφπνη πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ 

3. ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εξγαζίαο, πνπ πξέπεη λα εθηειεζηεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Δ θάζε 

απηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη θαζήθνλ φισλ εθείλσλ πνπ πξνΎζηαληαη 

ζηηο δηάθνξεο Τπεξεζίεο ηήξημεο ηεο Βθπαίδεπζεο, απφ ην ΤΠΏΕΘΏ κέρξη ην λεπηαγσγείν 

 

 

ην επίπεδν ησλ Αηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο κπνξεί λα αζθεζεί, κεηαμχ άιισλ, 

πξνγξακκαηηζκφο ζε: 

 Πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε θαηλνηφκεο δξάζεηο, αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη επίιπζε δηαθνξψλ. 

 Οξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πκβνχινπο  Βθπαίδεπζεο θαη ηνπο Αηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξνγξακκάησλ Πξφζζεηεο Αηδαθηηθήο ηήξημεο, Βληζρπηηθήο 

Αηδαζθαιίαο, Βθπαίδεπζεο Παιηλλνζηνχλησλ θαη Ώιινδαπψλ Μαζεηψλ (Καηζαξφο, 2008). 

Ο πξνγξακκαηηζκφο, ζην επίπεδν ησλ Αηεπζχλζεσλ, αθφκα θαη αλ αθνξά ζέκαηα 

πεξηθεξεηαθνχ ή ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα, πέξαλ ηνπ φηη νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ  έρεη πνιχ      

κεγάιε ζεκαζία θαζψο α) ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ρξεζηκφηεηάο 

ηνπ θαη β) απνηειεί κηα κνξθή πξνεξγαζίαο, πξνεηνηκαζίαο θαη άζθεζήο ηνπο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ επξχηεξνπ θαη νπζηαζηηθφηεξνπ πξνγξακκαηηζκνχ κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηεο 
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απηνλνκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζην πιαίζην ηεο απνθεληξσηηθήο ηάζεο πνπ επηθξαηεί 

δηεζλψο (ΛαΎλαο, 2000). 

Γηάγξακκα: Φνξείο άζθεζεο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα 

 

 

 

3.1.6 Σειηθέο επηζεκάλζεηο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα έγηλε ε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ- 

πξνγξακκαηηζκνχ ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη αλεδείρζε ε αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο  

ηνπ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. 

Ο ζρεδηαζκφο – πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί ηε βαζηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο κηαο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο θαη ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. ην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε δηνηθεηηθή απηή ιεηηνπξγία ζρεηίδεηαη κε ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

φια ηα επίπεδα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο (εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, Αηεπζχλζεηο 

εθπαίδεπζεο, ζρνιηθφ). 

Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (δηάγξακκα πνπ 

αθνινπζεί) είλαη ηα ίδηα, αλεμάξηεηα αλ εθαξκφδνληαη ζε εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ή ζηνπο 

ππφινηπνπο νξγαληζκνχο. Δ εηδνπνηφο δηαθνξά έγθεηηαη ζηε ζηνρνζεζία, ζηηο δεζκεχζεηο 
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θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ αιιά θαη ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα πνπ απηνί εληάζζνληαη. 

 

Γηάγξακκα:  ηάδηα πξνγξακκαηηζκνχ ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο 

 

Πεγή : Πξνζαξκνγή απφ Μπξίληα, (2008) 

 

 

Βπίζεο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζηηο 

εθάζηνηε θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη ν καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο 

αλάινγα κε ηηο  ηδηνκνξθίεο  θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη ζπαηάιεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζε πφξνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ 

ζα πξέπεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ -πξνγξακκαηηζκνχ λα ιακβάλνληαη ππφςε 

νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη νη θαλφλεο εθαξκνγήο ηνπ θαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

φινη νη παξάγνληεο πνπ δξνπλ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο. 

Σέινο, ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, ζην πιαίζην πάληα ηνπ θεληξηθνχ 

ειέγρνπ απφ ηελ πνιηηεία. 
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Γξαζηεξηφηεηεο 

 

1. πληάμηε έλα πιάλν ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ (ζηξαηεγηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ κε 

ηνλ αλάινγν ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ) γηα ηελ Μνλάδα Βιιελφγισζζεο Βθπαίδεπζεο ζηελ 

νπνία ππεξεηείηε. Ώλαθέξεηε ηπρφλ εκπφδηα θαη δπζθνιίεο πνπ ζα κπνξνχζαηε λα 

αληηκεησπίζεηε θαη ηξφπνπο ππέξβαζήο ηνπο.  

2.Σειεπηαία, γίλεζηε απνδέθηεο ζπρλψλ αλαθνξψλ γηα πιεκκειή εθηέιεζε θαζεθφλησλ 

απφ εθπαηδεπηηθνχο κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ζαο σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Ώπφ ηε ζέζε επζχλεο ζαο πξνγξακκαηίζηε 

γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά έλα ζρέδην αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

3.2 Γηαρείξηζε αιιαγψλ θαη θαηλνηφκεο δξάζεηο 

Δ επνρή ζηελ νπνία δνχκε είλαη ε επνρή ξαγδαίσλ αιιαγψλ. Δ παγθφζκηα θνηλφηεηα 

γλσξίδεη πξσηφγλσξνπο ξπζκνχο κεηαβνιψλ, ε ηερλνινγία θάλεη  άικαηα, ε θνηλσλία   

πξνζαξκφδεηαη, νη αμίεο αλαζεσξνχληαη. 

Μαδί κε φια αιιάδνπλ θαη νη άλζξσπνη θαη καδί κ' απηνχο θαη νη νξγαληζκνί  ηνπο 

νπνίνπο νη ίδηνη ζπλζέηνπλ. Δ αιιαγή είλαη ηξφπνο δσήο.  

ην ζεκείν απηφ αο θάλνπκε κεξηθέο απαξαίηεηεο ελλνηνινγηθέο νξηνζεηήζεηο, πνπ αθνξνχλ 

ηηο έλλνηεο «εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε», «εθπαηδεπηηθή αιιαγή» θαη «εθπαηδεπηηθή 

θαηλνηνκία». 

Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε είλαη ε αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ, ε θπξηάξρεζε ελφο λένπ 

πλεχκαηνο, ν εθπαηδεπηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ λνκηκνπνηείηαη κέζα απφ ζεζκηθέο 

ξπζκίζεηο κεγάιεο εκβέιεηαο, θάζε δφθηκε δειαδή θαη ζπγθξνηεκέλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

πνπ εηζεγείηαη θαη ζπλεπάγεηαη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο φκσο αληηκεησπίδνληαη απφ 

κηα εληαία ινγηθή θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλν ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ φξακα θαη 

ζπγθξνηεκέλε θαη νκνγελήο ζηνρνζεζία. 

Δθπαηδεπηηθή Αιιαγή είλαη θάζε εθπαηδεπηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, ν νπνίνο άιινηε 

ζεζκνζεηείηαη κε ξπζκίζεηο κηθξφηεξεο εκβέιεηαο, φπσο Τ.Ώ., Π.Α., θηι. θαη άιινηε 

επέξρεηαη απιά, ρσξίο απαξαίηεηα λα ζεζκνζεηεζεί. Δ εθπαηδεπηηθή αιιαγή είλαη ζπρλά 

κεηαζρεκαηηζκφο πνπ  αλαθέξεηαη ζε επηκέξνπο πηπρέο ηεο εθπαίδεπζεο, ρσξίο λα επηδξά ζε 

βάζνο ζην πεξηερφκελν  θαη ηε θηινζνθία ηνπ φινπ    εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ε 

κεηαξξχζκηζε. 
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Δθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία είλαη ν φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα νπζηαζηηθή θαη ξηδηθή 

ηξνπνπνίεζε θαη ζεσξείηαη ζπρλά ζπλψλπκνο ηνπ φξνπ λεσηεξηζκφο, κε ηελ έλλνηα φηη ε  

θαηλνηνκία πξνυπνζέηεη κηα ελέξγεηα, κηα παξέκβαζε, έλα πξφγξακκα ή κηα δξαζηεξηφηεηα  

πνπ εθαξκφδεηαη θαη  δνθηκάδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην  ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ  πιαίζην. 

Αελ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην θαη είλαη  δπλαηφλ λα πξνέξρνληαη  απφ 

ελέξγεηεο θαη     πξσηνβνπιίεο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη 

κεκνλσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ή νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, ζην πιαίζην ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, αλαθεξφκαζηε ζηηο ιεγφκελεο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο. Ώο εμεηάζνπκε ινηπφλ 

ηελ έλλνηα ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ ζηνπο νξγαληζκνχο, ηνλίδνληαο πσο θαη ε 

εθαξκνγή ησλ  θαηλνηφκσλ δξάζεσλ (νη νπνίεο  κπνξεί λα ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, ζηε κέζνδν δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο, ζην πιηθφ ηεο εθπαίδεπζεο, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο, ζηηο δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε βειηίσζή ηνπο (Morrison, 1998) είλαη 

κέξνο ησλ αιιαγψλ,  θαζψο θαη ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηα είδε ησλ νξγαλσζηαθψλ 

αιιαγψλ, ηηο αηηίεο ηνπο, ηα ζηάδηα θαη ηε δηαδηθαζία ησλ αιιαγψλ , ηνπο θνξείο  ηεο    

αιιαγήο, ηηο αληηζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ, ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαζψο θαη ηε ζπκβνιή 

ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

3.2.1 Ζ έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο 

 

Οη νξγαλψζεηο θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ, λα αλαπηπρζνχλ θαη λα επηβηψζνπλ 

βξηζθφκελεο ζε κηα ζπλερή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη δερφκελεο πνιιέο θνξέο πηέζεηο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 

νη νπνίεο ηηο νδεγνχλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθψλ ηνπο ζηφρσλ, ζηε δνκή, ζηηο 

δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο, ζηηο πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ, ζηελ πνιηηηθή 

ηνπο, ή αθφκα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπο. 

Δ έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο αλαθέξεηαη ζε φιεο απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε κεηαηξνπή κηαο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζε κηα λέα, ή 

δηαθνξεηηθά, ζηε κεηάβαζε απφ έλα δεδνκέλν ζχλνιν ζπλζεθψλ ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ. Ώπηή ε κεηάβαζε δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο θαη επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ αηφκνπ ή ησλ νξγαλσκέλσλ νκάδσλ (π.ρ. 

θνηλσληθέο νκάδεο ή νηθνλνκηθέο νκάδεο) ζε έλα θαηλνχξγην πεξηβάιινλ, φπνπ ζα 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά. Βίλαη δειαδή ε ζρεδηαζκέλε ή κε, 

αληίδξαζε ελφο νξγαληζκνχ ζηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη απφ εζσηεξηθνχο θαη 
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εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Οη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο κπνξεί λα αθνξνχλ νπνηνδήπνηε 

ζηνηρείν ηεο νξγάλσζεο φπσο ε ζηξαηεγηθή, νη δνκέο, ηα ζπζηήκαηα, νη δηαδηθαζίεο, 

νη θαλνληζκνί, νη πνιηηηθέο, ε θνπιηνχξα, νη ηθαλφηεηεο, νη ζπκπεξηθνξέο, ε 

ηερλνινγία, νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ( Polychroniou, 2009). 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη αιιαγέο πνπ επηρεηξνχληαη είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη θαιά 

νξγαλσκέλεο, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ επηρεηξνχκελσλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο είηε 

απνηπγράλνπλ, είηε ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε νδεγνχλ ζε κεξηθά θαη φρη ξηδηθά 

απνηειέζκαηα (Jones & Powers, 2004). 

H νξγαλσζηαθή αιιαγή ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη θαηλφκελν πνιχκνξθν θαη 

πνιπζχλζεην. Αηαπεξλά φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα 

φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ θαη έθηαζε. Γη‘ απηφ ηνλ ιφγν 

είλαη αλαγθαίν λα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ αξρή φινη νη ηχπνη ηεο αιιαγήο κε 

δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά θξηηήξην. 

3.2.2              Δίδε νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ 

 

Δ πξνέιεπζε ησλ αιιαγψλ απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην δηαρσξηζκνχ ηνπο θαη 

δηαθξίλνληαη ζε εμσηεξηθέο π.ρ. δηεζλείο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη εζσηεξηθέο π.ρ. ε κεησκέλε 

παξαγσγηθφηεηα, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ην κεησκέλν 

εζηθφ, ζέκαηα θνπιηνχξαο, (Mullins, 1999). Οη εμσηεξηθέο αιιαγέο, ζπρλά, είλαη 

πνιχ έληνλεο κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνπλ αθφκα θαη θαηαζηάζεηο πνπ, 

θαηλνκεληθά, δείρλνπλ απνκαθξπζκέλεο θαη άζρεηεο (Gilgeous & Chambers,1999). 

Καηά ζπλέπεηα, είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ ή θαη λα επηβάινπλ εζσηεξηθέο 

αιιαγέο, επεξεάδνληαο ηειηθά ηε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ. 

Οη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο κπνξεί λα δηαθέξνπλ σο πξνο ην ζθνπφ θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπο, ηελ έθηαζε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηππνινγίεο 

ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ (Polychroniou, 2009; Reissner, 2009;) νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη ζηελ πην απνηειεζκαηηθή δηνίθεζή ηνπο. Δ 

δηάθξηζε ηνπο (δηάγξακκα 3.6) εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο : 

1. ηε δπλαηφηεηα αληίδξαζεο 

2. ηελ έληαζε θαη ηελ έθηαζε 

3. ην εξέζηζκα γηα αιιαγή 

 

1. Με βάζε ηε δπλαηφηεηα αληίδξαζεο 
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Ώλάινγα κε ηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη ε νξγάλσζε απφ ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ 

ηεο πεξηβάιινλ, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δχν θαηεγνξίεο αιιαγψλ: 

 Ζ Δπηβαιιφκελε - απξνγξακκάηηζηε αιιαγή: είλαη ε αιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη μαθληθά ζε κηα νξγάλσζε, ρσξίο ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία. 

Ώπηή ε αιιαγή θξίλεηαη απαξαίηεηε, φηαλ θάπνηεο απξφβιεπηεο ζπγθπξίεο 

(πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, θ.ά.) σζνχλ ηνλ νξγαληζκφ λα ζπκπεξηθεξζεί κε 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Σέηνηνπ είδνπο αιιαγέο ζπλήζσο πξνθαινχλ 

πνιιέο αληηδξάζεηο θαη δηαηαξάζζνπλ ην θιίκα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Ζ αλακελφκελε ή πξνγξακκαηηζκέλε αιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ 

θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν νξγαληζκφο. Σν είδνο απηφ ηεο 

αιιαγήο είλαη απνηέιεζκα  κειέηεο, ζρεδηαζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο  

δηαθφξσλ παξαγφλησλ αιιαγήο        πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

απνδνρήο ηεο αιιαγήο απφ ηα άηνκα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε αιιαγή 

(Reissner, 2009). ε ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο, δελ ππάξρεη μάθληαζκα ηνπ 

νξγαληζκνχ ν νπνίνο ηελ πεξηκέλεη ή θαη ηελ επηδηψθεη. 

2. Με βάζε ηελ έληαζε θαη έθηαζε 

Ώλάινγα πφζα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ ζα επεξεάζεη θαη ζε πφζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζα γίλεη απηφ, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δχν θαηεγνξίεο αιιαγψλ (Reissner, 

2009). 

 Ζ ζηαδηαθή αιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά ζηνπο ηνκείο ή ζηα 

ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη κεζνιαβεί θάπνην ρξνληθφ πεξηζψξην κέρξη ηελ 

νινθιήξσζή ηεο. πλήζσο πεξηιακβάλεη πξνζπάζεηεο γηα αλαβάζκηζε ησλ 

ήδε ππαξρφλησλ κεραληζκψλ. 

 Ζ ξηδηθή αιιαγή εθαξκφδεηαη ξαγδαία θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε νιφθιεξε 

ηελ έθηαζε ηεο νξγάλσζεο. πλήζσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πνπ αληηθαζηζηνχλ παιηφηεξεο δνκέο. 

 

3. Με βάζε ην εξέζηζκα γηα αιιαγή 

 

Ώλάινγα απφ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα επεξεαζηεί ε νξγάλσζε, ψζηε λα πξνβεί 

ζηελ αιιαγή, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δχν θαηεγνξίεο αιιαγψλ: 

 Ζ πξνδξαζηηθή αιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηα νξγάλσζε πνπ έρεη θάλεη 

θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ θαη πξνβαίλεη ζηηο 

αληίζηνηρεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεηαη πξψηε ζηηο εμειίμεηο. 
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 Ζ αληηδξαζηηθή αιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ θάπνην εμσηεξηθφ 

εξέζηζκα πνπ δέρεηαη ε νξγάλσζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζπγθεθξηκέλε 

νξγάλσζε δίλεη ηελ απάληεζή ηεο. 

 

Γηάγξακκα:  Σππνινγία θαη επίπεδα αιιαγψλ 

 

 

(Πεγή : Υπηήξεο, 2001)
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3.2.3 Αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο 

 

Οη θχξηνη ιφγνη πνπ πξνθαινχλ ηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο είλαη δχν: α) ε βειηίσζε ηεο 

απφδνζήο ηνπο θαη β) ε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη αηηίεο γηα 

αιιαγή ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ πξνέξρνληαη (Υνιέβαο,1995. 

Jones & Powers, 2004) απφ: 

 Σε δηνίθεζε. Ώπηή έρεη θαη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ. Βθφζνλ παξαηεξεί φηη ππάξρνπλ δπζιεηηνπξγίεο, αλαδεηάεη ηηο αηηίεο θαη 

πξνρσξάεη ζηηο αλαγθαίεο αιιαγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 Σνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη εξγαδφκελνη έρνπλ άκεζε αληίιεςε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ νξγαληζκφ θαη νη αλαθνξέο ηνπο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε ιήςε κέηξσλ γηα λα επέιζνπλ νη αλαγθαίεο αιιαγέο. 

 Αηάθνξα εζσηεξηθά ζέκαηα πνπ κπνξεί λα ζίγνπλ ην θχξνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Ώπφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ αζθνχληαη πηέζεηο πνπ αθνξνχλ : 

 

 Σν πνιηηηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην. Οη θαηλνχξγηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ή ε 

αιιαγή ζην πνιηηηθφ πιαίζην πνιιέο θνξέο επηβάιινπλ αιιαγέο ζηνπο 

νξγαληζκνχο. 

 Οη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αλαγθάδνπλ ηνπο 

νξγαληζκνχο λα πξνρσξνχλ ζε αιιαγέο ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη θάζε θνξά ζηα 

λέα δεδνκέλα θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

 

 

3.2.4  Φνξείο ησλ αιιαγψλ 

 

Οη θνξείο ηεο αιιαγήο είλαη ηα άηνκα εθείλα πνπ ζα εληνπίζνπλ ην πξφβιεκα, ζα ιάβνπλ ηε 

ζρεηηθή απφθαζε θαη ζα νξίζνπλ ηελ νκάδα ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

πνξεία πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο. Δ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ νξγαληζκφ θαζψο απηνί είλαη πνπ ζα επσκηζηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθέξεη ε αιιαγή. Οη νκάδεο πνπ νλνκάδνληαη θνξείο 

ηεο αιιαγήο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 
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Ο εγέηεο-θνξέαο ηεο αιιαγήο. Βίλαη, ζπλήζσο, ην άηνκν πνπ αληηιακβάλεηαη ην πξφβιεκα 

θαη πξνηείλεη ηελ αιιαγή. Βθφζνλ είλαη εθείλνο πνπ δίλεη ηελ ηδέα, ηφηε είλαη θαη εθείλνο πνπ 

θαζνξίδεη ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ θαη δείρλεη ην δξφκν πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ. Γηα ηνλ ίδην 

ιφγν, είλαη, επίζεο, εθείλνο πνπ ειέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη θαηά πφζν 

ζα εθπιεξψζνπλ ην ζθνπφ ηνπο (Υπηήξεο,2001). 

Πξνγξακκαηηζηέο ηεο αιιαγήο. Βίλαη ε δεχηεξε νκάδα, ρξνληθά θαη ηεξαξρηθά, πνπ έξρεηαη 

γηα λα βνεζήζεη λα γίλεη ε ηδέα ηνπ εγέηε- θνξέα πξαγκαηνπνηήζηκε. Μειεηνχλ θαη 

θαηαγξάθνπλ κε αθξίβεηα ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

αιιαγή. Οη πξνγξακκαηηζηέο είλαη άηνκα πνπ εξγάδνληαη ήδε ζηελ νξγάλσζε ή 

πξνζιακβάλνληαη γη‘ απηφ ην ζθνπφ θαη κφιηο νινθιεξσζεί απνρσξνχλ (ηαθπιά,1997). Πην 

απιά, είλαη ηα άηνκα εθείλα πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ηδέα ζε πξνγξάκκαηα θαη ζρέδηα δξάζεο, ν 

ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηελ ζεσξία θαη ηελ πξάμε. 

Οη εθηειεζηέο ησλ πξνγξακκάησλ αιιαγήο. Σξίηε θαη ηειεπηαία νκάδα ησλ θνξέσλ αιιά 

φρη ιηγφηεξε ζεκαληηθή απφ ηηο ππφινηπεο. Ώπνηειείηαη απφ ηνπο απινχο εξγαδφκελνπο ηεο 

επηρείξεζεο θαη είλαη εθείλνη πνπ θέξλνπλ εηο πέξαο ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο αιιαγήο. Ο 

ξφινο ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο αθνχ ην θξηζηκφηεξν ζεκείν θάζε αιιαγήο είλαη ε 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Βθηειεζηέο ηεο αιιαγήο κπνξεί λα είλαη άηνκα απφ ηηο αλψηεξεο κέρξη 

θαη ηηο θαηψηεξεο βαζκίδεο ηεο νξγάλσζεο (ηαθπιά,1997). 

Σέινο, ν ππνζηεξηθηήο ηεο αιιαγήο. Ώθνξά ηελ αλψηαηε δηνίθεζε. Ο ξφινο ηνπ είλαη λα 

βξεη ηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε  ηεο αιιαγήο, ρξεκαηηθνχο ή  

αλζξψπηλνπο, θαη λα ππνζηεξίδεη ςπρνινγηθά ηνπο, κε θάζε ηξφπν, επεξεαδφκελνπο απφ ηελ 

αιιαγή. 

3.2.5   Αληίδξαζε ζηελ αιιαγή 

 

Γηα ηελ εηζαγσγή κηαο αιιαγήο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απαληήζεη ζε ηξεηο εξσηήζεηο: Σί 

ζα αιιάμεη, ζε ηί ζα κεηαηξαπεί απηφ πνπ ζα αιιάμεη θαη ην πψο ζα θάλεη ηελ αιιαγή λα 

πεηχρεη (Francis & Patrick, 2001). 

Κάζε θνξά πνπ ε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ πξαγκαηνπνηεί κία νπνηαδήπνηε αιιαγή ππάξρνπλ θαη νη 

αλάινγεο αληηδξάζεηο. Εδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πξνζσπηθφ, νη 

αληηδξάζεηο είλαη αλαπφθεπθηεο. κσο, ν άλζξσπνο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ αληηδξαζηηθφο. Δ 

αληίδξαζε ζηελ αιιαγή ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη θαη εληζρχεηαη απφ: ηελ ηάζε γηα αδξάλεηα, ηνλ 

αηθληδηαζκφ, ηελ πίεζε, ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ρξφλνπ, ηελ παξαλφεζε ή παξεμήγεζε ηνπ ζθνπνχ 
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ηεο αιιαγήο, ηελ θνβία πξνζσπηθψλ  ζπκθεξφλησλ θαη απφ δηάθνξνπο άιινπο ππνθεηκεληθνχο 

παξάγνληεο. Πην αλαιπηηθά: 

 Ο θφβνο απέλαληη ζε θάηη άγλσζην-θαηλνχξην. 

 

 Δ ειιηπήο πιεξνθφξεζε γηα ηε λέα θαηάζηαζε. 

 

 Ο θφβνο γηα απψιεηα ηεο αζθάιεηαο ηνπο. 

 

 Δ αληίζεζε ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ αιιαγή. 

 

 Ο θφβνο γηα απψιεηα ηεο δχλακεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ εξγαζηαθή ζέζε ηνπ αηφκνπ. 

 

 Δ έιιεηςε πεγψλ πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή. 

 

 Δ ιαλζαζκέλε επηινγή ρξφλνπ. 

 

 Δ ζπλήζεηα. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εθδεισζνχλ νη αληηδξάζεηο, απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε κηα νξγαλσζηαθή 

αιιαγή παίξλνπλ θάπνηα κνξθή. Δ κνξθή απηή εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηεο αληίδξαζεο θαη απφ ηνλ 

ραξαθηήξα ησλ εξγαδφκελσλ. Βπηγξακκαηηθά, νη κνξθέο αληίδξαζεο ζηελ αιιαγή απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο είλαη νη εμήο (Hodgetts, 1987): 

 Απφξξηςε 

 

Δ απφξξηςε ηεο αιιαγήο εθδειψλεηαη θπξίσο κε ζηάζεηο εξγαζίαο θαη απεξγίεο. ην 

ζεκείν απηφ, ν εξγαδφκελνο δελ είλαη θαζφινπ ζχκθσλνο κε ηελ αιιαγή θαη πηζηεχεη 

πσο βιάπηνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζεί λα πείζεη ηελ 

νξγάλσζε λα ηελ δηαθφςεη. 

 Αληίζηαζε 

Δ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή εθδειψλεηαη κε έληνλεο ζπδεηήζεηο πεξί ηνπ ζέκαηνο, κε 

θζνξέο ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο νξγάλσζεο, κε κεησκέλε απφδνζε ζηελ εξγαζία αιιά θαη 

ζθφπηκα ιάζε θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. Καη ζ‘ απηφ ην ζεκείν ν εξγαδφκελνο ζεσξεί φηη 

βιάπηεηαη απφ ηελ αιιαγή, αιιά ρξεζηκνπνηεί έκκεζνπο ηξφπνπο γηα λα ην δείμεη. 

 Αλνρή 

Δ αλνρή ζηελ αιιαγή ππάξρεη φηαλ ν εξγαδφκελνο ζεσξεί πσο ηα ζπκθέξνληά ηνπ νχηε 

βιάπηνληαη, αιιά νχηε θαη επλννχληαη. Τπάξρεη δειαδή κηα νπδέηεξε ζηάζε, φπνπ 

απιά ν εξγαδφκελνο είλαη πξνζηαηεπηηθφο. 



 

Κεφ. 3- χεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ-Διοίκθςθ μζςω ςτόχων 169 
 

 

 

 

 

 Απνδνρή 

Βδψ ν εξγαδφκελνο δέρεηαη πιήξσο ηελ αιιαγή γηαηί πηζηεχεη φηη ηνλ ζπκθέξεη. Αελ 

πξνβάιιεη θακία απνιχησο αληίζηαζε θαη κέλνπλ φινη ηθαλνπνηεκέλνη, νξγάλσζε θαη 

πξνζσπηθφ. 

 

 

3.2.6   ηάδηα δηαδηθαζίαο ηεο αιιαγήο 

 

Μηα πξνγξακκαηηζκέλε νξγαλσζηαθή αιιαγή αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. Αε ζπκβαίλεη 

ην ίδην κε ηελ απξνγξακκάηηζηε αιιαγή θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο είλαη απξφβιεπηε θαη 

δηαθέξεη αλά αιιαγή. χκθσλα κε ηνλ Υπηήξε (2001:348) ηα ζηάδηα ηεο νξγαλσζηαθήο 

αιιαγήο είλαη: 

• Σν δηαγλσζηηθφ ζηάδην 

 

• Σν ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

 

• Σν ζηάδην ηεο πινπνίεζεο 

 

• Σν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

 

Σν δηαγλσζηηθφ ζηάδην 

 

Δ νξγάλσζε δηαπηζηψλεη φηη αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο. Γίλεηαη ζχγθξηζε 

αλάκεζα ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ζε απηή πνπ επηζπκεί λα θηάζεη. Βπίζεο, ε 

νξγάλσζε δηαπηζηψλεη πνηεο είλαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο, ηη  

επηπηψζεηο έρνπλ επηθέξεη απηέο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη φηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε 

πξνζαξκνγήο ηεο ζε απηά ηα λέα δεδνκέλα. Σέινο, ζε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη εθηίκεζε ησλ 

πηζαλψλ αληηδξάζεσλ ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε αιιαγή θαη αλαδεηνχληαη ηξφπνη ψζηε λα 

κεησζνχλ ή αθφκε θαη λα εμαιεηθζνχλ. 

Σν ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

 

Δ δηνίθεζε ηεο νξγάλσζεο ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο θαη ζαθείο ζηφρνπο, νη νπνίνη ζα 

αλαθέξνληαη είηε ζην ζχζηεκα ηεο παξαγσγήο, είηε ζην ζχζηεκα <<εξγαδφκελνο>>. 

Ώπνθαζίδεη δειαδή πνηεο αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ θαη ηη αθξηβψο ζα πεξηιακβάλνπλ. Ώθφκε, 
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δεκηνπξγεί ζρέδηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηέο νη 

αιιαγέο. 

Σν ζηάδην ηεο πινπνίεζεο 

 

Σα ζρέδηα πινπνηνχληαη θαη κεηαηξέπνληαη ζε πξάμεηο. Ώπηφ ην ζηάδην είλαη ην πην θξίζηκν γηα 

ηελ επηηπρία ηεο αιιαγήο θαη κπνξεί λα εκθαληζηνχλ πνιιά απξφβιεπηα πξνβιήκαηα, ηα 

νπνία αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ άκεζα θαηαζηξέθνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία. Γη‘ απηφ ην ιφγν, 

είλαη αλαγθαίν λα πξνεγείηαη κηα δνθηκαζηηθή θάζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο 

νξγάλσζεο, ψζηε λα δηαπηζηψλνληαη πηζαλά πξνβιήκαηα θαη λα αληηκεησπίδνληαη θαηά ηελ 

πιήξε εθαξκνγή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο αιιαγήο ή λα γίλνληαη νη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο 

ζην αξρηθφ ζηάδην. 

Σν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο 

 

Βιέγρνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιαγήο θαη νη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ 

ηεζεί. Αειαδή, αλ ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ιεηηνχξγεζε ζσζηά θαη ζχκθσλα κε ην ζηάδην 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Ώθφκε γίλεηαη απνηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αιιαγήο ηφζν γηα ηελ 

νξγάλσζε φζν θαη γηα ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο. 

 

 

3.2.7           Μνληέιν αιιαγήο Lewin 

 

χκθσλα κε ηνλ Lewin (1958), (ζην αξκαληψηεο, 2005) ε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

Σν πξψην απφ απηά πεξηιακβάλεη ην «μεπάγσκα» (―unfreezing‖) απφ ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε. ην ζηάδην απηφ πξνσζνχληαη ηα πξψηα βήκαηα ηεο αιιαγήο φπνπ επηζεκαίλεηαη 

απφ ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ε αλαγθαηφηεηά ηεο θαη απνθαζίδεηαη ε ιήςε απνθάζεσλ 

πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. ην ζηάδην απηφ, ν ξφινο ηεο Αηνίθεζεο είλαη θαηαιπηηθφο γηα 

ηελ επηηπρία ηεο αιιαγήο θαζψο έρεη ηελ επζχλε λα κεηαδψζεη ζηνπο εξγαδφκελνπο έλα 

μεθάζαξν θαη ζπγθεθξηκέλν φξακα θαη λα ηνπο εκςπρψζεη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο. 

Σν δεχηεξν ζηάδην αλαθέξεηαη ζηε «δξάζε» (―movement‖) θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξάζεηο 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλεη ε κεηάβαζε απφ ηελ παιηά θαηάζηαζε ζηελ θαηλνχξγηα. ην 

δεχηεξν απηφ ζηάδην γίλεηαη ε ζχγθξηζε ηεο λέαο θαηάζηαζεο κε ηελ παιηά θαη είλαη 

αλακελφκελε ε εκθάληζε αληίζηαζεο εθ κέξνπο ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ. ε απηφ ην ζηάδην 

ε Αηνίθεζε, σο θνξέαο ηεο αιιαγήο, πξέπεη νξγαλσκέλα λα ζηεξίμεη θαη λα θαζνδεγήζεη ηα 
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άηνκα ή ηηο νκάδεο θαη λα πξνσζήζεη ηηο λέεο αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

 

 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην απνθαιείηαη «πάγσκα» (―refreezing‖) θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ λέσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο κε ηελ ππνζηήξημε θαη 

ηελ ελίζρπζε ησλ ζρεηηθψλ κεραληζκψλ. 

 

Δ γλσζηηθή ζεσξία ηνπ πεδίνπ ηνπ Lewin (1951) (Force Field Analyseis) είλαη κηα ηερληθή 

δηαρείξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ εμαηηίαο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ αιιαγήο. Δ ηερληθή βαζίδεηαη ζηελ αξρηθή  

άπνςε φηη θάζε ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Ώπηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

βξίζθεηαη ζε κηα ζηαηηθή θαηάζηαζε ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο. 

Κάπνηεο δπλάκεηο «δπλάκεηο ψζεζεο» ελεξγνχλ πξνο ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ ελψ άιιεο 

«δπλάκεηο αληίζηαζεο» αληηηίζεληαη (Υπηήξεο, 2001). Δ αιιαγή ζπκβαίλεη κφλν φηαλ 

πιεξείηαη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο παξαπάλσ δχν ζπλζήθεο είηε πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

είηε φρη ꞉ 

 Δλίζρπζε δπλάκεσλ ψζεζεο κε ηαπηφρξνλε ειάηησζε ησλ δπλάκεσλ αληίζηαζεο νπφηε 

επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο αιιαγήο 

 

 Διάηησζε ησλ δπλάκεσλ ψζεζεο κε ηαπηφρξνλε ελίζρπζε ησλ δπλάκεσλ αληίζηαζεο 

νπφηε δελ επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο αιιαγήο꞉ 

 

Ώλ θαηαθέξνπκε λα απνδπλακψζνπκε ηηο δπλάκεηο αληίζηαζεο ζε ζρέζε κε απηέο ηεο ψζεζεο, 

ζα έρνπκε θαηαθέξεη λα κεηψζνπκε ηηο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αιιαγή. 

 

3.2.8           Αληηκεηψπηζε Αξλεηηθήο Αληίδξαζεο 

 

Οη εγέηεο ηηο αιιαγήο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ζσζηήο νξγάλσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ψζηε λα 

κεησζνχλ ή θαη λα εκπνδηζηνχλ νη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο. Ώπηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

αθνινπζψληαο θάπνηα βήκαηα  (Υπηήξεο, 2001:333-341). 
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 Να αλαιύνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή. Πξέπεη λα είλαη ζαθείο ζην 

γηαηί είλαη αλαγθαία ε αιιαγή, πείζνληαο αθφκα θαη φζνπο ήηαλ αξλεηηθνί απφ ηελ 

αξρή. 

 Να εμαζθαιίζνπλ ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκό φισλ φζσλ πξφθεηηαη λα επεξεαζηνχλ απφ 

ηελ αιιαγή. Δ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ απφ ηελ αξρή ηεο 

δηαδηθαζίαο νδεγεί ζην λα ηνπο δνζνχλ θίλεηξα θαη λα ληψζνπλ αλαγθαίνη θαη 

ζεκαληηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. 

 Να παξέρνπλ νπζηαζηηθή θαη πιήξε πιεξνθόξεζε. Δ ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη 

ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε είλαη πξνηηκεηέα θαζψο θαζηζηά 

πην θαηαλνεηή ηελ αιιαγή, δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα θήκεο, θφβνπο θαη αλεζπρία θαζψο 

θαη αίζζεκα αλαζθάιεηαο ζηα εκπιεθφκελα κέιε. 

 Να παξέρνπλ δπλαηόηεηα λα αθνπζζνύλ αληηξξήζεηο. Δ δηνίθεζε πξέπεη θαιιηεξγήζεη 

έλα θιίκα ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη ειεπζεξίαο ιφγνπ απφ ηελ κεξηά ησλ εξγαδφκελσλ 

δεκηνπξγψληαο πξφζθνξν έδαθνο γηα ζπδεηήζεηο θαη έθθξαζε αλεζπρηψλ. 

 Να εμαζθαιίζνπλ επξεία θαη ελεξγεηηθή ζπλαίλεζε. Δ πξνψζεζε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο 

απφ ηε κεξηά ηεο Αηνίθεζεο ζπζπεηξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη δεκηνπξγεί αίζζεκα 

θνηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. . 

 Να θάλνπλ κόλν όζεο αιιαγέο είλαη αλαγθαίεο. Βίλαη απαξαίηεηνο ν δηαρσξηζκφο 

αιιαγψλ ζε ζεκαληηθέο θαη κε, δηαθνξεηηθά ππάξρεη θίλδπλνο θνξεζκνχ θαη αξλεηηθψλ 

αληηδξάζεσλ. Με πην απιά ιφγηα έλα άηνκν είλαη δεθηηθφ ζηηο αιιαγέο αιιά φρη 

αλεθηηθφ φηαλ απηέο είλαη ζπρλέο θαη ηνπ δεκηνπξγνχλ αλαζθάιεηα θαη αζηάζεηα. 

 Να παξάζρνπλ θίλεηξα. Με ηε ζέζπηζε θηλήηξσλ εληζρχεηαη ε ζηήξημε πξνο ηελ 

αιιαγή θαζψο ηα θίλεηξα είλαη απηά πνπ ελεξγνπνηνχλ ηηο δπλάκεηο ηνπ αλζξψπνπ γηα 

λα επηηχρεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Δ αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ θηλήηξσλ θαη 

ε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο 

κείσζεο ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Ναζηάθνπ, 1982). 

 Να ρεηξηζζνύλ θαηάιιεια ην ρξόλν. Δ δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο γηα λα νινθιεξσζεί 

θαη λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε ρξεηάδεηαη ρξφλν. Ώθφκα θαη αλ ηα πξψηα απνηειέζκαηα δελ 

είλαη ηα αλακελφκελα, βηαζηηθέο εθηηκήζεηο, νη νπνίεο ζα θέξνπλ έλα αίζζεκα απνηπρίαο 

ην νπνίν δελ ρξεζηκεχεη ζε θαλέλα δε ζπληζηψληαη αιιά απαηηείηαη λα δνζεί πεξηζζφηεξε 

πίζησζε ρξφλνπ. 
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3.2.9   Ζ ζπκβνιή ησλ ζηειερψλ ελφο νξγαληζκνχ ζηελ επηηπρία ηεο αιιαγήο 

 

Δ ζηάζε ησλ ζηειερψλ, ελφο νξγαληζκνχ   απφ ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη θαη ην ηέινο 

ηεο, απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ηεο επηηπρεκέλεο πινπνίεζεο θάζε ζεκαληηθήο αιιαγήο. Σα 

ζηειέρε θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη ζέηνπλ ην φξακα, νξίδνληαο ηνπο βαζηθνχο  

ζηφρνπο, ηηο απαηηήζεηο ηεο θαζψο θαη ηα κέζα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίηεπμή ηεο. 

 

Ο ζρεκαηηζκφο κηαο επξείαο θαη καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθήο παξαθηλεί ηνπο εξγαδφκελνπο 

ηνπ νξγαληζκνχ λα ελζηεξληζηνχλ ην φξακα ησλ ζηειερψλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε φιε ηε 

δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο, αθφκα θαη ζηα αξρηθά ζηάδηα φπνπ ε αληίζηαζε θαη ηα εκπφδηα 

εκθαλίδνληαη ελίνηε αλππέξβιεηα. Βπεηδή φκσο ην φξακα αθνξά καθξνρξφληνπο ζηφρνπο, 

θξίλεηαη αλαγθαίνο ν ζρεδηαζκφο πην βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ ψζηε νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ 

ην αίζζεκα ηεο εθπιήξσζεο θαη λα ηνπο δίλνληαη θίλεηξα λα ζπλερίζνπλ ηε πξνζπάζεηα. 

Βπηθεληξψλνληαο ζηα βαζηθά πξνβιήκαηα, θαζνξίδνληαη θαιχηεξα νη ζηφρνη θαη ζρεδηάδνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Αεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε ηνπ επείγνληνο, επηηπγράλεηαη ε 

απαξαίηεηε ζπλεξγαζία θαη ε ζπζπείξσζε. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ 

αλάγθε γηα αιιαγή θαη λα δεζκεπηνχλ ζε απηή, λα ληψζνπλ φηη ηνπο αθνξά θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ (Υπηήξεο, 2001. Jones & George, 2003). 

 

Μία αθφκα ελέξγεηα ησλ ζηειερψλ ελφο νξγαληζκνχ, ζχκθσλα κε ην Υπηήξε (2001), είλαη ε 

αθξηβήο αμηνιφγεζε, ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα 

νδεγήζεη κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ αθξηβή αλάιπζε ησλ ζηφρσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θαηάιιεισλ ζρεδίσλ δξάζεο. Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θάζε νξγαληζκφο είλαη κνλαδηθφο θαη είλαη 

αδχλαηνλ λα ππάξμεη έλαο νκνηφκνξθνο ζρεδηαζκφο. 

 

Δ χπαξμε, επνκέλσο, κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο, ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο ηειηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ε δέζκεπζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ζηειερψλ ελφο νξγαληζκνχ γηα ηνλ 

πξνηεηλφκελν ηξφπν επίηεπμεο ηεο επηζπκεηήο θαηάζηαζεο ζα δψζεη μεθάζαξν κήλπκα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ην ζθνπφ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο. Σα ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ 

νθείινπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα απνηειψληαο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη πεγή 

έκπλεπζεο γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο απμάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο πηζαλφηεηεο 

επηηπρίαο. 
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Σα ζηειέρε ελφο νξγαληζκνχ δε ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ηεο αιιαγήο. Βθηφο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζπκκεηέρνπλ θαη άιινη θνξείο φπσο 

εμσνξγαλσζηαθνί ζχκβνπινη, νκάδεο εξγαζίαο θ. ά. Δ ζσζηή επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

αηφκσλ ζε θάζε ζηάδην ηεο αιιαγήο ζα εμαζθαιίζεη ηελ επηηπρία ηεο. 

 

Σέινο, ε ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία, ε μεθάζαξε ελεκέξσζε θαζψο θαη ε εκςχρσζε ησλ 

εξγαδφκελσλ είλαη επίζεο ζεκαληηθέο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηεο Αηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ ε 

εξγαδφκελνη λα πεηζζνχλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ αιιαγψλ, λα ηνπο δψζεη δχλακε λα 

ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπο θαη λα απνηξέςνπλ ηε δεκηνπξγία άηππσλ θαλαιηψλ 

(παξα)πιεξνθφξεζεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε, αλαζθάιεηα, ρακειφ 

εζηθφ θαη ζζελαξή αληίζηαζε (Υπηήξεο, 2001). 

 

3.2.10              Δθπαίδεπζε θαη νξγαλσζηαθή αιιαγή 

 

Δ νξγαλσζηαθή αιιαγή ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαηά θαλφλα εζηηάδεη ζε επί 

κέξνπο νξγαλσηηθέο , δηαρεηξηζηηθέο ή δηνηθεηηθέο παξακέηξνπο ρσξίο λα επηδξά ζε βάζνο ζηε 

θηινζνθία θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ώπνηειεί απάληεζε ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ην θάζε κέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο  

έρεη ζεκαληηθή επζχλε γηα ηελ επίηεπμή ηεο. 

 

3.2.11  Φάζεηο εθαξκνγήο ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο 

 

 

Οη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα πνξεία κε 

ηνπο ππφινηπνπο νξγαληζκνχο απιά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δ πνξεία ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο κπνξεί λα γίλεη ζε ηξία ζηάδηα ꞉ 

1. Βηζαγσγή ηεο αιιαγήο 
2. Βθαξκνγή ηεο αιιαγήο 

3. Βζσηεξίθεπζε ηεο αιιαγήο 
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1. Δηζαγσγή ηεο αιιαγήο 

Σν πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ αλαζθφπεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηε ιήςε 

απφθαζεο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο αιιαγήο θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο. Ο θνξέαο ηεο αιιαγήο 

(Αηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, Αηεπζπληήο Βθπαίδεπζεο, χκβνπινο  Βθπαίδεπζεο θ.ά), 

πξέπεη λα  ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνυπνζέηεη ε εηζαγσγή ηεο 

αιιαγήο. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πιαίζην ηφζν ηεο πεξηνρήο ηνπο φζν θαη ην επξχηεξν, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη ε δέζκεπζε 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ε αλάπηπμε ηνπ νξάκαηνο, ε αλίρλεπζε ησλ ηδηαηηέξσλ ζηνηρείσλ ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ε πξφβιεςε θαη έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηεο 

αληίζηαζεο απέλαληη ζηελ αιιαγή αιιά θαη ην δπλακηθφ μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Βπίζεο νη αλάγθεο θαη νη ζηφρνη ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ην 

θφζηνο (ρξφλνο, ελέξγεηα) θαη ηα νθέιε πνπ ζα έρνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο είλαη 

παξάγνληεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο. 

 

2. Δθαξκνγή ηεο αιιαγήο 

Σν δεχηεξν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο ηα νπνία θαζνξίζηεθαλ 

ζην πξψην ζηάδην. Βπίζεο πξνυπνζέηεη ηελ αθνζίσζε ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ 

ηεζεί κε ηελ άκεζε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη ηελ ελδειερή 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ζηελ 

εθαξκνγή ηεο αιιαγήο είλαη ν επηηπρήο ζπληνληζκφο θαη ε ζαθήο θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ  

ζηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα παξάιιεια κε ηελ νιφπιεπξε ζηήξημή    

ηνπο θαη αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο.  Άιινο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ε 

ππνζηήξημε ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο π.ρ. 

Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε θ.α. 

 

3. Δζσηεξίθεπζε ηεο αιιαγήο 

Με απηφ ην ηειεπηαίν ζηάδην, ε αιιαγή γίλεηαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ. Κάζε επηηπρεκέλε αιιαγή κπνξεί λα απνηειέζεη ζχλδεζκν κε πξνυπάξρνπζεο 

αιιαγέο ή πξνπνκπφο γηα επφκελεο. Δ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ φρη κφλν ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ζπκβάιεη ζηελ απνδνρή ηνπο 

απφ θάζε κέινο ηεο θνηλφηεηαο. 
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Σα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ν θνξέαο ηεο αιιαγήο (ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ είλαη ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο) έρνπλ ήδε αλαθεξζεί αιιά θαη γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θάπνηα επηπιένλ φπσο ꞉ Σα 

εκπιεθφκελα άηνκα 

 δηαθσλνχλ κε ηελ ηδενινγία θαη ηηο αμίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγήο 

 αηζζάλνληαη φηη κεηψλεηαη ε δχλακε ή ε ειεπζεξία ηνπο. Φφβνο ηεο απψιεηαο 

  ληψζνπλ φηη απεηινχληαη ε αζθάιεηα, ε εκπηζηνζχλε, ε ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία, ε 

ζηαζεξφηεηα, νη ζπλήζεηεο ηνπο. Φφβνο γηα ην άγλσζην. 

 πηζηεχνπλ φηη δελ έρνπλ ελεκεξσζεί θαηάιιεια. Οη πφξνη θαη ηα κέζα είλαη αλεπαξθή 

 

3.2.12  ηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο αληίζηαζεο ηεο αιιαγήο ζ η ν π ο  εθπαηδεπηηθνχο  

νξγαληζκνχο 

 

ζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο ηεο αιιαγήο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο ππάξρνπλ ηξεηο πεηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο. 

 

1. Γηαπξαγκάηεπζε θαη εμαζθάιηζε ζπκθσλίαο 

Οη θνξείο ηεο αιιαγήο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο νθείινπλ λα δίλνπλ επθαηξίεο ζηα 

κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο λα αλαπηχμνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηεο 

αιιαγήο θαη λα παξέρνπλ θίλεηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. 

 

2. Γηεπθφιπλζε θαη ζηήξημε 

Δ επηκφξθσζε, ε θαηάξηηζε θαη ε θαζνδήγεζε ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο είλαη 

ζεκαληηθά εξγαιεία ζηα ρέξηα ηνπ θνξέα ηεο αιιαγήο θαζψο κέζσ απηψλ γίλνληαη πην 

δεθηηθνί θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ απξφζθνπε εθαξκνγή ηεο αιιαγήο. 

 

3. Καηάιιειε δηαρείξηζε 

 

Δ αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή πξναπαηηεί ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο 

πνξείαο ηεο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Δ εκπινθή φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο, ε έληαμε ηεο αιιαγήο ζην γεληθφ πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη φρη ζαλ μερσξηζηή πξάμε, ε αλάδεημε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, ε ζπλερήο αληαιιαγή πιηθνχ θαη ηδεψλ θαζψο θαη ε ζπλερήο 

αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηεο δηεπθνιχλνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληηζηάζεσλ πνπ  

πξνθχπηνπλ. 
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Αηνκηθέο Γξαζηεξηφηεηεο 

1. ηελ πεξίπησζε αιιαγήο πνπ αθνξά ηελ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Ώλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ πνπ εθαξκφδνληαη πηινηηθά ηη ζα  κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί  σο κνξθή αληίζηαζεο   

θαη πνηνπο ηξφπνπο πξνηείλεηε, απφ ηε ζέζε επζχλεο πνπ έρεηε, γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο; 

2. ρεδηάζηε κηα εθπαηδεπηηθή/δηνηθεηηθή  αιιαγή θαη αλαιχζηε ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζήο ηεο: 

Ώ. Δ αλαγθαηφηεηά ηεο λα νθείιεηαη ζε  εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

ΐ. ε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο 

Γ. ε αίηεκα ηεο θνηλσλίαο 

 

3. Πνηεο θαηλνηφκεο δξάζεηο ζα πξνηείλαηε γηα ηε βειηίσζε ηεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο 

ζην εμσηεξηθφ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηχπν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηείηε; 

 



Κεφ. 3- χεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ-Διοίκθςθ μζςω ςτόχων 178 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.3  Γηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ, κέηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο ζηελ  Δθπαίδεπζε 

 

Δ Αηνίθεζε κέζσ ηφρσλ δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί σο ε δηνηθεηηθή πξαθηηθή, φπνπ φια ηα 

επίπεδα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη επνκέλσο θαη νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο 

παξαθηλνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλήζνπλ ζε εηδηθά πνηνηηθά θαη πνζνηηθά θξηηήξηα, είηε 

ζε ζηφρνπο θαη αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο, εληφο ελφο πιαηζίνπ, φπνπ ην πιαίζην απηφ κπνξεί 

λα είλαη ρξνληθφ, ζεζκηθφ είηε κπνξεί λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη νηθνλνκηθφ (Μπνπξαληάο, 

2002). Βθαξκφδνληαο ηε Αηνίθεζε Μέζσ ηφρσλ, ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο 

δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη κε ηξφπν πνπ ζεσξείηαη απνδνηηθφο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 

ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο γηα 

λα πινπνηεζεί απαηηεί ηελ εθαξκνγή πέληε επηκέξνπο ζηαδίσλ. Βηδηθφηεξα, ζε πξψηε θάζε 

ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην φξακα, ε απνζηνιή, θαζψο επίζεο θαη νη αμίεο θαη νη 

πνιηηηθέο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ιακβάλεη ρψξα ε αλάιπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δηαζέηεη ν 

νξγαληζκφο, ησλ πηζαλψλ αδπλακηψλ, αιιά θαη ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ πνπ ζπλδένληαη 

κ‘ απηφλ. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαζνξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ, φπσο 

επίζεο θαη εμηζνξξφπεζε ησλ ζηφρσλ γηα ην θάζε έηνο, αιιά θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ ζρεδηαζκνχ (Μηραιφπνπινο, 2003).  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3230/2004 θαη ηνλ Ν. 4369/2016, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα απνηεινχλ ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, κε ηελ παξαθνινχζεζε απηψλ λα θαζίζηαηαη εθηθηή 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο «Αηνίθεζεο κέζσ ηφρσλ». Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, πξνζδηνξίδεηαη ε εηήζηα ζηνρνζεζία ησλ 

θνξέσλ ηνπ Αεκνζίνπ, θαζψο επίζεο θαη ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ππάξμεη 

απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ζηνρνζεζίαο, αιιά θαη ζρεηηθή θαηάξηηζε ησλ Βηήζησλ 

Βθζέζεσλ Ώμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ εθάζηνπ θνξέα (Τπνπξγείν Αηνηθεηηθήο 

Ώλαζπγθξφηεζεο, 2018).  

Δ κε αξηζκφ 153168/ΕΚ (ΦΒΚ 2473/5-12-2008) θαζνξίδεη κε αθξίβεηα ηνπο δείθηεο κέηξεζεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ ΤΠΏΕΘ (παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα ηνπ 

παξφληνο θεηκέλνπ). 
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3.3.1  ηφρνη Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ 

Ώο δνχκε ηψξα θάπνηνπο ζηφρνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο: 

 Nα παξαθνινπζνχλ φινη νη καζεηέο ζπζηεκαηηθά ηα καζήκαηα (π.ρ. λα κελ 

απνπζηάδνπλ ηηο πξψηεο ψξεο, λα κελ μεπεξλνχλ ην φξην ησλ απνπζηψλ θ.ι.π.). 

 

 Να ιεηηνπξγεί εχξπζκα ην σξνιφγην πξφγξακκα (π.ρ. εμαζθάιηζε θαζεγεηψλ γηα φιεο 

ηηο εηδηθφηεηεο, λα κελ ππάξρνπλ θελά ζην πξφγξακκα, θ.ν.θ.). 

 

 Να ηεξείηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

 

 Να έρνπλ θαιέο επηδφζεηο νη καζεηέο. 

 

 Να έρνπλ θαιή ζπκπεξηθνξά νη καζεηέο. 

 

 Να κελ ππάξρεη δηαξξνή καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. 

 

 Να παξέρεη ην ζρνιείν αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ζε «κε πξνλνκηνχρνπο» καζεηέο (π.ρ. 

γισζζηθή θαηάξηηζε ζε αιιφγισζζνπο, ελίζρπζε απηφ-εθηίκεζεο θαη πνιηηηζηηθή 

παηδεία ζε παηδηά κε ρακειφ θνηλσληθν-κνξθσηηθφ ππφβαζξν). 

 

 Να ππάξρεη κέξηκλα ψζηε άηνκα κε δηαθνξεηηθφηεηα (π.ρ. άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 

αιινδαπνί θαη παιηλλνζηνχληεο) λα  εληαρζνχλ νκαιά ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

 Να ζπκκεηέρεη ην ζρνιείν  ζε επξσπατθά θαη άιια  πξνγξάκκαηα. 
 

 Να αλαπηπρζνχλ θαηλνηφκεο δξάζεηο ζην ζρνιείν. 
 

 Να πινπνηεζνχλ δξάζεηο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  δπλακηθνχ. 
 

 Να   ζπκκεηέρεη ελεξγά  ζηε ιήςε απνθάζεσλ ν  χιινγνο                    Αηδαζθφλησλ. 

 

 Να αλαπηπρζεί ε επηθνηλσλία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 

 Να ζπκκεηέρεη ην ζρνιείν κνπ ζε επξσπατθά θαη άιια  
πξνγξάκκαηα. 
 

 Να δξαζηεξηνπνηεζεί ν χιινγνο Γνλέσλ. 

 

 Να βειηησζεί ε θηηξηαθή θαηάζηαζε ηνπ ζρνιείνπ –  λα  . γίλνπλ 

επηζθεπέο. 

 

 Να αμηνπνηεζνχλ νη Νέεο Σερλνινγίεο ζην ζρνιείν  ζε  δεηήκαηα δηνίθεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ. 
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 Να αμηνπνηεζνχλ νη Νέεο Σερλνινγίεο ζηε δηδαθηηθή  πξάμε. 

 

ΑΣΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Πνηνπο ζηφρνπο ζα ζέηαηε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

νπνία ππεξεηείηε γηα ηελ επφκελε ηξηεηία; 

 

3.3.2  Ζ Δθπαηδεπηηθή Μνλάδα (ΔΜ)  σο κνλάδα παξαγσγήο 

ε επίπεδν κηθξννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, κηα Β.Μ. πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη κνλάδα 

παξαγσγήο, φπσο δειαδή νπνηαδήπνηε ηππηθή νηθνλνκηθή κνλάδα. Μηα παξαγσγηθή κνλάδα 

ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο έλα ζχλνιν, ηνπ νπνίνπ ηα ζπζηαηηθά κέξε κέζα απφ ηελ 

αιιεινδηάξζξσζε, θαη αιιεινζπζρέηηζή ηνπο απνζθνπνχλ ζηελ παξαγσγή αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ. Έηζη  θαη κηα  ΒΜ παξάγεη «εθξνέο», δειαδή, πνηθίιεο κνξθέο γλψζεο θαη 

κάζεζεο. Ώπηνχ ηνπ είδνπο ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα απεηθνληζηεί σο εμήο:   

εηζξνέο >  δηαδηθαζία  > εθξνέο 

Οη εηζξνέο απφ ηελ νηθνλνκηθή νπηηθή γσλία, πεξηιακβάλνπλ ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη 

γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο. Ώο δνχκε πνηνη είλαη απηνί: 

α. Οη «πξαγκαηηθνί» πφξνη: ε χιε, ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη, φπσο: 

 δηδαθηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

 δηδαζθφκελνη (ε πξνζπάζεηα κάζεζεο ηελ νπνία θαηαβάιινπλ) 

 επνπηηθφ θαη δηδαθηηθφ πιηθφ 

 εμνπιηζκφο 

 θηίξηα θαη γε 

 πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

 κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

β. Οη «ρξεκαηηθνί» πφξνη πνπ λαη κελ δελ είλαη πξαγκαηηθνί πφξνη αθνχ δελ παξέρνπλ άκεζα 

εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο, αιιά είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ απφθηεζε άιισλ παξαγσγηθψλ 

πφξσλ. 

γ. Ο ρξφλνο: νη πφξνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ κηα 

ζπγθεθξηκέλε χιε πξέπεη λα δηδαρζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Βδψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, 

πσο ζηε κεηα-ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε απνθηά θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία γηα ηνπο καζεηέο 
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εμαηηίαο ηνπ δηαθπγφληνο εηζνδήκαηνο. Δ πεξίπησζε ηνπ δηαθπγφληνο εηζνδήκαηνο ηζρχεη, 

επεηδή νη καζεηέο αληί λα θνηηνχλ ζην ζρνιείν ζα κπνξνχζαλ λα εξγάδνληαη θαη λα έρνπλ 

εηζφδεκα. 

δ. Δ πιεξνθφξεζε: ε απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο ζεσξείηαη ε 

ζεκαληηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή άζθεζε ηεο δηνίθεζεο. Γη' απηφ ζα πξέπεη ν 

δηεπζπληήο λα εξεπλά θαη λα εληνπίδεη πηζαλέο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη λα θηλεηνπνηεί φιν 

ην δπλακηθφ ηεο κνλάδαο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ε δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πφξνη ελφο 

ζπζηήκαηνο ζπλδπάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Βίλαη ελζσκαησκέλε 

ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ κηαο Β.Μ., ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη, επξχηεξα, ζηε δνκή θαη 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί έλαο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο. 

Οη εθξνέο αληηπξνζσπεχνπλ ηα άκεζα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (κνλάδα εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, 

εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε θ.ά.). 

 

3.3.3  Ζ απνδνηηθφηεηα ηεο Δ.Μ.   

Δ έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε παξαγσγήο, ε νπνία θαηά ηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ελφο είδνπο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε 

έλα άιιν. Έηζη, ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ην θεθάιαην (εηζξνέο) 

ζπλδπάδνληαη γηα λα κεηαηξέςνπλ ηηο πξψηεο χιεο ζε πξντφληα (εθξνέο). Δ έλλνηα ηεο 

κεηαηξνπήο πνπ είλαη θεληξηθή ζηελ παξαγσγηθή ζεσξία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΐέβαηα, έλα δεδνκέλν επίπεδν εθξνψλ κπνξεί 

λα παξαρζεί απφ δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο εηζξνψλ. Τπάξρνπλ, δειαδή, κέζνδνη 

παξαγσγήο πνπ ραξαθηεξίδνληαη είηε απφ έληαζε θεθαιαίνπ είηε απφ έληαζε εξγαζίαο. Δ 

εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έληαζε εξγαζίαο. 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο , είλαη ρξήζηκεο θαη θάπνηεο άιιεο κνξθέο 

απνδνηηθφηεηαο (Υαιθηψηεο, 2020). Ση γίλεηαη, γηα παξάδεηγκα, αλ κηα Β.Μ. είλαη ηερληθά 

θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή, αιιά νη εθξνέο ηεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο ή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ; Δ αληαιιαθηηθή απνδνηηθφηεηα (exchange efficiency) 

αλαθέξεηαη ζηελ απνδνηηθφηεηα µε ηελ νπνία ηα «εθπαηδεπηηθά πξντφληα» ηθαλνπνηνχλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Με άιια ιφγηα, νη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξνρή εθπαίδεπζεο  αλάινγα µε ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη ε θνηλσλία. 
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κσο, ηίζεηαη ην εξψηεκα γηα ην πνηνο απνθαζίδεη γηα απηά ηα πξντφληα, ή γηα ην πνηα είλαη 

ε ζσζηή ζχλζεζή ηνπο. Γηαηί, αλ παξέρνληαη δηαθνξεηηθά πξντφληα ζε ζρέζε µε ηελ θνηλσλη-

θή δήηεζε, αθφκε θαη µε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ηφηε ππάξρεη ζπαηάιε πφξσλ. 

Πξάγκαηη, φπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο, ε 

χπαξμε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ αλαθνξηθά µε ηε ζχλζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθξνψλ είλαη 

απφιπηα δηθαηνινγεκέλε. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο ή ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Ο Υαιθηψηεο (2008) 

ππνζηεξίδεη πσο, ηειηθά, ε επζχλε ησλ επηινγψλ απνηειεί έλα πνιηηηθφ γεγνλφο. 

Έλα άιιν είδνο απνδνηηθφηεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ 

είλαη ε απνδνηηθφηεηα θαηαλνκήο (allocative efficiency), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

απνδνηηθφηεηα µε ηελ νπνία νη εθξνέο ηεο Β.Μ. ζπλάδνπλ µε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο 

ηεο. 

 

3.3.4   Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο έλλνηαο  ηεο απνδνηηθφηεηαο  

Ο πνιχ γλσζηφο νξηζκφο ηνπ Robbins (1935) φηη ηα νηθνλνκηθά είλαη «ε επηζηήκε πνπ 

κειεηά ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά σο ηε ζρέζε κεηαμχ ζθνπψλ θαη πεξηνξηζκέλσλ κέζσλ 

πνπ έρνπλ ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο», αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ ίδην βαζκφ φπσο θαη θάζε 

άιιε δξάζε ηνπ αλζξψπνπ. Πξάγκαηη, νη νηθνλνκνιφγνη δηθαηνχληαη λα ζέηνπλ εξσηήκαηα 

γηα ηηο επηινγέο αλάκεζα ζηα πεξηνξηζκέλα κέζα θαη ηηο πνιιέο επηζπκίεο, εθαξκφδνληαο ηα 

θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε νηθνλνκηθή αλάιπζε κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζήο µαο γηα ην πψο θαη ην γηαηί ηεο θαηαλνκήο 

ησλ πφξσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα.  πκβάιιεη, επίζεο, ζηελ παξνρή νδεγηψλ θαη 

ζπκβνπιψλ ζηνπο δηακνξθσηέο πνιηηηθήο θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε γηα ην πψο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ κέζα απφ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο (ρξεκαηννηθνλνκη-

θνχο θαη άιινπο). Καη ηνχην γηαηί ν ηξφπνο, µε ηνλ νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη ε εθπαίδεπζε, 

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  (Vindham, 1988, 

Mace, 1999, Ackaert et Verhaeghe, 2000, Neumann et Guthrie, 2002). Μάιηζηα, φζν ε 

δήηεζε (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) γηα εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε απμάλεηαη θαη ε δηάζεζε ησλ 

απαξαίηεησλ θξαηηθψλ πφξσλ αδπλαηεί λα ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε (εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο), ηφζν ε πίεζε γηα αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη γηα 

φζν ην δπλαηφλ πην ρξεζηή ρξήζε ησλ πφξσλ απμάλεηαη. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο έλα 

αλζξσπνζχζηεκα, φηαλ αληηκεησπίδεη απμεκέλε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δήηεζε, έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηξεηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο (Windham, 1988).  
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 α. λα δηαζέζεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο αλαθαιχπηνληαο λέεο πεγέο 

 β. λα απνδερζεί θησρφηεξε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ή λα κεηψζεη 

ηελ πξφζβαζε ζε απηέο 

 γ. λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα µε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηαζέζηκνη πφξνη. 

Δ πξψηε επηινγή είλαη ζπλήζσο δχζθνιε, δελ πξέπεη φκσο λα απνθιείεηαη. Θα πξέπεη 

κάιηζηα λα ηνληζηεί πσο µηα ζεκαληηθή επηδίσμε ησλ δηεπζπληψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαληζκψλ πξέπεη λα είλαη ε εμεχξεζε πφξσλ απφ ηξίηεο πεγέο, φπσο, ρνξεγίεο, δσξεέο, 

αιιά θαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα φπσο απηά πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε. 

Βίλαη, άιισζηε, µηα πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη µε επηηπρία δηεζλψο εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Δ 

δεχηεξε επηινγή είλαη επλφεην πσο δελ πξέπεη λα γίλεηαη απνδεθηή. Έηζη ε αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζίζηαηαη ε πην ζεκαληηθή επηινγή. 

Μηα άιιε πνιχ ζεκαληηθή έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο, είλαη ε εζσηεξηθή απνδνηηθφηεηα. Δ 

εζσηεξηθή απνδνηηθφηεηα εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ εηζξνψλ θαη εθξνψλ εληφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ή εληφο ηεο Β.Μ.  ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη εθξνέο κεηξνχληαη 

ζε ζρέζε µε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ε Β.Μ. αλεμάξηεηα απφ ηνπο επξχηεξνπο ζθνπνχο ηεο 

θνηλσλίαο. Έηζη, θαζψο ε εζσηεξηθή απνδνηηθφηεηα κεηξηέηαη ζε ζρέζε µε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, νη θξίζεηο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν µε ηνλ 

νπνίν νη εθπαηδεπηηθέο εθξνέο νξίδνληαη θαη κεηξνχληαη.  Γηα παξάδεηγκα, εάλ απμάλεηαη ην 

θφζηνο αλά  καζεηή ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο ρσξίο λα δηαπηζηψλεηαη ε αχμεζε ηεο γλψζεο ή 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ πξνζιακβάλεη, απηφ ζα ζήκαηλε πσο ε ιεηηνπξγία ηεο Β.Μ. γίλεηαη 

ιηγφηεξν απνδνηηθή θαη άξα γίλεηαη ζπαηάιε πφξσλ. 

Απν δηαθξηηέο φςεηο ηεο εζσηεξηθήο απνδνηηθφηεηαο είλαη ε ηερληθή απνδνηηθφηεηα θαη ε 

νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα. Δ ηερληθή απνδνηηθφηεηα επηηπγράλεηαη φηαλ νη εηζξνέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλδπάδνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κεγηζηνπνηνχληαη νη 

εθξνέο ηεο. Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη νη εηζξνέο ζηνηρίδνπλ θαη θαζψο ν πξνυπνινγηζκφο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλνο, είλαη επηζπκεηή ε παξαγσγή εθπαηδεπηηθψλ 

εθξνψλ κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο, θαη φηαλ απηφ επηηπγράλεηαη, ηφηε εμαζθαιίδεηαη ε 

νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα (Υαιθηψηεο, 2008). 

3.3.5  Σν πξφβιεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε  

πσο πξναλαθέξζεθε, ε έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο αθνξά ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο 

εηζξνψλ ζε εθξνέο. Οη νηθνλνκνιφγνη, γηα λα εθαξκφζνπλ ηελ έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε, βιέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε σο µηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

δηάθνξνη αλζξψπηλνη θαη θπζηθνί πφξνη, πνπ νλνκάδνληαη εηζξνέο, αλακεηγλχνληαη µε 
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πνηθίινπο ηξφπνπο. Σν εμαγφκελν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηα εθπαηδεπηηθά πξντφληα ή 

εθξνέο, αλ θαη θαλέλαο νηθνλνκνιφγνο δε ζα ππνζηήξηδε φηη απηέο νη εθξνέο είλαη ζηνλ ίδην 

βαζκφ πξνβιέςηκεο θαη κεηξήζηκεο µε απηέο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Πξνθχπηεη, 

ινηπφλ, έλα ζνβαξφ πξφβιεκα ζρεηηθά µε ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε, πνπ νθείιεηαη ζε ηξεηο ιφγνπο: 

 α. ζηελ αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε ησλ εηζξνψλ 

 β. ζηελ αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε ησλ εθξνψλ 

 γ. ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. 

 

3.3.6  Ζ αλαγλψξηζε θαη ε κέηξεζε ησλ εηζξνψλ    

Γηα λα γίλεη δπλαηή ε κειέηε βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο, πξέπεη πξψηα λα εμεηαζηεί ε 

ζρέζε κεηαμχ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ηα πξάγκαηα δελ είλαη θαη ηφζν εχθνια. Βλψ ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή 

είλαη εχθνιε ε αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηνπ 

θεθαιαίνπ (εηζξνέο) πνπ, ζπλδπαδφκελα κεηαμχ ηνπο,  παξάγνπλ έλα πξντφλ (εθξνέο), ζηελ 

εθπαίδεπζε ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ εηζξνψλ θαη εθξνψλ δελ είλαη εχθνινο. Καη ηνχην γηαηί νη 

δηδαζθφκελνη ελφο εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ πνπ απνηεινχλ µία απφ ηηο εηζξνέο, ηαπηφρξνλα 

γίλνληαη θαη εθξνέο φηαλ νινθιεξψλνπλ απηφλ ηνλ θχθιν. Βπηπξφζζεηα σο εθξνή δελ κπνξεί 

λα ζεσξείηαη απιά έλαο απφθνηηνο, αιιά ε απφθηεζε γλψζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ 

πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ. 

Ώθφκε, φπσο ζσζηά παξαηεξεί ν Wagner (1977), ν ρξφλνο θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ ζπάληα ζπµπεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο ηεο εθπαίδεπζεο (απηφ απνηειεί 

θνηλφ πξφβιεκα ζηνλ ηνκέα ππεξεζηψλ, φηαλ νη εηζξνέο είλαη ηαπηφρξνλα θαη εθξνέο). 

3.3.7  Ζ αλαγλψξηζε θαη ε κέηξεζε ησλ εθξνψλ    

ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππάξρεη κηθξή δπζθνιία µε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ εθξνψλ θαη ηε κέηξεζε ηεο αμίαο ηνπο. Βίλαη φκσο δπλαηφ λα κεηξεζεί ε 

αμία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθξνψλ, αθνχ δελ ππάξρεη ηηκή αγνξάο φπσο γηα ηα πξντφληα ηεο 

βηνκεραληθήο ή ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο; Δ κέηξεζε ησλ εθξνψλ, κάιηζηα, γίλεηαη αθφκα 

δπζθνιφηεξε φηαλ αθνξά ηελ παξαγσγή πνιιαπιψλ εθξνψλ φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έλα παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα παξάγεη ηαπηφρξνλα δηδαθηηθφ θαη 

εξεπλεηηθφ έξγν, θαζψο επίζεο κνξθσηηθά θαη θνηλσληθά αγαζά. Πψο κπνξνχλ, φκσο, φια 

απηά λα πνζνηηθνπνηεζνχλ; 
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Παξά ηηο πξναλαθεξζείζεο δπζθνιίεο, ρξεζηκνπνηνχληαη θάπνηνη δείθηεο σο εξγαιεία 

κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο ηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα, ν ιφγνο, δειαδή, ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο πνπ απαηηείηαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα  δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλάδσλ πνπ απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα παξάγεη (πρ. ελφο εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ ή κηαο Β.Μ.). Βάλ ινηπφλ 

ζπγθξίλνληαη παξεκθεξείο Β.Μ. (π.ρ. Αεκνηηθά ρνιεία) θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζην θφζηνο 

αλά απφθνηην, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε πεξίπησζε βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο γηα 

εθείλεο ηηο ΒΜ πνπ έρνπλ πςειφηεξν θφζηνο. 

Άιινη δείθηεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εθξνέο, είλαη ε αλαινγία απηψλ πνπ απνθνηηνχλ απφ 

έλαλ εθπαηδεπηηθφ θχθιν ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ θνηηνχλ, νη βαζκνί ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, 

αιιά θαη ε εθπαηδεπηηθή πξνζηηζέκελε αμία. 

3.3.8    Ζ ζρέζε κεηαμχ εηζξνψλ θαη εθξνψλ    

Βθηφο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε εηζξνψλ θαη εθξνψλ, 

δπζθνιίεο ραξαθηεξίδνπλ θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. ηαλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

πξνζεγγίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ζθνπηά σο παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηφηε ρξεηάδνληαη ηα 

ζρεηηθά ελλνηνινγηθά θαη αλαιπηηθά εξγαιεία γηα ηελ θαηαλφεζε, αμηνιφγεζε θαη εμεχξεζε 

ηξφπσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο (Υαιθηψηεο, 2008). Σν 

απαξαίηεην ζεσξεηηθφ πιαίζην απηήο ηεο ηερληθήο βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο παξαγσγήο. 

ηνλ ππξήλα ηεο ζεσξίαο ηεο παξαγσγήο βξίζθεηαη ε κειέηε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη 

εηζξνέο κεηαηξέπνληαη ζε εθξνέο. Μηα γεληθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο είλαη ε: 

 Φ= f ( i,k,t,c,r), φπνπ 

 Φ= εθξνέο (π.ρ. δηδαθηηθφ έξγν) 

 i= εηζξνέο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (π.ρ. δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ) 

 k= θεθαιαηνπρηθέο εηζξνέο (π.ρ. θηίξηα, εμνπιηζκφο) 

 t= ηερλνγλσζία (π.ρ. ε γλψζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ) 

 c= αλαιψζηκα 

 r= πξψηε χιε (π.ρ. δηδαζθφκελνη) 

 

3.3.9   Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δ.Μ. 

Έλαο ελλνηνινγηθά ζπγγεληθφο φξνο ηεο απνδνηηθφηεηαο είλαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί σο εμήο: 
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Μηα δξαζηεξηφηεηα είλαη απνηειεζκαηηθή εάλ επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ππεξεηεί.  Δ 

ελλνηνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ 

Υαιθηψηε (2008), ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο εμήο: « Δ απνδνηηθφηεηα είλαη λα θάλεηο ηα 

πξάγκαηα ζσζηά, ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη λα θάλεηο ηα ζσζηά πξάγκαηα». 

ΐέβαηα φηαλ εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηίζεληαη 

εξσηήκαηα γηα ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ Β.Μ. Σα εξσηήκαηα αθνξνχλ ηε 

ζηνρνζεζία θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ Β.Μ. Γηα παξάδεηγκα, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εμεηάζεσλ ζε πνιιέο ρψξεο ζεσξνχληαη έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ώιιά, εθηφο απφ ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ζχγθξηζε ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Β.Μ., ε ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθφξσλ Β.Μ. ίζσο δελ έρεη λφεκα. Οη εηζξνέο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνηθίινπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, θάηη πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε φηαλ κεηξηνχληαη ηα απνηειέζκαηα.  Δ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Β.Μ. ζε ζρέζε κε ηηο εμεηάζεηο αθνξά, κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, ηε 

«καζεζηαθή πξνζηηζέκελε αμία».  Δ κέηξεζε ηεο «πξνζηηζέκελεο αμίαο» πξνυπνζέηεη ηε 

ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ άιισλ παξαγφλησλ (νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ 

ππφβαζξν, έκθπηε ηθαλφηεηα δηδαζθνκέλνπ θηι.), νη νπνίνη εμεγνχλ γηαηί νη Β.Μ. δηαθέξνπλ 

σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηνπο, επεηδή νη θξίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ πξφνδν πνπ θάλνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη, βνεζνχκελνη απφ ηηο Β.Μ. ζηηο νπνίεο θνηηνχλ. ΐέβαηα, ε κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο Β.Μ. είλαη κηα δχζθνιε ππφζεζε. Έλα απφ ηα κεγάια 

πξνβιήκαηα είλαη φηη ζπλήζσο δελ ππάξρεη ζαθήο δηαηχπσζε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ 

(Madaus, 1980). Σα θξηηήξηα ηεο κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξέπεη λα βαζίδνληαη 

ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθεη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ώιιά νη ζηφρνη 

είλαη ζέκα επηινγψλ, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο βαζίδνληαη ζηελ ππνθεηκεληθή 

θξίζε απηψλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γη' απηήλ. 

Άξα, ινηπφλ, µπνξεί λα εηπσζεί πσο ε «απνηειεζκαηηθφηεηα» µηαο Β.Μ. πθίζηαηαη, φηαλ 

ππάξρεη ζχκπησζε ζηφρσλ θαη επηηεπγκάησλ. Οη Β.Μ., θαηά ηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο 

ησλ ζηφρσλ ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κέζα (εηζξνέο)  θαη δηαδηθαζίεο (δηδαθηηθέο-

καζεζηαθέο). Βίλαη επίζεο ζαθέο, φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα απηή παίδεη ην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε Β.Μ. (νηθνγέλεηα, θνηλφηεηα). 
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3.3.10  Σξφπνη κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο  

Οη πξψηεο κειέηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο βαζίδνληαλ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηε ζρέζε «εηζξνψλ-εθξνψλ», µε δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Β.Μ., εθιακβάλνληαο ηελ σο «καχξν θνπηί». Δ λεφηεξε έξεπλα, φκσο, απνδίδεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εληφο ηεο Β.Μ. (δηδαζθαιία-κάζεζε 

), θαη ζην πνηα είλαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο µε ηηο δηάθνξεο νκάδεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ο 

Cuttance (1985α, ζ. 14-25) θαηαηάζζεη απηέο ηηο δχν γεληέο κειέηεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ηέζζεξα θχξηα κνληέια ή πιαίζηα.  

1. Οη κειέηεο εηζξνψλ-εθξνψλ, νη νπνίεο αξρηθά πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ ηηο δηαθνξέο 

ησλ εθξνψλ (αθνχ γίλνληαλ νη απαξαίηεηεο θαηεγνξηνπνηήζεηο σο πξνο ηηο δηαθνξέο ησλ 

θνηηεηψλ), µε βάζε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα πφξσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο. 

2. Οη πην πξφζθαηεο κειέηεο πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα ρξεζηκνπνηψληαο έλα νξγαλσηηθφ 

πιαίζην, ην νπνίν ζεσξεί ηελ θνηλσληθή δξάζε ησλ αηφκσλ σο ππνθείκελε ζε πεξηνξηζκνχο 

απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή κηαο Β.Μ. 

3. Μηα άιιε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί έλα ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν εθιακβάλεη  ηνπο 

θνηλσληθνχο ζεζκνχο, πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία κηαο Β.Μ., σο θπξίαξρα θξηηήξηα, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα κηαο Β.Μ. 

4. Σν πιαίζην ησλ «εμαηξεηηθψλ Β.Μ.» απνδέρεηαη σο απνηειεζκαηηθέο Β.Μ. εθείλεο πνπ 

πξνθχπηνπλ µεηά απφ µηα αλάιπζε παιηλδξφκεζεο πνπ εθαξκφδεηαη γηα έλα κεγάιν αξηζκφ 

Β.Μ. Μεηά, εθαξκφδνληαη κειέηεο ζε βάζνο γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ γηαηί μερσξίδνπλ απηέο νη 

Β.Μ. 

3.3.11   Κφζηνο - Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Δ κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο Β.Μ. δελ έρεη λφεκα, εάλ δελ 

ζπµπεξηιακβάλεη θαη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ.  Ο 

Simkins (1981) ηζρπξίδεηαη πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα δε κεηξάεη ηφζν απφ κφλε ηεο, φζν 

κεηξάεη ν ιφγνο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο. ην ζεκείν ζα πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί πσο ε 

έλλνηα ηεο ζρέζεο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθέξεη απφ απηήλ ηεο απνδνηηθφηεηαο. 

Βλψ, δειαδή, ε απνδνηηθφηεηα εμεηάδεη ηελ παξαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθξνψλ µε ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ε ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο αθνξά ηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο  µε ηνλ πην νηθνλνκηθφ ηξφπν.  Γηα παξάδεηγκα, 

έλα πξφγξακκα κπνξεί λα είλαη απνδνηηθφ αιιά µε απνηειεζκαηηθφ σο πξνο ηνλ ιφγν 

θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, εάλ νη παξαγφκελεο εθξνέο δε ζπκβάιινπλ επαξθψο ζηελ 
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πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τπάξρεη επίζεο ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα 

πξφγξακκα είλαη απνηειεζκαηηθφ, αιιά δελ είλαη νχηε ζεηηθφ (ζε ζρέζε µε ην θφζηνο), νχηε 

απνδνηηθφ, εάλ λαη κελ επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αιιά πινπνηείηαη µε ζπαηάιε πφξσλ. 

Ο Mace (1986) παξαηεξεί, πσο είλαη αδχλαην λα κεηξήζνπκε φια ηα νθέιε ηεο εθπαίδεπζεο 

µε νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη γη' απηφ είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί κηα πην εμεδεηεκέλε 

κέζνδνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ. 

Δ αλάγθε απηή πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη πφξνη (αλζξψπηλν δπλακηθφ, θεθάιαην θαη 

γε) είλαη ειιηπείο θαη γη‘ απηφ πξέπεη λα γίλνληαη αληαγσληζηηθέο επηινγέο κεηαμχ ησλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Γηα λα γίλεη δπλαηή, φκσο, ε 

«θαιχηεξε» επηινγή, απαηηείηαη κηα κέζνδνο πνπ λα κπνξεί λα εμεηάδεη θαη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη ηνπο κε νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο. Πξάγκαηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε ηερληθή 

κε ηελ νπνία ην θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ ζπζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο είλαη ε αλάιπζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο (ΚΏ). Δ αλάιπζε 

ΚΏ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αλαπηχζζεηαη ζε δηάθνξα ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ πνπ λα είλαη ζπγθξίζηκνη θαη λα κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε θιίκαθα, ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, θαη ηελ απφδνζε ζην 

θαζέλα ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο αλάινγα κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ. ΐέβαηα, ζα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο δελ είλαη θαη ηφζν εχθνιε ζηελ πξάμε,  

αιιά κηα ηέηνηα δηαδηθαζία θξίλεηαη αλαγθαία πξηλ ηελ νξζνινγηθή ιήςε κηαο απφθαζεο 

(Καξαηδηά-ηαπιηψηε, Λακπξφπνπινο, 2006).  

 

ΠΏΡΏΑΒΕΓΜΏ ΏΝΏΛΤΔ ΚΟΣΟΤ-ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΕΚΟΣΔΣΏ 

Μηα θπβέξλεζε επηδηψθεη δπν ζηφρνπο γηα ηε Αεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζή ηεο: ηελ 

ηζφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ (ζηφρνο Ώ) θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε (ζηφρνο ΐ).Πξέπεη λα 

επελδχζεη ζε έλα «εμηζσηηθφ ζρνιηθφ ζχζηεκα» (πξφγξακκα Υ) ή ζε έλα 

«επηιεθηηθφ ζρνιηθφ ζχζηεκα» (πξφγξακκα Φ);  

 

ΠΕΝΏΚΏ (δπν ζηφρνη Ώ & ΐ, δπν πξνγξάκκαηα Υ & Φ) 

ΣΟΥΟΕ                          Ώ                                          ΐ 

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ         Υ           Φ                         Υ             Φ 

ΚΛΕΜΏΚΏ (1-10)     5            2                          3             6 

ΚΟΣΟ ζε εθ.        100       100                     100         100 
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ΛΟΓΟ Κ/Ώ              5/100   2/100               3/100    6/100 

ΣΏΘΜΕΔ                 3             3                        2            2 

ΣΏΘΜΕΔ (Υ) Κ/Ώ   15/100   6/100           6/100  12/100 

Ώπφδνζε πξνγξάκκαηνο Υ=15/100+6/100=21/100 

Ώπφδνζε πξνγξάκκαηνο Φ=6/100+12/100=18/100 

 

Άξα ην απνηειεζκαηηθφηεξν πξφγξακκα είλαη ην Υ αθνχ δίλεη ηνλ κεγαιχηεξν 

ιφγν (21/100) ζε ζρέζε κε ην ελαιιαθηηθφ πξφγξακκα Φ πνπ δίλεη 18/100.  

 

 

3.3.12 Αλάιπζε θφζηνπο θαη απνδνηηθφηεηα  

 Δ εμνηθείσζε µε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θφζηνπο είλαη πνιχ ζεµαληηθή γηα ηνπο αζθνχληεο 

δηνίθεζε ζε νπνηνδήπνηε νξγαληζµφ πφζν δε µάιινλ ζηελ εθπαίδεπζε. Δ έλλνηα ηνπ 

Κφζηνπο Βπθαηξίαο εζηηάδεη θπξίσο ζηελ θνηλσληθή ινγηζηηθή, «θνηλσληθή» µε ηελ έλλνηα 

φηη ηα θφζηε θαη ηα νθέιε αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσλία σο ζχλνιν θαη φρη µφλν ζηηο 

παξαγσγηθέο µνλάδεο ή ζηα άηνµα. Βπηπξφζζεηα ηα θφζηε θαη ηα νθέιε πεξηνξίδνληαη ζε 

µεγέζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ εµπνξηθέο ζπλαιιαγέο, φπσο γεληθά ηζρχεη ζηελ πάγηα 

ρξεµαηηθννηθνλνµηθή ινγηζηηθή.  Βμεηάδνληαο ηηο νξίδνπζεο ηνπ θφζηνπο, γίλεηαη θαη‘ αξράο 

αληηιεπηφ, πσο ην θφζηνο εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ εθξνψλ. Ώλαµθηζβήηεηα απηφ 

ηζρχεη γηα ην πλνιηθφ Κφζηνο (Κ). Κνζηίδεη πεξηζζφηεξν ε παξαγσγή 10.000 απηνθηλήησλ 

απφ ηελ παξαγσγή 5.000. Παξνµνίσο, ην Κ γηα έλα ζρνιείν 1.000  καζεηψλ είλαη 

µεγαιχηεξν απφ ην Κ ελφο ζρνιείνπ µε 500 µαζεηέο. Ώπηφ φµσο πνπ είλαη ιηγφηεξν ζαθέο 

είλαη εάλ, θαη πψο, ην Μέζν πλνιηθφ Κφζηνο (ΜΚ) δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα µε ηηο εθξνέο.  

Σν ΜΚ είλαη ην Κ ηεο παξαγσγήο µηαο ζπγθεθξηµέλεο πνζφηεηαο εθξνψλ δηαηξεµέλνπ µε 

ηνλ αξηζµφ ησλ παξαγφµελσλ µνλάδσλ. Έλαο ιφγνο ππνςίαο πσο ην µέζν θφζηνο µπνξεί λα 

πέζεη, είλαη πσο ζηα πεξηζζφηεξα πξνγξάµµαηα εθξνψλ, ζπµπεξηιαµβάλνληαο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ππάξρνπλ µεξηθά πλνιηθά Πάγηα Κφζηε (ΠΚ), π.ρ. θφζηε 

πνπ δελ µεηαβάιινληαη αλάινγα µε ην επίπεδν ησλ εθξνψλ ή ηελ θιίµαθα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε µηαο εθπαηδεπηηθήο µνλάδαο, νξίδνληαο πξνο ζηηγµήλ ηνπο 

θνηηεηέο σο εθξνή, πνιιά απφ ηα θφζηε θεθαιαίνπ θαη ζπληήξεζεο είλαη πάγηα, φπσο γηα 

παξάδεηγµα ην θφζηνο ηνπ δηεπζπληή (δελ θαζνξίδεηαη δειαδή απφ ηνλ αξηζµφ ησλ θνηηεηψλ 

ή µαζεηψλ ή θαηαξηηδνµέλσλ). Ώθνχ ινηπφλ απηά ηα θφζηε, εμ νξηζµνχ, δελ εμαξηψληαη απφ 

ην επίπεδν ησλ εθξνψλ, ζπλεπάγεηαη πσο ην Μέζν Πάγην Κφζηνο (ΜΠΚ) ζα πέθηεη αλάινγα 

µε ηηο εθξνέο. Σν πάγην θφζηνο αλά θνηηεηή δειαδή πέθηεη, αλ ν αξηζµφο ησλ θνηηεηψλ 

απμάλεηαη. Ώπηφ βέβαηα δελ ζεµαίλεη πσο αλαγθαζηηθά πέθηεη θαη ην ΜΚ. Μεξηθά θφζηε 
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απμάλνληαη µε ηελ αχμεζε ησλ εθξνψλ (εηδάιισο ην Κ δελ ζα απμαλφηαλ πνηέ), έηζη εάλ ην 

ΜΚ αλεβαίλεη, πέθηεη ή µέλεη αλεπεξέαζην απφ ηελ αχμεζε ησλ εθξνψλ, εμαξηάηαη απφ ην 

εάλ ην Μέζν Μεηαβιεηφ Κφζηνο (ΜΜΚ) απμάλεηαη ηαρχηεξα απ' ηελ πηψζε ηνπ ΜΠΚ, ή εαλ 

απμάλεηαη πην αξγά απφ ηελ πηψζε ηνπ ΜΠΚ (ή πέθηεη απφ µφλν ηνπ), ή απμάλεηαη ηφζν 

γξήγνξα φζν αθξηβψο αληηζηαζµίδεηαη απφ ηελ πηψζε ηνπ ΜΚΠ. Αελ είλαη μεθάζαξν επίζεο 

απφ ηελ ππφζεζε πνπ θάλαµε) φηη ην Κ απμάλεηαη αλάινγα µε ηηο εθξνέο,  εάλ δειαδή ην 

νξηαθφ θφζηνο (ΟΚ) µεηαβάιιεηαη αλάινγα µε ηηο εθξνέο. 

Γη' απηφ πξνθχπηεη ην εξψηεκα, εάλ ε αχμεζε ηνπ Κ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε θνίηεζε ελφο 

επηπξφζζεηνπ θνηηεηή (ή µε ιηγφηεξν απζηεξφ ηξφπν απφ έλα κηθξφ αξηζµφ θνηηεηψλ) ζα 

είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ζε µηα ΒΜ µε 1.000 θoηηεηέο, απ' φ,ηη ζε µηα ΒΜ µε 500 ή ζα 

κπνξνχζε λα παξακείλεη ην ίδην. Γίλεηαη θαηαλνεηφ ινηπφλ απ' ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε, 

πσο ην ζπλνιηθφ, µέζν θαη νξηαθφ θφζηνο είλαη αιιεινεμαξηψκελα. πληζηνχλ απιψο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζεψξεζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ θφζηνπο θαη εθξνψλ. 

 

      ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: Ζ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΤΟ      

ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΚΑΗ  Ζ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ  

Έλα παξάδεηγκα κειέηεο ηεο εζσηεξηθήο απνδνηηθφηεηαο είλαη ε ζχγθξηζε  δπν Αεκνηηθψλ 

ρνιείσλ (Α..) Ώ θαη ΐ  ηεο Αηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Βθπαίδεπζεο Ώλαηνιηθήο Ώηηηθήο, , 

κε θξηηήξην ηε κεγάιε δηαθνξά κεγέζνπο πνπ έρνπλ ηα δπν ζρνιεία, γηα λα δηαπηζησζεί θαηά 

πφζν ην κέγεζνο επεξεάδεη ηελ εζσηεξηθή απνδνηηθφηεηά ηνπο, εθαξκφδνληαο ηηο ηερληθέο 

ηεο αλάιπζεο θφζηνπο κέζα απφ ηε ζχγθξηζή ηνπο. Ο ζηφρνο είλαη λα δηαπηζησζεί ην θαηά 

πφζν ζα κπνξνχζε λα γίλεη εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, πσο κε ηελ πθηζηάκελε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ 

Βιιάδα, είλαη αδχλαηε ε κειέηε ηεο ζρέζεο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο, αθνχ δελ 

ππάξρνπλ κεηξήζηκνη ζηφρνη (σο εθξνέο) είηε πνηνηηθνί ζηφρνη πνπ λα αμηνινγνχληαη έηζη 

ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ν βαζκφο επίηεπμήο ηνπο , πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ. Δ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζα ήηαλ δπλαηή εάλ ππήξρε αμηνιφγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, π.ρ. κέζα απφ εζληθά ηεζη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, φπσο γίλεηαη ζε 

άιιεο ρψξεο. 
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Καηά ζπλέπεηα ζα πεξηνξηζζνχκε ζηε κειέηε ηεο εζσηεξηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πξναλαθεξζεηζψλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο 

πίλαθεο 3.2 θαη 3.3, θαζψο θαη ζην δηάγξακκα 1. 

 

 ηαηηζηηθά ηνηρεία Δ.Μ. (πξαγκαηηθά ζηνηρεία ζρ. έηνπο 2018-19)   

ΠΗΝΑΚΑ 3.2: ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ & ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

Β.Μ. Ώξ. Μαζεηψλ Ώξ. Σκ. Αηδ. Πξνζσπ. Λνηπφ Πξνζσπ. 

Ώ      293 14 28 1 

ΐ       111 6 13 1 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.3: ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ 

Β.Μ. Κ ΜΚ ΜΜΚ 

Ώ 660.116 2.252,96 1.886 

ΐ 331.193 2.983,72 2.207 

Κ= πλνιηθφ Κφζηνο ΒΜ 
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ΜΚ= Μέζν πλνιηθφ Κφζηνο 

ΜΜΚ= Μέζν Μεηαβιεηφ Κφζηνο 

 

3.3.13   πκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ηεο εζσηεξηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ Δ.Μ. 

πσο αλαιχζεθε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε εζσηεξηθή απνδνηηθφηεηα κεηξηέηαη κε ηηο 

ζπλαξηήζεηο θφζηνπο, κέζα απφ ηε ζρέζε δειαδή εηζξνψλ-εθξνψλ, θαζψο θαη απφ ην 

κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε κηα παξαγσγηθή κνλάδα. Θεσξήζακε πσο θαη νη 

εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, αθνχ ρξεζηκνπνηνχλ έκςπρνπο θαη πιηθνχο πφξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ηεο εθπαίδεπζεο, κπνξνχλ λα εθιεθζνχλ σο κνλάδεο 

παξαγσγήο. Βθαξκφδνληαο ηα ζεσξεηηθά εξγαιεία ηεο αλάιπζεο θφζηνπο θαη ζεσξψληαο 

ηνπο καζεηέο θαη σο εθξνέο (αθνχ δελ ππάξρνπλ άιινη δείθηεο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία), ηα 

ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 3.2 δείρλνπλ ηα κεγέζε ησλ δπν ζρνιείσλ, ηηο εηζξνέο δειαδή θαη ηηο 

εθξνέο ηνπο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη βαζηθέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ησλ ΒΜ είλαη ηξεηο. Οη 

ιεηηνπξγηθέο, νη κηζζνδνηηθέο θαη νη θεθαιαηνπρηθέο/επελδπηηθέο, πνπ ζηελ πεξίπησζή καο 

δελ ιακβάλνληαη ππφςε, αθνχ ζε ζρέζε κε ην ζηφρν απηήο ηεο εξγαζίαο δελ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν.  

Ζ αλάιπζε ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο καο δείρλεη ηα εμήο: 

1. Σν Κ γηα ην ζρνιείν Ώ είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ ζρνιείνπ ΐ, αθνχ ην κέγεζνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ΒΜ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν (ππεξδηπιάζην). 

2. Βίλαη φκσο ζαθέο, φηη παξά ην γεγνλφο πσο ιεηηνπξγεί κε πνιχ κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ 

θφζηνο, είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξν, αθνχ ην ΜΚ  (πίλαθαο 2) είλαη πνιχ κηθξφηεξν 

(θαηά 730 επξψ) απφ ην αληίζηνηρν ηνπ ΐ.
.
   

3. Δ δηαθνξά σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα νθείιεηαη ζηε ζρέζε πάγηνπ θφζηνπο-

κεηαβιεηνχ θφζηνπο θαη εθξνψλ (αξηζκφο καζεηψλ αλά ΒΜ). Σν κεηαβιεηφ θφζηνο, φπσο 

εμεγήζεθε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην, πξνθχπηεη απφ ην θφζηνο πνπ δεκηνπξγείηαη γηα θάζε 

επηπξφζζεηε κνλάδα εθξνψλ. Ση γίλεηαη φκσο εάλ δελ αμηνπνηνχληαη ζην κέγηζην νη 

δπλαηφηεηεο κηαο κνλάδαο παξαγσγήο, ρσξίο λα απαηηείηαη αχμεζε θφζηνπο; 

4. Γηα λα απαληεζεί ην πξνεγνχκελν εξψηεκα, πξέπεη λα εμεηαζζεί ε πεξίπησζε ηεο 

«ππνιεηηνπξγίαο», δειαδή εάλ έρεη επηηεπρζεί ν «βέιηηζηνο» αξηζκφο . χκθσλα κε ηελ 
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ηζρχνπζα λνκνζεζία, ν κέγηζηνο επηηξεπφκελνο αξηζκφο αλά ηάμε/ηκήκα είλαη νη εηθνζηπέληε 

(+2) καζεηέο. Ώπηφ ζεκαίλεη,  πσο εάλ εθαξκνδφηαλ απηφο ν αξηζκφο ζηα ππφ κειέηε 

ζρνιεία, ηα κεγέζε ζα ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθά, γηαηί δελ ζα απαηηείην αχμεζε πξνζσπηθνχ 

αιιά θαη ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ (άξα κπνξνχλ νη ηζρχνπζεο δαπάλεο λα εθιεθζνχλ σο πάγηα 

θφζηε), αθνχ ν αξηζκφο ηκεκάησλ ζα παξέκελε ίδηνο. 

ηνλ πίλαθα 3.3 έρεη ππνινγηζζεί ην ΜΜΚ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ν αξηζκφο καζεηψλ ζα 

ήηαλ 350 (14 ηκήκαηα Υ 25 καζεηέο) γηα ην Ώ, θαη 150 (6 ηκήκαηα Υ 25 καζεηέο) γηα ην ΐ, 

νπφηε ην θφζηνο αλά καζεηή ζα έπεθηε πάξα πνιχ (πίλαθαο 3.3).    

5. Σν πξνεγνχκελν εχξεκα έρεη λα θάλεη κε ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νη νπνίεο πθίζηαληαη 

φζν πην θνληά ζην βέιηηζην ζεκείν παξαγσγήο βξίζθεηαη κηα κνλάδα  αμηνπνηψληαο ζην 

κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη. Ώπηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ 

πξνεγεζείζα αλάιπζε. Σν ζρνιείν Ώ είλαη πνιχ πην θνληά ζην «βέιηηζην ζεκείν», αθνχ ν 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ είλαη ζην 84% (293 έλαληη 350), ελψ ην ζρνιείν ΐ. βξίζθεηαη πην 

καθξηά αθνχ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ βξίζθεηαη ζην 74% (111 έλαληη 150). 

πλνπηηθά, κε ην ίδην ζπλνιηθφ θφζηνο ηα ζρνιεία αληί γηα 404 καζεηέο πνπ θαιχπηνπλ 

ζήκεξα, ζα κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ 500 καζεηέο. 

6. Ώμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί, πσο νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ην κηθξφηεξν ζρνιείν ΐ 

είλαη θαηά 60% πςειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ πνιχ κεγαιχηεξνπ ζρνιείνπ ΐ 

(δηάγξακκα 1). 

 

 

ΏΚΔΔ ΜΒΣΡΔΔ ΣΒΥΝΕΚΔ ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΏΠΟΑΟΣΕΚΟΣΔΣΏ 

         

  Θεσξψληαο σο εθξνή ηνλ αξηζκφ εηζαρζέλησλ ζην Παλεπηζηήκην γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

άζθεζεο, πνην Λχθεην είλαη ηερληθά θαη πνην νηθνλνκηθά απνδνηηθφ; Αηηηνινγείζηε ηελ 

απάληεζή ζαο.    

 

 

        ΛΤΚΒΕΟ                    Ώ                         ΐ 

 Σειεηφθνηηνη                30                        30 

Βηζάγνληαη ζην Παλ.    24                        18 

Κφζηνο αλά καζεηή     €2.000                €1.200  
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4 Ννκηκφηεηα ηεο Γηνηθεηηθήο δξάζεο ζην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

θνπφο 

θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ε  πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, ε 

αξκνδηφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ,  ε  πεξηγξαθή ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δηνηθεηηθήο επηθνηλσλίαο, ησλ βαζηθψλ αξρψλ 

ζχληαμεο, έθδνζεο θαη δηαθίλεζεο  δεκνζίσλ εγγξάθσλ θαζψο  θαη ε εθηελήο αλαθνξά ζηελ 

πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαη ηα πεηζαξρηθά φξγαλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο,  

Πξνζδνθψκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

ην ηέινο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο νη επηκνξθσλφκελνη/εο λα είλαη ζε ζέζε λα :  

 Πξνζδηνξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο 

 Αηαθξίλνπλ ηα είδε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη λα ειέγρνπλ ηε λνκηκφηεηά ηνπο  

 Ώλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 

Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο  (λ. 2690/1999, φπσο ηζρχεη) 

 Αηαθξίλνπλ ηα είδε ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, λα ζπληάζζνπλ, λα εθδίδνπλ θαη λα 

δηαθηλνχλ δηνηθεηηθά έγγξαθα, εθαξκφδνληαο ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο 

 Πξνζδηνξίδνπλ ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο/εθπαηδεπηηθνχο   

 Πξνζδηνξίδνπλ ηα εθάζηνηε αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο  

 Βθαξκφδνπλ ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. 

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ 

Ώξρέο δηνηθεηηθήο δξάζεο, λνκηκφηεηα, ρξεζηή δηνίθεζε, επηείθεηα, θαιή πίζηε, 

δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε, αλαινγηθφηεηα, ηζφηεηα, αξκνδηφηεηα δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο (αηνκηθέο, θαλνληζηηθέο, επαρζείο επσθειείο, ηζρχο αηηηνινγία, 

θαηάξγεζε, αλάθιεζε), δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ πνιίησλ απφ ηε δηνίθεζε, πξνζεζκίεο, 

πξφζβαζε ζηα έγγξαθα, δηθαίσκα πξνεγνπκέλεο αθξφαζεο, ζχληαμε, έθδνζε, δηαθίλεζε  

δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, πεηζαξρηθά φξγαλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.   
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4.1 ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ
1
 

 

Οη γεληθέο αξρέο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο είλαη άγξαθνη θαλφλεο δηθαίνπ, νη νπνίνη απνξξένπλ 

απφ ην ηζρχνλ γξαπηφ δίθαην θαη αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ. Δ λνκνινγία ηξνθνδνηεί ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. 

 

4.1.1 Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο 

 

Δ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο είλαη ζεκειηψδεο αξρή ηνπ Αεκνζίνπ Αηθαίνπ θαη απνηειεί ηε βάζε 

επί ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη φιν ην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αηνίθεζεο.   

Δ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο δηαηππψλεηαη θαη εθαξκφδεηαη θαηά έλα ηξφπν απφιπην, ψζηε 

απνθηά δχν, αιιειέλδεηεο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο, αλ θαη ελλνηνινγηθά, αληίζεηεο, 

έλλνηεο : κία ζεηηθή θαη κία αξλεηηθή. Καηά ηε ζεηηθή έλλνηα, νη ελέξγεηεο ησλ νξγάλσλ ηνπ 

Κξάηνπο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο πξνο ηνπο θαλφλεο ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ Βπξσπατθνχ 

δηθαίνπ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ:  Δ δεκφζηα δηνίθεζε νθείιεη  λα πξάηηεη κφλν φ,ηη 

πξνβιέπεηαη απφ ην δίθαην.   ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απαγνξεχεηαη, φ,ηη  πξνβιέπεηαη 

ππνρξεψλεη.  Καηά ηελ αξλεηηθή έλλνηα, νη ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα κελ είλαη 

αληίζεηεο κε ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ θαλφλσλ:  Δ Αηνίθεζε δελ κπνξεί λα πξάμεη θάηη πνπ 

απαγνξεχεηαη,  ε ζπκπεξηθνξά ηεο δελ αληηηίζεηαη πξνο ηνπο θαλφλεο απηνχο.   

Δ παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο εθθξάδεηαη ζπλήζσο είηε κε ηελ έθδνζε πξάμεσλ ζε 

αληίζεζε κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, είηε κε παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο, είηε 

κε ηε κε ζπκκφξθσζε ζε δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Δ παξαβίαζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο γελλά 

επζχλε γηα θάζε αξκφδην φξγαλν. 

 

4.1.2 Αξρή ηνπ Γεκνζίνπ πκθέξνληνο  

 

                                                           
1
 Σο κεφάλαιο τθσ επιςκόπθςθσ των βαςικϊν αρχϊν Διοικθτικισ Δράςθσ είναι αποτζλεςμα επεξεργαςίασ του 

Οδθγοφ Ορκισ Διοικθτικισ υμπεριφοράσ. Βλ. Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ, υνιγοροσ του Πολίτθ,  χζςεισ Δθμοςίων Τπαλλιλων και Πολιτϊν, Οδθγόσ Ορκισ 
Διοικθτικισ υμπεριφοράσ,  Εκνικό Συπογραφείο, Ακινα, 2012 (ςτον οποίο αναφζρεται ότι θ παρουςίαςθ των 
νομικϊν εννοιϊν προζρχεται από τα ακόλουκα εγχειρίδια διοικθτικοφ δικαίου: Απ. Γζροντασ, . Λφτρασ, Πρ. 
Παυλόπουλοσ, Γλ. ιοφτθ, . Φλογαΐτθσ, Διοικθτικό δίκαιο, εκδ. Αντ. άκκουλασ 2004, Π. Δαγτόγλου, Γενικό 
διοικθτικό δίκαιο, 5θ ζκδοςθ, Αντ. άκκουλασ 2004, Ε. πθλιωτόπουλοσ, Εγχειρίδιο διοικθτικοφ δικαίου, 11θ 
ζκδοςθ, Αντ. άκκουλασ 2002, Α. Σάχοσ, Ελλθνικό διοικθτικό δίκαιο, 7θ ζκδοςθ, άκκουλασ, Ακινα-Κες/κθ 
2003). 
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Οη ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα εμππεξεηνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Σν δεκφζην 

ζπκθέξνλ απνηειεί εχπιαζηε λνκηθή έλλνηα, ε νπνία δελ είλαη ζηαηηθή αιιά εμειίζζεηαη 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηψλ. πλεπψο, ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ έρεη ζαθέζηαηα θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έλλνκε ηάμε.  

Χζηφζν, ην δεκφζην ζπκθέξνλ δελ κπνξεί λα αλάγεηαη ζε κηα έλλνηα ε νπνία  νδεγεί ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ δηνηθνπκέλσλ, ρσξίο θάηη ηέηνην λα πξνβιέπεηαη ξεηά θαη 

εηδηθά απφ ηηο θείκελεο ζπληαγκαηηθέο θαη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, θαη πάληνηε ππφ ηνλ φξν 

ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο (άξζξν 25 ).  

 

4.1.3 Ζ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο 

 

Δ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο επηβάιιεη ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα λα αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηνπο κε ηξφπν ψζηε, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, λα απνθεχγνληαη 

αλεπηεηθείο ή θαη δνγκαηηθέο εξκελείεο.  

Δ έλλνηα ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο παξακέλεη κηα γεληθή θαη αφξηζηε αξρή. Σν ηΒ ηελ νξίδεη 

αξλεηηθά, ραξαθηεξίδνληαο νξηζκέλεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο δηνίθεζεο σο αληηθείµελεο 

ζηελ αξρή ηεο ρξεζηήο (ή εχξπζκεο) δηνίθεζεο (βι. ηΒ 620/33, 1382/48, 1810/57).  

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, (ηδίσο) φηαλ ε δηνίθεζε δξα ζην πιαίζην ηεο 

δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, νθείιεη λα δηαθπιάζζεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ πνιίηε θαη λα 

ηνλ δηεπθνιχλεη ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. 

Δ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο λνεκαηνδνηείηαη απφ ηε ζεσξία, ηε λνκνινγία αιιά θαη απφ 

δηεζλή θείκελα ελδηακέζνπ λνκηθήο δεζκεπηηθφηεηαο. Έρεη ζεζπηζηεί επηπιένλ θαη σο 

ζεκειηψδεο δηθαίσκα ζηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Αηθαησκάησλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 

(Άξζξν 41 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Αηθαησκάησλ ηεο ΒΒ). 

Σν δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεη ηδίσο: 

α) ην δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε πξηλ ηε ιήςε  αηνκηθνχ κέηξνπ εηο 

βάξνο ηνπ, 

β) ην δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ λα έρεη πξφζβαζε ζηνλ θάθειφ ηνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ λφκηκσλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ, 

γ) ηελ ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο λα αηηηνινγεί ηηο απνθάζεηο ηεο. 

Ανκηθφ ζηνηρείν ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο είλαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ε δεκφζηα δηνίθεζε πξέπεη επηπξφζζεηα λα 

επηδεηθλχεη ζεβαζκφ ζηνλ πνιίηε θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ, λα κελ θσιπζηεξγεί, λα κελ 

θαζπζηεξεί ππέξκεηξα, γεληθφηεξα λα κελ αδξαλεί κέρξη ζεκείνπ ηειηθά κε εθαξκνγήο ηνπ 
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ηζρχνληνο δηθαίνπ, λα κελ δεκηνπξγεί γξαθεηνθξαηία, πεξηπινθέο θαη δηαδηθαζηηθά 

πξνβιήκαηα, λα κελ ιεηηνπξγεί δνγκαηηθά θαη ηππνιαηξηθά θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, λα είλαη δηαθαλήο θαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζηα έγγξαθα θαη ζηε 

γλψζε, λα είλαη ακεξφιεπηε θαη αμηνθξαηηθή θαη λα απνθαζίδεη κε ζαθή, εηδηθή θαη πιήξε 

αηηηνινγία. 

Δ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ζεκαηνδνηεί ηελ επηείθεηα εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

λνκηκφηεηαο, γη‘ απηφ ηνλ ιφγν εθαξκφδεηαη θπξίσο θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο 

επρέξεηαο ηεο δηνίθεζεο
2
. 

 

4.1.4 Ζ αξρή ηεο επηείθεηαο 

 

Δ αξρή ηεο επηείθεηαο απνηειεί εηδηθή εθδήισζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ππφ ηελ 

έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δηνηθνπκέλσλ. Δ αξρή ηεο επηείθεηαο 

εθαξκφδεηαη ηδηαίηεξα, φηαλ ε δηνίθεζε πξφθεηηαη λα ιάβεη επαρζή κέηξα γηα ηνλ 

δηνηθνχκελν, επηβάιιεη κάιηζηα ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα λα αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο κε 

ηξφπν ψζηε, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, λα απνθεχγνληαη νη αλεπηεηθείο 

θαη δνγκαηηθέο εξκελείεο θαη λα επηδηψθεηαη ε πξνζαξκνγή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ πξνο ηηο 

θξαηνχζεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο, αιιά θαη πξνο ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε αηνκηθήο πεξίπησζεο. 

 

4.1.5 Ζ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο 

 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο, ε δηνίθεζε δελ δηθαηνχηαη λα εθκεηαιιεπζεί κηα 

θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ν δηνηθνχκελνο έρεη πεξηέιζεη ιφγσ πιάλεο, απάηεο ή απεηιήο. Καηά 

κείδνλα ιφγν, δελ επηηξέπεηαη ζηε δηνίθεζε, λα δεκηνπξγεί ε ίδηα ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. 

Πεξαηηέξσ, ην ηΒ δέρεηαη φηη ε δηνίθεζε δελ δηθαηνχηαη, ιφγσ δηθψλ ηεο παξαιείςεσλ, γηα 

ηηο νπνίεο δελ είλαη ππαίηηνο ν πνιίηεο, λα αγλνήζεη κηα επλντθή γη‘ απηφλ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε, πνπ έρεη δηαξθέζεη επί ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα αξλεζεί 

αηθληδίσο ζηνλ πνιίηε ηα ππέξ απηνχ σθειήκαηα ή ηηο επλντθέο γη‘ απηφλ λφκηκεο ζπλέπεηεο 

                                                           
2
 Σηζμοσ Β., «Θ μεταρρφκμιςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ», ςτο Αντϊνθσ Μακρυδθμιτρθσ-Ευγενία 

Πρεβεδοφρου-Χριςτοσ Δετςαρίδθσ- Μαρία-Θλιάνα Πραβίτα (επιμ.) Αναδιοργάνωςθ τθσ Διοίκθςθσ και του 
Κράτουσ ςτθ μετά το «Μνθμόνιο» Εποχι, 5ο ΤΝΕΔΡΛΟ ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΩΝ ΕΠΛΣΘΜΟΝΩΝ, Ακινα, 2015, ςελ.667-
674. 
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πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Βάλ ε δηνίθεζε έρεη παξαβεί απηφλ ηνλ 

θαλφλα, ελδερνκέλσο, ζεκειηψλεηαη θξαηηθή επζχλε πξνο απνδεκίσζε. 

 

4.1.6 Ζ αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο (ή πξνζηαηεπφκελεο) εκπηζηνζχλεο  

 

Δ αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο ή πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο είλαη ζπγγελήο πξνο ηελ 

αξρή ηεο θαιήο πίζηεο θαη ζπλδέεηαη ελλνηνινγηθά κε ην Κξάηνπο Αηθαίνπ θαη ηελ αξρή ηεο 

ρξεζηήο δηνίθεζεο. Δ δηνίθεζε παξαβαίλεη ηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο, φηαλ ελεξγεί θαηά 

ηξφπν αληίζεην πξνο ηηο πξνζδνθίεο πνπ ε ίδηα έρεη δεκηνπξγήζεη ζηνλ πνιίηε. Γηα 

παξάδεηγκα, ε δηνίθεζε ιεηηνπξγεί θαθφπηζηα, φηαλ αίξεη εθ ησλ πζηέξσλ, αηθληδίσο ή ρσξίο 

πξνεηδνπνίεζε, θίλεηξα πνπ πξνέβιεςε ν λφκνο γηα λα πξνθαιέζεη νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πνιίηε ή φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηεο ίδηαο αληίθεηηαη ζε ππνζρέζεηο ή επίζεκεο πιεξνθνξίεο 

ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ή πιεξνθνξίεο, ηελ ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεη ν λφκνο. H 

δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε, ηελ νπνία ηξέθεη ν πνιίηεο έλαληη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

ζπλίζηαηαη ζηελ εχινγε πεπνίζεζε πνπ απηφο έρεη δηακνξθψζεη, φηη κηα πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε πνπ ηνλ αθνξά ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Αελ απνθιείεηαη 

κάιηζηα ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο λα θάκςεη θαη ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη κηα θαηάζηαζε, ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη έρεη γίλεη αλεθηή απφ ηε δηνίθεζε, κπνξεί λα δηαηεξεζεί αθφκα θαη αλ δελ βξίζθεηαη ζε 

πιήξε αξκνλία κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο. 

 

4.1.7 Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο 

 

Μεηαμχ ησλ πεξηζζνηέξσλ κέηξσλ, πνπ ε δηνίθεζε δηαζέηεη, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζθνπψλ ηεο, νθείιεη λα επηιέγεη ηα ιηγφηεξν επαρζή γηα ηνλ πνιίηε. Πξέπεη λα ππάξρεη 

εχινγε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηνηθεηηθνχ κέηξνπ θαη ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. 

Δ ζρέζε απηή ππάξρεη, κφλν φηαλ ην ιακβαλφκελν κέηξν: α) είλαη πξφζθνξν γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ ή/θαη δελ είλαη πξνδήισο δπζαλάινγν 

(θαηαιιειφηεηα), β) ζπλεπάγεηαη ηα ιηγφηεξα κεηνλεθηήκαηα γηα ηνλ πνιίηε (αλαγθαηφηεηα) 

θαη, γ) νη επαρζείο γηα ηνλ πνιίηε ζπλέπεηεο δελ είλαη πξνθαλψο δπζαλάινγεο πξνο ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ αληιεί ην θνηλσληθφ ζχλνιν (αλαινγηθφηεηα κε ηε ζηελή έλλνηα). Δ 

αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαηνρπξψζεθε ξεηά ζην χληαγκα (άξζξν 25, παξ.1) κε ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ 2001: «Οη θάζε είδνπο πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνχλ θαηά ην χληαγκα λα 
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επηβιεζνχλ ζηα δηθαηψκαηα…πξέπεη λα πξνβιέπνληαη είηε απεπζείαο απφ ην χληαγκα είηε απφ 

ην λφκν, εθφζνλ ππάξρεη επηθχιαμε ππέξ απηνχ θαη λα ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο». 

 

4.1.8 Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο 

 

Δ αξρή ηεο ηζφηεηαο επηβάιιεη ηελ νκνηφκνξθε κεηαρείξηζε ησλ πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη 

θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, αιιά θαη δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε φζνλ βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, δεζκεχεη δε ηα ζπληεηαγκέλα φξγαλα ηεο πνιηηείαο, θαη εηδηθφηεξα 

ηνλ θνηλφ λνκνζέηε θαη ηε δηνίθεζε, φηαλ πξνβαίλνπλ ζε ξπζκίζεηο ή ιακβάλνπλ κέηξα πνπ 

έρνπλ θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα. Δ παξαβίαζε ηεο αξρήο απηήο ειέγρεηαη απφ ηα 

δηθαζηήξηα  (ΏΠ 1428 / 2017). εκεηψλεηαη φηη ν θνηλφο λνκνζέηεο ή ε θαη‘ εμνπζηνδφηεζε 

λνκνζεηνχζα δηνίθεζε κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ κε εληαίν ή δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο πνηθίιεο 

πξαγκαηηθέο ή πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζρέζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, επαγγεικαηηθέο ή άιιεο ζπλζήθεο, πνπ ζπλδένληαη κε θαζεκία απφ 

ηηο θαηαζηάζεηο ή ζρέζεηο απηέο, θαη ζηεξηδφκελε ζε γεληθά θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ 

βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηεο εθάζηνηε ξχζκηζεο.  

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ε δηνίθεζε ππνρξενχηαη λα αληηκεησπίδεη φκνηεο 

πεξηπηψζεηο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Δ 

δηνίθεζε δελ κπνξεί λα θξίλεη κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα δχν αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ 

ηαπηφρξνλα θαη βαζίδνληαη ζηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά (ηΒ 729/1937).  

Ώο ζεκεησζεί,  σζηφζν, φηη ηζφηεηα ππάξρεη κφλν ζηε λνκηκφηεηα θαη φρη ζηελ παξαλνκία. 

Σν γεγνλφο φηη ε δηνίθεζε δελ εθάξκνζε ή παξέβε ην λφκν ζε άιιε πεξίπησζε δελ 

δεκηνπξγεί ππνρξέσζή ηεο λα κελ ηνλ εθαξκφζεη θαη ζηε λέα φκνηα πεξίπησζε ή λα 

επαλαιάβεη ηελ παξάιεηςε (ηΒ 1776/1953, 745/1954). 
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4.2 ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ3  

 

Ώξκνδηφηεηα είλαη ε εμνπζία ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ λα πξάηηνπλ ή λα παξαιείπνπλ βάζεη 

θαλφλσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ.  

Δ έλλνηα ηεο αξκνδηφηεηαο είλαη άκεζε απφξξνηα ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, 

δεδνκέλνπ φηη ε Αηνίθεζε νθείιεη ή κπνξεί λα πξνβαίλεη κφλν ζηηο ελέξγεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο έλλνκεο ηάμεο, δειαδή ηα δηνηθεηηθά φξγαλα κπνξνχλ 

λα εθδίδνπλ πξάμεηο ή λα πξνβαίλνπλ ζε πιηθέο ελέξγεηεο κφλν εθφζνλ έρνπλ ζρεηηθή 

αξκνδηφηεηα. 

 

4.2.1 ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ  

 

Οη βαζηθέο δηαθξίζεηο ηεο αξκνδηφηεηαο είλαη νη εμήο: 

1. (α) Καζ' χιελ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, δειαδή ησλ ζεκάησλ ηα νπνία, είηε κπνξνχλ είηε πξέπεη λα 

ξπζκηζηνχλ κε ηηο πξάμεηο ή ηηο πιηθέο ελέξγεηέο ηνπ, θαη ζηε ξχζκηζε ησλ νπνίσλ κπνξεί ή 

πξέπεη λα ζπκβάιεη. 

(β) Καηά ηφπν, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκφ κίαο εδαθηθήο πεξηνρήο, κέζα ζηελ νπνία 

ην δηνηθεηηθφ φξγαλν αζθεί ηελ εμνπζία ηνπ. 

2. (α) Ώπνθαζηζηηθή, φηαλ παξέρεηαη ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν ε εμνπζία λα εθδψζεη απηφ 

κφλνλ κηα δηνηθεηηθή πξάμε, ή θαη κε ηε ζχκπξαμε άιισλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ. 

 (β) Γλσκνδνηηθή/ζπκβνπιεπηηθή, φηαλ παξέρεηαη ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν ε εμνπζία λα 

δηαηππψζεη (ζχκθσλε ή απιή) γλψκε  ή πξφηαζε γηα λα δηαθσηίζεη ην φξγαλν πνπ έρεη ηελ 

απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα (άξζξν 20 ΚΑΑ). 

3. (α) Ώπνθιεηζηηθή, φηαλ αξκφδην είλαη έλα θαη κφλν δηνηθεηηθφ φξγαλν. Δ αξκνδηφηεηα ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ είλαη θαηαξρήλ απνθιεηζηηθή γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. 

                                                           
3
 Δαραμάρασ Κ., Μαυρομοφςτακου Ι., Παπατόλιασ Α., Σηζμοσ Β., Εκνικι χολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & 

Αυτοδιοίκθςθσ, ΚΔϋ Εκπαιδευτικι ειρά «Κοςμάσ Ψυχοπαίδθσ», Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο του Μακιματοσ: 
Κανόνεσ και Αρχζσ Διοικθτικισ Δράςθσ & Διοικθτικι Διαδικαςία, Ακινα, 2016 και 
τράνθσ Δ., Διοικθτικό Δίκαιο και Κεςμοί, Παραδόςεισ Μακθμάτων ςτο ΠΜ Δθμόςια Διοίκθςθ-Δθμόςιο 
Μάνατημεντ, ΠΑΔΑ, Ακαδθμ. Ζτοσ 2020-2021. και   Πρεβεδοφρου Ε., θμειϊςεισ Γενικοφ Διοικθτικοφ Δικαίου 
https://www.prevedourou.gr/category/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%
CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-
%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1/ 
 

https://www.prevedourou.gr/category/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1/
https://www.prevedourou.gr/category/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1/
https://www.prevedourou.gr/category/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1/
https://www.prevedourou.gr/category/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1/
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(β) πιινγηθή, φηαλ νη δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ φηη γηα ηελ έθδνζε κηαο πξάμεο απαηηείηαη ε 

δήισζε ηεο βνχιεζεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, ηα νπνία έρνπλ 

απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα, φπσο ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ζηελ έθδνζε κηαο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο Τπνπξγνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο φξγαλα ιεηηνπξγνχλ σο απηνηειή φξγαλα θαη απνηεινχλ ζχλζεην (φρη 

ζπιινγηθφ) φξγαλν, έρνληαο ην θαζέλα απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα,  

(γ) πληξέρνπζα/παξάιιειε, φηαλ πνιιά δηνηθεηηθά φξγαλα είλαη «δηαδεπθηηθά» αξκφδηα γηα 

ηελ έθδνζε κηαο πξάμεο, θαη έηζη απηή εθδίδεηαη λφκηκα απφ ην έλα ή ην άιιν απφ απηά. 

 

4.2.2 ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΖ ΔΤΥΔΡΔΗΑ ΚΑΗ ΓΔΜΗΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ 

 

Δ δξάζε ηεο δηνίθεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ λφκν. Χζηφζν, ν λνκνζέηεο δελ κπνξεί λα 

πξνβιέςεη εμαληιεηηθά φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ, κε 

ζπλέπεηα ν λφκνο άιινηε λα δεζκεχεη πιήξσο ηελ δηνίθεζε θαη άιινηε λα ηεο παξαρσξεί ηελ 

επειημία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή θαη δίθαηε 

αληηκεηψπηζε ησλ πνηθίισλ πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Γέζκηα αξκνδηφηεηα ππάξρεη φηαλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν, εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρνπλ 

νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν λφκνο, είλαη ππνρξεσκέλν λα εθδψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

δηνηθεηηθή πξάμε, φπσο αθξηβψο απηή πξνβιέπεηαη. Δ πιήξεο δέζκεπζε (δέζκηα 

αξκνδηφηεηα) ηεο δηνίθεζεο πξνβιέπεηαη ζηνλ λφκν κε εθθξάζεηο φπσο ε δηνίθεζε «νθείιεη» 

ή «ππνρξενχηαη» ζε νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά ή απιψο κε ηε ρξήζε ηνπ ελεζηψηνο ρξφλνπ (π.ρ. 

ε δηνίθεζε ιακβάλεη ην ηάδε κέηξν).  

Γηαθξηηηθή επρέξεηα ππάξρεη φηαλ νη θαλφλεο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ αξκνδηφηεηα δελ 

πξνθαζνξίδνπλ αθξηβψο ηελ ελέξγεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, αιιά ηνπ αθήλνπλ ειεπζεξία 

δξάζεο. Δ αξκνδηφηεηα έρεη ην ραξαθηήξα ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο φηαλ ην φξγαλν 

δηνίθεζεο: α) κπνξεί αιιά δελ έρεη ππνρξέσζε λα εθδψζεη ηε δηνηθεηηθή πξάμε, ή β) πξέπεη 

λα εθδψζεη ηελ πξάμε, κπνξεί φκσο λα θαζνξίδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο 

έθδνζήο ηεο ή γ) κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ ιχζεσλ. Δ δηαθξηηηθή επρέξεηα (ή 

εμνπζία) πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν κε εθθξάζεηο φπσο, ε δηνίθεζε «δχλαηαη», «δηθαηνχηαη», 

«επηιέγεη», «θξίλεη», «ελεξγεί θαηά ηελ θξίζε ηεο» θ.ιπ. 

Ώμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ην πκβνχιην ηεο Βπηθξαηείαο κε πιήζνο απνθάζεψλ ηνπ έρεη 

δερζεί ηελ άπνςε φηη ζε πεξίπησζε «κε δεκηνπξγνχκελεο δηά ηνπ λφκνπ ζαθνχο θαη 

επηηαθηηθήο δηά ηελ δηνίθεζηλ ππνρξεψζεσο ζε νξηζκέλελ ελέξγεηα απηήο, ηεθκαίξεηαη φηη αχηε 

αλήθεη ζηε δηαθξηηηθή απηήο εμνπζία» (ηΒ 07/29 θαη κεηαγελέζηεξεο). Βπνκέλσο, αλ δελ 
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ζπλάγεηαη κε ζαθήλεηα απφ ηνλ λφκν φηη ε αξκνδηφηεηα ηεο δηνίθεζεο είλαη δέζκηα, ηφηε 

είλαη απνδεθηή ε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δ δηαθξηηηθή επρέξεηα είλαη, 

πξσηίζησο, ε λνκηθή δπλαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα επηιέγεη αλάκεζα ζε δηάθνξεο εμίζνπ 

λφκηκεο ιχζεηο (απφθαζε γηα ην αλ, ην πφηε ή ην πψο). Αηαθξηηηθή επρέξεηα είλαη επίζεο θαη ε 

λνκηθή δπλαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα εμεηδηθεχεη ηηο αφξηζηεο αμηνινγηθέο έλλνηεο, πνπ ζπρλά 

ρξεζηκνπνηεί ν λνκνζέηεο, φπσο είλαη ε επηείθεηα, ηα ρξεζηά ήζε, ε θνηλσληθή εηξήλε, ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, ε δεκφζηα ηάμε, θ.ιπ. ηαλ ν λφκνο ρνξεγεί δηαθξηηηθή επρέξεηα, ε 

δηνίθεζε ππνρξενχηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο. ε ηξεηο (3) ζπλήζσο πεξηπηψζεηο ε δηνίθεζε, 

εζθαικέλα, δελ θάλεη ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο: α) φηαλ αγλνεί φηη ε δξάζε ηεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, β) φηαλ ππνηηκά ηελ έθηαζε ηεο 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο θαη γ) φηαλ απνθαζίδεη πάληνηε πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. 

Ώλ ε δηνίθεζε ελήξγεζε βάζεη ηεο εζθαικέλεο αληίιεςεο φηη ήηαλ δεζκεπκέλε πξνο 

νξηζκέλε θαηεχζπλζε, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξνχζε λα επηιέμεη κεηαμχ απηήο ή 

άιισλ ιχζεσλ, ππνπίπηεη ζε θαθή ρξήζε δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, κε ζπλέπεηα ε πξάμε ηεο λα 

κπνξεί λα αθπξσζεί. 

 

4.2.3 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ 

 

Γηνηθεηηθέο πξάμεηο είλαη φιεο νη πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο νη νπνίεο είλαη εθηειεζηέο, δειαδή 

άκεζα εθαξκφζηκεο. Αηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο α) θαλνληζηηθέο κε ηηο νπνίεο 

ζεζπίδνληαη απξφζσπνη θαλφλεο δηθαίνπ θαη β) αηνκηθέο κε ηηο νπνίεο ζεζπίδνληαη αηνκηθνί 

θαλφλεο δηθαίνπ. 

(α) Με ηελ θαλνληζηηθή ζεζπίδεηαη έλαο γεληθφο θαη αθεξεκέλνο (απξφζσπνο) θαλφλαο 

δηθαίνπ, ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλε θαηεγνξία πξνζψπσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο (π.ρ. ην κηζζνιφγην δεκνζίσλ ππαιιήισλ). Ώπηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη 

φηη ε ξχζκηζε πνπ πεξηέρεη ε θαλνληζηηθή πξάμε είλαη γεληθή, κε ηελ έλλνηα φηη δελ 

εμαληιείηαη ζε κία θαη κφλε εθαξκνγή, αιιά ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο κέιινπζεο 

θαη αφξηζηεο πεξηπηψζεηο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Γηα λα 

ραξαθηεξηζηεί κηα δηνηθεηηθή πξάμε σο θαλνληζηηθή, ζεκαζία έρεη φρη ν αξηζκφο ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε πνπ απηή ζέηεη, αιιά ζην γεληθφ θαη απξφζσπν 

ραξαθηήξα ηεο ξχζκηζεο. 

Οη θαλνληζηηθέο πξάμεηο νκνηάδνπλ κε ηηο γεληθέο θαη απξφζσπεο ξπζκίζεηο ησλ ηππηθψλ 

λφκσλ, δειαδή ησλ λνκηθψλ πξάμεσλ πνπ ςεθίδεη ε ΐνπιή. Γη‘ απηφ θαη ζηε ζεσξία 
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απνθαινχληαη «νπζηαζηηθνί λφκνη» (θαη‘ αληηδηαζηνιή ησλ ηππηθψλ λφκσλ). Έξεηζκά ηνπο 

είλαη έλαο ηππηθφο λφκνο θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζή ηνπο απνηειεί ε 

χπαξμε λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο (εμνπζηνδφηεζε ηεο λνκνζεηηθήο πξνο ηελ εθηειεζηηθή 

εμνπζία γηα έθδνζε θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ). 
Δ αξκνδηφηεηα ηεο Αηνίθεζεο λα εθδίδεη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 43 

ηνπ πληάγκαηνο θαη παξέρεηαη, απφ ην λφκν, βάζεη ηεο «λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο» 

(δεπηεξνγελήο θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα) γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ εηδηθφ, ιεπηνκεξεηαθφ, 

ηνπηθφ ή ηερληθφ ραξαθηήξα: «Ύζηεξα απφ πξφηαζε ηoπ αξκφδηoπ Yπoπξγoχ επηηξέπεηαη ε 

έθδoζε θαλoληζηηθψλ δηαηαγκάησλ, κε εηδηθή εμoπζηoδφηεζε λφκoπ θαη κέζα ζηα φξηά ηεο. 

Eμoπζηoδφηεζε γηα έθδoζε θαλoληζηηθψλ πξάμεσλ απφ άιια φξγαλα ηεο δηoίθεζεο επηηξέπεηαη 

πξoθεηκέλoπ λα ξπζκηζηoχλ εηδηθφηεξα ζέκαηα ή ζέκαηα κε ηoπηθφ ελδηαθέξoλ ή κε ραξαθηήξα 

ηερληθφ ή ιεπηoκεξεηαθφ»  (αξ. 43, παξ. 2 ). 

(β) Με ηελ αηνκηθή ζεζπίδεηαη έλαο αηνκηθφο θαλφλαο δηθαίνπ, δειαδή κία ξχζκηζε πνπ έρεη 

εθαξκνγή ζε  ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη αηνκηθά (π.ρ. δηνξηζκφο δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ). 

4.2.3.1 Διαφορζσ ατομικών και κανονιςτικών πράξεων 

 

 Δ αηνκηθή δελ ππφθεηηαη ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο. 

 Δ αηνκηθή  δελ ειέγρεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πξνζβνιήο τθσ, ελψ ε 

θαλνληζηηθή ειέγρεηαη παξεκπηπηφλησο θαη κεηά ηελ πάξνδν απηήο. 

 Αηνηθεηηθά κέζα (π.ρ. αλαθνξά) επηδέρεηαη κφλν ε αηνκηθή. 

 Ώηηηνινγίαο ρξήδνπλ, κφλν νη αηνκηθέο. 

 Σν δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο αζθείηαη επί αηνκηθψλ φρη επί 

θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. 

 Ο επζχο δηθαζηηθφο έιεγρνο ησλ θαλνληζηηθψλ αζθείηαη κφλν απφ ην ηΒ. Οη 

αηνκηθέο ειέγρνληαη θαη απφ άιια δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 

 Οη θαλνληζηηθέο πξάμεηο δελ ειέγρνληαη γηα θαθή ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, 

αιιά  γηα ππέξβαζε ησλ άθξσλ νξίσλ ηεο εμνπζηνδφηεζεο. 

 Δ πξνζεζκία δηθαζηηθήο πξνζβνιήο ησλ αηνκηθψλ αξρίδεη κε ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ή 

απφ ηε ζηηγκή πνπ έιαβε γλψζε ν ελδηαθεξφκελνο, ελψ ησλ θαλνληζηηθψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζή ηνπο. 

 Έξεηζκα ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ είλαη ν λφκνο, ελψ ησλ αηνκηθψλ ν λφκνο ή νη 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο. 
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 Δ δεκνζίεπζε είλαη ζπζηαηηθή πξνυπφζεζε ζηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο.  

 

4.2.3.2 Το τεκμήριο νομιμότητασ και η εκτελεςτότητα των διοικητικών πράξεων 

 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ηα νπνία αθνξνχλ ηε Αηνίθεζε θαη ηνπο 

δηνηθνχκελνπο νκνίσο, είλαη ην ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο θαη ε εθηειεζηφηεηα. 

Καηά πάγηα θαη βαζηθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ε αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο έσο ηελ αθχξσζή ηεο κε δηθαζηηθή απφθαζε ή κε άιιε δηνηθεηηθή 

πξάμε ή ηελ αλάθιεζε ή θαηάξγεζή ηεο, ή γεληθά ηελ παχζε ηεο ηζρχνο ηεο, παξάγεη έλλνκα 

απνηειέζκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη λνκηθή πιεκκέιεηα. 

Σν ηεθκήξην λνκηκφηεηαο  ραξαθηεξίδεη θπξίσο ηηο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, κε ηελ 

επξεία έλλνηά ηνπ φκσο δηέπεη θαη ηηο θαλνληζηηθέο. Σν ηεθκήξην λνκηκφηεηαο δελ έρεη πιήξε 

εθαξκνγή ζηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, δηφηη απηέο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ παξεκπηπηφλησο θαη 

λα κελ εθαξκνζηνχλ, αθφκα θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο επζείαο πξνζβνιήο ηνπο.  

Σφζν νη αηνκηθέο, φζν θαη νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο παξάγνπλ φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά 

ηνπο, απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπο, δηφηη ηεθκαίξνληαη σο λφκηκεο. 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ην ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο, πνπ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ αξρή 

ηεο λνκηκφηεηαο, δελ αθνξά ζηηο αλππφζηαηεο πξάμεηο
4
. 

Δ εθηειεζηφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο (αηνκηθήο θαη θαλνληζηηθήο) ζπλίζηαηαη ζην φηη ε 

ξχζκηζε πνπ ζεζπίδεηαη είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

θάπνηα πεξαηηέξσ δηαηχπσζε ή δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη γηα κνλνκεξή ζέζπηζε δηθαησκάησλ 

θαη ππνρξεψζεσλ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ησλ δηνηθνπκέλσλ. Ο θαηαλαγθαζκφο εμαζθαιίδεη 

ηελ εθηειεζηφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Μπνξεί λα είλαη είηε άκεζνο είηε έκκεζνο. 

Άκεζνο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο δεκφζηαο δχλακεο θαη έκκεζνο κε ηελ επηβνιή θπξψζεσλ 

(αζηηθψλ, πνηληθψλ, πεηζαξρηθψλ) πνπ απεηινχληαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο 

επηβαιιφκελεο ζπκπεξηθνξάο. Δ εθηέιεζε κπνξεί λα αλαζηαιεί, αλ ε πξάμε πξνζβιεζεί 

ελψπηνλ δηνηθεηηθήο αξρήο ή δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, σζηφζν ε αλαζηνιή δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή αιιά δπλεηηθή θαη δηαηάζζεηαη απφ ηε δηνηθεηηθή αξρή ή ηηο Eπηηξνπέο 

Aλαζηνιψλ.  

                                                           
4
 Ανυπόςτατεσ είναι οι πράξεισ που α) είτε δεν δθμοςιεφτθκαν ενϊ ζπρεπε να δθμοςιευκοφν, β) είτε 

εκδόκθκαν από όργανο που ανικει ςε άλλθ εξουςία ι από όργανο που δεν ιταν αρμόδιο, γ) είτε εκδόκθκαν 
από πρόςωπο που δεν είχε τθν ιδιότθτα του διοικθτικοφ οργάνου (π.χ. από ιδιϊτθ)   
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4.2.3.3 Ευμενείσ/ Επωφελείσ – δυςμενείσ/ Επαχθείσ ατομικζσ διοικητικζσ πράξεισ  

 

Οη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο δηαθξίλνληαη –κεηαμχ άιισλ- ζε επκελείο θαη δπζκελείο γηα 

ην δηνηθνχκελν. Βπκελείο (ή επσθειείο) είλαη νη πξάμεηο πνπ είηε δεκηνπξγνχλ δηθαηψκαηα 

ππέξ ελφο ή κηαο θαηεγνξίαο δηνηθνπκέλσλ, είηε δεκηνπξγνχλ κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, 

απφ ηελ νπνία αληινχληαη δηθαηψκαηα ή ζπκθέξνληα (π.ρ. ρνξήγεζε νηθνδνκηθήο άδεηαο). 

Με ηηο δπζκελείο (ή επαρζείο) δηνηθεηηθέο πξάμεηο επηβάιινληαη ππνρξεψζεηο γηα ζεηηθή 

ελέξγεηα ή παξάιεηςε ή θαηαξγνχληαη δηθαηψκαηα ηνπ δηνηθνπκέλνπ (π.ρ. αχμεζε δεκνηηθψλ 

ηειψλ).  

 

 

4.2.3.4 Ιςχφσ διοικητικών πράξεων 

 

Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο αξρίδνπλ λα ηζρχνπλ θαηαξρήλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο.  

Οη θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζην ΦΒΚ.  

Οη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, αλ είλαη δεκνζηεπηέεο, ηζρχνπλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε,  κεηά 

ηε δεκνζίεπζε. Ώλ δελ είλαη δεκνζηεπηέεο ηζρχνπλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε.   

εκεηψλεηαη φηη, βάζεη ηνπ λ. 3861/2010 (Ώ΄ 112), νη πξάμεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ζε ΦΒΚ 

πξέπεη λα αλαξηψληαη θαη ζην δηαδίθηπν κε έλαξμε ηζρχνο ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην 

ΦΒΚ. ζνλ αθνξά ζηηο πξάμεηο πνπ θαηά ηνλ λφκν δελ δεκνζηεχνληαη ζε ΦΒΚ, ε παξάιεηςε 

αλάξηεζήο ηνπο ζην δηαδίθηπν ζπλεπάγεηαη ηελ αδπλακία εθηέιεζήο ηνπο. 

Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηζρχνπλ γηα ην κέιινλ θαη ζχκθσλα κε γεληθή αξρή δελ  έρνπλ 

αλαδξνκηθή ηζρχ.  

Λήμε ηζρχνο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ επέξρεηαη κε  

 Σνλ ζάλαην (επί πξνζσπνπαγψλ πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο) 

 Σελ εμάληιεζε  ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο 

 Σελ έθιεηςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο 

 Σελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηνπο 

 Σελ αρξεζία. 
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4.2.3.5 Αιτιολογία διοικητικών πράξεων 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ ΚΑΑ, ε αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε πξέπεη λα πεξηέρεη αηηηνινγία, 

ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ θαηά λφκν πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

έθδνζή ηεο. Ζ αηηηνινγία πξέπεη λα είλαη ζαθήο, εηδηθή, επαξθήο θαη λα πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ξεηψο ζην λφκν φηη πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζην ζψκα 

ηεο πξάμεο. Όηαλ ε δηνηθεηηθή πξάμε εθδίδεηαη απηεπαγγέιησο, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

ζπγθεληξψλνληαη κε πξσηνβνπιία ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζή ηεο νξγάλνπ. Όηαλ ηελ έθδνζε 

ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο δεηά ν ελδηαθεξφκελνο, απηφο νθείιεη λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ θαζνξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, εθηφο αλ ηα ζηνηρεία απηά ππάξρνπλ ζηελ αξκφδηα γηα 

ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο δηνηθεηηθή αξρή. 

Δ αλάγθε αηηηνινγίαο απνξξέεη απφ ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ησλ δηνηθνπκέλσλ. Παξφηη ε αηηηνινγία ηεο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο δελ είλαη απαξαίηεην λα πεξηέρεηαη ζην ζψκα ηεο, πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πξνθχπηεη 

απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ (ηΒ 2096/2002). Παξάιεηςή ηεο ζπληζηά 

ζηελ πξψηε πεξίπησζε παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο, ελψ ζηε δεχηεξε 

παξάβαζε θαη‘ νπζία δηάηαμεο λφκνπ. 

Οη θξίζηκεο θαη εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ νθείινπλ λα ζπζρεηίδνληαη κε ηα δεδνκέλα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο (ηΒ 1116/1962 θαη 2176/1962). Ώπιή παξάζεζε ζθέςεσλ ή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ δελ ζπληζηά λφκηκε αηηηνινγία, θαζηζηά ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν 

αλέθηθην θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο (ηΒ 815/1964, 880/1970, 

128/1964, 190/1963).  

Εδηαίηεξα επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε αηηηνινγίαο ησλ δπζκελψλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ.  ηελ πεξίπησζε ησλ δπζκελψλ πξάμεσλ, δελ απαηηείηαη ξεηή πξφβιεςε, θαζψο ε 

αλάγθε αηηηνινγίαο πξνθχπηεη απφ ηε θχζε ηεο πξάμεο.  

 

4.2.3.6 Κατάργηςη - Ανάκληςη διοικητικών πράξεων 
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Ώλάθιεζε είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε, κε ηελ νπνία αίξεηαη ε ηζρχο γηα ην κέιινλ ή 

αλαδξνκηθψο, κηαο άιιεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Ώλάθιεζε ρσξεί κφλν ζηελ πεξίπησζε 

αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ.  

Γεληθά, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε δηνίθεζε έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα αλαθαιεί ηηο πξάμεηο 

ηεο. Χζηφζν, είλαη ππνρξεσκέλε λα ηηο αλαθαιεί: α) φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη ξεηψο απφ 

δηάηαμε, β) φηαλ νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί ζε αθπξσηηθή δηθαζηηθή απφθαζε, ην πεξηερφκελν 

ηεο νπνίαο ηεο επηβάιιεη ηελ αλάθιεζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε δηνίθεζε νθείιεη λα 

εθδψζεη λέα δηνηθεηηθή πξάμε, κε πεξηερφκελν δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο πξνεγνχκελεο.  

Ώξκφδην φξγαλν γηα ηελ αλάθιεζε  ηεο πξάμεο είλαη είηε απηφ πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε είηε 

απηφ πνπ είλαη αξκφδην θαηά ην ρξφλν ηεο αλάθιεζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο αλαθαινχκελεο 

πξάμεο. 

Δ αλάθιεζε δηνηθεηηθήο πξάμεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηδηθή αηηηνινγία.. Δ αλάθιεζε ησλ 

λνκίκσλ πξάμεσλ δελ ιεηηνπξγεί αλαδξνκηθά, ελψ ε αλάθιεζε ησλ παξαλφκσλ πξάμεσλ έρεη 

αλαδξνκηθή ηζρχ, δειαδή αλαηξέρεη ζην ρξφλν έθδνζεο ηεο αλαθαινχκελεο πξάμεο. 

Ώλαθαιείηαη ηφζν ε παξάλνκε φζν θαη ε λφκηκε δηνηθεηηθή πξάμε. 

 

Αλάθιεζε λφκηκεο δηνηθεηηθήο πξάμεο 

Καηά θαλφλα, νη λφκηκεο πξάμεηο απφ ηηο νπνίεο νη δηνηθνχκελνη απέθηεζαλ δηθαηψκαηα δελ 

αλαθαινχληαη. Χζηφζν, ε δηνίθεζε κπνξεί λα αλαθαιέζεη θαη λφκηκεο επσθειείο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο: α) γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

έρεη πεξάζεη απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο β) φηαλ ζπλαηλεί ν δηνηθνχκελνο, γ) φηαλ ε πξάμε 

έρεη εθδνζεί κε επηθχιαμε αλάθιεζεο, δ) φηαλ ν δηνηθνχκελνο δελ ζπκθσλεί ή δελ 

ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο φξνπο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ηζρχο ηεο πξάμεο (π.ρ. 

αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θέληξνπ δηαζθέδαζεο, εάλ δελ θαηαβάιιεηαη ην ζπκθσλεζέλ 

πνζφ ζην Αήκν).   

Ώληίζηξνθα, νη λφκηκεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, πνπ είλαη δπζκελείο γηα ηνλ πνιίηε, είλαη θαηά 

θαλφλα αλαθιεηέο. 

Αλάθιεζε παξάλνκεο δηνηθεηηθήο πξάμεο 

Οη παξάλνκεο αηνκηθέο επσθειείο (γηα ηνπο πνιίηεο) δηνηθεηηθέο πξάμεηο αλαθαινχληαη κέζα 

ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έθδνζή ηνπο θαη  ζε θάζε πεξίπησζε κέζα ζε πέληε (5) 
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έηε (ΏΝ 261/1968).  Χζηφζν, ε δηνίθεζε κπνξεί λα αλαθαιέζεη δηνηθεηηθή πξάμε επσθειή 

γηα ηνλ πνιίηε θαη πέξαλ ηνπ επιφγνπ ρξφλνπ φηαλ: α) ε έθδνζή ηεο νθείιεηαη ζε απαηειή 

ελέξγεηα ηνπ δηνηθνχκελνπ, β) νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί ζε δηθαζηηθή απφθαζε θαη γ) 

ππάξρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή δεκφζηαο ηάμεο. Οη παξάλνκεο δπζκελείο (γηα ηνπο 

πνιίηεο) δηνηθεηηθέο πξάμεηο κπνξεί λα αλαθαινχληαη νπνηεδήπνηε. 

 

Δ θαηάξγεζε αηνκηθήο πξάμεο επηηξέπεηαη, εθφζνλ ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ έθδνζε 

ηεο θαηαξγεηηθήο πξάμεο πξνβιέπεηαη  απφ ηηο δηαηάμεηο ή ζαθψο ζπλάγεηαη απφ απηέο (π.ρ. 

απφιπζε ππαιιήινπ). Βλδέρεηαη φκσο, φηαλ αλαθιεζεί κηα αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, λα 

αλαβηψζεη ε πξντζρχζαζα, εθφζνλ ππάξρεη ηέηνηα. ηελ πεξίπησζε ηεο ζχλζεηεο δηνηθεηηθήο 

ελέξγεηαο, αλαβηψλεη ε πξάμε πνπ έρεη εθδνζεί ζην ακέζσο πξνεγνχκελν ζηάδην. 

Δ θαηάξγεζε θαλνληζηηθήο πξάμεο επηηξέπεηαη ειεχζεξα, εθφζνλ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε 

λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε βάζεη ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε θαηαξγνχκελε πξάμε, ή βάζεη 

λεφηεξεο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο . 

Γηαθξηηηθή επρέξεηα αλαθιήζεσο 

Δ Αηνίθεζε έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηελ αλάθιεζε ησλ πξάμεψλ ηεο, αθφκε θαη 

παξάλνκσλ (ηΒ 952/1988).  

Δμαηξέζεηο : 

Δ Αηνίθεζε ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε αλάθιεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ: 

• ΐάζεη ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο 

• ΐάζεη αθπξσηηθήο απφθαζεο πνπ  επηβάιιεη ηελ αλάθιεζε 

• Λφγσ ηεο επί ην επκελέζηεξν κεηαβνιήο ηεο λνκνζεζίαο ή ηεο λνκνινγίαο ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

• Βπί νκνίσλ πξάμεσλ. ηελ πεξίπησζε πξάμεσλ νκνίσλ πξνο αθπξσζείζα αλ έρεη εθδνζεί 

απφθαζε ηνπ ηΒ ή ακεηάθιεηε απφθαζε δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία αθπξψζεθε 

αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε επεηδή ζηεξίρζεθε α) ζε δηάηαμε λφκνπ αληίζεηε πξνο ην 

χληαγκα ή β) ζε θαλνληζηηθή πξάμε ε νπνία δελ έρεη λφκηκν έξεηζκα.   
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4.3 ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
5
- 

 

4.3.1 ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΑΠΟ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ, ΠΡΟΘΔΜΗΔ, ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ, ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ 

ΔΓΓΡΑΦΑ, ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΑΚΡΟΑΖ 

 

Δ ζπκκεηνρή ηνπ δηνηθνχκελνπ ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία κε ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη νη 

αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ηεο Αηνίθεζεο πξνβιέπνληαη λνκνζεηηθά απφ ηνλ ΚΑΑ (άξζξα 2, 3,4, 

17, φπσο ηζρχνπλ). 

4.3.2 ΑΗΣΖΔΗ ΠΡΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

Ώίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθήο πξάμεο απαηηείηαη φηαλ ην 

πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 3, παξ. 1, ΚΑΑ). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε 

Αηνίθεζε νθείιεη λα πξνβαίλεη απηεπάγγειηα ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο 

ελέξγεηεο (άξζξν 2, ΚΑΑ). ηαλ ε δηνηθεηηθή πξάμε εθδίδεηαη απηεπάγγειηα, ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη κε πξσηνβνπιία ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ έθδνζή ηεο νξγάλνπ. ηαλ 

ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο δεηά ν ελδηαθεξφκελνο, απηφο νθείιεη λα ππνβάιεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, εθηφο αλ ηα ζηνηρεία απηά ππάξρνπλ 

ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο δηνηθεηηθή αξρή (άξζξν 17 παξ. 3, ΚΑΑ). 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν νθείιεη λα εθδψζεη ηελ πξάμε, ή λα επηηειέζεη 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα απηεπάγγειηα, ε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδνπλ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ή, αλ δελ νξίδεηαη ηέηνηα, ε παξέιεπζε ηξηκήλνπ, ζεσξείηαη φηη ππάξρεη ζησπεξή 

αξλεηηθή πξάμε θαη ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο «παξάιεηςεο νθεηιφκελεο λφκηκεο 

ελέξγεηαο». Μφλνλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθή εηδηθή δηάηαμε, αίηεζε δηνηθνχκελνπ 

γηα έθδνζε πξάμεο ζεσξείηαη φηη έγηλε δεθηή θαη ε (ζησπεξή ζεηηθή) πξάμε εθδφζεθε κεηά 

ηελ παξέιεπζε ηεο φπνηαο ξεηήο πξνζεζκίαο ή ηνπ ηξηκήλνπ θαηά αλψηαην φξην. 

                                                           
5
 Εκνικι χολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ, ΚΗϋ Εκπαιδευτικι ειρά «Δθμιτριοσ Σηανάκθσ»,  

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο του Μακιματοσ:  "ΔΛΟΛΚΘΣΛΚΟ  ΔΛΚΑΛΟ", Ακινα, 2020 και   
Γκζρτςοσ Β., Πρεβεδοφρου Ε., Πυργάκθσ Δ., Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, Ερμθνεία κατ’ Άρκρο, Ακινα, 
2019. 
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4.3.3 Γηεθπεξαίσζε αηηήζεσλ απφ ηε Γηνίθεζε 

 

Σα πεξί ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (ππνβνιή θαη δηαρείξηζή ηνπο 

απφ ηε Αηνίθεζε, πξνζεζκίεο θ.ιπ.) ξπζκίδνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηα άξζξν 4 ΚΑΑ. 

Γίλεηαη δεθηφ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ απηνχ δελ εθαξκφδνληαη κφλν γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

αηηήζεσλ γηα έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, αιιά θαη ησλ αηηεκάησλ γηα παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη‘  εθαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο ζπληαγκαηηθήο πξφλνηαο:  «Ζ αξκφδηα 

ππεξεζία ή αξρή ππνρξενχηαη λα απαληά ζηα αηηήκαηα γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ρνξήγεζε 

εγγξάθσλ, ηδίσο πηζηνπνηεηηθψλ, δηθαηνινγεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ κέζα ζε νξηζκέλε 

πξνζεζκία, φρη κεγαιχηεξε ησλ 60 εκεξψλ, φπσο λφκνο νξίδεη. ε πεξίπησζε παξφδνπ 

άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ή παξάλνκεο άξλεζεο, πέξαλ ησλ άιισλ ηπρφλ θπξψζεσλ θαη 

έλλνκσλ ζπλεπεηψλ, θαηαβάιιεηαη θαη εηδηθή ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηνλ αηηνχληα, φπσο 

λφκνο νξίδεη» (άξζξν 10, παξ. 3 ). 

Οη βαζηθέο ξπζκίζεηο έρνπλ ζπλνπηηθά σο εμήο: 

(α) Δ γεληθή πξνζεζκία γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη γηα 

ηελ απφθαλζε επί ησλ αηηεκάησλ ηνπο είλαη πελήληα (50) εκέξεο, εθφζνλ απφ εηδηθέο 

δηαηάμεηο δελ πξνβιέπνληαη κηθξφηεξεο πξνζεζκίεο. Βμαίξεζε απφ ηελ πξνζεζκία απηή είλαη 

δπλαηή κφλν κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βζσηεξηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 

αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, εθφζνλ ην επηβάιινπλ εηδηθνί ιφγνη, πνπ αλαθέξνληαη ξεηψο ζε απηήλ. 

Βάλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο επηβάιινπλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ή απφθαλζεο ζε 

αηηήκαηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ, πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ, ε πξνζεζκία 

αξρίδεη κε ηελ ππνβνιή ή ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλφινπ απηψλ. ε πεξίπησζε ζπλαξκνδηφηεηαο 

δχν (2) ή πεξηζζνηέξσλ ππεξεζηψλ, ε πξνζεζκία ησλ πελήληα (50) εκεξψλ πξνζαπμάλεηαη 

θαηά δέθα (10) αθφκα εκέξεο. 

 

(β) Βάλ θάπνηα ππφζεζε δελ κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί ιφγσ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο, εηδηθά 

αηηηνινγεκέλεο, ε αξκφδηα ππεξεζία νθείιεη, εληφο πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ πξηλ απφ 

ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο, λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνλ αηηνχληα ηνπο ιφγνπο ηεο 

θαζπζηέξεζεο, ηνλ ππάιιειν πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ππφζεζε θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ 

γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ρξήζηκε πιεξνθνξία.  

(γ) Οη αλσηέξσ πξνζεζκίεο δελ ηζρχνπλ γηα αλαγλψξηζε απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Αεκνζίνπ, 

εθφζνλ πθίζηαηαη ζρεηηθή εθθξεκήο δίθε, θαζψο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη 
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εκθάληζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, θαη ε κε πξνζέιεπζή ηνπ 

νθείιεηαη ζε ππνθεηκεληθνχο ή αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο. 

(δ) Οη ππεξεζίεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ εληφο ησλ 

παξαπάλσ πξνζεζκηψλ αλ ην αίηεκα είλαη εκθαλψο παξάιoγo, αφξηζην, αθαηάιεπην ή 

επαλαιακβάλεηαη θαηά ηξφπν θαηαρξεζηηθφ (έρεη γίλεη δεθηφ φηη έλα αίηεκα κπνξεί λα 

ραξαθηεξίδεηαη θαηαρξεζηηθφ αθφκα θη φηαλ ππνβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά). 

(ε) ζνλ αθνξά εηδηθά ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο βεβαηψζεηο, νη δηνηθεηηθέο αξρέο νθείινπλ λα 

ηα ρνξεγνχλ ακέζσο. Ώλ ε άκεζε ρνξήγεζε ηνχησλ δελ είλαη δπλαηή, απηά απνζηέιινληαη 

ηαρπδξνκηθψο, κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη δεισζεί. 

(ζη) Δ ππεξεζία ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα ρνξεγήζεη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν απφδεημε παξαιαβήο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ν νηθείνο αξηζκφο πξσηνθφιινπ 

θαη ε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ε Αηνίθεζε ππνρξενχηαη λα δηεθπεξαηψζεη ηελ ππφζεζε. 

πσο πξνθχπηεη ζπλδπαζηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ΚΑΑ, είλαη ππνρξεσηηθή ε 

πξσηνθφιιεζε θάζε εγγξάθνπ πνπ πεξηέξρεηαη, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζηε δεκφζηα 

ππεξεζία. 

4.3.4 Πξνζεζκίεο 

 

Ο ραξαθηήξαο ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηηο ελέξγεηεο ηφζν ησλ δηνηθνχκελσλ φζν θαη ηεο 

Αηνίθεζεο θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 10 ηνπ ΚΑΑ, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

ζνλ αθνξά ζηηο ελέξγεηεο ησλ δηνηθνχκελσλ (π.ρ. ππνβνιή αίηεζεο ή αλαθνξάο), νη 

πξνζεζκίεο, αλ δελ νξίδεηαη ξεηά ην αληίζεην, είλαη απνθιεηζηηθέο (αλαηξεπηηθέο), ππφ ηελ 

έλλνηα φηη ε πάξνδφο ηνπο επηθέξεη ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ δηνηθνπκέλσλ πξνο 

ελέξγεηα. Ώληίζεηα, νη πξνζεζκίεο γηα ηε Αηνίθεζε είλαη θαηά θαλφλα ελδεηθηηθέο, εθηφο αλ 

απφ ηηο δηαηάμεηο, ή ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, πξνθχπηεη φηη είλαη 

απνθιεηζηηθέο. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ηηο δπζκελείο (ξεηέο θαη ζησπεξέο) αηνκηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νη πξνζεζκίεο είλαη πάληνηε απνθιεηζηηθέο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ελδεηθηηθψλ πξνζεζκηψλ, ε Αηνίθεζε έγθπξα εθδίδεη ηε δηνηθεηηθή 

πξάμε θαη κεηά ηελ πάξνδφ ηνπο, αιιά δελ πξέπεη λα γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ ιεγφκελνπ 

«εχινγνπ ρξφλνπ», πνπ ηζνχηαη κε ηξεηο (3) κήλεο (άξζξν 2 ΚΑΑ). Ώληίζεηα, κεηά ηε πάξνδν 

ηεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, ην δηνηθεηηθφ φξγαλν παχεη λα έρεη πιένλ αξκνδηφηεηα, θαη 

ζπλεπψο ε πξάμε πνπ ηπρφλ εθδίδεηαη πάζρεη απφ αθπξφηεηα ιφγσ αθξηβψο ηεο 
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αλαξκνδηφηεηαο. Σέινο, ππέξβαζε ησλ πξνζεζκηψλ ζπγρσξείηαη ζε πεξίπησζε αλσηέξαο 

βίαο, θαζψο θαη φηαλ ν δηνηθνχκελνο επηθαιείηαη ηε ζπλδξνκή γεγνλφησλ γλσζηψλ ζηελ 

ππεξεζία. 

4.3.5 ΠΡΟΒΑΖ Δ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 

Δ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα απνηειεί εηδηθή έθθαλζε ηνπ ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε (5Ώ θαη 10 παξ. 3 ) θαη πινπνηεί ηηο 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο δεκνζηφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, θαη ηεο θαλεξήο δξάζεο ηεο 

Αηνίθεζεο. Δ ξεηή θαζηέξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ππνδειψλεη ηε ζαθή βνχιεζε ηνπ 

ζπληαθηηθνχ λνκνζέηε γηα θαηνρχξσζε κηαο Αηνίθεζεο «αλνηθηήο», ε νπνία παξέρεη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. Δ δηαδηθαζία 

πξφζβαζεο ξπζκίδεηαη βαζηθά απφ ην άξζξν 5 ΚΑΑ, αιιά νη ιεπηνκέξεηεο θαη παξάκεηξνη 

ηεο φιεο δηαδηθαζίαο έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηε ζεσξία, ηε λνκνινγία θαη ηε δηνηθεηηθή 

πξαθηηθή. Βπίζεο, κε ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα εηζάγεηαη θαη πινπνηείηαη θαη ε δπλαηφηεηα 

άζθεζεο ηνπ (πξν)ειέγρνπ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο απφ θάζε δηνηθνχκελν. 

4.3.5.1 Προχποθζςεισ πρόςβαςησ ςε ζγγραφα- Είδη εγγράφων - 

 

Σα έγγξαθα πνπ είλαη αληηθείκελν πξφζβαζεο δηαθξίλνληαη απφ ηνλ ΚΑΑ ζε (α) δηνηθεηηθά 

θαη (β) ηδησηηθά. Χο δηνηθεηηθά, ζε ζαθή αληηδηαζηνιή κε ηα ηδησηηθά, λννχληαη φια φζα 

ζπληάζζνληαη απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

Πξφζβαζε ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα κπνξεί λα έρεη ν «θάζε ελδηαθεξφκελνο». Ο λνκνζέηεο 

απνζπλέδεζε ξεηά ηελ πξφζβαζε ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα απφ ηελ αλάγθε επίθιεζεο ή/θαη 

απφδεημεο έλλνκνπ ζπκθέξνληνο. Ο φξνο «ελδηαθεξφκελνο» δελ ηαπηίδεηαη, νχηε κε ηνλ 

«θαζέλα», αιιά νχηε κε απηφλ πνπ δηθαηνινγεί έλλνκν ζπκθέξνλ. Δ έλλνηα ηνπ θάζε 

ελδηαθεξφκελνπ έρεη δηαπιαζηεί λνκνινγηαθά θαη λνείηαη εθείλνο πνπ έρεη «εχινγν 

ελδηαθέξνλ». Χο απιφ, εχινγν ελδηαθέξνλ λνείηαη εθείλν ην νπνίν πξνθχπηεη, θαηά ηξφπν 

ζαθή θαη αληηθεηκεληθφ, απφ ηελ χπαξμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο έλλνκεο ζρέζεο, ζπλδεφκελεο 

κε ην πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ ζηα νπνία δεηείηαη ε πξφζβαζε θαη φρη ην ελδηαθέξνλ θάζε 

πνιίηε γηα ηελ εχξπζκε άζθεζε ησλ γεληθψλ θαζεθφλησλ ηεο Αηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ 

λφκσλ (ζρεη. ε αξηζ. 1214/2000 απφθαζε ηνπ Α΄ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Βπηθξαηείαο) 

ζνλ αθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ είλαη επξεία θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηα 

φζα ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΑΑ (εθζέζεηο, κειέηεο, 
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πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθχθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο ηεο Αηνίθεζεο, 

γλσκνδνηήζεηο, απνθάζεηο). «Ζ απαξίζκεζε είλαη ελδεηθηηθή, δηφηη νπζηαζηηθά κε ηνλ φξν 

δηνηθεηηθφ έγγξαθν ελλνείηαη φρη κφλν ην έγγξαθν κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, αιιά φ,ηη 

ππάξρεη κέζα ζηα αξρεία ηεο δηνίθεζεο. Χζηφζν σο έγγξαθν (ή δηνηθεηηθφ ζηνηρείν) πξέπεη λα 

ζεσξεζεί κφλν εθείλν ηνπ νπνίνπ έρεη ηειεησζεί ε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο 

θαηάξηηζεο (ζρέδην) θαη φρη εθείλν ην ζρέδην ή ηκήκα ηνχηνπ πνπ βξίζθεηαη αθφκε ζην ζηάδην 

ηεο επεμεξγαζίαο θαη ζπλεπψο δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ην πεξηερφκελφ ηνπ…   εκεηψλεηαη φηη 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ απαηηείηαη απηφ λα πξσηνθνιιεζεί θαη λα 

ππνγξαθεί, νπφηε θαη απαγνξεχεηαη θάζε επέκβαζε πξνο αιινίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 242 παξ. 2 ηνπ Πνηλ. Κψδηθα.» (αξηζ. 383/2000 Γλσκνδφηεζε ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, Σκήκα ΐ΄). 

Δ γεληθφινγε δηαηχπσζε ηεο έλλνηαο «δηνηθεηηθφ έγγξαθν» θαηαδεηθλχεη ηε βνχιεζε ηνπ 

λνκνζέηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε θάζε «ελδηαθεξφκελν» λα έρεη πξφζβαζε ζε φζν ην 

δπλαηφλ επξχηεξν θάζκα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε Αηνίθεζε.  

(β) Ώληίζεηα, ζηα ηδησηηθά έγγξαθα (π.ρ. ηηκνιφγηα, ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά, ηνπνγξαθηθά 

ζρεδηαγξάκκαηα ηδησηψλ κεραληθψλ, δηαζήθεο, ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κηζζψζεσο/ 

πσιήζεσο, εηαηξηθά ζπκβφιαηα, ζρέδηα ζπκβάζεσο, επηζηνιέο ηδησηψλ, ηίηινη ζπνπδψλ, 

θ.ιπ.- κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε φπνηνο έρεη «εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ» (ζρεη. ην αξηζ. 

ΑΕΚΠΟ/Φ.15_3726/2.5.2006 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Β.Α.Α.Ώ).  Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ν αηηψλ 

κπνξεί λα ιάβεη γλψζε ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 

είλαη ζρεηηθά κε ππφζεζή ηνπ ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο θαη, 

ηαπηφρξνλα, λα επηδηψθεη κε ηε γλψζε απηή λα ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκά ηνπ 

(επηδίσμε ηθαλνπνίεζεο δηθαηψκαηνο απφ ηε Αηνίθεζε ή επηδίσμε δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο).  

χκθσλα κε ηελ αξηζ. 620/1999 γλσκνδφηεζε ηνπ Β΄ Σκήκαηνο ηνπ Ν..Κ., ε έλλνηα ηνπ 

εηδηθνχ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο είλαη απηή ηνπ άξζξνπ 902 ηνπ Ώζηηθνχ Κψδηθα, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν: «Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα πιεξνθνξεζεί ην πεξηερφκελν ελφο εγγξάθνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή άιινπ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη ηελ επίδεημε ή θαη αληίγξαθφ ηνπ, αλ 

ην έγγξαθν ζπληάρζεθε γηα ην ζπκθέξνλ απηνχ πνπ ην δεηεί ή πηζηνπνηεί έλλνκε ζρέζε πνπ 

αθνξά θαη απηφλ ή ζρεηίδεηαη κε δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηέηνηα έλλνκε ζρέζε 

είηε απεπζείαο απφ ηνλ ίδην είηε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ, κε ηε κεζνιάβεζε ηξίηνπ».  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηάθξηζε κεηαμχ δηνηθεηηθψλ θαη ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ έρεη θαηά πνιχ ακβιπλζεί.  χκθσλα κε ηελ αξ. 4§3 ηνπ λ. 3448/2006  (ζρεη. ε 

αξηζκ. 620/1999 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ.) «Γηνηθεηηθά έγγξαθα θαηά ηελ έλλνηα θαη ην 
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ζθνπφ ηνπ λφκνπ ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ θαη ηα κε πξνεξρφκελα κελ απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο 

αιιά ρξεζηκνπνηεζέληα ή ιεθζέληα ππ΄ φςηλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεσο, ή 

ηνλ θαζνξηζκφ γλψκεο ή θξίζεσο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ».  

ε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε γηα πξφζβαζε, είηε ζε δηνηθεηηθά, είηε ζε ηδησηηθά έγγξαθα, 

πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη νξηζκέλε. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ηα έγγξαθα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδνληαη αηνκηθά, ή έζησ βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ ηθαλνχ λα ηα θαηαηάμεη ζε 

νξηζκέλε θαηεγνξία ή νκάδα (π.ρ. ζέκα, ρξνλνινγία έθδνζεο, θ.ιπ.). Πεξαηηέξσ, ν αηηψλ 

πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ην εχινγν ελδηαθέξνλ ηνπ ή ην εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ κε ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή ζαθήλεηα, ψζηε λα κπνξεί λα θξηζεί εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

πξφζβαζεο ή εάλ ην αίηεκα είλαη εκθαλψο παξάινγν, αφξηζην, αθαηάιεπην ή θαηαρξεζηηθψο 

επαλαιακβαλφκελν.   

ζνλ αθνξά ζηε ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ή ηελ 

αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ πνιίηε είλαη είθνζη (20) εκέξεο. Δ 

πξνζεζκία απηή αληηκεησπίδεηαη σο απνθιεηζηηθή. Καηά ζπλέπεηα, κε ηε παξέιεπζε 

άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε άξλεζε ηεο Αηνίθεζεο λα επηηξέςεη ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο γλψζεο. χκθσλα κάιηζηα κε ηελ πάγηα λνκνινγία, αθξηβψο ιφγσ ηνπ 

απνθιεηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πξνζεζκίαο, απηή ε άξλεζε ζπληζηά ζησπεξή εθηειεζηή 

δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία ρξήδεη αηηηνινγίαο θαη ε νπνία απνηειεί «παξάιεηςε νθεηιφκελεο 

λφκηκεο ελέξγεηαο»  

4.3.5.2 Περιοριςμοί άςκηςησ του δικαιώματοσ 

Σν άξζξν 5, παξ.3 ηνπ ΚΑΑ ξπζκίδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πξφζβαζε ζηα δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ:  Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε 

έγγξαθα δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή 

δσή ηξίηνπ, ή αλ παξαβιάπηεηαη απφξξεην ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο (π.ρ. 

θνξνινγηθφ, εκπνξηθφ, βηνκεραληθφ), ή  παξαβιάπηεηαη δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. Βπίζεο, ε αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή κπνξεί λα αξλεζεί ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ αλ ην έγγξαθν αλαθέξεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ή αλ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ είλαη δπλαηφλ λα 

δπζρεξάλεη νπζησδψο ηελ έξεπλα δηθαζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, αζηπλνκηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ 

αξρψλ ζρεηηθψο κε ηελ ηέιεζε εγθιήκαηνο ή δηνηθεηηθήο παξάβαζεο.  Βπηζεκαίλεηαη φηη  

ζηελ πεξίπησζε άξλεζε πξφζβαζεο ζε έγγξαθα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή απφθαλζε θαη 

φρη αφξηζηε επίθιεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ απάληεζε πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

Βθ πξψηεο φςεσο, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΑΑ εηζάγνπλ θάπνηνπο απφιπηνπο θαη 

θάπνηνπο δπλεηηθνχο ή ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Χζηφζν, κε δεδνκέλν θαη ην ζπληαγκαηηθφ 
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ππφβαζξν ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο (δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε, 5Ώ θαη 10 παξ. 3 ), 

νη φπνηνη πεξηνξηζκνί πξέπεη λα εξκελεχνληαη ζηελά. Σν ηη εκπίπηεη ζηελ απαγφξεπζε είλαη 

ζρεηηθφ κε ηελ απφιαπζε δηθαηψκαηνο πνπ εμαξηά ν αηηψλ απφ ηελ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα.  

Ώληίζεηε εξκελεία ζα είρε σο απνηέιεζκα λα κελ ηθαλνπνηείηαη, ή έζησ λα δπζρεξαίλεηαη, ε 

απφιαπζε ηνπ δηθαηψκαηνο, θάηη πνπ θαίλεηαη λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε βνχιεζε ηνπ 

λνκνζέηε.   

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε  αξηζ. 1/2005 Γλσκνδφηεζε ηνπ Βηζαγγειέα ηνπ Ώξείνπ Πάγνπ σο 

πξνο ην «Πνηνο θξίλεη ηελ χπαξμε ηνπ «εχινγνπ ελδηαθέξνληνο» ή ηνπ «εηδηθνχ έλλνκνπ 

ζπκθέξνληνο», θαζψο θαη ην νξηζκέλν ή αζαθέο ή θαηαρξεζηηθφ ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο:  Ο 

αξκφδηνο ππεχζπλνο θάζε δεκφζηαο ππεξεζίαο».   

 

4.3.6 ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΑΚΡΟΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΟΤΜΔΝΟΤ 

 

Δ πξνεγνχκελε αθξφαζε θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά (άξζξν 20 παξ. 2) σο αηνκηθφ 

δηθαίσκα ηνπ δηνηθνχκελνπ θαη ηζρχεη «γηα θάζε δηνηθεηηθή ελέξγεηα ή κέηξν πνπ ιακβάλεηαη 

ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ή ζπκθεξφλησλ ηνπ». Πεξαηηέξσ, ξπζκίδεηαη λνκνζεηηθά απφ ην 

άξζξν 6 ηνπ ΚΑΑ, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ νξίδνπλ φηη νη δηνηθεηηθέο αξρέο, πξηλ απφ θάζε 

ελέξγεηα ή κέηξν ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ή ζπκθεξφλησλ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, 

νθείινπλ λα θαινχλ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ, εγγξάθσο ή 

πξνθνξηθψο, σο πξνο ηα ζρεηηθά δεηήκαηα. 

Δ θιήζε πξνο αθξφαζε είλαη έγγξαθε, αλαθέξεη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηεο 

αθξφαζεο, πξνζδηνξίδεη δε ην αληηθείκελν ηνπ κέηξνπ ή ηεο ελέξγεηαο. Δ θιήζε 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα 

ηεο αθξφαζεο. Ο ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη γλψζε ησλ ζρεηηθψλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη λα πξνβεί ζε αληαπφδεημε. Δ ηήξεζε ηεο πξναλαθεξφκελεο 

δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ε ιήςε ππφςε ησλ απφςεσλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, πξέπεη λα 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ Ώηηηνινγία ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Σν πηνζεηνχκελν κέηξν πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αθξφαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

Ώλ ε άκεζε ιήςε ηνπ δπζκελνχο κέηξνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ απνηξνπή θηλδχλνπ ή ιφγσ 

επηηαθηηθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, είλαη, θαη` εμαίξεζε, δπλαηή ε, ρσξίο πξνεγνχκελε 

θιήζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ξχζκηζε. Ώλ ε θαηάζηαζε πνπ ξπζκίζηεθε είλαη δπλαηφλ λα 

κεηαβιεζεί, ε δηνηθεηηθή αξρή, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ, θαιεί ηνλ 
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ελδηαθεξφκελν λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, 

νπφηε θαη πξνβαίλεη ζε ηπρφλ λέα ξχζκηζε. Ώλ ε πην πάλσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ην 

κέηξν παχεη απηνδηθαίσο, θαη ρσξίο άιιε ελέξγεηα, λα ηζρχεη. 

Δ φιε δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη αθφκα θαη φηαλ νη ζρεηηθέο κε ηε δπζκελή δηνηθεηηθή πξάμε 

δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ δπλαηφηεηα άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. 

Ο ζθνπφο ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο είλαη δηηηφο: Ώθελφο λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

δηνηθνχκελν λα ππνζηεξίμεη φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα ηελ ζέζε ηνπ, αθεηέξνπ λα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηε Αηνίθεζε λα ελεκεξσζεί θαη λα θαηαηνπηζηεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα, 

ψζηε λα είλαη δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθή ζηε δξάζε ηεο. 

εκεηψλεηαη φηη ε πξνεγνχκελε αθξφαζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ δηνηθνχκελν, αιιά 

έγθεηηαη ζηελ παξνρή επθαηξίαο ζε απηφλ λα αλαπηχμεη γξαπηψο ή πξνθνξηθψο ηηο απφςεηο 

ηνπ γηα ηα δηθαηψκαηα ή ζπκθέξνληά ηνπ ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. 

πλεπψο, αλ αξλεζεί ξεηψο ή αθήζεη λα πεξάζεη άπξαθηε ε ζρεηηθή  πξνζεζκία, ε 

ζπληαγκαηηθή επηηαγή έρεη εθπιεξσζεί. 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνεγνχκελε αθξφαζε έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα απφ ηα θχξηα κέζα 

πξνζηαζίαο ηνπ δηνηθνχκελνπ. Ώπνηειεί «νπζηψδε ηχπν» ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, 

δειαδή ε κε ηήξεζή ηεο, φηαλ πξνβιέπεηαη, ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο 

ελέξγεηαο ή ηνπ δηνηθεηηθνχ κέηξνπ πνπ ιακβάλεηαη. 

4.4 ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΔΚΓΟΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ
6
  

4.4.1 ΔΗΓΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

Δ αιιεινγξαθία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ δηεμάγεηαη θαηά θαλφλα κε: 

i.Σα επξείαο ρξήζεο ή ζπλήζε έγγξαθα 

ii.Σηο εγθπθιίνπο 

iii.Σηο απνθάζεηο 

iv.Σα ζεκεηψκαηα (ππεξεζηαθά / ελεκεξσηηθά) 

v.Σα πξνζσπηθά έγγξαθα (αηηήζεηο – αλαθνξέο) 

                                                           
6 Καλνληζκφο Βπηθνηλσλίαο Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, (Αεχηεξε Έθδνζε, πκπιεξσκέλε), Τπνπξγείν 

Βζσηεξηθψλ, Γεληθή Γξακκαηεία Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, Αηεχζπλζε Ώπινχζηεπζεο Αηαδηθαζηψλ & 

Παξαγσγηθφηεηαο, Βζληθφ Σππνγξαθείν, Ώζήλα, 2003  θαη Παζζάο Π., Αεκφζηα Έγγξαθα θαη Ρπζκίζεηο, 

Βθπαηδεπηηθφ Βγρεηξίδην, Βζληθή ρνιή Αεκνζίαο Αηνίθεζεο & Ώπηνδηνίθεζεο,  Κΐ΄ Βθπαηδεπηηθή εηξά, Ώ΄ 

Βηδηθή Φάζε πνπδψλ, Ώζήλα, 2013. 
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vi.Σα ηειεκνηφηππα (fax) 

vii.Σα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 

viii.Σα ηειεγξαθήκαηα, ηειεθσληθά ζήκαηα, ηειεηππήκαηα 

ix.Σα πξαθηηθά ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (ζπκβνπιίσλ / επηηξνπψλ).  

4.4.1.1  i) Ζγγραφα ευρείασ χρήςησ 
Σα επξείαο ρξήζεο έγγξαθα απνηεινχλ ηνλ κεγαιχηεξν φγθν ηεο θαζεκεξηλήο δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Μέζσ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο, κε 

ηνπο πνιίηεο θαζψο θαη κε άιινπο θνξείο (ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα). Σα επξείαο 

ρξήζεο έγγξαθα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο θαη εθθξάδνπλ απφςεηο γηα ηελ 

επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ ή γεληθφηεξσλ ζεκάησλ. 

4.4.1.2 ii) Εγκφκλιοι 

Οη εγθχθιηνη εθδίδνληαη απφ ηηο επηηειηθέο ππεξεζίεο θαη  

 Παξέρνπλ νδεγίεο γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή λνκνζεηηθψλ ή θαλνληζηηθψλ 

δηαηάμεσλ 

 Πξνζθέξνπλ εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ζε πεξίπησζε πνπ εθ ηεο θχζεψο ηνπο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ακθηζεκία ή εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπο. 

 Αίδνπλ εληνιέο πξνο ηηο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ελεξγεηψλ ζην πιαίζην ηεο 

εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ.   

Οη εγθχθιηνη, αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, έρνπλ απνδέθηεο ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ή 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα απφ απηέο θαη γλσζηνπνηνχληαη είηε ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο κηαο 

ππεξεζίαο, είηε ζε νξηζκέλνπο.   

 

4.4.1.3 iii) Ζγγραφα επικοινωνίασ εντόσ τησ υπηρεςίασ (Ζγγραφεσ ειςηγήςεισ, υπηρεςιακά / 

ενημερωτικά ςημειώματα) 

Οη έγγξαθεο εηζεγήζεηο θαη ηα ππεξεζηαθά / ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ. ηφρνο ησλ έγγξαθσλ εηζεγήζεσλ είλαη ε ελεκέξσζε 

ησλ αλψηεξσλ θιηκαθίσλ ηεο ηεξαξρίαο, ηα νπνία θαινχληαη λα πξνβνχλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ή γηα ηε ζεζκνζέηεζε κέηξσλ. 

Σα ελ ιφγσ έγγξαθα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε, ζχληνκε θαη ζαθή θαηαλφεζε ηνπ 

ζέκαηνο απφ απηνχο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη θαη λα θαηαιήγνπλ ζε εκπεξηζηαησκέλεο 

πξνηάζεηο (κία ή πεξηζζφηεξεο) πνπ απνηεινχλ λφκηκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ επίιπζε 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. 
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Σα ππεξεζηαθά / ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα κπνξεί λα απνηεινχλ κέζν επαθήο κεηαμχ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ή γηα ηε δηαβίβαζε θάπνηνπ εγγξάθνπ 

ζηελ αξκφδηα νξγαληθή κνλάδα. 

4.4.1.4 iv) Γνωμοδοτήςεισ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ 

Καηά ηελ εθαξκνγή λνκνζεηηθψλ ή θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, κπνξεί νξηζκέλεο θνξέο ε 

Αηνίθεζε λα δηαηεξεί ακθηβνιίεο σο πξνο ην αιεζέο λφεκά ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 

απεπζχλνληαη εξσηήκαηα πξνο ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο ην νπνίν, κεηαμχ άιισλ, 

έρεη ηελ αξκνδηφηεηα επίιπζεο απηνχ ηνπ είδνπο λνκηθψλ δεηεκάησλ. Μεηά ηελ έθδνζε κηαο 

Γλσκνδφηεζεο, ε Αηνίθεζε ηε δηαβηβάδεη ζηνλ θαζ‘ χιελ αξκφδην Τπνπξγφ, ζπλνδεχνληάο 

ηελ κε ζρεηηθή εηζήγεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο ή κε.  

4.4.1.5 v) Πρακτικά ςυλλογικών οργάνων. 

Δ ιεηηνπξγία ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, πάγησλ ή ad hoc, απνηειεί ζχλεζεο θαηλφκελν ηεο 

ζχγρξνλεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Σα πξαθηηθά, ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη φζα 

ζπδεηήζεθαλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο, απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία δεκνζίσλ 

εγγξάθσλ.  

χκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ ΚΑΑ, γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ, ζην νπνίν κλεκνλεχνληαη ηδίσο  

 Σα νλφκαηα θαη ε ηδηφηεηα ησλ παξηζηάκελσλ κειψλ,  

 Ο ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο,  

 Σα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ κε ζπλνπηηθή αιιά πεξηεθηηθή αλαθνξά ζην 

πεξηερφκελφ ηνπο,  

 Δ κνξθή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο 

 Οη απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ 

 Οη γλψκεο ησλ κειψλ πνπ κεηνςήθεζαλ, ζε πεξίπησζε δε θαλεξήο ςεθνθνξίαο θαη 

ηα νλφκαηα ηνχησλ. 

Ώλ πξφθεηηαη γηα ζπλεδξίαζε νξγάλνπ πξνο δηαηχπσζε απιήο γλψκεο, ζην νηθείν 

πξαθηηθφ θαηαρσξίδνληαη ππνρξεσηηθψο φιεο νη επί κέξνπο γλψκεο πνπ δηαηππψζεθαλ 

θαη ηέζεθαλ ζε ςεθνθνξία. Σν πξαθηηθφ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ γξακκαηέα θαη 

επηθπξψλεηαη απφ ηνλ πξφεδξν. 

4.4.1.6 vi) Αποφάςεισ 

Οη Ώπνθάζεηο απνηεινχλ εθηειεζηέο πξάμεηο ηεο Αηνίθεζεο ζην πιαίζην άζθεζεο δεκφζηαο 

εμνπζίαο εθ κέξνπο ησλ νξγάλσλ ηεο. Βθδίδνληαη βάζεη λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, φπσο 

άιισζηε επηηάζζεη θαη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο.   
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Δ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ηεο Αηνίθεζεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ λφκσλ, δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη πάληα δπλαηφλ ζην 

πεξηερφκελν ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ λα πεξηιακβάλνληαη ιεπηνκεξεηαθέο ξπζκίζεηο γηα 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπο. 

4.4.1.7 vii) Προςωπικά ζγγραφα 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη αηηήζεηο/ αλαθνξέο πνπ απεπζχλνληαη ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη απνηεινχλ κέζν δηαηχπσζεο αηηεκάησλ, παξαπφλσλ ή γλσζηνπνίεζεο 

γεγνλφησλ θαη ζηνηρείσλ.  

χκθσλα κε ην άξζξν 10, παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, νη πνιίηεο, Kαζέλαο ή πoιιoί καδί έρoπλ 

ηo δηθαίσκα, ηεξψληαο ηoπο λφκoπο ηoπ Kξάηoπο, λα αλαθέξoληαη εγγξάθσο ζηηο αξρέο, oη 

oπoίεο είλαη ππoρξεσκέλεο λα ελεξγoχλ ζχληoκα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα απαληoχλ 

αηηηoιoγεκέλα ζε εθείλoλ, πoπ ππέβαιε ηελ αλαθoξά, ζχκθσλα κε ηo λφκo.  

4.4.2 ΚΑΝΟΝΔ ΤΝΣΑΞΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

 

Δ ζχληαμε, δνκή θαη εκθάληζε φισλ ησλ εηδψλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ δηέπνληαη απφ ηνπο 

ίδηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη θνηλέο πξνδηαγξαθέο. Δ ηππνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ, δειαδή ε 

κε θνηλή απνδνρή πηνζέηεζε νξηζκέλεο δνκήο θαη αξρηηεθηνληθήο ηνπο, εμαζθαιίδεη έλαλ 

θνηλφ θψδηθα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ.  Δ πηνζέηεζε νξηζκέλεο δηαδξνκήο θαηά 

ηε δηαθίλεζή ηνπο εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιέζηεξε θαη ζπληνκφηεξε απνζηνιή ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο.   

ηελ θαζεκεξηλή δηνηθεηηθή πξαθηηθή, ηα έγγξαθα ζπληάζζνληαη κε ηε κνξθή ζρεδίνπ. Ο 

ζπληάθηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ εγγξάθνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γεληθέο ή 

εηδηθέο εληνιέο θαη νδεγίεο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί.  Ώλ δελ ππάξρνπλ νδεγίεο, ηηο δεηά απφ ηνλ 

πξντζηάκελφ ηνπ, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, ελψ κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε άιινπο 

ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο πνπ ηπρφλ έρνπλ γλψζε γηα ηελ ππφζεζε.  

Ο ππάιιεινο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηε ζχληαμε εγγξάθνπ γηα ζέκα ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, εθφζνλ ιάβεη εληνιή απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ. Ώλ 

δηαθσλεί κε ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ, νθείιεη λα δηαηππψζεη ηε δηαθσλία ηνπ εγγξάθσο 

γηα λα απαιιαγεί απφ ηελ επζχλε (άξ.25 ηνπ λ. 3528/2007). 

Μφιηο ζπληαρζεί ην ζρέδην εγγξάθνπ, πξνρσξεί δηαδνρηθά δηακέζνπ ησλ ηεξαξρηθά 

πξντζηακέλσλ, κέρξη ην ηειηθψο ππνγξάθνλ φξγαλν. Κάζε πξντζηάκελνο κνλνγξάθεη ην 

ζρέδην θαη αλαγξάθεη ηελ εκεξνκελία πνπ κνλνγξάθεη.  Δ κνλνγξαθή απηή νλνκάδεηαη 

πξνζππνγξαθή θαη  εθθξάδεη ηε ζπλαίλεζε πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ.  
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Οη ππάιιεινη φισλ ησλ βαζκίδσλ νθείινπλ λα πξνζππνγξάθνπλ ηα έγγξαθα πνπ αλήθνπλ 

ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο θαη εθδίδνληαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπο. Ώλ 

δηαθσλνχλ, νθείινπλ λα δηαηππψζνπλ εγγξάθσο ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπο. Ώλ 

παξαιείςνπλ λα πξνζππνγξάςνπλ έλα έγγξαθν, ζεσξείηαη φηη ην πξνζππέγξαςαλ. 

Οη ζπληάθηεο ησλ ζρεδίσλ εγγξάθσλ ηα παξαθνινπζνχλ κέρξη ηελ ηειηθή ππνγξαθή ηνπο, ε 

νπνία απνηειεί ζηνηρείν ηεο λφκηκεο ππφζηαζεο ηνπ εγγξάθνπ. ε πεξίπησζε αξκνδηφηεηαο 

πεξηζζνηέξσλ νξγάλσλ, γηα ηελ έθδνζε ηνπ εγγξάθνπ απαηηείηαη ε ζπλππνγξαθή ηνπο (π.ρ. 

έθδνζε θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ). 

Σν ζρέδην ηνπ εγγξάθνπ, αθνχ νινθιεξσζνχλ νη ελέξγεηεο γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπ, 

απνηειεί πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ ηεο ππεξεζίαο.  

 

ζνλ αθνξά ζηηο απνθάζεηο, παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ζηελ ελ γέλεη δνκή 

ηνπο.  Γηα ην ιφγν απηφ, αθνχ παξνπζηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχληαμεο θαη δηαθίλεζεο 

ησλ ζπλήζσλ εγγξάθσλ, ζα πξνβνχκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ ζχληαμεο θαη 

δηαθίλεζεο ησλ απνθάζεσλ.   

 

4.4.2.1 Ι. Συνήθη ζγγραφα 

α. ηνηρεία πξηλ από ην θπξίσο θείκελν 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ησλ ζπλήζσλ εγγξάθσλ πνπ ηίζεληαη ζηε πξνκεησπίδα ηνπ θπξίσο 

θεηκέλνπ είλαη: 

 Πιήξεο φλνκα ππεξεζίαο πνπ εθδίδεη ην έγγξαθν. 

 Πιήξεο ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε. 

 ηνηρεία ζπληάθηε /επηθνηλσλίαο. 

 ΐαζκφο αζθαιείαο (άθξσο απφξξεην, απφξξεην, εκπηζηεπηηθφ, αδηαβάζκεην) ζε 

πεξίπησζε πνπ ην έγγξαθν εθ ηεο θχζεσο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζκφ ηνπ είδνπο απηνχ.  Ώλ ην έγγξαθν έρεη πεξηζζφηεξεο ηεο 

κίαο ζειίδεο, ν βαζκφο αζθαιείαο αλαγξάθεηαη ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ. 

 Άθξσο απφξξεην: Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο δίδεηαη ζε έγγξαθα ηα νπνία 

πεξηέρνπλ ζέκαηα πςίζηεο εζληθήο ζπνπδαηφηεηαο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο, νη 

νπνίεο εάλ απνθαιπθζνχλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα, κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ βαξηέο βιάβεο ζηελ Βζληθή Άκπλα θαη Ώζθάιεηα ηεο Υψξαο, 

θαζψο θαη ζηα δσηηθά ηεο ζπκθέξνληα.   
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 Ώπφξξεην: Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο δίδεηαη ζε έγγξαθα ηα νπνία πεξηέρνπλ 

ζέκαηα πςίζηεο εζληθήο ζπνπδαηφηεηαο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο εάλ 

απνθαιπθζνχλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

βιάβεο ζηελ Βζληθή Άκπλα θαη Ώζθάιεηα ηεο Υψξαο, θαζψο θαη ζηα δσηηθά 

ηεο ζπκθέξνληα. 

 Βκπηζηεπηηθφ: φηαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ην έγγξαθν αθνξνχλ 

πξνζσπηθά/ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.     

 Ώδηαβάζκεην: φηαλ δελ ππάξρεη θάπνηνο απφ ηνπο αλσηέξσ ραξαθηεξηζκνχο.  

 ΐαζκφο πξνηεξαηφηεηαο, φηαλ απηφ απαηηείηαη (εμαηξεηηθά επείγνλ, επείγνλ, θνηλφ). 

 Βμαηξεηηθά επείγνλ: γηα δηεθπεξαίσζε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

 Βπείγνλ: γηα δηεθπεξαίσζε ζε κηθξφηεξν ηνπ εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

ρξφλν 

 Κνηλφ: γηα δηεθπεξαίσζε θαηά ηε θπζηνινγηθή ηνπ ζεηξά βάζεη ηεο 

εκεξνκελίαο ηνπ. 

 Υξφλνο δηαηήξεζεο ηνπ εγγξάθνπ ζην αξρείν. 

 Έλδεημε γηα ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν δηαθίλεζεο ηνπ εγγξάθνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη (π.ρ. 

κε απφδεημε, πξνζσπηθφ, επίδνζε κε επηκειεηή). 

 Σφπνο έθδνζεο.  Ο ηφπνο έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν δηφηη 

απνδεηθλχεη ηελ θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ηνπ Οξγάλνπ πνπ ην εμέδσζε.  

 Υξφλνο εθδφζεσο.  Ώπφ ηελ εκέξα ηεο έθδνζεο (ή ηεο θνηλνπνίεζεο) αξρίδνπλ νη 

έλλνκεο ζπλέπεηεο ελφο εγγξάθνπ.  Δ αλαγξαθή ησλ εκεξνκεληψλ απνθηά ηδηαίηεξε 

ζεκαζία φζνλ αθνξά δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα πεξαησζνχλ εληφο πξνζεζκίαο (π.ρ. 

απαληήζεηο ζε αηηήκαηα πνιηηψλ, ππνβνιή ελζηάζεσλ θαηά πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ 

θ.ιπ.). 

 Ώξηζκφο πξσηνθφιινπ (εμαηνκηθεχεη ην έγγξαθν, απνηειεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ). 

 Ώπνδέθηεο πξνο ελέξγεηα. 

 Ώπνδέθηεο πξνο θνηλνπνίεζε (εθφζνλ απαηηείηαη). 

 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο ηνπ εγγξάθνπ. 

 Ώλαγξαθή ηνπ εηζεξρφκελνπ εγγξάθνπ, ην νπνίν πξνθάιεζε ηε ζχληαμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εμεξρφκελνπ εγγξάθνπ, εθηφο αλ απηφ πξφθεηηαη πεξί νίθνζελ 

ελέξγεηαο. 

 

β. Κπξίσο θείκελν 
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Δ γιώζζα ζηα ζπλήζε έγγξαθα κπνξεί λα κε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηππηθφηεηα ησλ 

Τπνπξγηθψλ Ώπνθάζεσλ, σζηφζν, ην φιν χθνο ππαθνχεη ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο. 

πγθεθξηκέλα, ην χθνο ηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη αλάινγν πξνο ηνλ απνδέθηε ηνπ:  Σα 

θείκελα πνπ απεπζχλνληαη ζε ππεξεζίεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ δηνηθεηηθή νξνινγία 

θνηλήο απνδνρήο, λνκηθνχο ή ηερληθνχο φξνπο, εληαία νλνκαηνινγία, θαζηεξσκέλα ζχκβνια 

θ.ιπ.  Οη ιέμεηο πξέπεη λα κελ επηδέρνληαη ακθηβνιίαο ζηελ έλλνηά ηνπο, δηφηη κηθξέο 

δηαθνξέο ζηε ζεκαζία ηνπο κπνξεί λα αιινηψζνπλ ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ.    

Ώλάινγα, ηα θείκελα πνπ απεπζχλνληαη ζε πνιίηεο, θαιφ είλαη λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

απζηεξνχο ηχπνπο ζχληαμεο ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, αιιά λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ιηηά 

θαη ζαθή, ρσξίο σζηφζν λα γίλνληαη απιντθά ή λα παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο σο πξνο ην 

πεξηερφκελν.  

ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα ινγνηερληθά ζρήκαηα θαη νη μελφγισζζνη 

φξνη, εθηφο αλ απηνί είλαη επξέσο θαζηεξσκέλνη (πξνηείλεηαη ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ 

μελφγισζζνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ φξνπ). ηελ πεξίπησζε αθξσλπκίσλ (π.ρ. ΤΠΒ, ΤΠΒΞ , 

ΓΛΚ, ΚΒΠ), ή ζπληνκνγξαθηψλ (π.ρ. Α/λζε), πξέπεη απηά λα έρνπλ θαζηεξσζεί 

καθξνπξφζεζκα θαη λα κε κέλεη ακθηβνιία γηα ηε ζεκαζία ηνπο.  Βπίζεο, πξέπεη λα 

εμεγνχληαη κέζα ζην θείκελν πξν ηεο παξάζεζεο ησλ αθξσλπκίσλ-αξθηηθφιεμσλ.   

Σέινο, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε καθξνζθειψλ πεξηφδσλ, θάηη ην νπνίν απνηειεί 

ζχλεζεο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ζπρλά δελ επηηξέπεη ζηνλ 

αλαγλψζηε λα επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην θεληξηθφ λφεκα ηνπ θεηκέλνπ. 

Χο πξνο ηε δνκή ηνπ, ην θπξίσο θείκελν ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, εθηφο απηψλ κε ηα 

νπνία δηαβηβάδεηαη θάπνην ζέκα ζηνλ αξκφδην θνξέα, ή απηψλ πνπ παξέρνπλ απιή 

πιεξνθφξεζε θαη δηαθξίλνληαη γηα ηε ζπληνκία ηνπο, δηαηξείηαη ζηα εμήο ηέζζεξα (4) 

ηκήκαηα: 

 Δηζαγσγή:  Δ εηζαγσγή πεξηιακβάλεη ζχληνκε αλαθνξά ηεο αηηίαο γηα ηελ νπνία 

ζπληάζζεηαη ην έγγξαθν, παξαπνκπέο ζε άιια ζρεηηθά πξνο ην έγγξαθν θείκελα θαη 

πεξηιεπηηθή αλάπηπμε ηεο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ εγγξάθνπ. 

 Κπξίσο ζέκα:  Σν θπξίσο ζέκα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία, πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη 

επηρεηξεκαηνινγία ζρεηηθά κε ην εληνπηδφκελν πξφβιεκα. Δ αλάπηπμε ηνπ θπξίσο 

ζέκαηνο απνηειεί ην εθηελέζηεξν κέξνο ηνπ εγγξάθνπ. 

 πκπεξάζκαηα: Ώπηά πξνθχπηνπλ πεξηνξηζηηθά θαη απνηεινχλ ινγηθή 

ζπλέπεηα/απφξξνηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ επηρεηξεκάησλ θαη ζηνηρείσλ. 

 Πξνηάζεηο:  Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο ή 

δίδνληαη εληνιέο ή νδεγίεο, αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ εγγξάθνπ.  
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Ώλαγθαίνο, ηέινο, είλαη ν ρσξηζκφο ηνπ θεηκέλνπ ζε παξαγξάθνπο κε λνεκαηηθή αιιεινπρία 

θαη (αλ θξίλεηαη ζθφπηκν) κε αξίζκεζε κε δηαδνρηθνχο αξαβηθνχο αξηζκνχο (1, 2, 3). Βάλ ζην 

πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ πεξηιακβάλνληαη ππνπεξηπηψζεηο, απηέο κπνξνχλ λα 

απαξηζκεζνχλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ. 

 

γ. ηνηρεία κεηά ην θπξίσο θείκελν 

Μεηά ην θπξίσο θείκελν, ηίζεηαη ε ηδηφηεηα θαη ε ππνγξαθή ηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ζχκθσλα 

κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζή ηνπ, είηε ηνπ έρεη κεηαβηβαζηεί ε 

ζρεηηθή αξκνδηφηεηα είηε ηνπ έρεη δνζεί εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο, π.ρ. 

 

Ο Τπνπξγόο 

ή 

Με εληνιή Τπνπξγνύ 

(ππνγξαθή) 

 

(νλνκαηεπψλπκν) 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο                      

(ππνγξαθή)                                                                    

(νλνκαηεπψλπκν) 

ε πεξίπησζε αλαπιήξσζεο ηνπ αξκφδηνπ πξντζηακέλνπ
7
, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηνπ 

αλαπιεξνχκελνπ θαη απφ θάησ ε έλδεημε «θαη αλη΄ απηνχ» κε ηε ζχληκεζε «θ.α.α.» θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε ππνγξαθή θαη ην φλνκα ηνπ αλαπιεξσηή π.ρ.         

      

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο 

θ.α.α. 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ 

(ππνγξαθή) 

(νλνκαηεπψλπκν αλαπιεξσηή) 

 

Σν ζρέδην ηνπ εγγξάθνπ θέξεη ηηο πξνζππνγξαθέο ηνπ ζπληάθηε, ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ θαη 

ηνπ ηειηθψο ππνγξάθνληνο θαη παξακέλεη ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο. ηνπο απνδέθηεο 

απνζηέιινληαη αθξηβή αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ. Βπίζεο, κλεκνλεχνληαη ηα έγγξαθα πνπ 

ζπλ-απνζηέιινληαη, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο ζπλεκκέλα, ελψ αλαπφζπαζην θαη 

νπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ εγγξάθνπ κπνξνχλ λα απνηεινχλ ηα παξαξηήκαηα
8
. 

                                                           
7
 Θ αναπλιρωςθ προϊςταμζνων προβλζπεται ςτο άρκρο 87 του ν. 3528/2007, κακϊσ και ςτθν εκάςτοτε 

απόφαςθ μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ι εξουςιοδότθςθσ δικαιϊματοσ υπογραφισ. 
8
 Σα παξαξηήκαηα είλαη βνεζεηηθά θείκελα πνπ αλαθέξνληαη άκεζα ζην έγγξαθν, πιελ φκσο ιφγσ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ, ηεο θχζεσο ή ηεο κνξθήο ηνπ ή γηα ηερληθνχο ιφγνπο δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

πεξηιεθζνχλ ζην θχξην ζψκα ηνπ εγγξάθνπ.  Χο παξαξηήκαηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ πίλαθεο, 

δηαγξάκκαηα, νξγαλνγξάκκαηα, ππνδείγκαηα, γξαθήκαηα, θ.ιπ.   
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Κάησ απφ ηα ζπλεκκέλα, αλ ππάξρνπλ, γξάθεηαη ε «εζσηεξηθή δηαλνκή», ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηνπο απνδέθηεο εληφο ηεο ίδηαο ππεξεζίαο.  

εκεηψλεηαη φηη γηα ηα έγγξαθα κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ελδνυπεξεζηαθή επηθνηλσλία 

(ελεκεξσηηθά / ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα), γηα ιφγνπο ηαρχηεηαο θαη επειημίαο δελ απαηηείηαη 

χπαξμε αξηζκνχ πξσηνθφιινπ. 

•  

ΗΗ. Απνθάζεηο 

Βθηφο ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα απφθαζε είλαη: 

 Σαπηφηεηα ηεο εθδνχζαο ππεξεζίαο απφ ην αλψηεξν πξνο ην θαηψηεξν θιηκάθην (κέρξη 

ην επίπεδν ηκήκαηνο) θαη ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε. 

 ηνηρεία ηνπ ζπληάθηε (φλνκα – ηειέθσλν επηθνηλσλίαο- ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν) γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. 

 Υξφλνο θαη ηφπνο έθδνζεο (εκεξνκελία ππνγξαθήο απφ ηνλ ηειηθψο ππνγξάθνληα). 

 Ώξηζκφο πξσηνθφιινπ. 

 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο. 

 Πίλαθαο απνδεθηψλ (εθφζνλ είλαη πνιινί). 

 Πίλαθαο εζσηεξηθήο δηαλνκήο (εθφζνλ απαηηείηαη). 

Δ απφθαζε ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ην Πξννίκην θαη ην Γηαηαθηηθφ. 

α. Προοίμιο 

Σν πξννίκην κηαο απφθαζεο αξρίδεη κε ηε θξάζε «Έρνληαο ππόςε» θαη πεξηιακβάλεη θαηά 

ζεηξά ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε έθδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

απφθαζεο, είηε απηή απνηειεί δέζκηα αξκνδηφηεηα, είηε δηαθξηηηθή επρέξεηα.  

ε πεξίπησζε έθδνζεο απφθαζεο απφ φξγαλν άιιν απφ απηφ πνπ πξνβιέπεηαη, ζα πξέπεη λα 

κλεκνλεχνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο έρεη κεηαβηβαζηεί ε αξκνδηφηεηα ή έρεη 

δνζεί εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο
9
.  

ην ηέινο ηνπ πξννηκίνπ, αλαθέξεηαη ε αηηία έθδνζεο ηεο πξάμεο.  

                                                                                                                                                                                     

 
9
 Δ βαζηθή ελλνηνινγηθή δηάθξηζε κεηαμχ κεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο είλαη 

ην φηη, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ε αξκνδηφηεηα αλήθεη ζην φξγαλν ζην νπνίν κεηαβηβάζηεθε θαη δελ κπνξεί λα 

αζθεζεί απφ άιιν έζησ θαη ηεξαξρηθά αλψηεξν φξγαλν, εθηφο αλ ξεηά πξνβιέπεηαη θάηη ηέηνην.  ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, ε αξκνδηφηεηα εμαθνινπζεί λα αλήθεη ζην φξγαλν πνπ εμνπζηνδνηεί, ελψ παξάιιεια ππάξρεη 

δπλαηφηεηα ππνγξαθήο απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν. 
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Βάλ ε έθδνζε ηεο απφθαζεο πξνθαιεί επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,  ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε δαπάλεο.  Βάλ ε απφθαζε δελ πξνθαιεί δαπάλε, απηφ αλαθέξεηαη 

ξεηά ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο.   

 

β. Γηαηαθηηθό 

Σν Αηαηαθηηθφ κέξνο κηαο απφθαζεο αξρίδεη κε ηε ιέμε «Απνθαζίδνπκε» θαη  πεξηιακβάλεη 

ηελ απφθαζε ε νπνία έρεη ιεθζεί απφ ην φξγαλν πνπ ππνγξάθεη ηελ απφθαζε απηή.  ην 

Αηαηαθηηθφ, κε άιια ιφγηα, πεξηγξάθνληαη νη έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί ε απφθαζε, 

ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο. Σνλίδεηαη φηη απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

επηκέιεηα γηα λα κελ ππάξμεη ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο εμνπζηνδφηεζεο. 

 

Άιια ζηνηρεία ηνπ θύξνπο ηεο απόθαζεο 

Βάλ ε απφθαζε ρξήδεη δεκνζίεπζεο ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,  κεηά ην ηέινο ηνπ 

δηαηαθηηθνχ αλαθέξεηαη ε θξάζε «Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο»
10

. 

ηνηρείν ηνπ θχξνπο ηεο απφθαζεο είλαη ε ππνγξαθή ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ή απηνχ ζην 

νπνίν ε αξκνδηφηεηα έρεη κεηαβηβαζζεί ή έρεη δνζεί εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ π.ρ.  

( Με εληνιή Τπνπξγνχ) 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

(ππνγξαθή) 

(νλνκαηεπψλπκν) 

 

εκεηψλεηαη φηη κε ην λ.3861/2010 (112 Ώ΄), εηζήρζε ην Πξφγξακκα Αη@χγεηα πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο δεκνζηφηεηαο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο 

ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ θνξέσλ άζθεζεο ηεο δεκφζηαο 

εμνπζίαο. ΐάζεη απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηνλ Οθηψβξην 2010 αλαξηψληαη ζε έλα 

ζεκείν ζην δηαδίθηπν φιεο νη απνθάζεηο πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ, ιακβάλνληαο εηδηθή κέξηκλα γηα ηηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εζληθή άκπλα θαη 

ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. ήκεξα ζην πξφγξακκα Αηαχγεηα είλαη εληαγκέλνη 3.660 

θνξείο ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 
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 Θ δθμοςίευςθ είναι υποχρεωτικι για τισ κανονιςτικζσ πράξεισ, ενϊ οι ατομικζσ δθμοςιεφονται μόνο όταν 
αυτό προβλζπεται ρθτά. 
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Ώπηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ελψ έρνπλ αλαξηεζεί πεξηζζφηεξεο απφ 11.500.000 πξάμεηο 

(ζρεη. θαη ν λ. 4727/2020, Ώ΄184, φπσο ηζρχεη) (Τπνπξγείν Φεθηαθήο Αηαθπβέξλεζεο, 

Πξφγξακκα Αηαχγεηα, https://diavgeia.gov.gr) .    

 

 

• ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

Παξαδνζηαθά, θαηά ηε δηαδηθαζία δηαθίλεζεο δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζπλαληψληαη νη 

αθφινπζνη φξνη: 

 Δθδνύζα ππεξεζία: Δ ππεξεζία πνπ πξνέβε ζηε ζχληαμε θαη απνζηνιή ελφο εγγξάθνπ. 

 Δηζεξρόκελν έγγξαθν: Σν έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ή θνηλνπνηείηαη ζηελ ππεξεζία θαη 

έρεη εθδνζεί απφ άιιε ππεξεζία, θαζψο θαη ε αίηεζε ή αλαθνξά ελφο θπζηθνχ 

πξνζψπνπ. 

 Οίθνζελ ελέξγεηα: Κάζε έγγξαθν πνπ εμέξρεηαη κε πξσηνβνπιία ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο λα 

ππάξρεη ζρεηηθφ εηζεξρφκελν έγγξαθν άιιεο ππεξεζίαο ή αίηεζε θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

 Δμεξρόκελν έγγξαθν: Σν έγγξαθν πνπ απνζηέιιεηαη ζε άιιε ππεξεζία ή θπζηθφ 

πξφζσπν είηε σο ελέξγεηα επί εηζεξρφκελνπ εγγξάθνπ είηε σο νίθνζελ ελέξγεηα. 

 Υαξαθηεξηζκόο εγγξάθνπ: Δ ρξέσζε πνπ θάλεη ην αξκφδην φξγαλν ηεο ππεξεζίαο ζε 

έλα εηζεξρφκελν έγγξαθν. Σν έγγξαθν ρξεψλεηαη ζηελ αξκφδηα νξγαληθή κνλάδα 

πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνβεί ζε  ζρεηηθή ελέξγεηα. 

 Πξσηνθόιιεζε εγγξάθνπ: Δ πεξηιεπηηθή θαηαρψξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ ή 

ηεο αίηεζεο θαηά ηνλ αχμνληα αξηζκφ ζην εηδηθφ βηβιίν (ή «e-βηβιίν») δηαθίλεζεο ηεο 

αδηαβάζκεηεο αιιεινγξαθίαο θαη ε αλαγξαθή ηνπ αξηζκνχ απηνχ θαζψο θαη ηεο 

εκεξνκελίαο ιήςεο ηνπ επάλσ ζην έγγξαθν. 

 Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ Δγγξάθνπ: Ο αχμσλ αξηζκφο ηνπ εηδηθνχ βηβιίνπ (ή «e-βηβιίνπ») 

δηαθίλεζεο αδηαβάζκεηεο αιιεινγξαθίαο θάζε εηζεξρφκελνπ ή «νίθνζελ» εμεξρφκελνπ 

εγγξάθνπ. Σν εμεξρφκελν έγγξαθν, ην νπνίν  απνηειεί ελέξγεηα/ απάληεζε ζρεηηθνχ 

εηζεξρνκέλνπ, ιακβάλεη ηνλ ίδην αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ εηζεξρνκέλνπ απηνχ. 

 ρέδην εγγξάθνπ: Σν έγγξαθν πνπ ζπληάζζεηαη, κνλνγξάθεηαη απφ ην ζπληάθηε θαη ηνπο 

ηεξαξρηθά πξντζηακέλνπο ηνπ θαη ππνγξάθεηαη ηειηθά απφ απηφλ πνπ έρεη ην δηθαίσκα 

ηεο ηειηθήο ππνγξαθήο. 

 πληάθηεο εγγξάθνπ: Ο αξκφδηνο ππάιιεινο, ν νπνίνο ζπλέηαμε ην έγγξαθν. Σν 

νλνκαηεπψλπκν, ην ηειέθσλν θαη ην e-mail ηνπ ππαιιήινπ αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηνηρε 

έλδεημε, γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

https://diavgeia.gov.gr/
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 Παξαιήπηεο/απνδέθηεο εγγξάθνπ: Δ ππεξεζία ή ην θπζηθφ πξφζσπν πξνο ηνπο νπνίνπο 

απεπζχλεηαη ην έγγξαθν, γηα ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηέο ηνπο.  

 Κνηλνπνίεζε εγγξάθνπ: Δ απνζηνιή ηνπ εγγξάθνπ ζε ππεξεζίεο ή πξφζσπα κε ζθνπφ, 

θπξίσο, ηελ ελεκέξσζή ηνπο. 

 πλεκκέλα εγγξάθνπ: Σα ζπκπιεξσκαηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη 

ζην εμεξρφκελν έγγξαθν. 

 Πξνζππνγξαθή εγγξάθνπ: Δ κνλνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ (ηδηφρεηξε ή ειεθηξνληθή) απφ 

ηνπο αξκφδηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, κε ηελ νπνία δειψλνπλ φηη ζπκθσλνχλ κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ. 

 Σειηθή ππνγξαθή εγγξάθνπ: Δ ππνγξαθή (ηδηφρεηξε ή ειεθηξνληθή) ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 

εγγξάθνπ απφ ην αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο. 

 Παξαβνιή εγγξάθνπ: Ο έιεγρνο ηεο πηζηήο / αθξηβνχο απνηχπσζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ 

εγγξάθνπ ζην αληίγξαθν. 

 Αληίγξαθν εγγξάθνπ: Σν αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ ζρεδίνπ πνπ απνζηέιιεηαη ζηνλ 

παξαιήπηε έληππα ή ειεθηξνληθά.   

 

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

Δ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία δηαθίλεζεο εγγξάθσλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνιχπινθε θαη 

ζρεηηθψο αξγή, γη‘ απηφ θαη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, βαζηθφ κέιεκα ηεο Διεθηξνληθήο 

Αηαθπβέξλεζεο είλαη ε εηζαγσγή κεζφδσλ ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ 

εγγξάθσλ.   

Δ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ εγγξάθσλ πξνσζεί ηελ νξζνινγηθή 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ αξρείσλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

πνηφηεηα θαη πξνζθέξνληαο ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ζηνπο πνιίηεο.  

Ο δηαξθψο απμαλφκελνο φγθνο πιεξνθνξίαο θαζηζηά αλαγθαία ηελ εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Διεθηξνληθήο Αηαρείξηζεο Βγγξάθσλ.  Σν ζχζηεκα απηφ: 

 επηηξέπεη ηελ νξζνινγηθή ηαμηλφκεζε ησλ εγγξάθσλ κε βάζε πνηθίια ζηνηρεία πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαζψο θαη ηελ αμηφπηζηε παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο 

ηνπο. 

 θαζηζηά εχθνιε ηελ αλαδήηεζε θαη αλάθηεζή ηνπο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο. 

 θαζηζηά εχθνια πινπνηήζηκε ηελ εκθάληζε πιεξνθνξηψλ (π.ρ. ηαμηλφκεζε σο πξνο 

θάπνην ζηνηρείν: απνδέθηεο, είδνο εγγξάθνπ, θ.ιπ.). 
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 ειαρηζηνπνηεί ηε δηαθίλεζε έληππνπ πιηθνχ. 

 απηνκαηνπνηεί ηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ ζε φια ηα ζηάδηά ηεο (απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ 

ππεξεζία έσο ηελ έμνδν). 

 βειηηψλεη ηελ ηαρχηεηα απνζηνιήο θαη ιήςεο εγγξάθσλ θαη ειαρηζηνπνηεί ηπρφλ 

θαζπζηεξήζεηο. 

 Ώπνζεθεχεη αζθαιέζηεξα ην πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ. 

 Μεηψλεη δξαζηηθά ηνπο απαηηνχκελνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο. 

 Πξνζθέξεη επθνιία πξφζβαζεο ζε αξρεηνζεηεκέλα έγγξαθα. 

 Ώπηνκαηνπνηεί ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ, θάηη ην νπνίν θαζηζηά εθηθηφ ηνλ έιεγρν ηεο 

έγθαηξεο δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ζε κηα επνρή πνπ νη παξάγνληεο ρξφλνο – θφζηνο 

εηζέξρνληαη δπλακηθά ζηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή θαη βέβαηα 

 πληειεί ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ πξνο ηνλ πνιίηε ππεξεζηψλ θαη 

ζπκβάιιεη δξαζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.     
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4.5 ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟ ΥΧΡΟ 

ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
11

 

 

Πεηζαξρηθφ Γίθαην  

Πεηζαξρηθφ Αίθαην είλαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, νη νπνίνη ξπζκίδνπλ ηελ 

πεηζαξρηθή επζχλε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαη ηηο πεηζαξρηθέο 

πνηλέο. Έρεη ιεηηνπξγία πξνιεπηηθή θαη θαηαζηαιηηθή.   

Πεηζαξρηθή επζχλε 

Δ πεηζαξρηθή επζχλε αξρίδεη κε ην δηνξηζκφ ηνπ ππαιιήινπ θαη ιήγεη φηαλ ν ππάιιεινο 

παχζεη, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, λα έρεη ηελ δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα. 

Ο ππάιιεινο ν νπνίνο απψιεζε ηελ ππαιιειηθή ηδηφηεηα δελ δηψθεηαη πεηζαξρηθψο, ε 

πεηζαξρηθή φκσο δηαδηθαζία, ε νπνία έρεη αξρίζεη, ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηε ιχζε ηεο 

ππαιιειηθήο ζρέζεο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ ζαλάηνπ. 

Πεηζαξρηθφ παξάπησκα 

Σν πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζπληειείηαη κε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε πνπ κπνξεί λα 

θαηαινγηζηεί ζηνλ ππάιιειν. πλεπψο, βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο 

είλαη ηα εμήο: 

 Πξάμε ή παξάιεηςε (εληφο ή εθηφο ππεξεζίαο)   

 Τπαηηηφηεηα (δφινο ή ακέιεηα) 

 Απλαηφηεηα πξνο θαηαινγηζκφ. 

 Σα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα απαξηζκνχληαη ζην άξζξν 107 ηνπ λ.3528/2007, φπσο ηζρχεη 

θαη είλαη ηα εμήο:
  

α)  Πξάμεηο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη άξλεζε αλαγλψξηζεο ηνπ πληάγκαηνο ή έιιεηςε 

αθνζίσζεο ζηελ Παηξίδα θαη ηε Αεκνθξαηία. 

β)  Κάζε παξάβαζε ππαιιειηθνχ θαζήθνληνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ επηβάιινπλ ζηνλ ππάιιειν νη θείκελεο δηαηάμεηο, εληνιέο θαη νδεγίεο. Σν ππαιιειηθφ 

θαζήθνλ ζε θακία πεξίπησζε δελ επηβάιιεη ζηνλ ππάιιειν πξάμε ή παξάιεηςε πνπ λα 

αληίθεηηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ λφκσλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3528/2007 (Ννκηκφηεηα Τπεξεζηαθψλ Βλεξγεηψλ). 

                                                           
11

 Μθνακάκθ τ., Παςςάσ Π.,   Πρεβεηάνου Κ., πθλιωτόπουλοσ Λ., Δθμοςιοχπαλλθλικό Δίκαιο,  Εκπαιδευτικό 
Εγχειρίδιο, Εκνικι χολι Δθμοςίασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ,  ΚΣϋ Εκπαιδευτικι ειρά, Κοινι Φάςθ 
πουδϊν, Ακινα, 2019. 
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γ)  Δ παξάβαζε θαζήθνληνο θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή άιινπο εηδηθνχο πνηληθνχο 

λφκνπο. 

δ) Δ απφθηεζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο ή αληαιιάγκαηνο πξνο φθεινο ηνπ ηδίνπ ηνπ 

ππαιιήινπ ή ηξίηνπ πξνζψπνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή εμ αθνξκήο απηψλ. 

ε)  Δ αλαμηνπξεπήο ή αλάξκνζηε ή αλάμηα γηα ππάιιειν ζπκπεξηθνξά εληφο ή εθηφο 

ππεξεζίαο
.
 Βηδηθή πεξίπησζε παξφκνηαο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε πξάμε θαηά 

ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νπνηαδήπνηε πξάμε νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο 

δσήο, ζηελ νπνία ελέρεηαη εθπαηδεπηηθφο ή ππάιιεινο πνπ ππεξεηεί ζε ζρνιείν. 

ζη) Δ παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο. 

δ)  Δ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3896/2010, 

θαη ε ρξήζε γιψζζαο έκθπιεο δηάθξηζεο, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ε)  Δ παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 

(Βρεκχζεηα) ηνπ λ.3528/2007.  

ζ)  Δ ζνβαξή απείζεηα. 

η)  Δ αδηθαηνιφγεηε απνρή απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ. 

ηα)  Δ παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ άξζξνπ 27 (πκπεξηθνξά ππαιιήινπ) ηνπ 

λ.3528/2007, θαζψο θαη ε αδηθαηνιφγεηε πξνηίκεζε λεφηεξσλ ππνζέζεσλ κε παξακέιεζε 

παιαηφηεξσλ.  

ηβ)  Δ άξλεζε παξνρήο πιεξνθφξεζεο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο αξρέο. 

ηγ)  Δ πξνδήισο αδηθαηνιφγεηε κε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ε ππαίηηα κε έγθαηξε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

ηδ)  Δ ρξεζηκνπνίεζε ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ηδηφηεηαο ή πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρεη ν 

ππάιιεινο ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ή ηεο ζέζεο ηνπ, γηα εμππεξέηεζε ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπ ηδίνπ ή ηξίησλ πξνζψπσλ.  
ηε)  Δ αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πξνζέιεπζεο γηα ηαηξηθή εμέηαζε. 

ηζη)  Δ άκεζε ή κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία ηελ νπνία δηελεξγεί 

επηηξνπή, κέινο ηεο νπνίαο είλαη ν ππάιιεινο ή φηαλ ε επηηξνπή απηή ππάγεηαη ζηελ αξρή 

ζηελ νπνία ν ππάιιεινο ππεξεηεί. 
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ηδ)  Δ θαθφβνπιε άζθεζε θξηηηθήο ησλ πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο πνπ γίλεηαη 

δεκνζίσο, γξαπηψο ή πξνθνξηθψο, κε ζθφπηκε ρξήζε ελ γλψζεη εθδήισο αλαθξηβψλ 

ζηνηρείσλ ή κε ραξαθηεξηζηηθά απξεπείο εθθξάζεηο. 

ηε)  Δ άξλεζε ζχκπξαμεο, ζπλεξγαζίαο, ρνξήγεζεο ζηνηρείσλ ή εγγξάθσλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή έξεπλαο, επηζεψξεζεο ή ειέγρνπ απφ Ώλεμάξηεηεο Αηνηθεηηθέο Ώξρέο, ηνλ 

Αηνηθεηή ηεο Βζληθήο Ώξρήο Αηαθάλεηαο θαη ηα ηδηαίηεξα ψκαηα θαη Τπεξεζίεο 

Βπηζεψξεζεο θαη Βιέγρνπ 

ηζ)  Δ αδηθαηνιφγεηα κε έγθαηξε ζχληαμε ή ε ζχληαμε κεξνιεπηηθήο έθζεζεο 

αμηνιφγεζεο, ή ε ζχληαμε έθζεζεο κε θξίζεηο ή ραξαθηεξηζκνχο πνπ δελ εμεηδηθεχνληαη κε 

αλαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. 

θ)  Δ άξλεζε ή ε παξέιθπζε εθηέιεζεο ππεξεζίαο. 

θα)  Δ ρξεζηκνπνίεζε ηξίησλ πξνζψπσλ γηα ηελ απφθηεζε ππεξεζηαθήο εχλνηαο ή ηελ 

πξφθιεζε ή καηαίσζε εληνιήο ηεο ππεξεζίαο. 

θβ)  Δ ζχλαςε ζηελψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε πξφζσπα, κε αθνξκή ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ, απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ εμαξηψληαη νπζηψδε 

ζπκθέξνληα ησλ πξνζψπσλ απηψλ. 

θγ)  Δ θζνξά ιφγσ αζπλήζηζηεο ρξήζεο, ε εγθαηάιεηςε ή ε παξάλνκε ρξήζε πξάγκαηνο 

ην νπνίν αλήθεη ζηελ ππεξεζία. 

θδ)  Δ παξάιεηςε απφ ηα πεηζαξρηθά φξγαλα δίσμεο θαη ηηκσξίαο πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 110 (Αίσμε 

πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ) ηνπ λ.3528/2007. 

θε)  Δ άζθεζε εξγαζίαο ή έξγνπ κε ακνηβή ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηεο ππεξεζίαο.  

θζη) Δ απιή απείζεηα. 

θδ)  Δ κε ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ απφ ηνλ ππάιιειν θαη ε παξάιεηςε ηνπ πξντζηακέλνπ λα 

ειέγρεη ηελ ηήξεζή ηνπ. 

θε) Δ ακέιεηα ή αηειήο εθπιήξσζε ηνπ ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο. 

 

θζ)  Δ άξλεζε ζπλεξγαζίαο κε ηα ΚΒΠ θαη ε κε εθαξκνγή ησλ πεξί απινχζηεπζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο δηαηάμεσλ.  
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θη)  Σν εηδηθφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ 

ΤΚ («Ζ κε εκθάληζε ή ε άξλεζε θαηάζεζεο ηνπ κάξηπξα ρσξίο εχινγε αηηία απνηειεί 

πιεκκέιεκα θαη αλ είλαη ππάιιεινο θαη πεηζαξρηθφ παξάπησκα. Δχινγε αηηία ζεσξείηαη θαη ε 

ζπγγέλεηα ηνπ δησθνκέλνπ κε ην κάξηπξα ζε επζεία γξακκή ή έσο θαη ην δεχηεξν βαζκφ ζε 

πιάγηα γξακκή»).  

ια)  Σν εηδηθφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην ηξίην εδάθην ηεο παξ.1.  ηνπ 

άξζξνπ 144 ηνπ ΤΚ,  («Παξάιεηςε εθηέιεζεο ηεο πνηλήο απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα»). 

ιβ)  Σν εηδηθφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 

4727/2020  («Ζ κε αλάξηεζε ή ε κε έγθαηξε αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ησλ πξάμεσλ….ζπληζηά 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην φξγαλν πνπ ηελ εμέδσζε ή γηα ηνλ ππάιιειν πνπ έρεη ηελ επζχλε 

γηα ηελ αλάξηεζε») 

 

ιγ)  Δ θαηάζεζε, ε ρξήζε, ε ζπκπεξίιεςε θαη ε δηαηήξεζε ζηνλ αηνκηθφ ππεξεζηαθφ 

θάθειν ππαιιήινπ, πιαζηνχ, λνζεπκέλνπ ή παξαπνηεκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ ή ηίηινπ ή 

βεβαηψζεσο (ζεκ:  ζχκθσλα κε ηελ αηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4305/2014 απνηειεί 

«παξάπησκα δηαξθνχο ραξαθηήξα»)
12

.   

 

εκεηψλεηαη φηη δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ εηδηθά πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα 

(π.ρ. ε αδηθαηνιφγεηε παξάιεηςε δηαβίβαζεο ή ε εθπξφζεζκε δηαβίβαζε θαθέινπ ηεο 

θξηλφκελεο ππφζεζεο ζην δηθαζηήξην κε αλαιπηηθή έθζεζε απφςεσλ- πξνζεζκία: 15 εκέξεο 

πξηλ ηε δηθάζηκν).   

 

Παξαγξαθή πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ
13 

 Δ παξαγξαθή εμαιείθεη ην αμηφπνηλν ησλ παξαπησκάησλ. Σα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα 

παξαγξάθνληαη πέληε (5) έηε κεηά απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δηαπξάρηεθαλ. Σα πεηζαξρηθά 

παξαπηψκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, γ΄, δ΄, ζ΄ θαη η΄ ηεο παξ.  1 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ ΤΚ , 

παξαγξάθνληαη κεηά επηά (7) έηε
14

.  Βηδηθά γηα ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο πεξίπησζεο δ΄ 

                                                           
12

 τράνθσ Δ., Παραδόςεισ ςτο Μάκθμα «ΕΡΓΑΛΑΚΕ ΧΕΕΛ & ΚΕΜΟΛ», ΠΜ Δθμόςια Διοίκθςθ – Δθμόςιο 
Μάνατημεντ, ΠΑΔΑ, Ακαδθμ. Ζτοσ 2019-2020. 
13

 Άρκρο 112 του Ν. 3528/2007, όπωσ ιςχφει. Βλ. Κτιςτάκθ . – Κονδφλθσ Β. – Σηιράκθ Ε. (επιμ.), Τπαλλθλικόσ 
Κϊδικασ, Ερμθνεία κατ’ άρκρο, Ακινα, 2018. 
14

 (α) Πράξεισ με τισ οποίεσ εκδθλϊνεται άρνθςθ αναγνϊριςθσ του υντάγματοσ ι ζλλειψθ αφοςίωςθσ ςτθν 
Πατρίδα και τθ Δθμοκρατία, γ) Θ παράβαςθ κακικοντοσ κατά τον Ποινικό Κϊδικα ι άλλουσ ειδικοφσ 
ποινικοφσ νόμουσ, δ) Θ απόκτθςθ οικονομικοφ οφζλουσ ι ανταλλάγματοσ προσ όφελοσ του ιδίου του 
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(απφθηεζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο…) ε παξαγξαθή αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν 

αξκφδηνο πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο έιαβε γλψζε ηεο ηέιεζεο ηεο πξάμεο.  

Δ θιήζε ζε απνινγία ή ε παξαπνκπή ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην δηαθφπηνπλ ηελ 

παξαγξαθή. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο παξαγξαθήο έσο ηελ έθδνζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο πεηζαξρηθήο απφθαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα επηά (7) έηε θαη γηα ηα 

παξαπηψκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, γ΄, δ΄, ζ΄ θαη η΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ 

ΤΚ ηα δέθα (10) έηε.  

Πεηζαξρηθφ παξάπησκα ην νπνίν απνηειεί θαη πνηληθφ αδίθεκα δελ παξαγξάθεηαη πξηλ 

παξαγξαθεί ην πνηληθφ αδίθεκα. Σέινο, δελ παξαγξάθεηαη ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ην 

νπνίν εθδφζεθε πεηζαξρηθή απφθαζε πνπ επηβάιιεη πεηζαξρηθή πνηλή ζε πξψην βαζκφ.   

 

Πεηζαξρηθά φξγαλα 

 

Πεηζαξρηθά  είλαη ηα φξγαλα πνπ αζθνχλ πεηζαξρηθή εμνπζία, κπνξνχλ δειαδή λα 

πξνβαίλνπλ ζηε δίσμε ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ, λα εθδηθάδνπλ πεηζαξρηθέο 

ππνζέζεηο θαη λα επηβάιινπλ πεηζαξρηθέο πνηλέο. Πεηζαξρηθή εμνπζία ζηνπο ππαιιήινπο 

αζθνχλ:  

 νη Πεηζαξρηθψο Πξντζηάκελνί ηνπο  

 ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ  

 ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ θνξέα 

 ην Αεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην 

 ν Αηνηθεηήο ηεο Βζληθήο Ώξρήο Αηαθάλεηαο 

 ην Αηνηθεηηθφ Βθεηείν θαη  

 ην πκβνχιην ηεο Βπηθξαηείαο. 

Πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη  

Γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ 

πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη είλαη : 

                                                                                                                                                                                     
υπαλλιλου ι τρίτου προςϊπου, κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ι εξ αφορμισ αυτϊν, κ) Θ ςοβαρι 
απείκεια,  ι) Θ αδικαιολόγθτθ αποχι από τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων.   
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 ν Τπνπξγφο,  

 ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ ή Γεληθήο Γξακκαηείαο 

 ν Γεληθφο Γξακκαηέαο απηνηεινχο ππεξεζίαο  

 ν Βηδηθφο Γξακκαηέαο  

 ν πληνληζηήο Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο 

 ν Βιεγθηήο Ννκηκφηεηαο  

 ν Πξντζηάκελνο Γεληθήο Α/λζεο  

 ν Πξντζηάκελνο Α/λζεο.  

Γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΝΠΑΑ πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη είλαη : 

 ν Αηνηθεηήο 

 ν Πξφεδξνο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ν νπνίνο αζθεί δηνίθεζε 

 ν Τπνδηνηθεηήο 

 ν Γεληθφο Γξακκαηέαο  

 ν Πξντζηάκελνο Γεληθήο Α/λζεο  

 ν Πξντζηάκελνο Α/λζεο.  

 ην Α 

Γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΟΣΏ α΄ βαζκνχ πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη είλαη : 

 ν Αήκαξρνο 

 ν Πξντζηάκελνο Γεληθήο Α/λζεο  

 ν Πξντζηάκελνο Α/λζεο ή  

 ν Πξντζηάκελνο απηνηεινχο Σκήκαηνο 

 ν Πξφεδξνο ηνπ Α Εδξχκαηνο 

 ν Πξφεδξνο ηνπ Α Αεκνηηθνχ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 

 ν Πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Αήκσλ 

Γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΟΣΏ β΄ βαζκνχ πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη είλαη : 
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 ν Πεξηθεξεηάξρεο 

 ν Πξντζηάκελνο Γεληθήο Α/λζεο  

 ν Πξντζηάκελνο Α/λζεο 

 ν Πξντζηάκελνο απηνηεινχο Σκήκαηνο.   

Γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Αεκνζίνπ
 
 ν Αηνηθεηήο ηεο Βζληθήο Ώξρήο Αηαθάλεηαο είλαη 

πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο.   

Αξκνδηφηεηα πεηζαξρηθψο πξντζηακέλσλ
15

:  

Ώξκφδηνο πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο είλαη εθείλνο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν ππάιιεινο θαηά 

ηνλ ρξφλν ηέιεζεο ηνπ παξαπηψκαηνο. Ώλ ν ππάιιεινο ππεξεηεί ζε άιιε ππεξεζία απφ απηή 

ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο (π.ρ. κε απφζπαζε), αξκφδηνο πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο είλαη ν 

πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο ππνδνρήο, εθφζνλ ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

άζθεζε θαζεθφλησλ ηνπ ζηελ ππεξεζία απηή. Ώλ έρνπλ επηιεθζεί αξκνδίσο πεξηζζφηεξνη 

πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη, ε πεηζαξρηθή δίσμε ζπλερίδεηαη απφ απηφλ πνπ ηελ μεθίλεζε 

θαιψληαο πξψηνο ζε απνινγία ηνλ ππάιιειν. Ο αλψηεξνο πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο έρεη 

ζηελ πεξίπησζε απηή ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ παξαπνκπή ζε απηφλ ηεο  πεηζαξρηθήο 

ππφζεζεο.  

Δ αξκνδηφηεηα ησλ πεηζαξρηθψο πξντζηακέλσλ είλαη ακεηαβίβαζηε θαη επηιακβάλνληαη 

απηεπαγγέιησο. ε πεξίπησζε πνπ ν πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο πνπ επηιακβάλεηαη αξρηθά 

ηεο ππφζεζεο θξίλεη φηη ην παξάπησκα επηζχξεη πνηλή κεγαιχηεξε ηεο δηθήο ηνπ 

αξκνδηφηεηαο, παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζε αλψηεξν πεηζαξρηθψο πξντζηάκελν κέρξη θαη ηνλ 

Τπνπξγφ. Ώλ θαη ν Τπνπξγφο θξίλεη φηη ε πξνζήθνπζα πνηλή είλαη αλψηεξε ηεο δηθήο ηνπ 

αξκνδηφηεηαο παξαπέκπεη ην ζέκα ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην.  

Παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην γίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ γηα ηνπο 

ππαιιήινπο ησλ Τπνπξγείσλ. Γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο ε 

παξαπνκπή γίλεηαη απφ ην πληνληζηή Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο. Γηα ηνπο ππαιιήινπο 

ησλ Ν.Π.Α.Α.  απφ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην. Γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΟΣΏ β΄ βαζκνχ ε 

παξαπνκπή ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην γίλεηαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε. Γηα ηνπο ππαιιήινπο 

ησλ ΟΣΏ α΄ βαζκνχ ε παξαπνκπή γίλεηαη απφ ηελ Βθηειεζηηθή Βπηηξνπή. Δ παξαπνκπή 

είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ ππάξρεη αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

                                                           
15

 Άρκρο 118 του ν. 3528/2007. 
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Σα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα
16

  είλαη πεληακειή θαη απνηεινχληαη απφ: 

α) Σνλ Πξφεδξν, ν νπνίνο είλαη πάξεδξνο ηνπ Βιεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή εθέηεο ή πξφεδξνο 

πξσηνδηθψλ ή πξσηνδίθεο ησλ δηνηθεηηθψλ ή ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή εηζαγγειέαο ή 

αληεηζαγγειέαο εθεηψλ ή εηζαγγειέαο ή αληεηζαγγειέαο πξσηνδηθψλ κε ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ, νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ νηθείνπ δηθαζηεξίνπ ή απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο νηθείαο εηζαγγειίαο. 

 β) Έλα (1) κέινο, ν νπνίνο είλαη πάξεδξνο ή δηθαζηηθφο πιεξεμνχζηνο ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

γ) Έλα (1) κέινο, ν νπνίνο είλαη κφληκνο ππάιιεινο, πξντζηάκελνο Αηεχζπλζεο Τπνπξγείνπ, 

Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο, Πεξηθέξεηαο ή Ν.Π.Α.Α., κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη δελ 

ππάγνληαη ζηνλ θνξέα ησλ ππαιιήισλ ηνπ νπνίνπ ηηο ππνζέζεηο εμεηάδεη ην ζπκβνχιην. Οη 

πξντζηάκελνη δηεπζχλζεσλ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αεπηεξνβάζκηνπ 

Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ θιήξσζε. Σα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα ησλ Πεξηθεξεηψλ 

είλαη αξκφδηα θαη γηα ηηο ππνζέζεηο ησλ ππαιιήισλ ησλ ΟΣΏ α΄ βαζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο ζηα ζπκβνχιηα κεηέρνπλ έλαο (1) πξντζηάκελνο δηεχζπλζεο δήκνπ ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελφηεηαο πνπ έρεη έδξα ε νηθεία Πεξηθέξεηα κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Σα κέιε απηά 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ 

θιήξσζε. 

δ) Αχν (2) αηξεηνχο εθπξνζψπνπο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νη νπνίνη είλαη κέιε ηνπ 

πεληακεινχο ππεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ζην νπνίν ππάγεηαη ν δησθφκελνο ππάιιεινο. 

Αξκνδηφηεηα Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ 

Ώξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην είλαη ην ζπκβνχιην ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία ππάγεηαη 

νξγαληθά ν ππάιιεινο θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. Ώλ ν 

ππάιιεινο ππεξεηεί ζε άιιε ππεξεζία απφ απηή ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο (π.ρ. κε 

απφζπαζε), αξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην είλαη απηφ ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία ππεξεηεί ν 

ππάιιεινο θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηνπ παξαπηψκαηνο, εθφζνλ ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ηνπ ζηελ ππεξεζία απηή. Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην 

δελ επηιακβάλεηαη απηεπαγγέιησο. Κξίλεη είηε ζε πξψην βαζκφ κεηά απφ παξαπνκπή ηεο 

ππφζεζεο ζε  απηφ είηε ζε δεχηεξν βαζκφ κεηά απφ άζθεζε έλζηαζεο θαηά απφθαζεο 
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 Άρκρο 146Β του ν. 3528/2007, όπωσ ιςχφει  
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πεηζαξρηθψο πξντζηακέλνπ. Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα επηβάιιεη νπνηαδήπνηε 

πνηλή. 

Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ: 

 α) Έλαλ (1) Ώληηπξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, σο Πξφεδξν, πνπ 

ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

β) Έμη (6) Ννκηθνχο πκβνχινπο ηνπ Κξάηνπο κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

γ) Αχν (2) ελ ελεξγεία πξντζηακέλνπο γεληθψλ δηεπζχλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ κε 

δχν (2) αλαπιεξσηέο ηνπο ελ ελεξγεία πξντζηακέλνπο γεληθψλ δηεπζχλζεσλ ή δηεπζχλζεσλ 

ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ. 

δ) Σνλ πξντζηάκελν ηεο γεληθήο δηεχζπλζεο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ ζην νπνίν ππάγεηαη ε ππεξεζία ή ην νπνίν επνπηεχεη ηελ ππεξεζία ή ην 

Ν.Π.Α.Α. φπνπ δηαπξάρζεθε ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα, κε αλαπιεξσηή ηνπ άιινλ 

πξντζηάκελν γεληθήο δηεχζπλζεο ή δηεχζπλζεο ηνπ ίδηνπ σο άλσ Τπνπξγείνπ, νξηδφκελνπο 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεηείαο κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ. ηαλ ε πεηζαξρηθή 

ππφζεζε αθνξά ππάιιειν Πεξηθέξεηαο, ζην πκβνχιην κεηέρεη ν πξντζηάκελνο γεληθήο 

δηεχζπλζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ώηηηθήο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ, νξηδφκελνο 

κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ώηηηθήο. Πξνθεηκέλνπ γηα ππαιιήινπο Ώπνθεληξσκέλεο 

Αηνίθεζεο ή Ν.Π.Α.Α. πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Ώπνθεληξσκέλεο 

Αηνίθεζεο ζην Αεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην κεηέρεη πξντζηάκελνο γεληθήο 

δηεχζπλζεο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πξντζηάκελν γεληθήο δηεχζπλζεο ή δηεχζπλζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Βζσηεξηθψλ.   

ε) Αχν (2) πξντζηακέλνπο γεληθψλ δηεπζχλζεσλ δήκσλ απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Βλφηεηεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ώηηηθήο, πιελ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Βλφηεηαο Νήζσλ, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, 

νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, 

χζηεξα απφ θιήξσζε. 

ζη) Αχν (2) εθπξνζψπνπο ηεο Ώ.Α.Β.Α.Τ. κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη είλαη κφληκνη 

ππάιιεινη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Α.Α. ή Πεξηθεξεηψλ θαη νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη κε 

απφθαζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηεο Ώ.Α.Β.Α.Τ.   
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 δ) Αχν (2) εθπξνζψπνπο ηεο Π.Ο.Β.-Ο.Σ.Ώ. κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη είλαη 

κφληκνη ππάιιεινη Αήκσλ θαη νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη κε απφθαζε ηεο εθηειεζηηθήο 

επηηξνπήο ηεο Π.Ο.Β.-Ο.Σ.Ώ. 

Αξκνδηφηεηα Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ:  

Ώπνθαίλεηαη: α) ζε δεχηεξν βαζκφ κεηά απφ έλζηαζε θαηά απφθαζεο πξσηνβάζκηνπ 

πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη β) ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ επί ησλ πεηζαξρηθψλ 

ππνζέζεσλ ησλ αλψηαησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Α.Α. Σν Αεπηεξνβάζκην 

Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγεί ζε ηξία (3) Σκήκαηα. Σν ηξίην Σκήκα είλαη αξκφδην γηα 

ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΟΣΏ α΄ βαζκνχ θαη ησλ Ν.Π.Α.Α. απηψλ.  

Πεηζαξρηθέο Πνηλέο 

Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο νξίδνληαη πεξηνξηζηηθά ζην άξζξν 109 ηνπ λ . 3528/2007, φπσο ηζρχεη, 

θαη είλαη νη εμήο,  θιηκαθνχκελεο απφ ηελ ειαθξφηεξε ζηελ βαξχηεξε: 

α)  Δ έγγξαθε επίπιεμε. 

β)  Σν πξφζηηκν έσο ηηο απνδνρέο δψδεθα (12) κελψλ. 

γ)  Δ ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα πξναγσγή απφ έλα (1) έσο πέληε (5) έηε. 

δ)  Δ ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία γηα επηινγή πξντζηακέλνπ 

νξγαληθήο κνλάδαο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ απφ έλα (1) έσο πέληε (5) έηε. 

ε)  Δ αθαίξεζε άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο 

νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ γηα ηε ζεηεία ή ην ππφινηπφ ηεο. 

ζη)   Ο  ππνβηβαζκφο έσο δχν (2) βαζκνχο. 

δ)  Δ πξνζσξηλή παχζε απφ ηξεηο (3) έσο δψδεθα (12) κήλεο κε πιήξε ζηέξεζε ησλ 

απνδνρψλ θαη 

ε)  Δ νξηζηηθή παχζε. 

Σν πεηζαξρηθφ φξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη θξίζε σο πξνο ηελ επηβιεηέα 

πεηζαξρηθή πνηλή, ζπλεθηηκά ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηέιεζεο ηνπ παξαπηψκαηνο, ηελ ελ γέλεη 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππαιιήινπ θαζψο θαη ηελ ππεξεζηαθή ηνπ εηθφλα, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ην πξνζσπηθφ ηνπ κεηξψν θαη ηεξεί ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

πνηλή πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηεο βαξχηεηαο ηνπ παξαπηψκαηνο. Σπρφλ ειαθξπληηθέο –  
επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε.    
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ε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο δηέπξαμε πεξηζζφηεξα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα 

επηβάιιεηαη, θαηά ζπγρψλεπζε, κία ζπλνιηθή πνηλή, θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο νπνίαο 

ιακβάλεηαη ππφςε ε βαξχηεηα φισλ ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ. 

Καηά ηελ επηκέηξεζε ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε:  

 Δ εμαηξεηηθή ππαιιειηθή πνηφηεηα 

 Σν θαιφ ήζνο 

 Δ έκπξαθηε κεηάλνηα 

 Σν ιεπθφ πεηζαξρηθφ κεηξψν 

 Ο θφξηνο εξγαζίαο (παξάπησκα ακέιεηαο) 

 Δ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή πιάλε   
 Δ ππνηξνπή 

 Δ ζπξξνή 

 Δ εμαθνινχζεζε.   

Δ ππνηξνπή απνηειεί ηδηαηηέξσο επηβαξπληηθή πεξίζηαζε γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο
17.

 

Δ πνηλή ηεο ν ξ η ζ η η θ ή ο  π α χ ζ ε ο  κπνξεί λα επηβιεζεί κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο: 

1. Γηα ηα παξαπηψκαηα:  

 Πξάμεηο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη άξλεζε αλαγλψξηζεο ηνπ πληάγκαηνο ή έιιεηςε 

αθνζίσζεο ζηελ Παηξίδα θαη ηε Αεκνθξαηία, 

 Παξάβαζε θαζήθνληνο θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή άιινπο εηδηθνχο λφκνπο,  

 Ώπφθηεζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο ή αληαιιάγκαηνο πξνο φθεινο ηνπ ηδίνπ ηνπ ππαιιήινπ 

ή ηξίηνπ πξνζψπνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή εμ αθνξκήο απηψλ, 

 Υαξαθηεξηζηηθψο αλαμηνπξεπή ή αλάμηα γηα ππάιιειν δηαγσγή εληφο ή εθηφο ππεξεζίαο, 

 Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο,  

 Ώδηθαηνιφγεηε απνρή απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ πάλσ απφ είθνζη 

δχν (22) εξγάζηκεο εκέξεο ζπλερψο ή πάλσ απφ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο ζε 

δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο ή πάλσ απφ πελήληα (50) εληφο κίαο ηξηεηίαο,  

 Βμαηξεηηθψο ζνβαξή απείζεηα,  

 Άκεζε ή κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία, ηελ νπνία δηελεξγεί 

επηηξνπή κέινο ηεο νπνίαο είλαη ν ππάιιεινο ή φηαλ ε επηηξνπή απηή ππάγεηαη ζηελ 

αξρή ζηελ νπνία ν ππάιιεινο ππεξεηεί,  

                                                           
17

 Άρκρο 111 του ν. 3528/2007. 



Κεφ. 4- Νομιμότθτα τθσ Διοικθτικισ δράςθσ ςτο χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ 244 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Βκκνλή ζε άξλεζε πξνζέιεπζεο γηα εμέηαζε ζε πγεηνλνκηθή επηηξνπή.  

 

2.  Γηα νπνηνδήπνηε παξάπησκα αλ ζπληξέρνπλ νη εμήο επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο: 

 ε επηβνιή ηξηψλ (3)  ηνπιάρηζηνλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ αλψηεξσλ ηνπ πξνζηίκνπ 

απνδνρψλ ελφο (1) κελφο θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηεο δηάπξαμεο δηεηία ή  

 ε ηηκσξία γηα ην ίδην παξάπησκα κε πνηλή αλψηεξε ηνπ πξνζηίκνπ απνδνρψλ ελφο (1) 

κελφο θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο δηάπξαμεο έηνο. 

 

ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα επηβνιήο, πέξαλ ηεο πεηζαξρηθήο 

πνηλήο, θαη δηνηθεηηθήο θχξσζεο, ρξεκαηηθήο θχζεσο: 

• Ώπφ 3.000 έσο 30.000 € φηαλ επηβάιινληαη νη πεηζαξρηθέο πνηλέο ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ 

έσο δ΄
18

  ηεο παξ.  1 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ ΤΚ θαη ζπληξέρνπλ επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο. 

 Ώπφ 10.000 έσο 100.000 € φηαλ επηβάιιεηαη ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο 

παχζεο θαη πξφθεηηαη γηα ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ δ΄ (απφθηεζε 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο ή αληαιιάγκαηνο πξνο φθεινο ηνπ ηδίνπ ηνπ ππαιιήινπ ή ηξίηνπ 

πξνζψπνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή εμ αθνξκήο απηψλ) θαη ε΄ (αλαμηνπξεπήο 

ή αλάξκνζηε ή αλάμηα γηα ππάιιειν ζπκπεξηθνξά εληφο ή εθηφο ππεξεζίαο) ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 107 ηνπ ΤΚ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε νηθνλνκηθφ αληηθείκελν. 

Γηα ηα ζνβαξά πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πξνβιέπεηαη θαηψηαην φξην  επηβνιήο πεηζαξρηθήο 

πνηλήο. Έηζη: 

Γηα ηα παξαπηψκαηα:  

 Πξάμεηο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη άξλεζε αλαγλψξηζεο ηνπ πληάγκαηνο  έιιεηςε 

αθνζίσζεο ζηελ Παηξίδα θαη ηε Αεκνθξαηία 

 Παξάβαζε θαζήθνληνο θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή άιινπο εηδηθνχο πνηληθνχο λφκνπο 

 Ώπφθηεζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο ή αληαιιάγκαηνο πξνο φθεινο ηνπ ηδίνπ ηνπ ππαιιήινπ 

ή ηξίηνπ πξνζψπνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή εμ αθνξκήο απηψλ θαη 

 νβαξή απείζεηα 

ε θαηψηεξε πνηλή πνπ κπνξεί λα επηβάιεη ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην είλαη απηή ηνπ 

ππνβηβαζκνχ.    

                                                           
18 τζρθςθ του δικαιϊματοσ για προαγωγι από ζνα (1) ζωσ πζντε (5) ζτθ, ςτζρθςθ του δικαιϊματοσ 
ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία για επιλογι προϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ οποιουδιποτε επιπζδου από ζνα 
(1) ζωσ πζντε (5) ζτθ, αφαίρεςθ άςκθςθσ των κακθκόντων προϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ οποιουδιποτε 
επιπζδου για τθ κθτεία ι το υπόλοιπό τθσ, υποβιβαςμόσ ζωσ δφο (2) βακμοφσ, προςωρινι παφςθ από τρεισ 
(3) ζωσ δϊδεκα (12) μινεσ με πλιρθ ςτζρθςθ των αποδοχϊν.   
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 Γηα ηα παξαπηψκαηα:  

 Υξεζηκνπνίεζε ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ηδηφηεηαο ή πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρεη ν 

ππάιιεινο ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ή ηεο ζέζεο ηνπ, γηα εμππεξέηεζε ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ ηδίνπ ή ηξίησλ πξνζψπσλ 

 Ώδηθαηνιφγεηε άξλεζε πξνζέιεπζεο γηα ηαηξηθή εμέηαζε 

 Άκεζε ή κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία ηελ νπνία δηελεξγεί 

επηηξνπή, κέινο ηεο νπνίαο είλαη ν ππάιιεινο ή φηαλ ε επηηξνπή απηή ππάγεηαη ζηελ 

αξρή ζηελ νπνία ν ππάιιεινο ππεξεηεί 

 Άξλεζε ζχκπξαμεο, ζπλεξγαζίαο, ρνξήγεζεο ζηνηρείσλ ή εγγξάθσλ θαηά ηε δηεμαγσγή 

έξεπλαο, επηζεψξεζεο ή ειέγρνπ απφ Ώλεμάξηεηεο Αηνηθεηηθέο Ώξρέο, ηνλ Αηνηθεηή ηεο 

Βζληθήο Ώξρήο Αηαθάλεηαο θαη ηα ηδηαίηεξα ψκαηα θαη Τπεξεζίεο Βπηζεψξεζεο θαη 

Βιέγρνπ 

 Ώδηθαηνιφγεηα κε έγθαηξε ζχληαμε ή ε ζχληαμε κεξνιεπηηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο, ή 

ε ζχληαμε έθζεζεο κε θξίζεηο ή ραξαθηεξηζκνχο πνπ δελ εμεηδηθεχνληαη κε αλαθνξά 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ 

 Υξεζηκνπνίεζε ηξίησλ πξνζψπσλ γηα ηελ απφθηεζε ππεξεζηαθήο εχλνηαο ή ηελ 

πξφθιεζε ή καηαίσζε εληνιήο ηεο ππεξεζίαο 

 χλαςε ζηελψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε πξφζσπα, κε αθνξκή ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ εμαξηψληαη νπζηψδε 

ζπκθέξνληα ησλ πξνζψπσλ απηψλ 

 Φζνξά ιφγσ αζπλήζηζηεο ρξήζεο,  εγθαηάιεηςε ή παξάλνκε ρξήζε πξάγκαηνο ην νπνίν 

αλήθεη ζηελ ππεξεζία 

ε θαηψηεξε πνηλή πνπ κπνξεί λα επηβάιεη ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην είλαη απηή ηνπ 

πξνζηίκνπ.  

Γηα ηα ππφινηπα παξαπηψκαηα κπνξεί λα επηβιεζεί νπνηαδήπνηε πνηλή.  

 

Π ε η ζ α ξ ρ η θ ψ ο  π ξ ν τ ζ η ά κ ε λ ν η
19

:  

Όξγαλα θαη δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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 Άρκρο 117 του ν. 3528/2007 ςε ςυνδυαςμό με το Π. Δ. 47/2006 (ΦΕΚ Αϋ 48). 
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Οη δηαηάμεηο ηνπ πδ 47/2006 εθαξκφδνληαη, κεηαμχ άιισλ: 

 ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο δηεπζπληέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

 ζηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

 ζηνπο δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο, 

 ζηνπο ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

 ζηνπο δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

 ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δεκφζηαο 

θαη ηδησηηθήο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππεξεηνχληεο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε 

κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη νη πξνζσξηλνί αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη 

εθπαηδεπηηθνί, 

 ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ κε ζεηεία ή κε απφζπαζε ζηα γξαθεία 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θπζηθήο αγσγήο θαη ηερληθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, 

 ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ειιελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζηα γξαθεία ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε 

απφζπαζε ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

Πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία 

 Σελ πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία ζην σο άλσ πξνζσπηθφ  αζθνχλ:  α) νη πεηζαξρηθνί 

πξντζηάκελνη θαη β) ηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα. 

Πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη 

πγθεθξηκέλα, νη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη γηα ηνπο ζπληνληζηέο εθπαίδεπζεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ηνπο δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζηα γξαθεία ζπληνληζηψλ 

εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη  

 Ο Τπνπξγφο θαη ν Τθππνπξγφο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 Ο πληνληζηήο Βθπαίδεπζεο Βμσηεξηθνχ γηα ηνπο δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ειιελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη ζηα γξαθεία ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 
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Βηδηθφηεξα, νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 6 (Ρπζκίζεηο πεηζαξρηθψλ ζεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ινηπνχ πξνζσπηθνχ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ) ηνπ λ.4057/2012, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 52 ηνπ λ. 

4823/2021 θαη ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4386/2016 θαη ην άξζξν 211 ηνπ λ. 

4610/2019, πξνβιέπνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηα θάησζη:   

 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπληζηψληαη, ζε θάζε 

πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο, έλα ή πεξηζζφηεξα Πξσηνβάζκηα Πεηζαξρηθά 

πκβνχιηα. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ αζθνχληαη απφ 

δχν (2) ηκήκαηα….…..Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

πνπ απνζπψληαη ζε ζρνιηθέο ή άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ζην εμσηεξηθφ ππάγνληαη 

ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ 

πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο φπνπ ππάγεηαη ε δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο απφ ηελ νπνία 

απνζπψληαη. 

….Σν εηδηθφ επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ, ηερληθφ, βνεζεηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

ππεξεηεί, χζηεξα απφ απφζπαζε ζην εμσηεξηθφ, ππάγεηαη  ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δεχηεξνπ 

ηκήκαηνο ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε 

εθπαίδεπζεο φπνπ εδξεχεη ε ππεξεζία ή ν θνξέαο απφ ηνπο νπνίνπο απνζπψληαη. 

 

Γηα ηηο πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο, ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ επνπηψλ πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο, ησλ 

επνπηψλ πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζπληνληζηψλ εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

αξκφδην είλαη, ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ, ην Αεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.   

Σα πξσηνβάζκηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα θξίλνπλ ζε πξψην βαζκφ κεηά απφ παξαπνκπή ηεο 

ππφζεζεο ζε απηά θαη ζε δεχηεξν βαζκφ κεηά απφ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ησλ απνθάζεσλ 

ησλ πεηζαξρηθψλ πξντζηακέλσλ θαη κπνξνχλ λα επηβάιινπλ νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή. 

Δ παξαπνκπή ζηα αξκφδηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα αζθείηαη απφ ηνπο πεηζαξρηθνχο 

πξντζηακέλνπο θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηεο πεηζαξρηθήο δηθαηνδνζίαο ηνπο. 

ε απηφ ην ζεκείν ηνλίδεηαη φηη φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο 

πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ πεξί εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΤΠΏΕΘ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη 

δηαηάμεηο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ησλ δεκφζησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ.  

ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
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ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα πξνβιέπνληαη δχν κέζνδνη ζπιινγήο ζηνηρείσλ γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηεο αλαγθαηφηεηαο άζθεζεο πεηζαξρηθήο δίσμεο. Ώπηέο εληάζζνληαη ζηελ πεηζαξρηθή πξν-

δηθαζία θαη είλαη ε πξνθαηαξθηηθή έξεπλα θαη ε έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε (Β.Α.Β.).  

Πξνθαηαξθηηθή έξεπλα
20 

Βίλαη ε άηππε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ γηα λα δηαπηζησζεί ε ηέιεζε πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο θαη νη ζπλζήθεο ηέιεζήο ηνπ. Πξνθαηαξθηηθή έξεπλα κπνξεί λα ελεξγήζεη ή 

λα δηαηάμεη θάζε πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή 

έξεπλα ν πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο θξίλεη φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε πεηζαξρηθήο δίσμεο, 

πεξαηψλεη ηελ έξεπλα κε αηηηνινγεκέλε έθζεζε. ηελ πεξίπησζε απηή δελ απνθιείεηαη ε 

ελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο απφ αλψηεξν πεηζαξρηθψο πξντζηάκελν. Ώλ, αληηζέησο, 

απηφο πνπ ελεξγεί πξνθαηαξθηηθή έξεπλα  θξίλεη φηη έρεη δηαπξαρζεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα 

ην νπνίν ηηκσξείηαη κε πνηλή ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, θαιεί ηνλ ππάιιειν ζε απνινγία. Ώλ 

κεηά ηελ θιήζε ζε απνινγία, ή πξηλ θαιέζεη ζε απνινγία, θξίλεη φηη ην παξάπησκα επηζχξεη 

πνηλή κεγαιχηεξε ηεο δηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο, παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζε αλψηεξν 

πεηζαξρηθψο πξντζηάκελν. Ώλ, ηέινο, θξίλεη φηη ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, δηαηάζζεη ηελ ελέξγεηα έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο.  

Δ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πεξαηψλεηαη εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν 

πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο έιαβε γλψζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ πηζαλφλ ζπληζηνχλ 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα ή, αλ ε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε δηεμάγεηαη απφ ππάιιειν χζηεξα απφ 

εληνιή ηνπ πεηζαξρηθψο πξντζηακέλνπ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηνλ 

ππάιιειν ε απφθαζε ηεο αλάζεζήο ηεο. 

Έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε (ΔΓΔ)
21

 

Έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε (ΒΑΒ) ελεξγείηαη θάζε θνξά πνπ ε ππεξεζία έρεη α) ζνβαξέο 

ππφλνηεο, δειαδή πιεξνθνξίεο αμηφινγεο θαη ζεκαληηθέο ή β) ζαθείο ελδείμεηο, δειαδή 

ζνβαξέο ελδείμεηο πνπ είλαη θαηαξρήλ πεηζηηθέο, γηα ηε δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο 

(Βξκελεία Τπαιιειηθνχ Κψδηθα Ώ.Ε. Σάρνο-Ε.Λ. πκεσλίδεο, Άξζξα 106-ηξίην, Βθδφζεηο 

άθθνπια Ώζήλα-Θεζζαινλίθε, 2007, ζει. 1349 επ.).  

                                                           
20

 Άπθπο 125 ηος ν.. 3528/2007 
21 Άπθπο 127 ηος ν. 3528/2007, Εγκύκλιορ ΥΠΕΣ, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/103/οικ. 1422/8.1.2020 «Παποσή 

οδηγιών για ηη διενέπγεια Ένοπκηρ Διοικηηικήρ Εξέηαζηρ (Ε.Δ.Ε.) ζύμθωνα με ηο άπθπο 126 ηος 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπωρ έσει ανηικαηαζηαθεί και ιζσύει» (ΑΔΑ: Ω1Γ046ΜΤΛ6-
Ο9Π). 
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θνπφο ηεο ΒΑΒ είλαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ (φρη άηππε φπσο ζηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε) 

γηα ηε δηαπίζησζε:  

i) ηεο ηέιεζεο πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο,  

ii) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ επζχλνληαη θαη  

iii) ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο απηφ έρεη ηειεζηεί, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππαηηηφηεηαο θαη ηνπ θαηαινγηζκνχ (άξζξν 106 ηνπ 

Τ.Κ.).  

 

Δ ΒΑΒ απνηειεί αλαθξηηηθή κέζνδν κεηαμχ ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο (άξζξν 125) θαη 

ηεο πεηζαξρηθήο αλάθξηζεο (άξζξν 127), κε ηελ νπνία δηεπθνιχλεηαη ε δηνίθεζε γηα ηπρφλ 

εληνπηζκφ παξαπησκάησλ θαη ππεπζχλσλ, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα θηλεζεί, αλ ρξεηαζζεί, ε 

πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. Με απηή δηαζθαιίδεηαη θαη ην ππεξεζηαθφ θχξνο αιιά θαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππαιιήινπ απφ αβάζηκεο θαη αλαπφδεηθηεο θαηεγνξίεο θαη θήκεο (ΝΚ 

271/2001). Έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε δχλαηαη λα δηαηαρζεί θαη θαηφπηλ δηελέξγεηαο 

πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ απηφο πνπ ελεξγεί ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε 

θξίλεη φηη ην ππφ εμέηαζε πεηζαξρηθφ παξάπησκα ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.  

Δ έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε δελ ζπληζηά έλαξμε πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη δελ δηαθφπηεη ηελ 

παξαγξαθή ηνπ ππφ εμέηαζε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. Με ην δεδνκέλν απηφ, δελ είλαη 

δπλαηφλ ζηνλ ππάιιειν, θαηά ηνπ νπνίνπ ζπγθεληξψλνληαη ππφλνηεο ή ελδείμεηο γηα ηε 

δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, λα απνδνζεί θαηά ην ζηάδην ηεο δηελέξγεηαο ΒΑΒ ν 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ή ηνπ πεηζαξρηθψο δησθφκελνπ. Βπηζεκαίλεηαη φηη 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ελδερνκέλσο ζα θηλεζεί κεηά ηελ 

δηελέξγεηα ηεο ΒΑΒ, θαη ηελ έθδνζε πεηζαξρηθήο απφθαζεο, ηζρχεη ην ηεθκήξην ηεο 

αζσφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ θαη‘ αλάινγε εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ ζεκειηψδνπο θαλφλα 

ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ (ΝΚ 271/2001).  

 

Αλάζεζε ΔΓΔ  

 

Σελ έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε έρεη δηθαίσκα λα δηαηάμεη νπνηνζδήπνηε πεηζαξρηθψο 

πξντζηάκελνο.   

Δ έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε αλαηίζεηαη θαη ελεξγείηαη απφ κφληκν ππάιιειν, ήηνη 

απνθιεηζηηθά απφ ππάιιειν κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε βαζκφ Ώ΄ ηνπ ίδηνπ 

Τπνπξγείνπ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ (άξζξν 126 παξ. 2 ηνπ ΤΚ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4590/2019).  Ώπαγνξεχεηαη ε αλάζεζε 
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δηελέξγεηαο ΒΑΒ ζε ππάιιειν θαηψηεξνπ βαζκνχ εθείλνπ ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη ε πξάμε. 

Ώπφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ ΤΚ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ΒΑΒ 

ελεξγείηαη απφ ηζφβαζκν ππάιιειν ηνπ εμεηαδφκελνπ θαη ηνπ άξζξνπ 97 πεξ. γ΄ ηνπ ΤΚ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν κεηαμχ ππαιιήισλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ θαη βαζκνχ δελ ππάξρεη 

πξνβάδηζκα, πξνθχπηεη φηη δελ απαηηείηαη ν ελεξγψλ ηελ ΒΑΒ ππάιιεινο λα είλαη θαη 

αξραηφηεξνο ηνπ ππαιιήινπ, ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη ε πξάμε (ΑΒθΏζ 62/2015, 1588/2008). 

Καηά ηελ θξίζε ηνπ δηαηάζζνληνο ηε δηελέξγεηα έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο θαη βάζεη ησλ 

ζπλζεθψλ ηέιεζεο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο κπνξεί, γηα ιφγνπο 

δηαζθάιηζεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ε ΒΑΒ λα αλαηίζεηαη θαη ζε κφληκν δεκφζην ππάιιειν 

κε βαζκφ Ώ΄ άιινπ Τπνπξγείνπ ή, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηνπ 

Τπνπξγείνπ πνπ ην επνπηεχεη (άξζξν 126 παξ. 2 ηνπ ΤΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4590/2019). Βπηζεκαίλεηαη φηη, δεδνκέλνπ φηη νη δηαηάμεηο παξέρνπλ 

απηή ηε δπλαηφηεηα, ζα πξέπεη νη πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη, ζηαζκίδνληαο ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά θάζε πεξίπησζεο θαη ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, λα 

εμεηάδνπλ εάλ ζπληξέρεη ιφγνο αλάζεζεο δηελέξγεηαο ηεο ΒΑΒ ζε κφληκν δεκφζην ππάιιειν 

άιινπ Τπνπξγείνπ ή, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ 

πνπ ην επνπηεχεη.  

Ώλ ν ππάιιεινο, ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη ε δηάπξαμε ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, είλαη 

πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ, ε εληνιή γηα δηελέξγεηα έλνξθεο 

δηνηθεηηθήο εμέηαζεο αλαηίζεηαη ζε πξντζηάκελν ηνπιάρηζηνλ ίδηνπ επηπέδνπ νξγαληθήο 

κνλάδαο.  

Βπίζεο, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4622/2019, ν Αηνηθεηήο 

ηεο Βζληθήο Ώξρήο Αηαθάλεηαο (ΒΏΑ) κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε δηελέξγεηα ΒΑΒ, ην πφξηζκα 

ηεο νπνίαο, πιήξσο ηεθκεξησκέλν, ηνπ γλσζηνπνηείηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε. ηελ πεξίπησζε 

απηή, εάλ πξνθχςνπλ πεηζαξρηθέο επζχλεο, ε άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο απνηειεί δέζκηα 

δηνηθεηηθή ελέξγεηα γηα ηα αξκφδηα φξγαλα, ε νπνία εθδειψλεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ πνξίζκαηνο. Δ αλσηέξσ ΒΑΒ 

ελεξγείηαη, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Αηνηθεηή ηεο Ώξρήο, θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο 

νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ ΤΚ, απφ Βπηζεσξεηέο- Βιεγθηέο ηεο Ώξρήο, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ 

Αηνηθεηή ηεο Ώξρήο θαη έλαλ κφληκν ππάιιειν κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Ώ΄ ηνπ ειεγρφκελνπ 

θνξέα, αξρήο ή ππεξεζίαο, πνπ πξνηείλεηαη αληίζηνηρα απφ ηνλ θνξέα πξνέιεπζήο ηνπ, κέζα 

ζε πξνζεζκία, ε νπνία νξίδεηαη ζηελ νηθεία πξφζθιεζε ηνπ Αηνηθεηή ηεο Ώξρήο. Ώλ 

παξέιζεη άπξαθηε ε ηαρζείζα σο άλσ πξνζεζκία, ν Αηνηθεηήο ηεο Ώξρήο αλαζέηεη ηε 

δηελέξγεηα ηεο ΒΑΒ κφλν ζε Βπηζεσξεηέο-Βιεγθηέο ηεο Ώξρήο. Ο Αηνηθεηήο ηεο Ώξρήο, φηαλ 
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αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα ΒΑΒ νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ηνχην κε πεξίιεςε ηνπ ζέκαηνο ζηνλ 

αξκφδην Βπηζεσξεηή-Βιεγθηή θαη ζηελ ππεξεζία ζηελ νπνία ππεξεηεί ή αλήθεη νξγαληθά ν 

ππάιιεινο. Καηά ηα ινηπά, ε ΒΑΒ δηελεξγείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ 

νηθείν θνξέα, ελψ, εάλ δελ ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη αληίζηνηρεο 

δηαηάμεηο ηνπ ΤΚ. Δ άξλεζε θαηάζεζεο ζε δηελεξγνχκελε, θαηά ηα αλσηέξσ, ΒΑΒ απνηειεί 

απηνηειέο πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ην νπνίν επηζχξεη ηελ πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ έσο ηηο απνδνρέο 

έμη (6) κελψλ.  

Ώλ απφ ηελ ΒΑΒ πνπ δηελεξγήζεθε, θαηά ηα αλσηέξσ, δηαπηζηψλεηαη ε δηάπξαμε 

πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο απφ εθείλα πνπ ηηκσξνχληαη, θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

109 ηνπ ΤΚ, κε ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο, ν Αηνηθεηήο ηεο Ώξρήο αζθεί ν ίδηνο ηελ 

πεηζαξρηθή δίσμε θαη παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζην αξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. Οη 

Βπηζεσξεηέο-Βιεγθηέο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ ΒΏΑ κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ ΒΑΒ θαηφπηλ 

ζρεηηθήο εληνιήο ηνπ Αηνηθεηή ηεο Ώξρήο, ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε, κπνξεί λα αζθήζεη ή 

λα δηαηάμεη ηελ άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο ή ηε ιήςε άιισλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ.  ΒΑΒ 

κπνξεί επίζεο λα δηελεξγεζεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ 

Βπηζεσξεηψλ-Βιεγθηψλ θαη εληνιή ηνπ Αηνηθεηή ηεο Ώξρήο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε ΒΑΒ 

δηελεξγείηαη κφλν απφ Βπηζεσξεηέο-Βιεγθηέο ηεο Ώξρήο.  

Ώθφκε, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 271/2001 γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο, θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο ΒΑΒ δελ πξνβιέπεηαη ξεηψο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

126 ηνπ ΤΚ δηθαίσκα ηνπ ππαιιήινπ, ζηνλ νπνίνλ απνδίδεηαη ε δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο, λα δεηήζεη εμαίξεζε ηνπ ελεξγνχληνο απηή, ελψ αληίζηνηρε πξφβιεςε 

ππάξρεη ζην άξζξν 127 ηνπ ΤΚ γηα ηελ πεηζαξρηθή αλάθξηζε. Βληνχηνηο, εάλ θαηά ηε 

δηελέξγεηα ΒΑΒ πξνβιεζεί θαη δηαγλσζζεί ε ζπλδξνκή ιφγσλ, πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ 

εμαίξεζε ηνπ δηελεξγνχληνο απηή ή ε ελεξγεζείζα ΒΑΒ πάζρεη εμ‘ άιινπ ιφγνπ, 

αλαθεξφκελνπ είηε ζην πξφζσπν ηνπ ελεξγνχληνο απηή είηε ζε πιεκκέιεηεο ή παξαιείςεηο ή 

παξαηππίεο, πνπ επηδξνχλ επί ηνπ θχξνπο απηήο ή δεκηνπξγνχλ ππφλνηεο ζηνλ θξηλφκελν πεξί 

ειιείςεσο ακεξνιεςίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, πέξαλ αζθαιψο ησλ δηθαηνινγεκέλσλ ίζσο 

δπζαξεζθεηψλ απφ ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο δηελεξγνχληνο ηελ ΒΑΒ, 

πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη ν δηαηάμαο ηελ ΒΑΒ πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο, πξνο ηνλ νπνίν ζα 

δηαηππσζεί εγγξάθσο κε αίηεζε εμαηξέζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ηπρφλ ζρεηηθφ παξάπνλν 

θαηά ηε δηάξθεηα δηελέξγεηαο ηεο ΒΑΒ ή αθφκε θαη απηεπαγγέιησο- αλ ήζειε ππνπέζεη ζηελ 

αληίιεςή ηνπ θαζ‘ νηνλδήπνηε ηξφπν ζρεηηθή πιεξνθνξία-νθείιεη λα ειέγμεη ηε βαζηκφηεηα 

απηψλ θαη λα πξνβεί ζηηο πξνζήθνπζεο πξνο απνθαηάζηαζε ηπρφλ αδηθηψλ ή απιψο πξνο 

άκβιπλζε δηθαηνινγεκέλσλ ή, έζησ, πηζαλνινγνχκελσλ παξαπφλσλ ελέξγεηεο θαη‘ 
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εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο, σο γεληθήο αξρήο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ (άξζξν 36 

ηνπ ΤΚ- Κψιπκα ζπκθέξνληνο θαη άξζξν 7 ηνπ ΚΑΑ-Ώκεξνιεςία ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ).    

Πάλησο, ε λφκηκε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ κε ηηο εληεχζελ δπζαξέζθεηεο ή δπζκελείο 

θαηαζηάζεηο πνπ εθ ηεο θχζεο ηεο δηαδηθαζίαο πξνθχπηνπλ, δελ κπνξεί, ρσξίο άιια 

ζπγθεθξηκέλα θαη απνδεηθλπφκελα ζηνηρεία, λα ζεκειηψζεη ηελ έλλνηα ηεο έρζξαο, γεληθέο δε 

θαη αφξηζηεο αηηηάζεηο, πνπ δελ απνδεηθλχνπλ θαηά ηξφπν ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθή ιφγν 

εμαηξέζεσο, δελ επηηξέπεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε. Βλέξγεηα, πάλησο, πνπ γίλεηαη παξά ηε 

ζπλδξνκή ιφγνπ εμαηξέζεσο, ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεσο, 

ιφγσ ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ ηεθκεξίνπ επεξεαζκνχ ηνπ ελεξγήζαληνο νξγάλνπ, έζησ θαη αλ 

δελ απνδεηθλχεηαη φηη ε ιεθζείζα απφθαζε είλαη πξαγκαηηθά κεξνιεπηηθή.  

Δ έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε πεξαηψλεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

θνηλνπνηήζεθε ζηνλ ππάιιειν ε απφθαζε αλάζεζεο δηεμαγσγήο ηεο. Ο ππάιιεινο, ν νπνίνο 

δηεμάγεη ηελ έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε, κπνξεί λα δεηήζεη, κε πιήξσο αηηηνινγεκέλε 

αίηεζή ηνπ, παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο έσο έλα (1) κήλα. Βπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ 

πξνζεζκία πξνβιέθζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΤΚ γηα ιφγνπο επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, 

νπφηε, εάλ ν αλαζέησλ ηελ ΒΑΒ θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

είλαη επηηαθηηθή ε πεξάησζή ηεο ζε ιηγφηεξν ρξφλν δχλαηαη λα ζέζεη ζηνλ δηελεξγνχληα ηελ 

ΒΑΒ ζπληνκφηεξε πξνζεζκία απφ ηνπο δχν (2) κήλεο. ε θάζε πεξίπησζε, ηζρχεη ην 

δηθαίσκα ηνπ δηελεξγνχληνο ηελ ΒΑΒ λα δεηήζεη, κε πιήξσο αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπ, 

παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο έσο έλα (1) κήλα.  

 

Γηελέξγεηα ΔΓΔ  

 

Καηά παξαπνκπή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ ΤΚ, νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5, 7 

θαη 8 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ ΤΚ, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 129 θαη 131 ηνπ ΤΚ πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηελ πεηζαξρηθή αλάθξηζε, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηε δηελέξγεηα 

ΒΑΒ. χκθσλα κε απηέο:  

 Δ ΒΑΒ είλαη κπζηηθή.  

 Δ ΒΑΒ κπνξεί λα επεθηαζεί ζηελ έξεπλα θαη άιισλ παξαπησκάησλ ηνπ ίδηνπ ππαιιήινπ, 

εθφζνλ πξνθχπηνπλ επαξθή ζηνηρεία.  

 Καζήθνληα γξακκαηέα εθηειεί ππάιιεινο, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ ελεξγνχληα ηελ 

ΒΑΒ.  
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ζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία ηεο ΒΑΒ, ζχκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε 

501/2007 ηνπ ΝΚ, θαζψο θαη άιιεο γλσκνδνηήζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην ΝΚ γηα ην 

ίδην δήηεκα (451/2012, 454/2012, 457/2012, 458/2012), ε κπζηηθφηεηα ηεο ΒΑΒ δελ αίξεηαη 

κε ηελ ππνβνιή ηεο πνξηζκαηηθήο εθζέζεσο απφ εθείλνλ πνπ ηε δηελεξγεί, αιιά ε δηαηήξεζή 

ηεο ζπλάπηεηαη κε ην εάλ ζα αζθεζεί ζπλαθψο πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ησλ ππαιιήισλ, 

ζηνπο νπνίνπο ε πνξηζκαηηθή έθζεζε ηεο ΒΑΒ απνδίδεη ηπρφλ πεηζαξρηθέο επζχλεο. Βάλ κε 

βάζε ηελ πνξηζκαηηθή έθζεζε ηεο ΒΑΒ αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε, ηφηε ν πεηζαξρηθψο 

δησθφκελνο κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο ΒΑΒ, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

απνινγίαο ηνπ, φπσο ξεηψο πξνβιέπεη ην άξζξν 135 παξ. 3 ηνπ ΤΚ.  Καηά ην ελδηάκεζν 

δηάζηεκα, κεηαμχ ηεο ππνβνιήο ηεο έθζεζεο ηεο ΒΑΒ θαη ηεο ηπρφλ άζθεζεο πεηζαξρηθήο 

δίσμεο, δηαηεξείηαη ε κπζηηθφηεηα ηεο ΒΑΒ, γηα φζν δηάζηεκα ηα αξκφδηα πεηζαξρηθά 

φξγαλα βξίζθνληαη ζην ζηάδην κειέηεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΒΑΒ θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ είλαη 

επηηξεπηή ε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο ΒΑΒ (πξβι. ΝΚ 221/2007, 178/2000, 610/1999). 

Βάλ, αληηζέησο, κε βάζε ηελ σο άλσ έθζεζε ηεο ΒΑΒ, θξηζεί απφ ηα αξκφδηα πεηζαξρηθά 

φξγαλα φηη δελ πξέπεη λα αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ησλ εκπιεθφκελσλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαη ν νηθείνο θάθεινο ηεζεί ζην αξρείν, ηφηε πξφζβαζε επί ησλ ζηνηρείσλ απηνχ 

κπνξεί λα απνθηήζεη νπνηνζδήπνηε ζεκειηψλεη εχινγν ελδηαθέξνλ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 5 (Πξφζβαζε ζε έγγξαθα) ηνπ ΚΑΑ ή ηπρφλ 

άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο. Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ ππαιιήινπ, ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη ε 

δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 130 

παξάγξαθνο 3 θαη 132 ηνπ ΤΚ γηα ηελ εμέηαζε καξηχξσλ θαη ηελ εμέηαζε ηνπ ππαιιήινπ, 

ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη ε ηέιεζε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, αληίζηνηρα.  

 

Δμέηαζε Μαξηχξσλ  

Με ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ ΤΚ παξέρεηαη δηθαίσκα εμέηαζεο καξηχξσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα δηελέξγεηαο ηεο ΒΑΒ θαη κέρξη ηελ εμέηαζε ηνπ ππαιιήινπ, ζηνλ νπνίν 

απνδίδεηαη ε ηέιεζε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, θαηφπηλ έγγξαθεο αίηεζήο ηνπ, πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνλ δηελεξγνχληα ηελ ΒΑΒ, ελψ ν δηελεξγψλ ηελ ΒΑΒ ππνρξενχηαη λα εμεηάζεη 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο κάξηπξεο. Δ παξάιεηςε εμέηαζεο κάξηπξα 

πνπ έρεη πξνηαζεί απνηειεί παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο.  

Οη κάξηπξεο εμεηάδνληαη ελφξθσο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Αηθνλνκίαο. Δ κε 

εκθάληζε ή ε άξλεζε θαηάζεζεο κάξηπξα ρσξίο εχινγε αηηία απνηειεί πιεκκέιεκα θαη, αλ 

απηφο είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο, θαη πεηζαξρηθφ παξάπησκα (άξζξν 107 παξ. 1 πεξ. ι΄ ηνπ 

ΤΚ, φπσο ηζρχεη). χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Αηθνλνκίαο, 
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φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία φξθνπ ησλ καξηχξσλ, «1. 

Κάζε κάξηπξαο νθείιεη, πξηλ εμεηαζζεί ζην αθξναηήξην, λα δψζεη ηνλ αθφινπζν φξθν: 

«Γειψλσ, επηθαινχκελνο ηελ ηηκή θαη ηε ζπλείδεζή κνπ, φηη ζα πσ φιε ηελ αιήζεηα θαη κφλν 

ηελ αιήζεηα, ρσξίο λα πξνζζέζσ νχηε λα απνθξχςσ ηίπνηε».  

Με ηηο δηαηάμεηο απηέο θαζηεξψλεηαη δηθαίσκα ηνπ εμεηαδφκελνπ ππαιιήινπ λα πξνηείλεη 

κέρξη πέληε κάξηπξεο, θαη αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηεο Αηνίθεζεο λα εμεηάζεη ηνπιάρηζηνλ 

απηνχο, αδηαθφξσο αλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, νη πξνηαζέληεο κάξηπξεο είλαη άζρεηνη κε ηελ 

νηθεία πεηζαξρηθή ππφζεζε ή ε εμέηαζή ηνπο είλαη απξφζθνξε. κσο, ε ελ ιφγσ πξφηαζε 

πξνο εμέηαζε καξηχξσλ πξέπεη λα γίλεη κέρξη ην ηέινο ηεο ΒΑΒ ή, ην αξγφηεξν, κέρξη ην 

ρξφλν ηεο απνινγίαο ηνπ πεηζαξρηθψο δησθφκελνπ, εθφζνλ, φκσο, ζηελ ηειεπηαία απηή 

πεξίπησζε, δελ είρε δνζεί ζε απηφλ ε επρέξεηα πξφηαζεο καξηχξσλ θαηά ην ζηάδην ηεο ΒΑΒ 

(βι. ηΒ 505/2010, 2480/2008, 1758/2007, ΑΒθΏζ 1299/2013 θ.ά.). Αελ πθίζηαηαη 

ππνρξέσζε ηνπ δηελεξγνχληνο ηελ ΒΑΒ λα εμεηάζεη κάξηπξεο, θαη‘ αληηπαξάζηαζε, κε ηνλ 

ίδην ηνλ εμεηαδφκελν θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ (ΑΒθΏζ 946/2015).  

Βπηζεκαίλεηαη, φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Τ.Κ., αλ ε έλνξθε δηνηθεηηθή 

εμέηαζε δελ ζηξέθεηαη θαηά ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην, εθφζνλ 

ηειηθά επηιεθζεί, ππνρξενχηαη λα δηελεξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθή αλάθξηζε, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ δησθφκελν λα εμεηαζζεί αλσκνηί ή λα πξνηείλεη ηελ εμέηαζε 

καξηχξσλ, εθηφο εάλ απηφο δειψζεη ελψπηνλ ηνπ ζπκβνπιίνπ φηη δελ επηζπκεί λα εμεηαζζεί 

αλσκνηί ή λα πξνηείλεη ηελ εμέηαζε καξηχξσλ.  

Βπίζεο, θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο ΒΑΒ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

129 θαη 131 ηνπ ΤΚ πνπ αθνξνχλ ζηηο αλαθξηηηθέο πξάμεηο ηεο απηνςίαο θαη ηνπ νξηζκνχ 

πξαγκαηνγλσκφλσλ.  

 

Απηνςία  

Δ απηνςία δηελεξγείηαη απηνπξνζψπσο απφ εθείλνλ πνπ δηελεξγεί ηελ ΒΑΒ κε ηελ παξνπζία 

γξακκαηέα, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε απηνςία πξέπεη λα γίλεη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ 

δηελεξγνχληνο ηελ ΒΑΒ (άξζξν 129 παξ.1 θαη άξζξν 127 παξ. 4 ηνπ ΤΚ).  

Δ απηνςία δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζε δεκφζηα αξρή, 

δηελεξγείηαη ζην γξαθείν, φπνπ θπιάζζνληαη.  

Έγγξαθα πνπ θαηέρνληαη απφ ηδηψηε, παξαδίδνληαη ζηνλ δηελεξγνχληα ηελ ΒΑΒ θαη 

επηζηξέθνληαη ππνρξεσηηθψο κεηά ην ηέινο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο. Καη` εμαίξεζε, ε 

απηνςία ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

ηξέρνπζαο ππφζεζεο ηνπ θαηφρνπ ηνπο ή άιινπ πξνζψπνπ, δηελεξγείηαη απφ ηνλ 
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δηελεξγνχληα ηελ ΒΑΒ ζηνλ ηφπν, φπνπ βξίζθνληαη. Ο δηελεξγψλ ηελ ΒΑΒ, χζηεξα απφ 

αίηεζε ηνπ ηδηψηε, ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί αηειψο απφδεημε παξαιαβήο θαη αληίγξαθν ησλ 

εγγξάθσλ πνπ παξαιήθζεθαλ.  

 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΝΔ  

Χο πξαγκαηνγλψκνλεο νξίδνληαη απφ ηνλ δηελεξγνχληα ηελ ΒΑΒ δεκφζηνη ππάιιεινη, 

ππάιιεινη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ΟΣΏ, θαζψο θαη αμησκαηηθνί ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ, ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο θαη ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο. ε πεξηπηψζεηο 

πνπ ε ΒΑΒ δηελεξγείηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ, ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη αλήιηθνη, 

ζπληζηάηαη ε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

(π.ρ. παηδνςπρνιφγνπο) πξνθεηκέλνπ λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηε δηάγλσζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ ππφ δηεξεχλεζε γεγνλφησλ.  

Οη πξαγκαηνγλψκνλεο, πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, νξθίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Αηθνλνκίαο (άξζξν 194 ηνπ Κψδηθα 

Πνηληθήο Αηθνλνκίαο, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 39 παξ.1 ηνπ λ. 4055/2012). 

χκθσλα κε ην άξζξν απηφ, αλ ν πξαγκαηνγλψκνλαο δελ νξθηζζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηε δηάηαμε απηή, ε πξαγκαηνγλσκνζχλε είλαη άθπξε.  

 

Εξζταςθ του Τπαλλιλου ςτον οποίον αποδίδεται θ διάπραξθ πεικαρχικοφ 

παραπτώματοσ  

χκθσλα κε ην άξζξν 132 ηνπ ΤΚ πνπ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο γηα ηε δηελέξγεηα ΒΑΒ, θαηά 

ηελ ΒΑΒ θαιείηαη νπσζδήπνηε γηα εμέηαζε ν ππάιιεινο, ζηνλ νπνίνλ απνδίδεηαη ε δηάπξαμε 

πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. Ο δηελεξγψλ ηελ ΒΑΒ έρεη ππνρξέσζε λα θαιέζεη γηα εμέηαζε 

ηνλ ππάιιειν, ζηνλ νπνίνλ απνδίδεηαη ε δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, κε πνηλή 

αθπξφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο ε θιήζε ζε εμέηαζε απνηειεί νπζηψδε ηχπν ηεο 

δηαδηθαζίαο, ε παξάβαζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί ελδερνκέλσο λα θαιπθζεί ζηε ζπλέρεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο κε ηελ εμέηαζε ηνπ δησθφκελνπ ζην πιαίζην ηεο πεηζαξρηθήο αλάθξηζεο ή ηελ 

απνινγία ηνπ, εθφζνλ αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε (ηΒ 2245/1997, 2160/1971 θαη Βξκελεία 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα Ώ.Ε. Σάρνο-Ε.Λ. πκεσλίδεο, Άξζξα 106-ηξίην, Βθδφζεηο άθθνπια 

Ώζήλα-Θεζζαινλίθε, 2007, ζει. 1379 επ.).  

Ο ππάιιεινο εμεηάδεηαη αλσκνηί θαη κπνξεί λα παξίζηαηαη κεηά δηθεγφξνπ, φρη φκσο δηά 

δηθεγφξνπ, δειαδή ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ππαιιήινπ. Δ κε πξνζέιεπζε ηνπ ππαιιήινπ ή 

ε άξλεζή ηνπ λα εμεηαζζεί, δελ εκπνδίδεη ηελ πξφνδν ηεο ΒΑΒ. Βπηζεκαίλεηαη φηη ε εμέηαζε 

ηνπ δησθφκελνπ θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα είλαη θαη‘ αξρήλ πξνθνξηθή 
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(ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξφβιεςε γηα έγγξαθε ππνβνιή ηεο απνινγίαο θαηά ην άξζξν 135), 

απηφ φκσο δελ ζπληζηά απαγφξεπζε ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηεζεί ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα γηα πξνεγνχκελε αθξφαζε (άξζξν 

20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο) θαη σο εθ ηνχηνπ ην ππφκλεκα απηφ, παξφηη δελ ππνθαζηζηά ηελ 

απηνπξφζσπε παξνπζία ελψπηνλ ηνπ δηελεξγνχληνο ηελ ΒΑΒ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη 

λα κλεκνλεπζεί ζην πφξηζκα ηεο ΒΑΒ.   

χκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ ΤΚ, φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρχεη, ην νπνίν αθνξά 

ζηηο θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ ζηνλ δησθφκελν ή ελ πξνθεηκέλσ ζηνλ ππάιιειν, ζηνλ νπνίν 

απνδίδεηαη ε δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, ε θιήζε ζε απνινγία θαη θάζε 

πξφζθιεζε ή εηδνπνίεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ επηδίδνληαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή άιιν 

δεκφζην φξγαλν ζηνλ ίδην πξνζσπηθά ή ζηελ θαηνηθία, πνπ έρεη δειψζεη ζηελ ππεξεζία ηνπ, 

ζε πξφζσπν κε ην νπνίν ζπλνηθεί. Γηα ηελ επίδνζε απηή ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ. Βάλ δελ 

θαηαζηεί δπλαηή ε επίδνζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

πεξηπηψζεσο αγλψζηνπ δηακνλήο ηνπ εμεηαδφκελνπ, ην έγγξαθν ηνηρνθνιιάηαη ζην 

θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ θαη ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη 

απφ έλαλ κάξηπξα. ε πεξίπησζε άξλεζεο παξαιαβήο, απηφο πνπ δηελεξγεί ηελ επίδνζε 

ζπληάζζεη πξάμε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε άξλεζε.  

Βπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ εδ. β‘ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 134 ηνπ ΤΚ, 

φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρχεη, ε εμέηαζε ηνπ ππαιιήινπ θαηά ην ζηάδην ηεο έλνξθεο 

δηνηθεηηθήο εμέηαζεο ή ηεο πεηζαξρηθήο αλάθξηζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαπιεξψλεη ηελ 

θιήζε ζε απνινγία.  

 

Τπνβνιή αηηηνινγεκέλεο έθζεζεο  

 

Δ έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ ππνβνιή αηηηνινγεκέλεο έθζεζεο ηνπ 

ππαιιήινπ πνπ ηελ ελεξγεί. Δ έθζεζε απηή ππνβάιιεηαη, κε φια ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ, ζηνλ πεηζαξρηθψο πξντζηάκελν, ν νπνίνο δηέηαμε ηε δηελέξγεηα ηεο 

εμέηαζεο. Δ έθζεζε απηή πνπ πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε, κε ηελ αηηηνινγία λα ζπληζηά 

νπζηψδε ηχπν ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

1. ΕΣΟΡΕΚΟ – Παξαηίζεηαη ην ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο, ηπρφλ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πνπ 

έρεη πξνεγεζεί, ε εληνιή ηνπ δηαηάμαληα ηελ ΒΑΒ, θαζψο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη ην 

λνκηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ εξεπλάηαη ε ππφζεζε.  

2. ΒΝΒΡΓΒΕΒ – ΒΓΓΡΏΦΏ - Πεξηγξάθνληαη νη αλαθξηηηθέο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο ηνπ 

δηελεξγήζαληα ηελ ΒΑΒ (εμέηαζε καξηχξσλ, απηνςία, πξαγκαηνγλσκνζχλε, εμέηαζε ηνπ 
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ππαιιήινπ θαη αλαθέξνληαη ηα έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ππφζεζε, θαζψο θαη εθείλα ηα 

νπνία ελδερνκέλσο θαηαηέζεθαλ απφ κάξηπξεο. Βπίζεο, αλαθέξνληαη θαη εθείλα ηα νπνία 

ελδερνκέλσο ν δηελεξγψλ ηελ ΒΑΒ δήηεζε θαη έιαβε απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο ή απφ ηδηψηεο  

3. ΑΕΏΠΕΣΧΒΕ – Πεξηιακβάλεη : α) Σελ αθξηβή εθηίκεζε ησλ ιεθζεηζψλ καξηπξηθψλ 

θαηαζέζεσλ ρσξίο λα απαηηείηαη αληηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, β) ηελ αθξηβή εθηίκεζε 

ησλ εγγξάθσλ θαη φινπ ηνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ γ) ην ζπζρεηηζκφ φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ δ) ην ζρνιηαζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ινγηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ε) ηε δηαβεβαίσζε γηα ην αλ ππήξμε δφινο ή ακέιεηα.  

4. ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΜΟ ΣΧΝ ΑΕΏΠΕΣΧΘΒΝΣΧΝ ΠΒΕΘΏΡΥΕΚΧΝ ΠΏΡΏΠΣΧΜΏΣΧΝ – 

Γίλεηαη αθξηβήο ραξαθηεξηζκφο ησλ πξάμεσλ θαη παξαιείςεσλ πνπ ζπληζηνχλ πεηζαξρηθά 

παξαπηψκαηα ή θαη ησλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ αλ ππάξρνπλ, ρσξίο λα δηαηππψλεηαη άπνςε 

γηα ηελ πηζαλή πνηλή πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί.  

5. ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ- Βθηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαπηζηψζεηο. 

Δ δηαηχπσζή ηνπο πξέπεη λα είλαη ζαθήο.  

Βθφζνλ κε ηελ έθζεζε δηαπηζηψλεηαη ε δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο απφ 

ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν, ν πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο ππνρξενχηαη λα αζθήζεη πεηζαξρηθή 

δίσμε εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο (άξζξν 126 παξ. 4 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4590/2019), 

ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη ηέηνηα δηαπίζησζε κπνξεί λα ζέηεη ηελ ππφζεζε ζην 

αξρείν.  

Βπηπιένλ, αλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο ηεο ΒΑΒ πξνθχπηνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηε 

δηάπξαμε πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ή θαη σο πξνο ηα εκπιεθφκελα ζε απηά πξφζσπα, 

ρσξίο φκσο λα αίξνληαη νη ππφλνηεο πνπ ηελ πξνθάιεζαλ, κπνξεί λα δηαηαρζεί ε δηελέξγεηα 

ζπκπιεξσκαηηθήο ΒΑΒ. ε πεξίπησζε φκσο πνπ, παξά ηηο φπνηεο ακθηβνιίεο, πξνθχπηνπλ 

ζνβαξέο ελδείμεηο δηάπξαμεο ηέηνησλ παξαπησκάησλ απφ ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, ζα πξέπεη 

λα επηδηψθεηαη ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο απφ ην αξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην 

κε ηε δηελέξγεηα πεηζαξρηθήο αλάθξηζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 128 ηνπ ΤΚ (ΝΚ 73/2012, 

444/2012). Αεδνκέλνπ φκσο φηη ε ΒΑΒ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή 

αηηηνινγεκέλεο έθζεζεο, ε εληνιή γηα δηεμαγσγή δεχηεξεο ΒΑΒ γηα ηηο ίδηεο θαηεγνξίεο 

αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο (ηΒ 1626/1999), εθηφο εάλ έρνπλ πξνθχςεη 

λεφηεξα ζηνηρεία ζηελ εξεπλψκελε ππφζεζε.  

 

Πεηζαξρηθή Γίσμε 
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Δ δίσμε θαη ε ηηκσξία πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ απνηειεί θαζήθνλ ησλ πεηζαξρηθψλ 

νξγάλσλ. Καη` εμαίξεζε, γηα παξαπηψκαηα πνπ ζα επέζπξαλ ηελ πνηλή ηεο έγγξαθεο 

επίπιεμεο, ε δίσμε απφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή εμνπζία ησλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ, ηα νπνία 

ιακβάλνπλ ππφςε αθελφο ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο θαη αθεηέξνπ ηηο ζπλζήθεο δηάπξαμήο 

ηνπο θαη ηελ ππεξεζηαθή γεληθψο δηαγσγή ηνπ ππαιιήινπ. Ώλ ην πεηζαξρηθφ φξγαλν 

απνθαζίζεη λα κελ αζθήζεη δίσμε, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη, κε αηηηνινγεκέλε έθζεζή 

ηνπ, ηνλ ακέζσο αλψηεξν πεηζαξρηθψο πξντζηάκελν. Ώληίγξαθν ηεο έθζεζεο ρνξεγείηαη ζηνλ 

ππάιιειν θαη ηίζεηαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ κεηξψν. Σν αληίγξαθν απηφ δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα δπζκελή θξίζε ηνπ ππαιιήινπ
22

. 

Δ πεηζαξρηθή δίσμε αξρίδεη είηε κε ηελ θιήζε ηνπ ππαιιήινπ ζε απνινγία απφ ην κνλνκειέο 

πεηζαξρηθφ φξγαλν, είηε κε ηελ παξαπνκπή ηεο πεηζαξρηθήο ππφζεζεο ζην πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην.  Δ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ κνλνκεινχο νξγάλνπ νινθιεξψλεηαη 

εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ θιήζε ζε απνινγία κε ηελ έθδνζε πεηζαξρηθήο απφθαζεο ή κε 

παξαπνκπή ηεο ππφζεζεο ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. Δ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ 

πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ νινθιεξψλεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ παξαπνκπή εθηφο αλ 

απαηηείηαη ε δηεμαγσγή αλάθξηζεο νπφηε νινθιεξψλεηαη εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ
23

.  

Πεηζαξρηθή αλάθξηζε
24

 

 

Ώπνηειεί ηελ νπζηαζηηθή έξεπλα ηεο πεηζαξρηθήο ππφζεζεο. Αηεμάγεηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηε 

δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ. Καη‘ εμαίξεζε, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε 

αλάθξηζε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

 φηαλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ 

πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ην θάθειν θαηά ηξφπν αλακθηζβήηεην,  

 φηαλ ν ππάιιεινο νκνινγεί κε ηελ απνινγία ηνπ θαηά ηξφπν κε επηδερφκελν 

ακθηζβήηεζεο φηη δηέπξαμε ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα,  

 φηαλ ν ππάιιεινο ζπιιακβάλεηαη επ‘ απηνθψξσ, θαηά ηε δηάπξαμε πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο, πνπ απνηειεί ζπγρξφλσο θαη πεηζαξρηθφ παξάπησκα, 

 φηαλ έρεη πξνεγεζεί αλάθξηζε ή πξναλάθξηζε θαηά ηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Αηθνλνκίαο γηα 

πνηληθφ αδίθεκα πνπ απνηειεί θαη πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη  
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 φηαλ έρεη δηελεξγεζεί, πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ παξαπεκπηεξίνπ εγγξάθνπ ή ηεο έλζηαζεο, 

ΒΑΒ ή άιιε έλνξθε εμέηαζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο απφ ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν. Σν ίδην ηζρχεη φηαλ ε δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο πξνθχπηεη απφ έθζεζε δηθαζηηθνχ νξγάλνπ ή άιινπ ειεγθηηθνχ νξγάλνπ 

ηεο δηνίθεζεο.  

Δ πεηζαξρηθή αλάθξηζε δηεμάγεηαη απφ ππάιιειν πνπ κπνξεί λα είλαη θαη κέινο ηνπ 

πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνπιάρηζηνλ νκνηφβαζκν κε ην δησθφκελν. Ώλ ζε Ν.Π.Α.Α. δελ 

ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο ππαιιήισλ πνπ λα πιεξνί ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε, ε δηεμαγσγή 

ηεο πεηζαξρηθήο αλάθξηζεο αλαηίζεηαη ζε ππάιιειν ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ. 

Δ πεηζαξρηθή αλάθξηζε είλαη κπζηηθή. Πεξαηψλεηαη εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηνλ ππάιιειν πνπ ζα ηε 

δηελεξγήζεη, ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη κε πιήξσο αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπ, παξάηαζε 

πξνζεζκίαο έσο έλα (1) κήλα.   

Αελ ελεξγνχλ πεηζαξρηθή αλάθξηζε: α) ηα πξφζσπα ζηα νπνία απνδίδεηαη ην πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα, β) νη πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη πνπ έρνπλ εθδψζεη ηελ πεηζαξρηθή απφθαζε ε 

νπνία θξίλεηαη θαη‘ έλζηαζε, γ) ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ελεξγήζεη ΒΑΒ θαη δ) ηα πξφζσπα 

πνπ έρνπλ αζθήζεη ηελ πεηζαξρηθή δίσμε.  

Ώλαθξηηηθέο πξάμεηο είλαη:   

 Δ απηνςία. 

 Δ εμέηαζε καξηχξσλ. Οη κάξηπξεο εμεηάδνληαη ελφξθσο. Ο δησθφκελνο δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη εγγξάθσο ηελ εμέηαζε καξηχξσλ.  Ο αλαθξηηήο ππνρξενχηαη λα εμεηάζεη 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο κάξηπξεο.  

 Δ πξαγκαηνγλσκνζχλε. 

 Δ εμέηαζε ηνπ δησθφκελνπ. Ώπηή γίλεηαη αλσκνηί. Ο δησθφκελνο θαιείηαη νπσζδήπνηε 

γηα εμέηαζε θαη κπνξεί λα παξίζηαηαη κε δηθεγφξν. Ο αλαθξηηήο ζπληάζζεη πφξηζκα, ην 

νπνίν ππνβάιιεη ζην φξγαλν πνπ δηέηαμε ηελ αλάθξηζε. 

 

Κιήζε ζε απνινγία
25

 

Ώπνηειεί νπζηψδε ηχπν ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, ε παξάιεηςε ηνπ νπνίνπ νδεγεί ζε 

αθπξφηεηα. Δ εμέηαζε ηνπ δησθφκελνπ θαηά ην ζηάδην ηεο ΒΑΒ ή ηεο πεηζαξρηθήο 

αλάθξηζεο δελ αλαπιεξψλεη ηελ θιήζε ζε απνινγία. Δ παξάιεηςε ηεο θιήζεο ζε απνινγία 
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κπνξεί λα θαιπθζεί κφλν αλ ν δησθφκελνο κφλνο ηνπ ππνβάιιεη έγγξαθε απνινγία. Δ θιήζε 

ζε απνινγία είλαη έγγξαθε, νξίδεη κε ζαθήλεηα ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη ηάζζεη εχινγε 

πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο απνινγίαο, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη βξαρχηεξε απφ δχν (2) 

εκέξεο, φηαλ ν ππάιιεινο θαιείηαη ζε απνινγία απφ ηνλ πεηζαξρηθψο πξντζηάκελν θαη απφ 

ηξεηο (3) εκέξεο, φηαλ απηφο θαιείηαη απφ ζπκβνχιην. Μεηά απφ αηηηνινγεκέλε έγγξαθε 

αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ κπνξεί λα παξαηαζεί ε πξνζεζκία κηα (1) κφλν θνξά θαη έσο ην 

ηξηπιάζην ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο.  

ηαλ έρεη γίλεη θιήζε ζε απνινγία απφ ηνλ πεηζαξρηθψο πξντζηάκελν θαη αθνινπζεί 

παξαπνκπή ζε αλψηεξν πεηζαξρηθφ φξγαλν ή ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην δελ απαηηείηαη λέα 

θιήζε.  

Απνινγία
26

 

Δ απνινγία ππνβάιιεηαη εγγξάθσο. Βλψπηνλ ζπιινγηθνχ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ επηηξέπεηαη 

ζηνλ δησθφκελν θαη ε πξνθνξηθή ζπκπιεξσκαηηθή απνινγία. 

Δ απνινγία παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζην φξγαλν ην νπνίν θαιεί ζε απνινγία. Μπνξεί φκσο 

θαη λα απνζηαιεί ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ ην εκπξφζεζκν ηεο ππνβνιήο ηεο θξίλεηαη απφ ην ρξφλν ηεο ηαρπδξφκεζεο. 

Πξηλ απφ ηελ απνινγία, ν δησθφκελνο έρεη δηθαίσκα λα ιάβεη γλψζε θαη αληίγξαθα, κε 

δαπάλεο ηνπ, ηνπ θαθέινπ ηεο πεηζαξρηθήο ππφζεζεο. Σν γεγνλφο φηη έιαβε γλψζε 

απνδεηθλχεηαη κε πξάμε ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππάιιειν, ν νπνίνο ηεξεί ην θάθειν 

θαη ηνλ δησθφκελν ή κφλν απφ ηνλ πξψην, αλ ν δεχηεξνο αξλεζεί λα ππνγξάςεη. Ώλ ν 

δησθφκελνο ππάιιεινο δελ ππεξεηεί ζηελ έδξα ηνπ νξγάλνπ πνπ ηνλ θαιεί ζε απνινγία, ηνπ 

ρνξεγείηαη ζρεηηθή άδεηα. 

Με ηελ απνινγία ηνπ ν ππάιιεινο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη εχινγε πξνζεζκία γηα λα 

ππνβάιεη έγγξαθα ζηνηρεία. Δ παξνρή ηεο πξνζεζκίαο θαη ε δηάξθεηά ηεο ελαπφθεηηαη ζηελ 

θξίζε ηνπ νξγάλνπ ην νπνίν ηνλ θαιεί ζε απνινγία. 

Γηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ
27

 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο απνινγίαο ή ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο ν πξφεδξνο 

ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνζδηνξίδεη κε πξάμε ηνπ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα 
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ζπδεηεζεί ε ππφζεζε. Δ εκέξα, ε ψξα θαη ν ηφπνο ηεο ζπλεδξίαζεο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ 

δησθφκελν πξηλ απφ ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο. 

Ο δησθφκελνο ππάιιεινο έρεη δηθαίσκα λα παξαζηεί είηε απηνπξνζψπσο είηε δηά ή κεηά 

πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ελψπηνλ ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ Ν.Π.Α.Α.. Δ κε πξνζέιεπζε ηνπ δησθνκέλνπ δελ εκπνδίδεη ηελ πξφνδν ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

Ώλ ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην θξίλεη αλεπαξθή ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλαβάιιεη ηελ θξίζε 

ηεο ππφζεζεο θαη δηαηάζζεη ζπκπιεξσκαηηθή αλάθξηζε. 

Δ ππεξεζία ηνπ δησθνκέλνπ ππνρξενχηαη λα ηνπ ρνξεγεί αλάινγε άδεηα γηα λα πξνζέιζεη 

ελψπηνλ ζπιινγηθνχ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ππφζεζήο ηνπ. 

Πεηζαξρηθή απφθαζε
28

 

Δ πεηζαξρηθή απφθαζε δηαηππψλεηαη εγγξάθσο. 

ηελ απφθαζε κλεκνλεχνληαη: 

α) ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο έθδνζήο ηεο, 

β) ην νλνκαηεπψλπκν, ε ηδηφηεηα θαη ν βαζκφο ηνπ κνλνκεινχο πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ ή ησλ 

κειψλ ηνπ ζπιινγηθνχ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ, 

γ) ην νλνκαηεπψλπκν, ε ηδηφηεηα θαη ν βαζκφο ηνπ θξηλφκελνπ, 

δ) ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή θαη 

ππνθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, πξνζδηνξηζκέλα θαηά ηφπν θαη 

ρξφλν, 

ε) ε ππνβνιή ή φρη απνινγίαο, 

ζη) ε αηηηνινγία ηεο απφθαζεο, 

δ) ε γλψκε ησλ κειψλ ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ κεηνςήθεζαλ θαη 

ε) ε απαιιαγή ηνπ θξηλφκελνπ ή ε πνηλή πνπ ηνπ επηβάιιεηαη. 
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Ώλ ε πεηζαξρηθή απφθαζε πεξί ηεο ελνρήο ηνπ δησθνκέλνπ ιακβάλεηαη θαηά πιεηνςεθία, 

φια ηα κέιε ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ ςεθίδνπλ γηα ηελ επηβιεηέα πνηλή. Λεπθή ςήθνο ή 

απνρή απφ ηελ ςεθνθνξία δελ επηηξέπεηαη. Δ πεηζαξρηθή απφθαζε ππνγξάθεηαη απφ ην 

φξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη. ηαλ απηή εθδίδεηαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα. 

Δ πεηζαξρηθή απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζε αληίγξαθν κε ηε θξνληίδα ηεο ππεξεζίαο ζηνλ 

ππάιιειν θαη γλσζηνπνηείηαη ζηα φξγαλα πνπ δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ έλζηαζε, κε 

ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε.  ηνλ 

ππάιιειν γλσζηνπνηείηαη επίζεο ε ηπρφλ δπλαηφηεηα αζθήζεσο ελζηάζεσο ή πξνζθπγήο, 

θαηά πεξίπησζε, ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη ε ζρεηηθή πξνζεζκία αζθήζεψο ηεο. 

Δ πεηζαξρηθή απφθαζε δελ αλαθαιείηαη. 

 

ΔΝΓΗΚΑ ΜΔΑ 

Σα έλδηθα κέζα, δηνηθεηηθά θαη δηθαζηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ησλ πεηζαξρηθψλ 

απνθάζεσλ, είλαη ηα αθφινπζα: 

Έλζηαζε
29

 

Ώζθείηαη θαηά:  

1) ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ησλ πεηζαξρηθψο πξντζηακέλσλ, εθηφο απηψλ πνπ νξίδνληαη 

ζην άξζξν 142 παξάγξαθνο 2 πεξίπησζε α΄ (Τπνπξγνχ, Αηνηθεηή ή Πξνέδξνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ λ.π.δ.δ) θαη ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 119 Τ.Κ (Α.. Ν.Π.Α.Α.).  Δ 

έλζηαζε αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ πξσηνβάζκηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

2) ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ έθξηλαλ ζε πξψην βαζκφ.  

Δ έλζηαζε αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ Αεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ. 

Έλζηαζε δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ:  

α) ν ππάιιεινο πνπ ηηκσξήζεθε 

β) ππέξ ηεο δηνίθεζεο ή ππέξ ηνπ ππαιιήινπ, θάζε πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο, νη πξφεδξνη 

ησλ Α, ν Τπνπξγφο θαζψο θαη ν Αηνηθεηήο ηεο Βζληθήο Ώξρήο Αηαθάλεηαο.   
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Οη απνθάζεηο ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ θξίλνπλ ζε πξψην βαζκφ ππφθεηληαη ζε 

έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ Αεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηνλ ππάιιειν πνπ 

ηηκσξήζεθε, ζηηο πεξηπηψζεηο επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηνπ πξνζηίκνπ απνδνρψλ 

ηεζζάξσλ (4) κελψλ θαη άλσ
30

, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηλήο πξνζηίκνπ 

απνδνρψλ απφ έλα (1) έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο, εθφζνλ θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ πεηζαξρηθνχ 

ζπκβνπιίνπ έρεη αζθεζεί έλζηαζε ππέξ ηεο δηνίθεζεο. ιεο νη απνθάζεηο ησλ πεηζαξρηθψλ 

ζπκβνπιίσλ πνπ θξίλνπλ ζε πξψην βαζκφ ππφθεηληαη ζε έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ 

Αεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, ππέξ ηεο δηνίθεζεο.   

Με ηελ έλζηαζε, ε πεηζαξρηθή ππφζεζε ειέγρεηαη πιήξσο θαηά λφκν θαη νπζία. Ώπνηειεί 

ελδηθνθαλή δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο 

αθχξσζεο. Δ έλζηαζε αζθείηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο ζηνλ ππάιιειν ή απφ ηελ πεξηέιεπζή ηεο ζηα 

φξγαλα πνπ δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ έλζηαζε. 

Σα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα θαη ην Αεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην δελ κπνξνχλ λα 

επηβάινπλ βαξχηεξε πνηλή απφ ηελ θαη‘ έλζηαζε θξηλφκελε αλ ε έλζηαζε αζθήζεθε απφ ηνλ 

ππάιιειν ή ππέξ ηνπ ππαιιήινπ. Ώλ ε έλζηαζε αζθήζεθε ππέξ ηεο Αηνίθεζεο, δελ κπνξνχλ 

λα επηβάινπλ ειαθξφηεξε πνηλή. ε πεξίπησζε πνπ αζθήζεθαλ ελζηάζεηο θαη απφ ηνλ 

ππάιιειν θαη ππέξ ηεο δηνίθεζεο, ην νηθείν  πκβνχιην ηηο θξίλεη απφ θνηλνχ θαη δελ 

δεζκεχεηαη σο πξνο ηελ πνηλή πνπ ζα επηβάιεη. 

Δ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

πεηζαξρηθήο απφθαζεο. Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίδεη γηα ηελ άκεζε 

εθηέιεζε ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εθηφο εάλ 

κε απηή έρεη επηβιεζεί ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ηνπ ππνβηβαζκνχ.
31

  

 

Πξνζθπγή
32

 

Αηθαίσκα πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο έρνπλ: 

                                                           
30 Οη απνθάζεηο ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ 9ε ΜαΎνπ 2013 θαη επηβάιινπλ ηηο 

πεηζαξρηθέο πνηλέο ηνπ ππνβηβαζκνχ θαη ηεο νξηζηηθήο παχζεο δελ ππφθεηληαη ζε έλζηαζε απφ ηνλ ππάιιειν 

πνπ ηηκσξήζεθε ελψπηνλ ηνπ Αεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ αιιά ζε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο. 

 
31

 Άρκρο 141, παρ.6, εδάφ. βϋ του ν. 3528/2007 
32

 Άρκρο 142 του ν. 3528/2007 
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1) νη κφληκνη ππάιιεινη θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Αεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ 

πνπ επηβάιινπλ ηηο πνηλέο ηνπ ππνβηβαζκνχ ή ηεο νξηζηηθήο παχζεο.  

2) ν Αηνηθεηήο ηεο Βζληθήο Ώξρήο Αηαθάλεηαο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΑΠ πνπ 

επηβάιινπλ ηηο πνηλέο ηεο πξνζσξηλήο παχζεο ή ηνπ ππνβηβαζκνχ κε αίηεκα ηελ επηβνιή ηεο 

πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο. 

 

Αηθαίσκα πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ Αηνηθεηηθνχ Βθεηείνπ έρνπλ νη ππάιιεινη θαηά: 

α) ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ, ηνπ Αηνηθεηή ή ηνπ Πξνέδξνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ Ν.Π.Α.Α. 

β) ησλ απνθάζεσλ ηνπ Αεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ πνπ επηβάιινπλ 

νπνηαδήπνηε πνηλή πιελ ηεο έγγξαθεο επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ απνδνρψλ ελφο (1) 

κελφο 

γ) ησλ απνθάζεσλ ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ επηβάιινπλ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ 

πξνζηίκνπ απνδνρψλ ελφο (1) κελφο έσο θαη ηεζζάξσλ (4) κελψλ θαηά ησλ νπνίσλ δελ 

κπνξνχλ λα αζθήζνπλ έλζηαζε.   

Δ πξνζεζκία θαη ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πεηζαξρηθήο 

απφθαζεο, κε εμαίξεζε ηηο πεηζαξρηθέο απνθάζεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο 

παχζεο ή ηνπ ππνβηβαζκνχ.  

Σν δηθαζηήξην, φηαλ θξίλεη χζηεξα απφ πξνζθπγή ηνπ ππαιιήινπ, δελ κπνξεί λα 

ρεηξνηεξεχεη ηε ζέζε ηνπ. 

 

Αίηεζε Αθχξσζεο 

Έλδηθν κέζν είλαη θαη ε αίηεζε αθπξψζεσο, κε ηελ νπνία, φκσο, ειέγρεηαη κφλν ε 

λνκηκφηεηα ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο (σο δηνηθεηηθήο πξάμεο). Δ αίηεζε αθπξψζεσο 

(ελψπηνλ ηνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο ή ηνπ Αηνηθεηηθνχ Βθεηείνπ) αζθείηαη απφ ηνλ 

ππάιιειν κφλν θαηά ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ, θαηά ησλ νπνίσλ δελ ζπγρσξείηαη 

άζθεζε ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο (δει. έλζηαζεο).   
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Δπαλάιεςε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο
33

 

Μπνξεί λα δεηεζεί απφ: α) ηνλ ππάιιειν, φηαλ έρεη εθδνζεί αζσσηηθή πνηληθή απφθαζε 

εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο  β) απφ ηνλ Τπνπξγφ, 

ην Α.. ηνπ Ν.Π.Α.Α. ή ην πληνληζηή Ώπνθεληξσκέλεο Αηνίθεζεο, φηαλ έρεη εθδνζεί 

θαηαδηθαζηηθή πνηληθή απφθαζε. 

Καηά ηελ επαλάιεςε, αλ έρεη εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή πνηληθή απφθαζε, κπνξεί λα επηβιεζεί 

αλψηεξε πνηλή απφ απηήλ πνπ είρε επηβιεζεί. Ώλ έρεη εθδνζεί αζσσηηθή πνηληθή απφθαζε, 

κπνξεί λα επηβιεζεί ειαθξφηεξε πνηλή ή λα αζσσζεί ν ππάιιεινο. 

Δθηέιεζε απφθαζεο
34

 

Δ ηειεζίδηθε πεηζαξρηθή απφθαζε είλαη ππνρξεσηηθά εθηειεζηή. Δ εθηέιεζε γίλεηαη απφ ηελ 

νηθεία ππεξεζία ή ην Ν.Π.Α.Α. Παξάιεηςε εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ζπληζηά πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα. Δ ηειεζίδηθε πεηζαξρηθή απφθαζε ηίζεηαη ζην πξνζσπηθφ κεηξψν ηνπ 

ππαιιήινπ. ε πεξίπησζε πνπ ν δησθφκελνο ππάιιεινο αζσσζεί ακεηάθιεηα, πεξίιεςε ηεο 

απφθαζεο αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν ή δεκνζηνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

 

Γηαγξαθή Πεηζαξρηθψλ Πνηλψλ
35

 

Αηαγξάθνληαη απηνδηθαίσο: 

 ε πνηλή ηεο επίπιεμεο κεηά ηξία (3) έηε απφ ηελ εθηέιεζε 

 ηνπ πξνζηίκνπ κεηά νρηψ (8) έηε 

 νη ινηπέο πνηλέο, εθηφο απφ ηηο πνηλέο ηεο νξηζηηθήο θαη πξνζσξηλήο παχζεο θαη ηνπ 

ππνβηβαζκνχ, κεηά δέθα (10) έηε, εθφζνλ θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ν 

ππάιιεινο δελ ηηκσξήζεθε κε άιιε πνηλή.   

 

Ο ρξφλνο ηεο δηαγξαθήο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εθηέιεζε ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο.  

Δ πνηλή πνπ δηαγξάθεηαη αθαηξείηαη απφ ην πξνζσπηθφ κεηξψν ηνπ ππαιιήινπ θαη δελ 

επηηξέπεηαη εθεμήο λα απνηειεί ζηνηρείν θξίζεο ηνπ.  

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 
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 Άρκρο 143 του ν.3528/2007 
34

 Άρκρο 144 του ν. 3528/2007 
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Αηνηθεηηθά κέηξα ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ 

ππεξεζία ζηελ πεξίπησζε δίσμεο ή ηηκσξίαο γηα ζνβαξά πνηληθά αδηθήκαηα ή πεηζαξρηθά 

παξαπηψκαηα είλαη: α) ε απηνδίθαηε αξγία, β) ε δπλεηηθή αξγία θαη γ) ε αλαζηνιή άζθεζεο 

θαζεθφλησλ. Σα κέηξα απηά ιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη 

ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ απνηεινχλ πεηζαξρηθέο πνηλέο.  

Απηνδίθαηε αξγία
36

 

Σίζεηαη απηνδίθαηα ζε αξγία: 

α) Ο ππάιιεινο ν νπνίνο ζηεξήζεθε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ειεπζεξία, χζηεξα απφ έληαικα 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο ή δηθαζηηθή απφθαζε, έζησ θαη αλ απνιχζεθε κε εγγχεζε. 

β) Ο ππάιιεινο ζηνλ νπνίν επηβιήζεθε ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο. Δ αξγία αξρίδεη απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο θαη ιήγεη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο 

άζθεζεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο ή ηελ εκέξα πνπ 

δεκνζηεχζεθε ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο, εθφζνλ έρεη αζθεζεί πξνζθπγή. 

γ) Ο ππάιιεινο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ αζθήζεθε πνηληθή δίσμε γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα 

θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

γελεηήζηαο δσήο. 

Ο ππάιιεινο επαλέξρεηαη απηνδίθαηα ζηα θαζήθνληά ηνπ, εάλ εθιείςεη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν έρεη ηεζεί ζε αξγία. 

Δ δηαπηζησηηθή πξάμε ζέζεο ζε αξγία ή επαλφδνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην γηα ην δηνξηζκφ 

φξγαλν. 

Γπλεηηθή αξγία
37

 

Ώλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο κπνξεί λα ηίζεηαη ζε αξγία ν ππάιιεινο, θαηά 

ηνπ νπνίνπ: 

α) Έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε γηα αδίθεκα ην νπνίν κπνξεί λα επηζχξεη ηελ έθπησζε απφ 

ηελ ππεξεζία. Βηδηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ην αδίθεκα ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο ν ππάιιεινο 

κπνξεί λα ηίζεηαη ζε αξγία εθφζνλ έρεη παξαπεκθζεί ζην αθξναηήξην γηα ην αδίθεκα απηφ. 

                                                           
36
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β) Έρεη αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε γηα παξάπησκα, ην νπνίν κπνξεί λα επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο 

νξηζηηθήο παχζεο ή 

γ) ππάξρνπλ απνρξψζεο ελδείμεηο γηα έθλνκε δηαρείξηζε, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε έθζεζε ηεο 

πξντζηακέλεο αξρήο ή αξκφδηνπ επηζεσξεηή. 

 

Αηαδηθαζία ζέζεο ζε δπλεηηθή αξγία 

Βθφζνλ ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ε ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ 

απνζηέιιεη εξψηεκα ζην αξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ 

ζε δπλεηηθή αξγία. Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην, κεηά απφ αθξφαζε ηνπ ππαιιήινπ,  

γλσκνδνηεί γηα ηε ζέζε ή κε ηνπ ππαιιήινπ ζε δπλεηηθή αξγία. Δ απφθαζε κε ηελ νπνία ν 

ππάιιεινο ηίζεηαη ζε δπλεηηθή αξγία ή επαλαθέξεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ 

νηθείν Τπνπξγφ ή ην αλψηαην κνλνκειέο φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Ν.Π.Α.Α. ή, αλ δελ ππάξρεη, 

απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ν.Π.Α.Α. 

Αηάξθεηα δπλεηηθήο αξγίαο 

Μεηά ηελ πάξνδν ελφο (1) έηνπο απφ ηε ζέζε ζε αξγία, ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην γλσκνδνηεί 

γηα ηε ζπλέρηζε ή κε ηεο αξγίαο, άιισο ε αξγία αίξεηαη. Δ δηεηία απνηειεί ην αλψηαην 

ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο ηεο δπλεηηθήο αξγίαο, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ε αξγία 

αίξεηαη απηνδηθαίσο.  

Έλαξμε θαη ιήμε δπλεηηθήο αξγίαο 

Δ αξγία αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ππάιιειν ηεο ζρεηηθήο πξάμεο. Ο ππάιιεινο 

επαλέξρεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο επαλαθνξάο ή απηνδίθαηα 

απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο πνηληθήο απφθαζεο πνπ δελ ζπλεπάγεηαη έθπησζε ή ηεο πεηζαξρηθήο 

απφθαζεο, ε νπνία δελ επηβάιιεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

δηεηίαο ζέζεο ζε δπλεηηθή αξγία. 

 

Αλαζηνιή θαζεθφλησλ 

 

Ώπνηειεί εμαηξεηηθφ δηνηθεηηθφ κέηξν πνπ δχλαηαη λα επηβιεζεί ζηνλ ππάιιειν ζε 

θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο επηηαθηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο  απφ ην αλψηαην 

κνλνπξφζσπν φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ θνξέα φπνπ ππεξεηεί  (Τπνπξγφ, Αηνηθεηή, 

Πεξηθεξεηάξρε, Αήκαξρν θ.ιπ.). Γηα ηελ επηβνιή ηνπ εθδίδεηαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
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ρσξίο ηε δηαηχπσζε γλψκεο ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ρσξίο αθξφαζε ηνπ 

ππαιιήινπ.   

Λφγσ ηνπ δπζκελνχο ραξαθηήξα ηνπ κέηξνπ θαη ηεο κε αθξφαζεο ηνπ ππαιιήινπ, ε 

ππεξεζία πξέπεη ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επηβνιήο αλαζηνιήο άζθεζεο 

θαζεθφλησλ θαη ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ ππάιιειν, λα δηαηππψζεη εξψηεκα ζην 

πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην γηα ηε ζέζε ή κε ηνπ ππαιιήινπ ζε δπλεηηθή αξγία. Σν πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην πξέπεη λα ζπλεδξηάζεη θαη λα γλσκνδνηήζεη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπ εξσηήκαηνο. Βάλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ην κέηξν ηεο 

αλαζηνιήο άζθεζεο θαζεθφλησλ αίξεηαη θαη ν ππάιιεινο επαλέξρεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπ.  

πλέπεηεο αξγίαο 

Ο ππάιιεινο ν νπνίνο ηειεί ζε θαηάζηαζε αξγίαο ή αλαζηνιήο άζθεζεο θαζεθφλησλ απέρεη 

απφ ηελ άζθεζε ησλ θχξησλ θαη παξεπφκελσλ θαζεθφλησλ ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αξγίαο 

ν ππάιιεινο ιακβάλεη ην ήκηζπ ησλ απνδνρψλ ηνπ.  

Τπνρξεσηηθή επηζηξνθή ηνπ ππνινίπνπ ησλ απνδνρψλ πθίζηαηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ν ππάιιεινο απαιιαγεί απφ θάζε πεηζαξρηθή επζχλε ή απνδεηρζεί αβάζηκε ε ππφλνηα γηα 

έθλνκε δηαρείξηζε. ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγήο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή 

ηηκσξίαο κε πεηζαξρηθή πνηλή θαηψηεξε απφ ηελ νξηζηηθή παχζε, κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ 

ππάιιειν, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπ,  ην ππφινηπν ή κέξνο ησλ απνδνρψλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ, 

κεηά απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

Βηδηθά ν ππάιιεινο ζηνλ νπνίν επηβιήζεθε ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο γηα ην παξάπησκα 

ηεο αδηθαηνιφγεηεο απνρήο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δελ δηθαηνχηαη θαζφινπ 

απνδνρέο αξγίαο.  
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2. Γέξνληαο Ώπ., Λχηξαο ., Παπιφπνπινο Πξ., ηνχηε Γι., ΦινγαΎηεο ., Αηνηθεηηθφ 

Αίθαην, εθδ. Ώλη. άθθνπιαο 2004. 

 

3. Γθέξηζνο ΐ., Πξεβεδνχξνπ Β., Ππξγάθεο Α., Κψδηθαο Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο, 

Βξκελεία θαη‘ Άξζξν, Ώζήλα, 2019 

 

4. Δαγτόγλου, Π., Γενικό Διοικθτικό Δίκαιο, 5θ ζκδοςθ, Αντ. άκκουλασ 2004 

 

5. Ααξακάξαο Κ., Μαπξνκνχζηαθνπ Ή., Παπαηφιηαο Ώ., Σδέκνο ΐ., Βζληθή ρνιή 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο & Ώπηνδηνίθεζεο, ΚΑ΄ Βθπαηδεπηηθή εηξά «Κνζκάο Φπρνπαίδεο», 

Βθπαηδεπηηθφ Βγρεηξίδην ηνπ Μαζήκαηνο: Καλφλεο θαη Ώξρέο Αηνηθεηηθήο Αξάζεο & 

Αηνηθεηηθή Αηαδηθαζία, Ώζήλα, 2016 

 

6. Βζληθή ρνιή Αεκφζηαο Αηνίθεζεο & Ώπηνδηνίθεζεο, ΚΓ΄ Βθπαηδεπηηθή εηξά 

«Αεκήηξηνο Σδαλάθεο»,  Βθπαηδεπηηθφ Βγρεηξίδην ηνπ 

Μαζήκαηνο:  "ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ  ΑΕΚΏΕΟ", Ώζήλα, 2020  

 

7. Κνπθάθεο Υξ., Μαληάηεο Γ.,  Ρνγθάθνπ Ώι.,   Υαξίηνπ η. ΐ., Γήζεο ., «Ώξρέο θαη 

Σερληθέο Αηελέξγεηαο Έλνξθεο Αηνηθεηηθήο Βμέηαζεο (Β.Α.Β.) θαη Πξνθαηαξθηηθήο 

Βμέηαζεο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (Τ.Κ.).», ΒΚΑΑΏ θαη HAUS ηεο Φηλιαλδίαο 

 

8. Κηηζηάθε . – Κνλδχιεο ΐ. – Σδηξάθε Β. (επηκ.), Τπαιιειηθφο Κψδηθαο, Βξκελεία 

θαη‘ άξζξν, Ώζήλα, 2018 

 

9. Καλνληζκφο Βπηθνηλσλίαο Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, (Αεχηεξε Έθδνζε, 

πκπιεξσκέλε), Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ, Γεληθή Γξακκαηεία Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, 

Αηεχζπλζε Ώπινχζηεπζεο Αηαδηθαζηψλ & Παξαγσγηθφηεηαο, Βζληθφ Σππνγξαθείν, Ώζήλα, 

2003   
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10. Μελαθάθε η., Παζζάο Π., Πξεβεδάλνπ Κ., πειησηφπνπινο Ε., Αεκνζηνυπαιιειηθφ 

Αίθαην, Βθπαηδεπηηθφ Βγρεηξίδην, Βζληθή ρνιή Αεκνζίαο Αηνίθεζεο & Ώπηνδηνίθεζεο, 

ΚΣ΄ Βθπαηδεπηηθή εηξά, Κνηλή Φάζε πνπδψλ, Ώζήλα, 2019 

 

11. Παζζάο Π., Αεκφζηα Έγγξαθα θαη Ρπζκίζεηο, Βθπαηδεπηηθφ Βγρεηξίδην, Βζληθή ρνιή 

Αεκνζίαο Αηνίθεζεο & Ώπηνδηνίθεζεο,  Κΐ΄ Βθπαηδεπηηθή εηξά, Ώ΄ Βηδηθή Φάζε πνπδψλ, 

Ώζήλα, 2013 

 

12. Πξεβεδνχξνπ Β., εκεηψζεηο Γεληθνχ Αηνηθεηηθνχ Αηθαίνπ 

https://www.prevedourou.gr/category/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE

%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-

%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-

%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1/ 

 

13. θνπξήο ΐ., Σάρνο Ώ., Βηδηθφ Αηνηθεηηθφ Αίθαην - Αεκνζηνυπαιιειηθφ Αίθαην, 

εθδφζεηο άθθνπια, Θεζζαινλίθε 1996 

 

14. πειησηφπνπινο Βπ., Βγρεηξίδην Αηνηθεηηθνχ Αηθαίνπ (Βλδέθαηε Έθδνζε), Βθδφζεηο 

Ώλη. Ν. άθθνπια, Ώζήλα-Κνκνηελή 2002 

 

15. ηξάλεο Α., Αηνηθεηηθφ Αίθαην θαη Θεζκνί, Παξαδφζεηο Μαζεκάησλ ζην ΠΜ 

Αεκφζηα Αηνίθεζε-Αεκφζην Μάλαηδκελη, ΠΏΑΏ, Ώθαδεκ. Έηνο 2020-2021 

 

16. ηξάλεο Α., Παξαδφζεηο ζην Μάζεκα «ΒΡΓΏΕΏΚΒ ΥΒΒΕ & ΘΒΜΟΕ», ΠΜ 

Αεκφζηα Αηνίθεζε – Αεκφζην Μάλαηδκελη, ΠΏΑΏ, Ώθαδεκ. Έηνο 2019-2020 

 

17. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, «Βηδηθή Έθζεζε: Ώζηηθή επζχλε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Ώπηνδηνίθεζεο - Δ πεξίπησζε πιηθψλ δεκηψλ ζε νρήκαηα απφ αλσκαιίεο ηνπ νδνζηξψκαηνο 

ή άιιεο παξεκθεξείο αηηίεο», Ώζήλα, Ννέκβξηνο 2004 

 

18. Σάρνο Ώ.Ε. – πκεσλίδεο Ε.Λ., «Βξκελεία Τπαιιειηθνχ Κψδηθα», άθθνπιαο, 2007 

  

19. Σάρνο, Ώ. Ε., Βιιεληθφ δηνηθεηηθφ δίθαην, 7ε έθδνζε, Βθδφζεηο άθθνπια, Ώζήλα - 

Θεζζαινλίθε, 2003 

 

https://www.prevedourou.gr/category/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1/
https://www.prevedourou.gr/category/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1/
https://www.prevedourou.gr/category/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1/
https://www.prevedourou.gr/category/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1/
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20. Σάρνο, Ώ. Ε., Κψδηθαο Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο (λ.2690/1999), Βθδφζεηο άθθνπια, 

Ώζήλα - Θεζζαινλίθε, 2000 

21. Σδέκνο ΐ., «Δ κεηαξξχζκηζε ηνπ Κψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο», ζην Ώληψλεο 

Μαθξπδεκήηξεο-Βπγελία Πξεβεδνχξνπ-Υξήζηνο Αεηζαξίδεο- Μαξία-Διηάλα Πξαβίηα 

(επηκ.) Ώλαδηνξγάλσζε ηεο Αηνίθεζεο θαη ηνπ Κξάηνπο ζηε κεηά ην «Μλεκφλην» Βπνρή, 5ν 

ΤΝΒΑΡΕΟ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΧΝ ΒΠΕΣΔΜΟΝΧΝ, Ώζήλα, 2015 

 

22. Τπνπξγείν Αηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε,  ρέζεηο Αεκνζίσλ Τπαιιήισλ θαη Πνιηηψλ, Οδεγφο Οξζήο 

Αηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο,  Βζληθφ Σππνγξαθείν, Ώζήλα, 2012  (πληαθηηθή Οκάδα: 

Καξαράιηνο Μ., Νηηληαθφο Ε., Πξεβεδάλνπ, Κ., Πξσηνπαπάο Μ., Βπηκέιεηα: παλνχ Κ., 

Μπεξγειέ Βπ., Παπαδεκεηξφπνπινο Α., ΐαζηιείνπ Βπ., Ώλησλφπνπινο Θ.) 

 

23. Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο, Γεληθή 

Γξακκαηεία Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Διεθηξνληθήο Αηαθπβέξλεζεο, πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε,  

Οδεγφο Καιήο πκπεξηθνξάο Αεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Βζληθφ Σππνγξαθείν, Ώζήλα 

 

ΥΒΣΕΚΟ ΝΟΜΟΘΒΣΕΚΟ ΠΛΏΕΕΟ 

1. «χληαγκα ηεο Βιιάδαο» (Ώ΄, 211/ 24.12.2019) 

2. Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Αηθαησκάησλ ηεο ΒΒ (2016/C 202/02) 

3. λ. 4398/1929 «Πεξί θπξψζεσο θαη ηξνπνπνηήζεσο ηεο απφ 18 Μαξηίνπ 1926 

πληαθηηθήο Ώπνθάζεσο πεξί νξγαληζκνχ ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ» (Ώ΄ 308) 

4. λ.δ. 4434/1964 «Πεξί ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ αθνξσζψλ εηο ηελ ιεηηνπξγίαλ ηνπ 

Εδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ» (Ώ΄ 217) 

5. λ. 1268/1982 «Γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ώλσηάησλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ» 

(Ώ΄ 87) 

6. λ. 1566/1985 «Ανκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Αεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ΄ 167) 

7. λ. 1599/1986 «ρέζεηο Κξάηνπο Πνιίηε, θαζηέξσζε λένπ ηχπνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ΄ 75) 

8. λ. 1946/1991 «Γεληθά Ώξρεία ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ΄69) 
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9. λ. 2233/1994 «Ρχζκηζε ζεκάησλ εμεηάζεσλ κεηεγγξαθψλ θνηηεηψλ εμσηεξηθνχ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ΄ 141) 

10. λ. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ΄45) 

11. λ. 3149/2003 «Βζληθή ΐηβιηνζήθε ηεο Βιιάδαο, Αεκφζηεο ΐηβιηνζήθεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Ώ΄141) 

12. λ. 3230/2004 (44, Ώ΄) «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο Αηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

13. λ. 3242/2004 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο, ηε 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο ΟΣΏ» (Ώ΄102) 

14. λ. 3432/2006 «Ανκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Βθθιεζηαζηηθήο Βθπαίδεπζεο» (Ώ΄14) 

15. λ. 3528/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Αεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Αηνηθεηηθψλ 

Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Α.Α. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ΄ 26) 

16. λ. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Αεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ» (Ώ΄143) 

17. λ. 3699/2008 «Βηδηθή Ώγσγή θαη Βθπαίδεπζε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» (Ώ΄199) 

18. λ. 3812/2009 «Ώλακφξθσζε ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Ώ΄ 234) 

19. λ. 3861/2010 «Βλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Αηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» ( Ώ΄112) 

20. λ. 4009/2011 «Ανκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη 

δηεζλνπνίεζε ησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ» (Ώ΄195) 

21. λ. 4055/2012 «Αίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο» (Ώ΄ 51) 

22. λ.4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Αίθαην Αεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Αηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Αεκνζίνπ Αηθαίνπ» (Ώ΄54) 

23. λ. 4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Αεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

2013−2016 − Βπείγνληα Μέηξα Βθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Αεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013−2016» (Ώ΄222) 



Κεφ. 0- Βιβλιογραφία 273 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

24. λ. 4210/2013 «Ρπζκίζεηο Τπνπξγείνπ Αηνηθεηηθήο Ώλαζπγθξφηεζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Ώ΄254) 

25. λ. 4325/2015  «Βθδεκνθξαηηζκφο ηεο Αηνίθεζεο – Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο 

θαη Διεθηξνληθή Αηαθπβέξλεζε. Ώπνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ΄47)  

26. λ. 4354/2015 «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Αεκνζίνπ, ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Ώ.) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Αεκνζίνπ (Ν.Π.Α.Α.) θαη Εδησηηθνχ Αηθαίνπ (Ν.Π.Ε.Α.), θαζψο θαη ησλ Α.Β.Κ.Ο. 

ηνπ θεθ. Ώ΄ ηνπ λ. 3429/2005 (Ώ΄ 314) θαη άιιεο κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο» (Ώ΄176) 

27. λ. 4369/2016 «Βζληθφ Μεηξψν Βπηηειηθψλ ηειερψλ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, 

βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ θαη επηινγήο 

πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα − αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Αεκφζηαο Αηνίθεζεο) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ΄33) 

28. λ. 4386/2016 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ΄83) 

29. λ. 4440/2016 «Βληαίν χζηεκα Κηλεηηθφηεηαο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε θαη ηελ Σνπηθή 

Ώπηνδηνίθεζε, ππνρξεψζεηο ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνξίδνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 8 

ηνπ N. 4369/2016, αζπκβίβαζηα θαη πξφιεςε ησλ πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Ώ΄224 ) 

30. λ. 4590/2019 «Βλδπλάκσζε Ώλψηαηνπ πκβνπιίνπ Βπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

(Ώ..Β.Π.), ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Ώ΄17) 

31. λ. 4610/2019 «πλέξγεηεο Παλεπηζηεκίσλ θαη Σ.Β.Ε., πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, πεηξακαηηθά ζρνιεία, Γεληθά Ώξρεία ηνπ Κξάηνπο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Ώ΄70) 

32. λ. 4620/2019 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Αηθνλνκίαο» (A΄ 96) 

33. λ. 4622/2019 «Βπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο 

Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο»(A΄ 133) 

34. λ. 4727/2020 «Φεθηαθή Αηαθπβέξλεζε (Βλζσκάησζε ζηελ Βιιεληθή Ννκνζεζία ηεο 

Οδεγίαο (ΒΒ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΒΒ) 2019/1024) Διεθηξνληθέο Βπηθνηλσλίεο 

(Βλζσκάησζε ζην Βιιεληθφ Αίθαην ηεο Οδεγίαο (ΒΒ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Ώ΄184) 

35. λ. 4823/2021 «Ώλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ, ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Ώ΄136) 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ  

1 Ώηηηνινγηθή Έθζεζε Ν.3528/2007 

2 Ώηηηνινγηθή Έθζεζε Ν.4057/2012 
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3 Ώηηηνινγηθή Έθζεζε Ν.4210/2013 

4 Ώηηηνινγηθή Έθζεζε Ν.4440/2016 

ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ  

1 π.δ.162/1979 «Πεξί εθθαζαξίζεσο ησλ Ώξρείσλ ησλ Αεκνζίσλ Τπεξεζηψλ» (Ώ΄42) 

2 π.δ. 768/1980 «Πεξί εθθαζαξίζεσο ησλ Ώξρείσλ ησλ Ν.Π.Α.Α.» (Ώ΄186) 

3 π.δ. 87/1981 «Πεξί εθθαζαξίζεσο ησλ Ώξρείσλ ησλ Α.Τ. θαη Ν.Π.Α.Α.» (Ώ΄27)   

4 π.δ. 480/1985 «Βθθαζάξηζε ησλ Ώξρείσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο 

θαη ησλ Εδξπκάησλ, Ν.Π.Α.Α. θαη ζπλδέζκσλ απηψλ» (Ώ΄173) 

5 π.δ. 47/2006 «ξγαλα θαη δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» (Ώ΄ 48) 

ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ 

1.  2000706/13/0039/26-1-1994 «Βθπνίεζε θηλεηψλ πξαγκάησλ Φνξέσλ ηνπ Αεκνζίνπ 

Σνκέα απφ ηνλ ΟΑΑΤ» (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο) 

2.  ΑΕΏΑΠ/Ώ1/2523/4-2-1999 (ΤΠΒΑΑΏ, Γεληθή Γξακκαηεία Αεκφζηαο Αηνίθεζεο) 

«Αηαθίλεζε εγγξάθσλ κεηαμχ δεκνζίνπ, Ν.Π.Α.Α., Ο.Σ.Ώ. θαη ηδησηψλ κε ειεθηξνληθά 

κέζα» 

3.  ΑΕΏΑΠ/3753/19-2-2001 (ΤΠΒΑΑΏ, Γεληθή Γξακκαηεία Αεκφζηαο Αηνίθεζεο) 

«Διεθηξνληθή Αηνίθεζε» 

4.  ΑΕΏΑΠ/Ώ1/8249/10-4-2001 (ΤΠΒΑΑΏ, Γεληθή Γξακκαηεία Αεκφζηαο Αηνίθεζεο) 

«Καηαρψξηζε, αξρεηνζέηεζε θ.ιπ. έγγξαθσλ κελπκάησλ πνπ δηαθηλνχληαη κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν» 

5.  ΑΕΏΑΠ/Ώ1/22122/18-10-2001 (ΤΠΒΑΑΏ, Γεληθή Γξακκαηεία Αεκφζηαο Αηνίθεζεο) 

«Διεθηξνληθφ Πξσηφθνιιν – Οδεγίεο Υξήζεο» 

6.  ΑΕΏΑΠ/22391/23-10-2001 (ΤΠΒΑΑΏ, Γεληθή Γξακκαηεία Αεκφζηαο Αηνίθεζεο) 

«Βθθαζάξηζε ησλ Ώξρείσλ» 

7. ΑΕΠΠ/Φ.2.9/23/νηθ.1386/20-1-2010 (Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ, Ώπνθέληξσζεο &  Δι. 

Αηαθπβέξλεζεο,   Γεληθή Γξακκαηεία Αεκφζηαο Αηνίθεζεο) «Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3812/2009» 

8. ΑΕΑΏΑ/Φ51/683/νηθ.15718/5-8-2011 (ΤΑΜΔΑ) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ άδεηα άλεπ 

απνδνρψλ θαη ηελ κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο» 

9. ΑΕΏΑΠ/Φ.ΐ.6/18460/15.9.2011 (ΤΑΜΔΑ) «Λήςε κέηξσλ γηα ηε δηαθχιαμε ησλ 

αξρείσλ ηνπ Αεκνζίνπ ησλ ΟΣΏ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» 

10. ΑΕΑΏΑ/Φ.69/51/νηθ.34813/27.12.2013 (ΤΑΜΔΑ,) «Ρπζκίζεηο επί ζεκάησλ 

αμηνπνίεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ λ.4210/2013 (ΦΒΚ 254/Ώ΄)» (ΏΑΏ: ΐΛΓΑΥ-ΠΦΦ) 
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11. ΑΕΑΏΑ/Φ. 69/ 55 / 9899/15-4-2014 (ΤΑΜΔΑ), «Με αλαζηνιή έλνξθεο δηνηθεηηθήο 

εμέηαζεο» (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΧ-ΧΧ5) 

12. ΑΕΑΏΑ/Φ.69/ 72 /νηθ. 31510/7.10.2015 (Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ θαη Αηνηθεηηθήο 

Ώλαζπγθξφηεζεο), «Άκεζεο ελέξγεηεο ησλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δπλεηηθήο 

αξγίαο» (ΏΑΏ: 6Ώ20465ΦΘΒ-ΦΣΓ) 

13. ΑΕΑΏΑ/Φ.69/ 76 /νηθ. 40155/30.12.2015 (Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ θαη Αηνηθεηηθήο 

Ώλαζπγθξφηεζεο), «Βλεκέξσζε γηα ηελ έθδνζε ηεο ππ΄ αξηζ. 244/2015 Γλσκνδφηεζεο ηνπ 

Β‘ Σκήκαηνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζρεηηθά κε ηηο απνδνρέο θαηά ηε 

δηάξθεηα αλαζηνιήο άζθεζεο θαζεθφλησλ» (ΏΑΏ: 78Φ1465ΦΘΒΛ-Λ47)  

14. ΑΕΑΏΑ/Φ.69/103/νηθ. 1422/8.1.2020, (ΤΠΒ) «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηε δηελέξγεηα 

Έλνξθεο Αηνηθεηηθήο Βμέηαζεο (Β.Α.Β.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 126 ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα (λ.3528/2007), φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρχεη» (ΏΑΏ: Χ1Γ046ΜΣΛ6-Ο9Π) 

 

Εζηνζειίδεο: 

www.asep.gr 

www.apografi.gr 

www.ydmed.gr 

www.minadmin.gov.gr  

https://diavgeia.gov.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asep.gr/
http://www.apografi.gr/
http://www.ydmed.gr/
http://www.minadmin.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
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5 Φεθηαθέο Γεμηφηεηεο ζηε Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

θνπφο 

θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη ε απφθηεζε βαζηθψλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο ζηελ δηαρείξηζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ηδηαίηεξα φηαλ απηή βξίζθεηαη ζε άιιε 

ρψξα. 

Πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα  

Με ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο ελφηεηαο νη εθπαηδεπφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 Υξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

 Υξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλα εξγαιεία επηθνηλσλίαο. 

 Φεθηνπνηνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα 

 Υξεζηκνπνηνχλ πιαηθφξκεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο γηα εθπαίδεπζε 

θαη δηδαζθαιία. 

Λέμεηο θιεηδηά 

επηθνηλσλία, δηαδίθηπν, ςεθηνπνίεζε, δηαρείξηζε αξρείσλ, ζχγρξνλε εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε,  αζχγρξνλε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ηειεθπαίδεπζε, ειεθηξνληθή κάζεζε 

Δηζαγσγή 

ΐαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ηελ επίζπεπζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηνπο πνιίηεο ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηεο αζθαινχο επηθνηλσλίαο θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, απνηειεί ε πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο θαη 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη 

κεηαμχ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη πνιηηψλ. Θεσξείηαη ινηπφλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ε 

απφθηεζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο απφ ηα ζηειέρε ηεο 

δηνίθεζεο.  
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5.1 Δξγαιεία ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο 

5.1.1 Ζ Δπηθνηλσλία ζην δηαδίθηπν. 

Δ ιέμε Αηαδίθηπν, (Interconnected Network - Internet)  πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο 

Αηαζχλδεζε Αηθηχσλ θαη αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλα παγθφζκην δίθηπν έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη 

λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο. ηα Ώγγιηθά ε ιέμε Internet πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο 

International Network πνπ ζεκαίλεη Αηεζλέο Αίθηπν Τπνινγηζηψλ. 

Σν δηαδίθηπν παξνκνηάδεηαη κε κηα «ππεξιεσθφξν πιεξνθνξηψλ». Καζεκεξηλά δηαθηλνχληαη 

πιήζνο δεδνκέλσλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή – θείκελα , εηθφλεο , ήρνη, κνπζηθή, βίληεν – 

θέξλνληαο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή καο έλα ηεξάζηην αξηζκφ ςεθηαθψλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο..  ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη κηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

Αηαδηθηχνπ, φπνπ δηαζπλδένληαη Αίθηπα Σνπηθήο Βκβέιεηαο (Local Area Networks  - LANs) 

κε Αίθηπα Βπξείαο Βκβέιεηαο (Wide Area Networks - WANs).  

 

ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε Γηαδηθηχνπ 

Οη απαξρέο ηνπ Αηαδηθηχνπ εληνπίδνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζην 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα APRANET (Advanced Research Projects Agency Network) ηεο 

νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο ησλ Δ.Π.Ώ. θνπφο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο απνθεληξσκέλνπ 

δηθηχνπ κε ζπλερή ξνή επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηψλ. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ απφ ερζξηθέο ελέξγεηεο, νη ππφινηπνη θφκβνη ζα έπξεπε λα 
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ζπλερίδνπλ ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Γη‘ απηφ ε αξρηηεθηνληθή ηνπ APRANET ήηαλ κε 

ηεξαξρηθή, ρσξίο ηελ χπαξμε θεληξηθνχ ζεκείνπ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο, δηφηη ζε πεξίπησζε 

πιήγκαηνο ζην θεληξηθφ θφκβν, απηφ ζα ζήκαηλε ηελ θαηάξξεπζε φινπ ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ 

επηθνηλσληψλ.  Σν ζεκεξηλφ Αηαδίθηπν έρεη απηή ηε κε ηεξαξρηθή θαη απνθεληξσκέλε 

δνκή. 

 

Γεσγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ  APRANET (επηέκβξηνο 1973) 

Πιένλ, ην Αηαδίθηπν έρεη θεξδίζεη ηελ πξσηνθαζεδξία ζηε κεηάδνζε θαη αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, 

εθεκεξίδεο, ηαρπδξνκείν θνθ.). Πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ, φπσο ν Παγθφζκηνο 

Εζηφο (World Wide Web -WWW), ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ε  ηειεθσλία κέζσ Internet 

(mobile internet), νη πιαηθφξκεο δηαζθέδαζεο (entertainment platforms),  νη online  

εκπνξηθέο ππεξεζίεο φισλ ησλ εηδψλ θα. Οη απμαλφκελεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ε 

επέθηαζε ηεο αγνξάο θαη  ε έληνλε θπθινθνξία ηεο πιεξνθνξίαο ζην Αηαδίθηπν 

θαηαδεηθλχνπλ ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Υσξίο ην 

Αηαδίθηπν, ν θφζκνο δε ζα ήηαλ ν ίδηνο. Οη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία κπνξνχλ λα ην 

επηβεβαηψζνπλ! 

Δ ππνδνκή ηνπ Αηαδηθηχνπ απνηειείηαη απφ πιηζκηθφ ή αιιηψο πιηθφ (hardware)  θαη 

ινγηζκηθφ (software). Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηχνπ απαηνχληαη ζπζθεπέο, κέζα 

ζχλδεζεο θαη ππεξεζίεο. Οη ζπζθεπέο κπνξεί λα είλαη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο, θηλεηά 

ηειέθσλα, tablets, εμππεξεηεηέο (servers),  δξνκνινγεηέο (routers), κεηαγσγείο (switches), 

έμππλεο νηθηαθέο ζπζθεπέο  θ.α. Σα κέζα ζχλδεζεο πεξηιακβάλνπλ θαιψδηα UTP, νπηηθέο 

ίλεο, νκναμνληθά θαιψδηα αιιά θαηειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 
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αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ. Οη ππεξεζίεο ηνπ Αηαδηθηχνπ είλαη πνιιέο, κε δεκνθηιέζηεξεο 

ηνλ Παγθφζκην Εζηφ (www) θαη ην ειεθηξνληθφ.  

Οη ππεξεζίεο Αηαδηθηχνπ καο επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε έλα ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ. 

ηνλ φξν «πιεξνθνξία ζπκπεξηιάβάλεηαη θείκελν, γξαθηθά, ήρν, video αιιά θαη 

πξνγξακκαηηζηηθφ θψδηθα. Οη ππεξεζίεο ηνπ Αηαδηθηχνπ δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο γεληθέο 

θαηεγνξίεο:  

(i) ππεξεζίεο επηθνηλσληψλ (communication services),  

(ii) (ii) ππεξεζίεο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο (information retrieval services),  

(iii) (iii) ππεξεζίεο Web (web services) θαη  

(iv) (iv) ππεξεζίεο Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (World Wide Web) (Tutorials point, Internet 

technologies). 

ηηο ππεξεζίεο  επηθνηλσλίαο αλήθνπλ: 

 ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) 

 νη ππεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ζε κηα ζπζθεπή απφ κηα άιιε (ππεξεζίεο 

telnet, ssh) 

 νη ππεξεζίεο άκεζεο αληαιιαγήο κελπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

(Instant Messaging) 

 ε ππεξεζία κεηάδνζεο θσλήο κέζσ πξσηνθφιινπ Αηαδηθηχνπ 

(Voice over Internet Protocol - VoIP) 

ηηο ππεξεζίεο  αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο αλήθεη ε ππεξεζία κεηαθνξάο αξρείσλ (File 

Transfer Protocol- FTP), κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο κπνξεί λα κεηαθεξζνχλ αξρεία απφ κηα 

ζπζθεπή ηνπ δηαδηθηχνπ ζε κηα άιιε. 

Οη ππεξεζίεο Web επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη  αληαιιαγή δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ (applications) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε δηαθνξεηηθνχο θφκβνπο 

ηνπ Αηαδηθηχνπ. Καζηζηνχλ δπλαηή ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ ησλ εθαξκνγψλ ζε 

ζπκκφξθσζε κε αλαγλσξηζκέλα πξφηππα θαη ηερλνινγίεο (π.ρ. XML, SOAP θα.) 

Οη ππεξεζίεο Παγθφζκηνπ Ηζηνχ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε έγγξαθα (ηζηνζειίδεο – web 

pages) πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε δηάθνξνπο servers ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη ηζηνζειίδεο 

κπνξεί λα πεξηέρνπλ θείκελν, γξαθηθά, ήρν, video ή ππεξζπλδέζκνπο (hyperlinks) πνπ 

νδεγνχλ ζε άιιεο ηζηνζειίδεο (δεο ελφηεηα «θάικα! Σν αξρείν πξνέιεπζεο ηεο 

λαθνξάο δελ βξέζεθε.»). 
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Ο ππεξζχλδεζκνο (hyperlink) είλαη ζχλδεζε ή παξαπνκπή απφ κηα ηζηνζειίδα ζε θάπνηα 

άιιε (ή απφ έλα ζεκείν ζε θάπνην άιιν ηεο ίδηαο ηζηνζειίδαο) Πξφθεηηαη θνκκάηη 

πιεξνθνξίαο (π.ρ. θείκελν, εηθφλα, ήρνο) θξχβεη εληνιή κεηάβαζεο ηνπ ρξήζηε ζε άιιε 

ηζηνζειίδα. πλήζσο είλαη κηα ιέμε ή θξάζε, κε κπιε ππνγξάκκηζε ζηελ νπνία ν ρξήζηεο 

θάλεη θιηθ γηα λα κεηαθεξζεί ζην ζεκείν πξννξηζκνχ (Wikipedia, Hyperlink). 

Σν ππεξθείκελν (hypertext) είλαη ειεθηξνληθφ θείκελν ην νπνίν πεξηέρεη ππεξζπλδέζκνπο, 

δειαδή παξαπνκπέο ζε άιια ειεθηξνληθά θείκελα ζηα νπνία κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ν 

ρξήζηεο (Wikipedia, Hypertext). 

Οη δχν παξαπάλσ έλλνηεο επηηξέπνπλ έλα κε γξακκηθφ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Ο ρξήζηεο επηιέγεη πνην κνλνπάηη πινήγεζεο ζα αθνινπζήζεη θάλνληαο θιηθ ζηνπο 

δηαζέζηκνπο ππεξζπλδέζκνπο, ρσξίο λα είλαη αλαγθαζκέλνο λα δηαβάζεη ζηε ζεηξά 

(γξακκηθά) ην έλα έγγξαθν κεηά ην άιιν πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη. 

Μία άιιε έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δηαδίηπν είλαη ε έλλνηα ηνπ πξσηνθφιινπ.  Δ έλλνηα 

ηνπ πξσηνθφιινπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή αθνξά έλα ζχλνιν θαλφλσλ ηνπο νπνίνπο ηα 

εκπιεθφκελα κέξε νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ. Μηιάκε γηα δηπισκαηηθφ πξσηφθνιιν, γηα 

ηαηξηθφ πξσηφθνιιν, πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο θνθ. ελλνψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα έρεη επηηπρή θαηάιεμε έλα έξγν ή κία δξαζηεξηφηεηα. 

Σν πξσηφθνιιν HTTP ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν νξγάλσζεο πειάηε – εμππεξεηεηή (client- 

server model), ζχκθσλα κε ην νπνίν (Wikipedia, Client-server model): 

 Ο πειάηεο ζπλδέεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή ζηνλ νπνία είλαη απνζεθεπκέλε ε ηζηνζειίδα 

ελδηαθέξνληνο 

 Ο πειάηεο ππνβάιεη αίηεκα  πξνζπέιαζεο ηεο ηζηνζειίδαο ζηνλ εμππεξεηεηή. 

 Ο εμππεξεηεηήο απαληά ζην αίηεκα θαη ζηέιλεη «πίζσ» ζηνλ πειάηε ηελ ηζηνζειίδα 

ελδηαθέξνληνο. 

Γηα απηφ, φηαλ ν ρξήζηεο επηζθέπηεηαη κηα ηζηνζειίδα, ζα παξαηεξήζεη φηη  ε δηεχζπλζε ηεο 

ηζηνζειίδαο αξρίδεη κε ην αθξσλχκην http. 
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Αλαγξαθή HTTP ζε δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο 

ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ ρηιηάδεο εμππεξεηεηέο νη νπνίνη θηινμελνχλ ρηιηάδεο ηζηνζειίδεο. Ο 

εληνπηζκφο θαη ε πξνζπέιαζε ηεο θάζε ηζηνζειίδα ελδηαθέξνληνο γίλεηαη κέζσ ηνπ  εληαίνπ 

εληνπηζηή πφξνπ (Uniform Resource Locator- URL). To URL, θνηλψο κηα δηεχζπλζε ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, αλαθέξεηαη ζε έλα πφξν ηνπ Παγθφζκηνπ Εζηνπ  (web resource). Δ 

ηζηνζειίδα πνπ επηζπκεί λα δεη έλαο ρξήζηεο είλαη έλαο ηέηνηνο πφξνο. Σν URL πξνζδηνξίδεη, 

επνκέλσο, ηε ηνπνζεζία ηνπ εμππεξεηεηή ζην Αηαδίθηπν ζηελ νπνία είλαη απνζεθεπκέλε ε 

ηζηνζειίδα ελδηαθέξνληνο. 

 

Παξάδεηγκα URL 

Σν URL https://www.ypes.gr/stoicheia-epikoinonias/ αλαιχεηαη ζηα αθφινπζα κέξε: 

https://www.ypes.gr/stoicheia-epikoinonias/
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Αλάιπζε κεξψλ URL 

Μέξνο ηνπ URL Ση δειψλεη 

https Πξφθεηηαη γηα ηελ αζθαιή έθδνζε ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP 

(HTTP secure). 

 Βίλαη κεηαγελέζηεξε ηεο αξρηθήο έθδνζεο HTTP, ζηελ 

νπνία δηαζθαιίδεηαη ε θξππηνγξάθεζε ηεο επηθνηλσλίαο 

πειάηε - εμππεξεηεηή 

www Αειψλεη ηελ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο «Παγθφζκηνο Εζηφο» ηνπ 

δηαδηθηχνπ 

ypes Αειψλεη εμππεξεηεηή πνπ αλήθεη ζην Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ 

gr Αειψλεη φηη ν εμππεξεηεηήο αλήθεη ζηελ Βιιάδα 

/stoicheia-epikoinonias/ Αειψλεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπ.Βζσηεξηθψλ ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην 

Τπνπξγείν 

 

πσο θαηαιβαίλνπκε ην URL έρεη κηα δνκή θαη θαζέλα απφ ηα κέξε ηνπ δειψλεη θάηη 

ζπγθεθξηκέλν. Παξαδείγκαηα ζπλεζηζκέλσλ θαηαιήμεσλ URL είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Αλάιπζε κεξψλ URL 

Καηαιήμεηο URL Ση δειψλνπλ 

.com 

 

εκπνξηθή επηρείξεζε  

.org: κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο  

.edu: εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο 
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.mil: ζηξαηησηηθφο νξγαληζκφο 

.gov: θπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο 

.de: site ηεο Γεξκαλίαο 

.eu: Βπξσπατθή Έλσζε 

 

Μηα ηζηνζειίδα απνζεθεχεηαη ζε θάπνην απνκαθξπζκέλν, ζπλήζσο, server θαη απνζηέιιεηαη 

ζηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε κε ηε βνήζεηα ηνπ http πξσηνθφιινπ. Ώπηφ πνπ απνζηέιιεηαη 

σζηφζν είλαη πξνγξακκαηηζηηθφο θψδηθαο (ζε γιψζζα HTML), ν νπνίνο δελ είλαη 

θαηαλνεηφο απφ ην επξχ θνηλφ. Γη‘ απηφ απαηηείηαη ν θπιινκεηξεηήο (browser) ή 

πξφγξακκα πεξηήγεζεο ηζηνζειίδσλ (Wikipedia, Web_browser). 

Ο θπιινκεηξεηήο είλαη εθαξκνγή ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπεη ηελ πξνβνιή ηεο ηζηνζειίδαο 

ελδηαθέξνληνο ζηελ ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε ψζηε λα είλαη θαηαλνεηή θαη εχιεπηε. Yπάξρνπλ 

αξθεηνί θπιινκεηξεηέο. Οη πην δεκνθηιείο παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

Γεκνθηιείο θπιινκεηξεηέο 

Φπιινκεηξεηήο Ολνκαζία Δηαηξία  παξαγσγήο Μεξίδην ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά
* 

 

Chrome Google 80,3% 

 

Firefox Mozilla 9,6% 

 

Edge
** 

Microsoft
 

3,6% 



Κεφ. 5- Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ 284 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
*
ηνηρεία Ώπξηιίνπ 2019  

(Πεγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Web_browser#cite_note-2) 

**
Ώληηθαηέζηεζε ηνλ Internet Explorer, o νπνίνο ζηαδηαθά απνζχξεηαη.

 

  

5.1.2 Μεραλέο αλαδήηεζεο. 

Δ κεραλή αλαδήηεζεο δελ είλαη κεραλή κε κεηαιιηθά κέξε θαη γξαλάδηα, αιιά έλα ζχλζεην 

πξφγξακκα ινγηζκηθνχ. Μηα απιή θαη ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε κεραλήο αλαδήηεζεο 

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.  

 

 

Μεραλή αλαδήηεζεο 

Δ κεραλή δέρεηαη ιέμεηο – θιεηδηά σο είζνδν. Βπηζηξέθεη απνηειέζκαηα, δειαδή κηα ζειίδα 

κε ππεξζπλδέζκνπο κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ ν ρξήζηεο αλαθαηεπζχλεηαη ζε ζρεηηθέο 

ζειίδεο φπνπ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα πεξηέρεηαη ε πιεξνθνξία πνπ αλαδεηεί 

(Wikipedia, Web search engine). 

Δ κεραλή αλαδήηεζεο απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: 

 Πξφγξακκα spider, ην νπνίν «ζεξθάξεη» απηφκαηα ζην δηαδίθηπν, επηζθέπηεηαη 

ηζηνζειίδεο θαη θαηαγξαθεί πιεξνθνξίεο γηα απηέο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Web_browser#cite_note-2
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 Δπξεηήξην, δειαδή κηα βάζε δεδνκέλσλ φπνπ θαηαρσξνχληαη νη ζειίδεο πνπ 

επηζθέθζεθε ην πξφγξακκα spider. 

 Αιγφξηζκν, ν νπνίνο «παληξεχεη» ηηο ιέμεηο- θιεηδί πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο κε 

ηηο πην ζρεηηθέο εγγξαθέο ηνπ επξεηεξίνπ. 

Οη πεξηζζφηεξν γλσζηέο κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη ε Google ηεο νκψλπκεο εηαηξίαο, ε 

Yahoo, επίζεο ηεο νκψλπκεο εηαηξίαο θαη ε Bing ηεο Microsoft. Δ κεραλή αλαδήηεζεο ηεο 

Google είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιήο, γη‘ απηφ θαη επηιέγεηαη πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ 

ηερληθέο. 

Γεκνθηιείο κεραλέο αλαδήηεζεο 

Μεραλή αλαδήηεζεο Δηαηξία Μεξίδην 

αγνξάο
* 

 

Google 92,86% 

 

Yahoo 1,82% 

 

Microsoft 2,41% 

*
ηνηρεία Φεβξνπαξίνπ 2019 

Πεγή:https://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine#Market_share_in_February_2

019 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine#Market_share_in_February_2019
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine#Market_share_in_February_2019
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5.1.2.1 Πώο αλαδεηώ πιεξνθνξία ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό; 

Δ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ είλαη πιένλ θνηλή εκπεηξία. Ο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ζην ζρεηηθφ 

πεδίν αλαδήηεζεο ηε θξάζε ελδηαθέξνληνο θαη έπεηηα θάλεη θιηθ ζηνλ κεγεζπληηθφ θαθφ γηα 

λα θνξησζεί ζηελ νζφλε ηνπ κηα ιίζηα ππεξζπλδέζκσλ. δείρλεη ηα απνηειέζκαηα 

αλαδήηεζεο γηα ηε θξάζε «εζληθφ θέληξν δεκφζηαο δηνίθεζεο» κε ρξήζε ηεο  κεραλήο 

Google.  

 

Παξάδεηγκα απιήο αλαδήηεζεο 

Δ κεραλή αλαδήηεζεο Google είλαη αξθεηά «έμππλε», ψζηε, αθφκε θη αλ ν ρξήζηεο δψζεη ηε 

θξάζε θιεηδί π.ρ. κε νξζνγξαθηθά ιάζε, κε παξάιεηςε ηνληζκνχ, κε πεδά ή θεθαιαία 

γξάκκαηα, λα επηζηξέθεη ηα «ζσζηά» απνηειέζκαηα. 

χλζεηε αλαδήηεζε 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα εθηειέζεη κηα πεξηζζφηεξν ζχλζεηε αλαδήηεζε, 

πξέπεη λα θάλεη θιηθ ζην κελνχ «Ρπζκίζεηο» θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμεη ηελ εληνιή 

«χλζεηε αλαδήηεζε». 
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Δκθάληζε εξγαιείνπ ζχλζεηεο αλαδήηεζεο 

Δ ζχλζεηε αλαδήηεζε επηηξέπεη ηε ζπκπιήξσζε πεδίσλ, ψζηε ν ρξήζηεο λα «θαηεπζχλεη» ηε 

κεραλή αλαδήηεζεο ζε πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλε εμεχξεζε απνηειεζκάησλ. Καηά ηε ζχλζεηε 

αλαδήηεζε, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαδήηεζεη ζειίδεο ζπκπιεξψλνληαο νξηζκέλα πεδία  ή/θαη 

λα πεξηνξίζεη ην εχξνο ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα. Γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ, ν ρξήζηεο νθείιεη λα παηήζεη ην θνπκπί «χλζεηε 

αλαδήηεζε». ηηο αθφινπζεο εηθφλεο επεμεγείηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπρλφηεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ πεδίσλ θαη ε ιεηηνπξγία πεξηνξηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο 

γηα ηα ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα θξηηήξηα. 

 

Δχξεζε ζειίδσλ κε ζπκπιήξσζε πεδίσλ 
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Πεξηνξηζκφο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο 

Δπεμήγεζε πεδίσλ αλαδήηεζεο 

Έπξεζε απνηειεζκάησλ 

Πεδίν γηα εχξεζε Δπεμήγεζε αλαδήηεζεο 

φιεο απηέο νη ιέμεηο Βπηζηξέθεη ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ηηο πιεθηξνινγνχκελεο 

ιέμεηο, αξθεί απηέο λα εκθαλίδνληαη ζε θάπνηα ζεκεία ηεο 

ηζηνζειίδαο. Αελ είλαη δειαδή απαξαίηεην νη ιέμεηο λα 

εκθαλίδνληαη «ζπλερφκελα». 

Π.ρ. ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ κε ηε θξάζε «ηξνραία 

Αειηγηψξγε» επηζηξέθεη φιεο ηηο  ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ θαη 

ηηο δχν απηέο ή παξαπιήζηεο ιέμεηο (φπσο ηξνραίν) 

απηή αθξηβψο ηε ιέμε Βπηζηξέθεη ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ αθξηβψο ηελ 
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ή θξάζε πιεθηξνινγνχκελε θξάζε. 

Π.ρ. ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ κε ηε θξάζε «ηξνραία 

Αειηγηψξγε» επηζηξέθεη ην κήλπκα «Αελ βξέζεθαλ 

απνηειέζκαηα», πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη (ηε ζηηγκή ηεο 

αλαδήηεζεο) θάπνηα ηζηνζειίδα πνπ λα πεξηέρεη «ζπλερφκελα» 

απηέο ηηο ιέμεηο.  

νπνηεζδήπνηε απφ 

απηέο ηηο ιέμεηο 

Βπηζηξέθεη ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο 

πιεθηνξνινγνχκελεο ιέμεηο. 

θακία απφ απηέο ηηο 

ιέμεηο 

Βπηζηξέθεη ηζηνζειίδεο πνπ δελ πεξηέρνπλ ηηο ιέμεηο πνπ 

πιεθηξνινγήζεθαλ ζην πεδίν απηφ. 

 

Πεξηνξηζκφο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο 

Πεξηνξηζκφο απνηειεζκάησλ 

Πεξηνξηζκφο Δπεμήγεζε πεξηνξηζκνχ 

ηνλ ηζηφηνπν ή ηνλ 

ηνκέα 

Βπηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ηζηνζειίδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηζηφηνπν. 

Π.ρ. ν ζπλδπαζκφο πιεθηξνιφγεζεο ηεο θξάζεο «ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε» ζην πεδίν «απηή αθξηβψο ηε ιέμε ή θξάζε» θαη 

ε ζπκπιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ κε ηε δηεχζπλζε «www.ekdd.gr» 

επηζηξέθεη ηζηνζειίδεο ηνπ Βζληθνχ Κέληξνπ Αεκφζηαο Αηνίθεζεο 

πνπ πεξηέρνπλ αθξηβψο ηελ πξνεγνχκελε θξάζε. 

ηνλ ηχπν ηνπ αξρείνπ Βπηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ αξρείσλ. 

Π.ρ. ν ζπλδπαζκφο πιεθηξνιφγεζεο ηεο θξάζεο «Βληαίν ζχζηεκα 

θηλεηηθφηεηαο» ζην πεδίν «φιεο απηέο νη ιέμεηο» θαη ε επηινγή 

ηχπνπ αξρείνπ ADOBE ACROBAT PDF επηζηξέθεη αλαξηεκέλα 

αξρεία pdf πνπ πεξηέρνπλ ηελ πξνεγνχκελε θξάζε. 

δηθαηψκαηα ρξήζεο Βλεκεξψλεη πφηε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε, λα κνηξαζηείηε ή 

λα ηξνπνπνηήζεηε θάηη πνπ βξίζθεηε ζε ηζηνζειίδεο ζην ζηνλ 
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παγθφζκην ηζηφ. 

5.1.3 Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν 

Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) είλαη κηα Τπεξεζία ηνπ Αηαδηθηχνπ, ε νπνία επηηξέπεη 

ηε ζπγγξαθή, απνζηνιή, ιήςε θαi απνζήθεπζε κελπκάησλ κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Γεληθά ν φξνο «ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν» αλαθέξεηαη ζην 

ζχζηεκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ Αηαδηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Simple Mail 

Transfer Protocol πξσηφθνιιν, ζε δηθηπαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία βαζίδνληαη ζε άιια 

πξσηφθνιια κεηαθνξάο κελπκάησλ, αιιά θαη ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα κελπκάησλ ζε κηθξά 

δίθηπα, ππεξππνινγηζηέο, θιπ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα ζηέιλνπλ κελχκαηα 

κεηαμχ ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

πξνζθέξεη ζε άηνκα θαη εηαηξείεο έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο, ν νπνίνο 

κεηακνξθψλεη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ παξαδνζηαθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε πιενλεθηήκαηα. 

Πιενλεθηήκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

 Σαπηφρξνλε απνζηνιή ζε πνιινχο παξαιήπηεο  

 Ώμηφπηζηε επηβεβαίσζε παξαιαβήο κελπκάησλ. Μπνξνχκε λα δεηάκε 

επηβεβαίσζε παξαιαβήο ζε κελχκαηα πνπ ζεσξνχκε ζεκαληηθά. 

 Βίλαη πνιχ γξήγνξν. ε ιίγα ιεπηά ηεο ψξαο έλα ειεθηξνληθφ κήλπκα κπνξεί λα 

κεηαδνζεί ζηελ άιιε άθξε ηεο γεο κεηαθέξνληαο θείκελν, εηθφλα, ήρν ή βίληεν. 

 Βίλαη νηθνλνκηθφ. Ώλ είκαζηε ζπλδεδεκέλνη ζην Αηαδίθηπν ε απνζηνιή 

ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ δελ θνζηίδεη ηίπνηα. 

 Απλαηφηεηα απνζηνιήο πνιπκεζηθνχ πιηθνχ 

 Οξγάλσζε επαθψλ 

Χζηφζν, έρεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηειεθψλνπ, 

ηαρπδξνκείνπ. εκαληηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη ην spam, 

ε αλαμηνπηζηία, ε αλαζθάιεηα θαη ε αζπκβαηφηεηα απνζηνιέα /παξαιήπηε. Μεξηθά απφ 

απηά ηα πξνβιήκαηα πεγάδνπλ απφ ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε απφ ην email, άιια 

θαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα ζηέιλνπκε καδηθέο πνζφηεηεο κελπκάησλ γηα δσξεάλ αγγειίεο. 

Ώπηφ ελνριεί ηνπο ρξήζηεο, απμάλεη ην θφζηνο επεμεξγαζίαο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ θαη εμαπιψλνληαη παξαπιαλεηηθέο εηδήζεηο κε ζπρλά 

πξνζβιεηηθφ πιηθφ. 
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Βπίζεο ε επηθνηλσλία κέζσ e-mail ιεηηνπξγεί θαιά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ, φκσο 

νη δηαθνκηζηέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ζπλαληνχλ 

πεξηζζφηεξεο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ απφ εηαηξείεο ηειεθσλίαο (πάλσ ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδεηαη θαη ην δηαδίθηπν) δεκηνπξγφληαο πξνβιήκαηα ζηελ απνζηνιή θαη ιήςε e-

mail. Βίλαη επίζεο εχθνιν λα εηζάγνπκε κηα ιαλζαζκέλε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ θαη λα ζηείινπκε έλα κήλπκα ζε ιάζνο παξαιήπηε ή ζε θαλέλαλ απνιχησο . 

ην Email γεληθά δελ ππάξρεη άκεζε απάληεζε, φπσο νη ηειεθσληθέο θιήζεηο ή ηα ζηηγκηαία 

κελχκαηα. Χο παξαιήπηεο είλαη πηζαλφηεξν λα ράζνπκε ή λα παξαβιέςνπκε ειεθηξνληθά 

κελχκαηα απφ φ,ηη ηα γξάκκαηα ή ηηο ερνγξαθήζεηο ηειεθσλεηή.  

Άιιν έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη ε 

έιιεηςε αζθάιεηαο. Σν email δελ είλαη αζθαιήο επηινγή γηα ηελ απνζηνιή θσδηθψλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ. Έλαο ηξίηνο κπνξεί λα 

ππνθιέςεη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη κε παξάλνκν ηξφπν. Οη 

ειεθηξνληθνί παξαβάηεο κπνξεί λα παξαβηάζνπλ ινγαξηαζκνχο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

θαη λα δηαβάζνπλ ηελ αιιεινγξαθία ή λα κηκεζνχλ ην λφκηκν ρξήζηε ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

Βίλαη αζθαιέζηεξν λα κεηαδίδνπκε επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο φπσο αξηζκνχο Κνηλσληθήο 

Ώζθάιηζεο, πηζησηηθήο θάξηαο κέζσ ηεο αζθαινχο θφξκαο ηζηνζειίδσλ ή έλφο ελζχξκαηνπ 

ηειεθψλνπ. Δ ρξήζε ηεο θξππηνγξάθεζεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ αζθάιεηα ησλ 

κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

5.1.3.1 Δθαξκνγέο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email clients) θαη δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

Σα Πξνγξάκκαηα Ώπνζηνιήο θαη Λήςεο e-mail ρσξίδνληαη θπξίσο ζε δπν (2) θαηεγνξίεο, 

απηά πνπ εγθαζίζηαληαη ζηε ζπζθεπή καο (pc, laptop, tablet, θηληηφ θ.α.) client θαη απηά πνπ 

ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ ην Web. Γεληθά εάλ έρνπκε PC ή Mac, έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη 

πηζαλψο έλα πξφγξακκα φπσο ην Outlook, ην Apple Mail ή Thunderbird γηα λα 

δηαρεηξηζηνχκε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν καο. Σν Outlook, Apple Mail θαη ην Thunderbird 

είλαη εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ: πξνγξάκκαηα πνπ εγθαζηζηνχκε ζηνλ 

ππνινγηζηή καο γηα λα δηαρεηξηζηνχκε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν καο. Ώιιεινεπηδξνχλ κε 

κηα ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, φπσο Gmail  
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5.1.3.2 Δθαξκνγέο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (Client) 

 

E-mail απφ 

θηλεηφ 

 

Mozilla Thunderbird 

 

Microsoft Outlook 

Μηα δεκνθηιήο εθαξκνγή Client είλαη ην Thunderbird ην νπνίν είλαη δσξεάλ θαη ιεηηνπξγεί 

θαη ζε windows θαη Linux θαζψο θαη ην Microsoft Outlook. 

Σo Microsoft Outlook είλαη έλα πξφγξακκα πνπ βξίζθεηαη ελζσκαησκέλν ζηελ εκπνξηθή 

ζνπίηα ηνπ Microsoft Office θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ρξήζηεο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα θάλνπλ 

ρξήζε κηαο ππεξεζίαο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε ζπλδπαζκφ κε πξνγξάκκαηα ρξήζεο 

εκεξνινγίνπ, δηαρείξηζε εξγαζηψλ θαη επαθψλ θαζψο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ ζπζθέςεσλ θαη ζπλαληήζεσλ.  

Οη εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηνλ εγξαζηαθφ 

ρψξν κηαο θαη δίλνπλ πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο. Γηα παξάδεηγκα πάλσ απφ κηα 

εθαξνγή κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαιαίζζεηα κελήκαηα, λα πξνγξακκαηίζνπκε ηηο 

εξγαζίεο καο ζην εκεξνιφγην θαη λα δηαηεξήζνπκε ηηο επαθέο καο, ελψ ηε δνπιεηά ησλ 

ξπζκίζεσλ ζπλήζσο αλαιακβάλνπλ νη δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηχνπ. 

Ώθφκα θαη ζην ζπίηη κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε νπνηνλδήπνηε ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζε κηα εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα λα ηνλ δηαρεηξηδφκαζηε. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ινγαξηαζκνχο webmail - Gmail, Outlook.com, 

Hotmail.com, AOL θαη Yahoo - ζηελ εθαξκνγή Outlook ή ην Apple Mail θαζψο θαη 

ινγαξηαζκνχο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο εξγαζίαο. 

5.1.3.3 Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν κέζσ ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ (Webmail)  

Βίλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ρσξίο πνηέ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Microsoft Outlook ή έλαλ ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ κέζσ ηειεθψλνπ 

https://www.thunderbird.net/el/
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ή Τπεξεζία παξνρήο Ίληεξλεη (ISP), ή θαη ρσξίο θαλ λα είκαζηε ηδηνθηήηεο ελφο νηθηαθνχ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

Πνιινί άλζξσπνη απνθηνχλ πξφζβαζε ζην Ίληεξλεη ζηε δνπιεηά ηνπο, ζην θνιέγην θαη ζε 

Ίληεξλεη θαθέ. Υξεζηκνπνηνχλ πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο θαη αλάγλσζεο ηνπ web θαη 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ινγαξηαζκνχο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (ζηηο εηαηξείεο Google 

ή Hotmail ή Yahoo, γηα παξάδεηγκα) ρσξίο πνηέ λα θάλνπλ ιήςε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. Οιφθιεξν ην πξφγξακκά ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπο θαθέινπο ηα Βηζεξρφκελα θαζψο θαη ησλ άιισλ θαθέισλ, 

βξίζθεηαη ζηνπο δηαθνκηζηέο ηνπ Ίληεξλεη ησλ εηαηξεηψλ εθείλσλ πνπ πξνζθέξνπλ 

ινγαξηαζκνχο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ web. 

Σν κφλν πνπ πξέπεη λα ζπκφκαζηε είλαη ην φλνκα εηζφδνπ θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο θαη λα 

κπνξνχκε λα επηηχρνπκε πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θαη φιεο ηηο 

ζπζρεηηδφκελεο δπλαηφηεηεο θαη επθνιίεο απφ νπνηνδήπνηε πξφγξακκα πεξηήγεζεο θαη 

αλάγλσζεο ηνπ web νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. Πξφθεηηαη γηα κία πνιχ επέιηθηε δηεπζέηεζε, 

θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνλδήπνηε ζπλδεδεκέλν ζην 

Ίληεξλεη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν, πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεηαη ζε 

επαθή κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζηε δνπιεηά θαη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ θίινπο. 

πλνςίδνληαο ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηφζν ησλ Βθαξκνγψλ Client φζν θαη ηνπ Web mail 

είλαη: 

E-mail κε Client  

 Offline δηαρείξηζε (πιελ απνζηνιήο θαη ιήςεο)  

 π.ρ. Microsoft Outlook, Outlook Express, Thunderbird  

 Μεγάινο απνζεθεπηηθφο ρψξνο  

 Ώπαηηείηαη ζχλδεζε ζην Αηαδίθηπν γηα απνζηνιή θαη ιήςε  

 Αηαρείξηζε κφλνλ απφ ην δηθφ καο ππνινγηζηή 

Web Mail  

 Τπνζηεξίδεηαη ζηνλ Παγθφζκην Εζηφ  

 π.ρ. Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com  

 Αηαρείξηζε απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή 

 Πεξηνξηζκέλνο ρψξνο απνζήθεπζεο  
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 Μφληκε ζχλδεζε ζην Αηαδίθηπν  

Γηα λα κπνξνχκε λα ζηέιλνπκε θαη λα ιακβάλνπκε ειεθηξνληθά κελχκαηα ζα πξέπεη λα 

έρνπκε ηε δηθή καο κνλαδηθή ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (email address). Δ θάζε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε, απνηειείηαη απφ δχν κέξε πνπ είλαη ρσξηζκέλα κε ην ραξαθηήξα @ (παπάθη). ην 

πξψην κέξνο, ζηα αξηζηεξά απφ ην @ βξίζθεηαη ην φλνκα ηνπ θαηφρνπ ηεο δηεχζπλζεο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ην δεχηεξν κέξνο, ζηα δεμηά απφ ην @, θαίλεηαη θαηαξρήλ ν 

«ηζηνρψξνο» πνπ θηινμελεί ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (πάξνρνο) θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαίλνληαη θάπνηνη ραξαθηήξεο νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ είηε ηε ρψξα είηε ην είδνο 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

5.1.3.4 Μνξθή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο 

Έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απνηειείηαη απφ ηξία ζηνηρεία: 

 ηνλ θάθειν ηνπ κελχκαηνο, 

 ηελ επηθεθαιίδα ηνπ κελχκαηνο θαη 

 ην θπξίσο ζψκα ηνπ κελχκαηνο. 

Δ επηθεθαιίδα ηνπ κελχκαηνο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 

ηνπιάρηζηνλ, ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ηνπ απνζηνιέα θαη κίαο ή πεξηζζφηεξσλ 

δηεπζχλζεσλ παξαιεπηψλ. πλήζσο πξνζηίζεληαη θαη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο έλα 

πεδίν επηθεθαιίδαο ζέκαηνο θαη κηα ρξνληθή ζθξαγίδα ππνβνιήο ηνπ κελχκαηνο. 

 

5.1.3.4.1 Σα πεδία Πξνο (To), Κνηλνπνίεζε (Cc), Κξπθή Κνηλνπνίεζε (Bcc)  

ην πεδίν «Πξνο» βάδνπκε άηνκα πνπ πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ/ελεξγήζνπλ γηα ηελ παξνχζα 

επηθνηλσλία, είλαη ε θπξίσο νη παξαιιήπηεο ηνπ κελήκαηνο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, 

επηζπκνχκε λα θνηλνπνηήζνπκε έλα κήλπκα καδί κε ηα επηζπλαπηφκελά ηνπ θαη ζε άιια 

άηνκα. Γηα απηφ ηνλ ιφγν έρνπκε ηηο επηινγέο «Κνηλνπνίεζε» (Cc) θαη «Κξπθή/Ηδηαίηεξε 

Κνηλνπνίεζε» (bcc) κελχκαηνο. Τπάξρεη κηα βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν εηδψλ 

θνηλνπνίεζεο. 

ην πεδίν «Κνηλνπνίεζε» βάδνπκε άηνκα πνπ πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ παξνχζα 

επηθνηλσλία. ινη νη παξαιήπηεο ηνπ κελχκαηνο ζα είλαη ζε ζέζε λα δνπλ ηα άηνκα ηα νπνία 

έρνπλ ιάβεη αληίηππν ηνπ e-mail κέζσ ηνπ Cc 
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ην πεδίν «Κξπθή/Ηδηαίηεξε Κνηλνπνίεζε» ηνπνζεηνχκε ηα άηνκα πνπ πξέπεη λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηελ παξνχζα επηθνηλσλία αιιά ζα είλαη "αφξαηνη" ζηνπο ππφινηπνπο 

παξαιήπηεο  

Γηα λα θνηλνπνηήζνπκε ην κήλπκά καο ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο παξαιήπηεο απιά 

δαθηπινγξαθνχκε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ παξαιεπηψλ ηνπ κελχκαηνο είηε ζην 

«Πξνο» (To) είηε ζην «Κνηλνπνίεζε» (Cc), είηε ζην «Κξπθή/Ηδηαίηεξε Κνηλνπνίεζε» 

(Bcc), δηαρσξίδνληαο ηα κε ειιεληθφ εξσηεκαηηθφ «;». 

5.1.3.5 Πεξηβάιινλ Outlook 

Κάλνπκε δηπιφ θιηθ επάλσ ζην εηθνλίδην Microsoft Outlook ή επηιέγνπκε "Βλαξμε => ια 

ηα πξνγξάκκαηα =>Microsoft Office => Microsoft Outlook. Βάλ ν ειεθηξνληθφο καο 

ππνινγηζηήο έρεη κφληκε ζχλδεζε ζην "Εληεξλεη, είκαζηε έηνηκνη λα ζηείινπκε θαη λα 

ιάβνπκε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ην Outlook. 

 

Σα θχξηα ζηνηρεία νζφλεο ηνπ Outlook είλαη ηέζζεξα:  

 Παξάζπξν πεξηήγεζεο,  

 Λίζηα κελπκάησλ,  

 Παξάζπξν αλάγλσζεο,   

 Γξακκέο εξγαιείσλ κε θχξηεο θαηξέιεο: Κεληξηθή, Ώπνζηνιή/Λήςε, Φάθεινο, 

Πξνβνιή. 

 

Παράκυρο 

Ανάγνωςθσ 

Λίςτα 

Μθνυμάτων 

Παράκυρο 

περιιγθςθ

σ 

Γραμμι 

Εργαλείων 
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5.1.3.5.1 Παξάζπξν πεξηήγεζεο 

Σν Παξάζπξν πεξηήγεζεο, ζηα αξηζηεξά ηνπ παξαζχξνπ ηνπ Outlook, κπνξεί λα εκθαλίζεη 

αξθεηά δηαθνξεηηθά ηκήκαηα παξαζχξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηκεκάησλ παξαζχξνπ 

Ώιιεινγξαθία, Δκεξνιφγην θαη Βπαθέο. 

Σν ηκήκα παξαζχξνπ Ώιιεινγξαθίαο είλαη απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη ζην θεθάιαην απηφ. 

Βάλ δελ εκθαλίδεηαη ήδε, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Ώιιεινγξαθία ζην θάησ κέξνο ηνπ 

παξαζχξνπ πεξηήγεζεο.  

Σν ηκήκα παξαζχξνπ Ώιιεινγξαθίαο εκθαλίδεη ηφζν κία ιίζηα ησλ αγαπεκέλσλ καο 

θαθέισλ αιιεινγξαθίαο φζν θαη κία ιίζηα φισλ καο ησλ θαθέισλ αιιεινγξαθίαο: 

 Δηζεξρφκελα: Πξφθεηηαη γηα ηνλ θάθειν φπνπ 

δηαηεξνχληαη φια ηα εηζεξρφκελα - εθείλα πνπ 

ζηέιλνληαη ζε εκάο απφ άιινπο - κελχκαηα 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο καο. 

 Δμεξρφκελα: Ο θάθεινο πνπ δηαηεξεί φια ηα 

εμεξρφκελα κελχκαηά κηαο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο - εθείλα πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη νη 

ίδηνη - κέρξη λα ηα ζηείινπκε. 

 Απεζηαικέλα: Ο θάθεινο πνπ δηαηεξεί αληίγξαθα 

ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ 

έρνπκε ζηείιεη ζε άιινπο αλζξψπνπο. 

 Γηαγξακκέλα: Ο θάθεινο φπνπ απνζεθεχνληαη 

πξνζσξηλά ηα δηαγξακκέλα κελχκαηα κέρξη λα ηα 

δηαγξάςνπκε κφληκα ή λα ηα αλαθηήζνπκε. 

 Πξφρεηξα: Πξφθεηηαη γηα ηνλ (θάθειν φπνπ 

απνζεθεχνπκε νπνηαδήπνηε, κελχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ηε δεκηνπξγία ησλ νπνίσλ δελ έρνπκε 

νινθιεξψζεη. 

 Αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία: Πξφθεηηαη γηα ηνλ 

θάθειν φπνπ ην Outlook απνζεθεχεη κελχκαηα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηα νπνία έρνπλ αμηνινγεζεί σο αλεπηζχκεηε 

αιιεινγξαθία. 
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ηαλ έλαο θάθεινο πεξηέρεη κε αλαγλσζκέλε αιιεινγξαθία, ην Outlook εκθαλίδεη ην 

φλνκα ηνπ θαθέινπ κε έληνλε γξαθή, θαη δείρλεη, κέζα ζε παξελζέζεηο θαη κε κπιε 

ηππνγξαθηθά ζηνηρεία, ηνλ αξηζκφ ησλ κε αλαγλσζκέλσλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κέζα ζε εθείλνλ ηνλ θάθειν. 

Βθηφο απφ ηνπο πξνεπηιεγκέλνπο θαθέινπο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πνπ παξέρνληαη κε 

ην Outlook, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαθέινπο θαη ππνθαθέινπο δηθνχο καο, θαη λα 

κεηαθηλήζνπκε εληφο θαη εθηφο απηψλ κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

ηαλ θάλνπκε θιηθ ζε νπνηνλδήπνηε θάθειν κέζα ζην ηκήκα παξαζχξνπ Ώιιεινγξαθίαο, ην 

Outlook εκθαλίδεη ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ κέζα ζε κία πεξηνρή ζηα δεμηά ηεο νζφλεο 

πνπ νλνκάδεηαη /ιίζηα κελπκάησλ. Δ ελέξγεηα απηή είλαη γλσζηή σο «άλνηγκα ηνπ 

θαθέινπ». 

5.1.3.5.2 Λίζηα κελπκάησλ 

 

 

Δ Λίζηα κελπκάησλ εκθαλίδεη κεξηθά βαζηθά ζηνηρεηά γηα θάζε κήλπκα ειεθηξν-ληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ - ηνλ απνζηνιέα ή παξαιήπηε, ην ζέκα, θαη ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα -πνπ ην 

κήλπκα εζηάιε ή παξειήθζε - θαη ρξεζηκνπνηεί ηα αθφινπζα ζχκβνια πξνθεηκέλνπ λα καο 

εθνδηάζεη κε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:  

 Έλα αλαγλσζκέλν κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη κε 

ζακπά ηππνγξαθηθά ζηνηρεία. 

 Έλα κε αλαγλσζκέλν κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη κε 

έληνλα ηππνγξαθηθά ζηνηρεία. 
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 Έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζην νπνίν έρεη ζηαιεί απάληεζε. 

 Έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ην νπνίν ερεη πξνσζεζεί. 

 Έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε έλα ή πεξηννφηεξα ζπλεκκέλα αξρεία. 

 Έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ην νπνίν έρεη ζεκεησζεί σο πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο.  

 Έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ην νπνίν έρεη ζεκεησζεί σο ρακειήο 

πξνηεξαηφηεηαο. 

 Έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ην νπνίν έρεη ζεκαλζεί σο ππελζχκηζε. 

 Έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ην νπνίν έρεη ζεκαλζεί σο νινθιεξσκέλν. 

Δ ιίζηα ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ 

ηξέρνληα επηιεγκέλνπ θάθεινπ ηνπ Outlook εκθαλίδεη κία 

πεξίιεςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην θάζε κήλπκα. 

Ώθφκα κπνξνχκε λα θηιηξάξνπκε ή λα ξπζκίζνπκε ηελ 

πξνβνιή κηαο ιίζηαο κελπκάησλ θάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ 

ζηνπο ηίηινπο π.ρ. ζηνλ «Σαθηνπνίεζε θαηά: 

Δκεξνκελία». 

 

5.1.3.5.3 Παξάζπξν αλάγλσζεο 

ηαλ θάλνπκε θιηθ επάλσ ζε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κέζα ζηε Λίζηα ησλ 

κελπκάησλ καο, ην Outlook εκθαλίδεη ηα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο κέζα ζην Παξάζπξν αλάγλσζεο, ην νπνίν κπνξνχκε λα βξνχκε 

είηε θάησ απφ ηε Λίζηα κελπκάησλ είηε ζηα δεμηά ηεο ην νπνίν 

ξπζκίδνπκε απφ ηελ Καξηέια Πξνβνιή  
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5.1.3.5.4 Ώλάγλσζε κελχκαηνο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 

ηo Outlook ηνπνζεηνχκε ηα εηζεξρφκελα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κέζα ζηνλ 

θάθειφ καο Βηζεξρφκελα. ηαλ θάλνπκε θιηθ επάλσ ζηνλ θάθειφ Βηζεξρφκελα, ε Λίζηα 

κελπκάησλ καο δείρλεη φια ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ έρνπκε ιάβεη, κε 

ηα κε αλαγσζκέλα λα είλαη έληνλα ρξσκαηηζκέλα (bold). Σαπηφρξνλα έλα απφ ηα κελήκαηα 

είλαη επηιεγκέλν, κε ην θείκελν απηνχ λα παξνπζηάδεηαη κέζα ζην Παξάζπξν Ώλάγλσζεο. 

Κάλνπκε θιηθ κία θνξά επάλσ ζε νπνηνδήπνηε άιιν κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

κέζα ζηε Λίζηα κελπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίζνπκε ην θείκελφ ηνπ κέζα ζην 

Παξάζπξν αλάγλσζεο. Κάλνπκε δηπιφ θιηθ επάλσ ζε νπνηνδήπνηε κήλπκα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κέζα ζηε Λίζηα Μελπκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίζνπκε ην θείκελφ ηνπ 

κέζα ζε έλα μερσξηζηφ παξάζπξν. 

Δ ίδηα ηερληθή ηζρχεη αλεμαξηήησο θαθέινπ βξίζθεηαη ην κήλπκα: αλνίγνπκε ηνλ θάθειν, 

επηιέγνπκε ην κήλπκα, θαη ην δηαβάδνπκε. 

Βάλ έρνπκε πεξηζζφηεξα απφ έλα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αλνηθηά ζε 

μερσξηζηά παξάζπξα, κπνξνχκε λα ηα ελαιιάζζνπκε κεηαμχ ηνπο θάλνληαο θιηθ ζηα 

νλφκαηά ηνπο επάλσ ζηε γξακκή εξγαζηψλ ησλ Windows. Βάλ φια ηα παξάζπξα ηνπ 

Outlook είλαη νκαδνπνηεκέλα θάησ απφ έλα θαη κφλν θνπκπί γξακκήο εξγαζηψλ, θάλνπκε 

θιηθ ζε απηφ ην θνπκπί θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνπκε θιηθ ζην φλνκα ηνπ παξαζχξνπ πνπ 

ζέινπκε λα πξνβάινπκε. 

Βάλ ιάβνπκε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ κία πεγή πνπ δελ ην 

αλαγλσξίδνπκε, ζα πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί. Μεξηθά κελχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κεηαθέξνπλ ηνχο, είηε σο ζπλεκκέλα αξρεία είηε σο θψδηθα HTML. Βάλ 
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έρνπκε θάπνηα ακθηβνιία, δελ αλνίγνπκε ην κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ην 

ζπλεκκέλν αξρείν ηνπ. 

 

5.1.3.6 Γηάβαζκα επηζπλαπηόκελνπ αξρείνπ 

Κάπνηα απφ ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλνπκε πηζαλφ λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ θάπνηα 

επηζπλαπηφκελα αξρεία. Μπνξνχκε είηε απιά λα αλνίμνπκε έλα επηζπλαπηφκελν αξρείν, είηε 

λα ην απνζεθεχζνπκε γηα κειινληηθή ρξήζε. ΐαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα αλνίμνπκε ην 

νπνηνδήπνηε επηζπλαπηφκελν αξρείν είλαη λα έρνπκε εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή καο ην 

απαξαίηεην ινγηζκηθφ.  

Γηα λα αλνίμνπκε έλα επηζπλαπηφκελν αξρείν πξέπεη λα θάλνπκε ηα εμήο:  

 Βκθαλίδνπκε ην κήλπκα  

 Κιηθ ζην φλνκα ηνπ επηζπλαπηφκελνπ αξρείνπ πνπ ζέινπκε λα αλνίμνπκε  

 ην πιαίζην δηαιφγνπ θάλνπκε θιηθ ζην Άλνηγκα (Open)  

Γηα λα απνζεθεχζνπκε έλα επηζπλαπηφκελν αξρείν ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κηα κνλάδα 

δίζθνπ πξέπεη λα θάλνπκε ηα εμήο:  

 Βκθαλίδνπκε ην κήλπκα  

 Κιηθ ζην φλνκα ηνπ επηζπλαπηφκελνπ αξρείνπ πνπ ζέινπκε λα αλνίμνπκε  

  ην πιαίζην δηαιφγνπ θάλνπκε θιηθ ζην Ώπνζήθεπζε (Save/Save as)  

 ην λέν πιαίζην δηαιφγνπ επηιέγνπκε ηε κνλάδα δίζθνπ θαη ηνλ θάθειν κέζα ζηνλ 

νπνίν ζέινπκε λα απνζεθεχζνπκε ην αξρείν  

 Κιηθ ζην Ώπνζήθεπζε (Save) 

Σα αξρεία πνπ είλαη ζπλεκκέλα ζε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζπγθαηαιέγνληαη 

κεηαμχ ησλ πην ζπλεζηζκέλσλ ηξφπσλ δηάδνζεο ηψλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε ζηνλ ειεθηξνληθφ καο ππνινγηζηή κία 

εθαξκνγή πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ, ε νπνία ζα ζαξψλεη ηα εηζεξρφκελα κελχκαηα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ζα αληρλεχεη ηελ χπαξμε ελδερφκελσλ ηψλ. 

 

5.1.3.6.1 Αεκηνπξγία λένπ κελχκαηνο 



Κεφ. 5- Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ 301 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν κήλπκα ζην Outlook ζα πξέπεη είηε 

λα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Αεκηνπξγία κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηεο θαξηέιαο Κεληξηθήο είηε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 

ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ Ctrl + Ν.  

 

ην λέν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ππνρξεσηηθά ηε δηεχζπλζε 

ηνπ παξαιήπηε θαη φηαλ είκαζηε έηνηκνη απνζηείινπκε ην κήλπκα είηε θάλνληαο θιηθ ζην 

θνπκπί Ώπνζηνιή είηε λα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ Ctrl + Enter. 

Καηά ηε δεκηνπξγία ηνπ κελχκαηνο φπσο 

είπακε ζα πξέπεη λα εηζάγνπκε ηνλ παξαιήπηε 

ηνπ κελχκαηνο καο. Ώπηφ γίλεηαη 

ζπκπιεξψλνληαο ηε δηεχζπλζε email ηνπ ζην 

πιαίζην δίπια απφ ην θνπκπί Πξνο. Ώληίζηνηρα 

κπνξνχκε λα εηζάγνπκε πνπ ζα γίλεη θνηλνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο πξνζζέηνληαο κία 

δηεχζπλζε ζην πεδίν πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο απφ θάησ.  

Ώλ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε παξαιήπηεο απφ ην ΐηβιίν δηεπζχλζεσλ καο ζα πξέπεη λα 

θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Πξνο ή Κνηλ. Πξνο. ην λέν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη κπνξνχκε 

λα αλαδεηήζνπκε ηελ επαθή πνπ ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε κε βάζε ην φλνκα ή νπνηνδήπνηε 

άιιν αλαγλσξηζηηθφ ηεο επαθήο απηήο. Σέινο, απφ απηφ ην παξάζπξν κπνξνχκε λα θάλνπκε 

θαη θξπθή θνηλνπνίεζε ζε θάπνηνλ παξαιήπηε ζπκπιεξψλνληαο ην ηειεπηαίν πεδίν ηνπ 

παξαζχξνπ. 
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5.1.3.6.2 Θέκα κελχκαηνο 

Γηα λα εηζάγνπκε ζέκα θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ κελχκαηνο καο ζα πξέπεη λα ην 

πιεθηξνινγήζνπκε ζην πεδίν πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ ηελ εηηθέηα "Θέκα‖. 

Γηα λα θαηαρσξήζνπκε ην θείκελφ καο ζην κήλπκα πνπ δεκηνπξγήζακε ζα πξέπεη λα ην 

πιεθηξνινγήζνπκε ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην πεδίν εηζαγσγήο ζέκαηνο. 

 

5.1.3.6.3 Απλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο κελχκαηνο 

 

Δ θαξηέια Μήλπκα καο δίλεη πνιιά ζηνηρεία επεμεξγαζίαο ελφο κελχκαηνο φπσο 

γξακκαηνζεηξέο θαη ζηνίρηζε, ην ΐηβιίν Αηεπζχλζεσλ (πνπ ζα δνχκε παξαθάησ), ηελ 

Βπηζχλαςε αξρείνπ ή ζηνηρείνπ ηελ ππνγξαθή θαζψο θαη κηα ζεηξά θνπκπηά πνπ θαζνξίδνπλ 

ηε παξαθνινχζεζε ή ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ κελχκαηνο. 

Καηά ηελ απνζηνιή ελφο κελχκαηνο έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δειψζνπκε ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηνπ κελχκαηνο πνπ ζα θαίλεηαη ζηνπο παξαιήπηεο. Γηα λα αιιάμνπκε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

κελχκαηνο, ζα πξέπεη λα κεηαβνχκε ζηελ θαξηέια "Μήλπκα" θαη ζηελ νκάδα "Βηηθέηεο" θαη 

λα επηιέμνπκε ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ επηζπκνχκε. 

 

Δ θαξηέια Βηζαγσγή έρεη πνιιά ζηνηρεία ίδηα κε ηε θαξηέια Βηζαγσγή ηνπ Word. 
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Δ βαζηθέο δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλεη ε θαξηέια Βπηινγέο είλαη ε εκθάληζε ηεο γξακκήο 

Ηδηαίηεξεο Κνηλνπνίεζεο (Εδαίη. Κνηλ.), ε γξακκή ηνπο Απφ ζηελ νπνία κπνξνχκε λα 

έρνπκε ξπζκίζεη πνιιέο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο γηα ηελ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ καο ζην 

ίδην Outlook λα κπνξνχκε λα επηιέμνπκε απφ πνπ λα ζηαιεί ην κήλπκα, ηα ζηνηρεία 

απνδεηθηηθνχ παξάδνζεο θαη αλάγλσζεο,  θαζψο θαη ηελ Καζπζηέξεζε παξάδνζεο.  

 

Δ θαξηέια Μνξθνπνίεζε Κεηκέλνπ έρεη πνιιά ζηνηρεία ίδηα κε ηε Κεληξηθή θαξηέια ηνπ 

Word. Μαο δίλεη πνιιά ζηνηρεία επεμεξγαζίαο ελφο κελχκαηνο φπσο γξακκαηνζεηξέο, 

ζηνίρηζε, επηινγή θεθαιίδσλ θ.α. 

 

Έλαο ηξφπνο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε νξζνγξαθηθφ έιεγρν ζην κήλπκά καο είλαη είηε λα 

θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί "Οξζνγξαθηθφο έιεγρνο‖ ηεο θαξηέιαο "Αλαζεψξεζε" είηε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πιήθηξν F7 ηνπ πιεθηξνινγίνπ καο. ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη 

βιέπνπκε ηηο ιέμεηο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ην ιεμηθφ ηεο εθαξκνγήο θαη έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα είηε λα αιιάμνπκε ηε ιέμε ζχκθσλα κε κία απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ ιεμηθνχ είηε 

λα παξαβιέςνπκε απηφ ην ιάζνο. Βλαιιαθηηθά, κπνξνχκε λα θάλνπκε δεμί θιηθ ζε κία απφ 

ηηο ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη σο ιάζνο θαη είλαη ππνγξακκηζκέλεο κε θφθθηλν ρξψκα. Ώπφ ην 

κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη κπνξνχκε λα επηιέμνπκε κία απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ ιεμηθνχ ψζηε λα 

δηνξζψζνπκε ηε ιέμε ή ηελ επηινγή παξάβιεςε γηα λα αγλνήζνπκε απηφ ην ιάζνο. 
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5.1.3.6.4 Βπηζχλαςε αξρείνπ  

Καηά ηε ζπγγξαθή ελφο κελχκαηνο έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα επηζπλάςνπκε αξρεία κε δχν ηξφπνπο. Ο 

πην απιφο θαη γξήγνξνο είλαη λα ζχξνπκε ηα αξρεία καο 

απφ ηνλ θάθειν ζηνλ νπνίν είλαη απνζεθεπκέλα πάλσ ζην 

παξάζπξν ηνπ λένπ κελχκαηνο. Βλαιιαθηηθά, 

κπνξνχκε λα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί "Βηζαγσγή 

ζπλεκκέλνπ" ηεο θαξηέιαο Βηζαγσγή θαη λα 

εληνπίζνπκε ηα αξρεία καο. Καηά ηελ επηζχλαςε αξρείσλ δεκηνπξγνχληαη αληίγξαθα ησλ 

αξρηθψλ αξρείσλ. Ώλ ρξεηαζηεί λα ζβήζνπκε έλα επηζπλαπηφκελν αξρείν κπνξνχκε είηε λα 

θάλνπκε θιηθ ζε απηφ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πιήθηξν Del ηνπ πιεθηξνινγίνπ καο είηε 

λα θάλνπκε δεμί θιηθ ζε απηφ θαη λα επηιέμνπκε αθαίξεζε.  

 

5.1.3.6.5 Αεκηνπξγία θαη εηζαγσγή ππνγξαθήο 

Δ Αεκηνπξγία θαη εηζαγσγή κηαο ππνγξαθήο θεηκέλνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (text e-

mail signature) βξίζθεηε ζηε θαξηέια Μήλπκα είηε αλ αλνίμνπκε λέν κήλπκα είηε αλ 

αληαπαληήζνπκε – πξνσζήζνπκε θάπνην ππάξρνλ. 

 

Παηψληαο πάλσ ζην θνπκπί Τπνγξαθή θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Τπνγξαθέο αλνίγεη ην 

παξάζπξν ζην νπνίν κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ ππνγξαθή καο. 
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Τπνγξαθή 

Παηψληαο ζην Αεκηνπξγία θαηαρσξνχκε ηνλ ηίηιν ηεο ππνγξαθήο καο (κηαο θαη κπνξνχκε λα 

έρνπκε πνιιέο ππνγξαθέο) θαη ζηε ζπλέρεηα γξάθνπκε ην θείκελν ηεο αξεζθείαο καο ή 

θαηαρσξνχκε θάπνηα εηθφλα,  

 

επηιέγνπκε λα εκθαλίδεηαη ζηα Νέα κελχκαηα θαη ζηηο Ώπαληήζεηο/πξνσζήζεηο θαη κφιηο 

ηειεηψζνπκε παηάκε ΟΚ. 

Πιένλ ε ππνγξαθή καο είλαη γηα ρξήζε θαη εκθαλίδεηαη ζην θνπκπί 

Τπνγξαθή, (φηαλ δεκηνπξγνχκε έλα κήλπκα) ζηελ θαξηέια Μήλπκα. 

 

5.1.3.6.6 Υξήζε ιεηηνπξγηψλ Ώπάληεζεο θαη Πξνψζεζεο  

Ώλ παηήζνπκε πάλσ ζε έλα κήλπκα γηα λα ην αλαγλψζνπκε ηφηε κπνξνχκε λα απαληήζνπκε 

ζηνλ απνζηνιέα κε ην Ώπάληεζε ή Ώπάληεζε ζε φινπο. 
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Ώλ αλνίμνπκε έλα κήλπκα γηα λα ην αλαγλψζνπκε ζε μερσξηζηφ παξάζπξν ηφηε κπνξνχκε λα 

απαληήζνπκε ζηνλ απνζηνιέα κε ην Απάληεζε ή Απάληεζε ζε φινπο, φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

 

To Microsoft Outlook καο δίλεη δχν ιεηηνπξγίεο γηα ηελ απάληεζε ζε έλα εηζεξρφκελν email. 

Δ πξψηε ιεηηνπξγία είλαη ε απάληεζε ε νπνία δεκηνπξγεί έλα λέν κήλπκα, πξνζζέηεη ην 

εηζεξρφκελν κήλπκα ζην ηέινο ηνπ κελχκαηνο, καδί κε ηηο πιεξνθνξίεο ιήςεο ηνπ θαη ζέηεη 

σο παξαιήπηε κφλν ηνλ απνζηνιέα ηνπ πξνεγνχκελνπ κελχκαηνο. Δ δεχηεξε ιεηηνπξγία 

είλαη ε απάληεζε ζε φινπο φζνη εθηεινχλ ηηο ελέξγεηεο ηεο απάληεζεο θαη επηπξφζζεηα, ζέηεη 

σο παξαιήπηεο φινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ θαίλεηαη (φρη απηνχο πνπ είλαη ζε θξπθή 

θνηλνπνίεζε) λα έιαβαλ ην εηζεξρφκελν κήλπκα. 

πσο βιέπνπκε θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα δίπια Ώπάληεζε ή Ώπάληεζε ζε φινπο ππάξρεη 

θαη ην θνπκπί Πξνψζεζε. 

 

Ώλ επηζπκνχκε λα ζηείινπκε έλα κήλπκα πνπ έρνπκε ιάβεη ή απνζηείιεη ζε παξαιήπηε πνπ 

δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο παξαιήπηεο ηνπ κελχκαηνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνψζεζεο. Δ ιεηηνπξγία απηή δεκηνπξγεί έλα λέν κήλπκα θαη πξνζζέηεη 

ην εηζεξρφκελν κήλπκα ζην ηέινο ηνπ κελχκαηνο, καδί κε ηηο πιεξνθνξίεο ιήςεο ηνπ. Ώπφ 

εθεί θαη πέξα ζα πξέπεη εκείο λα ζέζνπκε ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ λένπ 

παξαιήπηε ζην θαηάιιειν πεδίν. 

5.1.3.6.7 Βθηχπσζε κελχκαηνο 

Γηα λα δνχκε ην πψο ζα θαίλεηαη έλα κήλπκά καο φηαλ ην εθηππψζνπκε ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο Πξνεπηζθφπεζεο Βθηχπσζεο. Γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ιεηηνπξγία απηή ζα πξέπεη αξρηθά λα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Ώξρείν 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ επηινγή Βθηχπσζε. ηα δεμηά ηνπ παξαζχξνπ εκθαλίδεηαη έλα 
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πιαίζην ην νπνίν απεηθνλίδεη ην εθηππσκέλν κήλπκα ζχκθσλα κε ηηο επηιεγκέλεο ξπζκίζεηο 

ηεο εθηχπσζεο. 

 

Δθηχπσζε κελχκαηνο 

Άιινο ηξφπνο γηα λα εθηππψζνπκε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη: θάλνπκε 

θιηθ επάλσ ηνπ κέζα ζηε Λίζηα κελπκάησλ ή Ώλνίγνπκε ην κέζα ζε έλα μερσξηζηφ 

παξάζπξν. Καηφπηλ Βπηιέγνπκε Ώξρείν => Βθηχπσζε ή θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Βθηχπσζε 

επάλσ ζηε γξακκή εξγαιείσλ. 

Ώο κειεηήζνπκε κεξηθέο απφ ηηο ζπρλα ρξεζηκνπνηνχκελεο επηινγέο εθηχπσζεο: 

 Βθηππσηήο: Μαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπκε ηνλ εθηππσηή ζηνλ νπνίν 

ζέινπκε λα εθηππψζνπκε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 ηπι εθηχπσζεο: Μπνξεί λα είλαη είηε Τπφκλεκα (εθηππψλεη ην ηξέρνλ κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) ή Πίλαθαο (εθηππψλεη ηελ ηξέρνπζα Λίζηα κελπκάησλ). 

 Ώξηζκφο ζειίδσλ: Μαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπκε εάλ ζέινπκε λα 

εθηππψζνπκε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ κελχκαηνο, κφλν ηηο δπγέο ζειίδεο, ή κφλν ηηο 

κνλέο ζειίδεο. 

 Ώξηζκφο αληηηχπσλ: Μαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπκε πφζα αληίηππα 

ζέινπκε λα εθηππψζνπκε. 

 Βθηχπσζε ζε αξρείν: Βθηππψλεη ην κήλπκα ζε έλα αξρείν αληί λα ην εθηππψζεη 

απεπζείαο ζηνλ εθηππσηή 
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 ην παξάζπξν δηάινγνπ Βθηχπσζε κπνξνχκε επίζεο λα θαζνξίζνπκε εάλ ζέινπκε 

ζπξξαθή πνιιαπιψλ αληίηππσλ θαη εάλ ζέινπκε λα 

εθηππψζνπκε ζπλεκκέλα αξρεία. 

Βπίζεο κε δεμί θιηθ πάλσ ζην κήλπκα θαη επηιέγνπκε ην θνπκπί 

Γξήγνξε Βθηχπσζε θαη εθηππψλεη ην κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απεπζείαο.  

5.1.3.6.8 Οξγάλσζε Μελπκάησλ Διεθηξνληθνχ 

Σαρπδξνκείνπ 

To outlook ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε πνιιαπιψλ 

θαθέισλ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή νξγάλσζε ησλ email καο. 

Ώθνχ ξπζκίζνπκε ην email καο λα ιεηηνπξγεί κε ην outlook, εκθαλίδνληαη απηφκαηα θάησ 

απφ ην φλνκα ηνπ ινγαξηαζκνχ καο νη πξνεπηιεγκέλνη θάθεινη Βηζεξρφκελα, πξφρεηξα, 

δηαγξακκέλα, απεζηαικέλα θ.α.. Ώπηνί νη θάθεινη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη εκείο θαθέινπο γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ 

δεδνκέλσλ καο θάλνληαο δεμί θιηθ ζηνλ ινγαξηαζκφ ή ζε νπνηδήπνηε θάθειν ηνπ 

ινγαξηαζκνχ καο θαη παηψληαο ζηελ επηινγή Αεκηνπξγία θάθεινπ. Βπηπξφζζεηα κπνξνχκε 

λα θάλνπκε κεηνλνκαζία ή αθφκα θαη αληηγξαθή ζε έλα θάθειν θάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ 

ηνπ θαη επηιέγνληαο ηνλ. 

 

Αεκηνπξγία ελφο λένπ θαθέινπ 

 Βπηιέγνπκε πάλσ ζην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα 

θάλνπκε ην λέν θάθειν π.ρ δεμί θιηθ πάλσ ζηνλ 

θάθειν Βηζεξρφκελα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λεφ 

ππνθάθειν 

 Πιεθηξνινγνχκε ην φλνκα πνπ ζέινπκε λα δψζνπκε 

ζηνλ λέν θάθειν. 
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 Κάλνπκε θιηθ επάλσ ζην φλνκα ηνπ θαθέινπ ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα ηνπνζεηεζεί ν 

λένο θάθεινο. 

 Βάλ ζέινπκε λα είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ηα Βηζεξρφκελα, ηα Βμεξρφκελα θαη ηνπο 

άιινπο θχξηνπο θαθέινπο κέζα ζην Outlook, θάλνπκε θιηθ ζηελ επίινγή Πξνζσπηθνί 

θάθεινη. 

 Βάλ ζέινπκε λα είλαη ππνθαθεινο ελφο ππάξρνληνο θαθέινπ, φπσο είλαη ν θάθεινο 

κε ηα Βηζεξρφκελά καο, θάλνπκε θιηθ ζηνλ θάθειν απηφ. 

 Κάλνπκε θιηθ ζην ΟΚ. 

Μεηαθίλεζε ελφο κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ ηνλ θάθειφ καο Βηζεξρφκελα 

ζε έλαλ άιινλ θάθειν 

 Ώλνίγνπκε ηνλ θάθειφ Βηζεξρφκελα θαη, κέζα ζηε Λίζηα κελπκάησλ, Βπηιέγνπκε ην 

ειεθηξνληθφ κήλπκα πνπ ζέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε. 

 Βπηιέγνπκε Βπεμεξγαζία | Μεηαθίλεζε ζε θάθειν. 

 Κάλνπκε θιηθ ζηνλ θάθειν κέζα ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε ην κήλπκα. 

Κάλνπκε θιηθ ζην ΟΚ. 

Βλαιιαθηηθά, θάλνπκε θιηθ ζην ειεθηξνληθφ κήλπκα κέζα ζηε Λίζηα κελπκάησλ, θαη ην 

ζχξνπκε κέζα ζην Παξάζπξν πεξηήγεζεο, ζηα αξηζηεξά ηεο νζφλεο.  

Αηαγξαθή ελφο θαθέινπ 

 Μέζα ζην ηκήκα παξάζπξνπ Ώιιεινγξαθία αξηζηεξά ζηελ 

νζφλε καο, θάλνπκε δεμί θιηθ πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπκε ηνλ 

θάθειν πνπ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε. 

 Βπηιέγνπκε Αηαγξαθή θαθέινπ. 

 ηε ζπλερεία επηβεβαηψλνπκε ηε δηαγξαθή  

 Κάλνπκε θιηθ ζην Ναη. 

Πξνζνρή έλαο θάθεινο δηαγξάθεηαη καδί κε ηα πεξηερφκελα ηνπ θαη δελ πεγαίλεη ζηνλ 

θάθειν Αηεγξακκέλα, ψζηε λα κπνξνχκε λα ηνλ 

επαλαθέξνπκε. 

5.1.3.6.9 Πξνβνιή Μελπκάησλ ζην θάθειν 

Οη πξνβνιέο παξέρνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα 

δνχκε ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο κέζα ζε έλαλ θάθειν, 
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ν πην ζπλεζεζκέλνο είλαη ε Σαθηνπνίεζε θαηά: Δκεξνκελία. 

Γηα λα δνχκε ηηο βαζηθέο πξνβνιέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ θάθειφ καο Βηζεξρφκελα, 

επηιέγνπκε ηνλ θάθειν απηφλ θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνπκε δεμί θιηθ ζην βειάθη ζην 

Σαθηνπνίεζε θαηά: Δκεξνκελία. 

Βλαιαθηηθά πεγαίλνπκε ζην Tab Πξνβνιή 

 

Καξηέια Πξνβνιή 

Βπηιέγνπκε θάζε δηαζέζηκε πξνβνιή, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε πσο επεξεάδνπλ ηε Λίζηα 

κελπκάησλ κέζα ζηνλ θάθειν Βηζεξρφκελα.  

Βμ νξηζκνχ, ν θάθεινο Βηζεξρφκελα είλαη νξγαλσκέλνο θαηά εκεξνκελία, κε μερσξηζηέο 

νκαδνπνηήζεηο γηα ήκεξα, Υζεο, θαη Παιαηφηεξα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Γηα λα νξγαλψζνπκε ηα κελχκαηά ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαηά απνζηνιέα, 

πξνηεξαηφηεηα, ή θάπνην άιιν πεδίν, επηιέγνπκε Πξνβνιή | Σαθηνπνίεζε θαηά θαη ζηε 

ζπλέρεηα θάλνπκε ηελ απαηηνχκελε επηινγή. Βάλ δελ ζέινπκε ηα κελχκαηά καο 

νκαδνπνηεκέλα, Βπηιέγνπκε Πξνβνιή Σαθηνπνίεζε θαηά θαη θαηαξγνχκε ηελ επηινγή 

Βκθάληζε ζε νκάδεο. 

Γηα λα επηζεκάλνπκε έλα κήλπκα σο αλαγλσζκέλν ζα 

πξέπεη είηε λα ην αλνίμνπκε θαη λα δηαβάζνπκε ηα 

πεξηερφκελά ηνπ είηε λα θάλνπκε δεμί θιηθ ζηε γξακκή ηνπ 

κελχκαηνο θαη λα θάλνπκε αξηζηεξφ θιηθ ζηελ επηινγή 

ήκαλζε σο αλαγλσζκέλνπ. Γηα λα θάλνπκε ην 

αληίζεην, δειαδή λα νξίζνπκε έλα κήλπκα σο κε 

αλαγλσζκέλν, ψζηε λα ην μαλαδνχκε ίζσο αξγφηεξα, 

αξθεί λα θάλνπκε δεμί θιηθ ζηε γξακκή ηνπ κελχκαηνο θαη 

έπεηηα, λα θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή ήκαλζε σο κε αλαγλσζκέλν. 

Κάλνληαο θιηθ ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο θαθέινπο καο κπνξνχκε λα δνχκε νξηζκέλα ζηνηρεία 

ησλ κελπκάησλ, πνπ πεξηέρνληαη ζε απηνχο ηνπο θαθέινπο, φπσο ην ζέκα, εκεξνκελία 

παξαιαβήο ή απνζηνιήο θ.ιπ.. Γηα λα δνχκε φια ηα ζηνηρεία ελφο κελχκαηνο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην πεξηερφκελφ ηνπ ζα πξέπεη λα ην αλνίμνπκε. Γηα λα ην αλνίμνπκε αξθεί είηε 
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λα θάλνπκε αξηζηεξφ θιηθ ζε έλα κήλπκα θαη λα δνχκε ην πιήξεο κήλπκα ζην δεμηφ πιαίζην 

είηε λα ην επηιέμνπκε ρξεζηκνπνηψληαο ηα βέιε ηνπ πιεθηξνινγίνπ καο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πιήθηξν Enter. Ώλ ζέινπκε λα αλνίμνπκε ην κήλπκα ζε λέν παξάζπξν 

αξθεί λα θάλνπκε δηπιφ θιηθ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γξακκήο ηνπ κελχκαηνο. 

 

5.1.3.6.10 Αηαγξαθή κελχκαηνο 

Ώλ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε έλα κήλπκα απφ ηε ιίζηα κελπκάησλ ζα πξέπεη είηε 

λα θάλνπκε δεμί θιηθ ζην κήλπκα θαη έπεηηα λα θάλνπκε αξηζηεξφ θιηθ ζηελ 

επηινγή Αηαγξαθή, είηε λα επηιέμνπκε ην κήλπκα κε αξηζηεξφ θιηθ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πιήθηξν Delete ηνπ πιεθηξνινγίνπ καο. Βλαιιαθηηθά κπνξνχκε λα 

αλνίμνπκε απηφ ην κήλπκα θαη λα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Αηαγξαθή ηεο νκάδαο Αηαγξαθή 

ηεο θεληξηθήο θαξηέιαο. 

Σν κήλπκα δελ έρεη πξαγκαηηθά δηαγξαθεί ηo Outlook ην ηνπνζεηεί κέζα ζηνλ θάθειν 

Αηαγξακκέλα.  

5.1.4 Δπαλαθνξά κελχκαηνο απφ ηνλ θάθειν δηαγξακκέλσλ κελπκάησλ 

Ώλ δηαγξάςνπκε έλα κήλπκα θαηά ιάζνο θαη ζέινπκε λα ην επαλαθέξνπκε ζηνλ θάθειν απφ 

ηνλ νπνίν δηαγξάθεθε ζα πξέπεη αξρηθά λα κεηαβνχκε ζηνλ θάθειν δηαγξακκέλα. Ώπηφο ν 

θάθεινο θηινμελεί φια ηα κελχκαηα πνπ έρνπκε δηαγξάςεη. Γηα λα επαλαθέξνπκε έλα 

κήλπκα αξθεί λα θάλνπκε δεμί θιηθ επάλσ ηνπ θαη απφ ην αλαδπφκελν κελνχ πνπ 

εκθαλίδεηαη λα κεηαβνχκε ζηελ επηινγή Μεηαθίλεζε θαη λα θάλνπκε θιηθ ζηνλ θάθειν ζηνλ 

νπνίν ζα ζέινπκε λα κεηαθεξζεί ή απινχζηεξα λα ην ζχξνπκε παηψληαο ζηαζεξά ην 

αξηζηεξφ πιήθηξν ηνπ πνληηθνχ θαη λα ην κεηαθέξεηαη ζηνλ θάθειν πνπ επηζπκνχκε. 

Γηα λα δηαγξάςνπκε νξηζηηθά φια ηα κελχκαηα πνπ έρνπκε 

κεηαθέξεη ζηνλ θάθειν Αηαγξακκέλα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ απφ ην Outlook αδεηάδνπκε ηνλ θάθειν 

Αηαγξακκέλα. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ, επηιέγνπκε ηνλ θάθειν 

Αηαγξακκέλα κέζα ζην Παξάζπξν πεξηήγεζεο, ζηε ζπλέρεηα 

Βπηιέγνπκε Βξγαιεία | Ώδεηαζκα ηνπ θαθέινπ "Αηαγξακκέλα", θαη 

θάλνπκε θιηθ ζην Ναη. 

Βάλ δελ ζέινπκε λα αδείαζνπκε ην θάθειν «Αηαγξακκέλα» θάλνπκε δεμί θιηθ πάλσ ηνπ, 

επηιέγνπκε ηελ επηινγή Άδεηαζκα ηνπ θαθέινπ "Αηαγξακκέλα" θαη θάλνπκε θιηθ ζην Ναη. 
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5.1.4.1.1 Ώλεπηζχκεηε Ώιιεινγξαθία 

Δ αλεπηζχκεηε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηζνδπλακεί κε ηελ αλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία 

πνπ ιακβάλνπκε κε ην ηαρπδξνκείν. πλήζσο είλαη απηφθιεηα ειεθηξνληθά κελχκαηα, ηα 

νπνία θπξίσο δηαθεκίδνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ δελ ζέινπκε, ή πνπ καο πξνζθέξνπλ 

επεκεξία θαη πινχην. Ώπφ ηελ άπνςε ηνπ απνζηνιέα ηεο αλεπηζχκεηεο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο, ππάξρεη έλα ηεξάζηην πιενλέθηεκα έλαληη ηεο αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο 

πνπ ιακβάλνπκε κε ην ηαρπδξνκείν, δελ θνζηίδεη ηίπνηε, νχηε θαλ ην πνζφ αγνξάο ελφο 

γξακκαηνζήκνπ. 

Οη νξγαληζκνί θαη νη άλζξσπνη πνπ ζηέιλνπλ αλεπηζχκεηε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία είλαη 

ζπρλά πνιχ δαηκφληνη αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκελνπ λα 

απμήζνπλ ηε ιίζηα αιιεινγξαθίαο ηνπο. ο γεληθφ θαλφλα, σζηφζν, πξέπεη λα πξνζέρνπκε 

πνιχ ζε πνηνλ δίλνπκε ηε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ καο ηαρπδξνκείνπ. 

Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο καο πξνζθέξνπλ θάπνηα άκπλα 

θαηά ηεο αλεπηζχκεηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζην Outlook 

κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ απνζηνιέσλ αλεπηζχκεηεο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο ζηηο ιίζηεο ησλ απνζηνιέσλ 

αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη 

ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν απφ ηηο δηεπζχλζεηο 

απηέο θαηεπζχλεηαη απηφκαηα κέζα ζηνλ θάθειφ 

Ώλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία. 

Γηα λα ην θάλνπκε απηφ, επηιέγνπκε Ώλεπηζχκεηε αιιεινγξαθία => Ώπνθιεηζκφο 

απνζηνιέα. 

5.1.4.1.2 Αεκηνπξγία Βπαθψλ 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία λέα επαθή ζα πξέπεη αξρηθά λα 

κεηαβνχκε ζηελ θαηεγνξία Βπαθέο απφ ην θνπκπί πνπ βξίζθεηαη ζην 

θάησ αξηζηεξά κέξνο ηνπ παξαζχξνπ. Ώπφ εθεί ζα πξέπεη λα 

επηιέμνπκε ην θνπκπί Αεκηνπξγία Βπαθήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ νκάδα Αεκηνπξγία ηεο 

Κεληξηθήο θαξηέιαο.  

ην λέν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη ζπκπιεξψλνπκε ηα ζηνηρεία ηεο λέαο επαθήο καο.  
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Γεκηνπξγία Δπαθήο 

Ώθνχ νινθιεξψζνπκε ηε πξνζζήθε ησλ ζηνηρείσλ θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Ώπνζήθεπζε & 

Κιείζηκν γηα λα απνζεθεχζνπκε ηε λέα καο επαθή.  

Βλαιιαθηηθά, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε κία λέα επαθή απφ έλα 

κήλπκα πνπ έρνπκε ιάβεη. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ ζα πξέπεη λα 

αλνίμνπκε έλα κήλπκα θαη λα θάλνπκε δεμί θιηθ ζηε δηεχζπλζε πνπ 

ζέινπκε λα απνζεθεχζνπκε. Ώπφ ην κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη 

επηιέγνπκε Πξνζζήθε ζηηο επαθέο ηνπ Outlook θαη φπσο 

βιέπνπκε εκθαλίδεηαη ε πξνεγνχκελε θφξκα αιιά απηή ηε θνξά ζπκπιεξσκέλε. 

Γηα λα δηαγξάςνπκε/αθαηξέζνπκε κία ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζηε ιίζηα επαθψλ καο πξέπεη 

λα θάλνπκε ηα εμήο:  

 Κιηθ ζην Βπαθέο  

 Βπηιέγνπκε ηελ Βπαθή πνπ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε  

 Κιηθ ζην Αηαγξαθή (Delete) 
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5.1.4.1.3 Βπηινγή παξαιεπηψλ απφ ην ΐηβιίν δηεπζχλζεσλ καο 

 

Δπηινγή παξαιεπηψλ απφ ην Βηβιίν δηεπζχλζεσλ 

 Ώλνίγνπκε ην ΐηβιίν δηεπζχλζεσλ καο παηψληαο θιηθ ζην θνπκπί Πξνο, Κνηλ., ε 

Εδηαίη. Κνηλ. κέζα ζηελ θεθαιίδα ηνπ κελχκαηνο καο ή επηιέγνπκε απεπζείαο ην 

ΐηβιίν δηεπζχλζεσλ. 

 Βπηιέγνπκε ην ΐηβιίν δηεπζχλζεσλ πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

 Βπηιέγνπκε έλαλ παξαιήπηε κέζα απφ ηε ιίζηα δηεπζχλζεσλ θάλνληαο δηπιφ θιηθ, 

ζην θάησ κέξνο ηνπ παξάζπξνπ δηάινγνπ, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Πξνο, γηα λα 

πξνζζέζνπκε ηνλ παξαιήπηε ζην πεδίν Πξνο, αληίζηνηρα θαη ζην θνπκπί Κνηλ., 

Εδηαίη. Κνηλ.. 

5.1.4.1.4 Βχξεζε ζπγθεθξηκέλεο επαθήο  

 Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί ΐηβιίν 

δηεπζχλζεσλ επάλσ ζηε ΐαζηθή γξακκή 

εξγαιείσλ.  

 Πιεθηξνινγνχκε κέξνο ή νιφθιεξν ην φλνκα 

ηεο επαθήο πνπ ςάρλνπκε θαη παηάκε Enter. 

 Σν φλνκα πνπ θαηαρσξνχκε κπνξεί λα είλαη ην κηθξφ φλνκα ή ην επίζεην ηεο επαθήο, 

ην εκθαληδφκελν φλνκα ηεο. ην φλνκα ηεο εηαηξείαο ηεο ή ην φλνκα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ηεο επαθήο. 
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 Βάλ ην Outlook βξεη πεξηζζφηεξεο απφ κία επαθεο. νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ κε ηα 

θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζήο καο. ηηο παξαζέηεη φιεο ζε κία ιίζηα κέζα ζην παξάζπξν 

δηάινγνπ Βπηινγή επαθήο. Κάλνπκε δηπιφ θιηθ ζην φλνκα κηαο επαθήο, γηα λα 

πξνβάιινπκε ηα ζηνηρεία ηεο. 

 Βαλ ην Outlook βξεη κφλν κηα επαθή καο εκθαλίδεη απεπζείαο ηα ζηνηρεία ηεο. 

5.1.4.1.5 Οκάδα Βπαθψλ 

Ώλ απνζηέιινπκε ζπρλά κελχκαηα ζε κία νκάδα αηφκσλ, πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηε ιεηηνπξγία Οκάδα Βπαθψλ ηνπ Microsoft Outlook. Ώπηή ε ιεηηνπξγία καο επηηξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε φια ηα άηνκα ηεο νκάδαο ζε κία ιίζηα ζηελ νπνία κπνξνχκε λα δψζνπκε έλα 

αληίζηνηρν φλνκα.  

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία λέα νκάδα επαθψλ ζα πξέπεη αξρηθά λα 

κεηαβνχκε ζηελ θαηεγνξία Βπαθέο απφ ην θνπκπί πνπ βξίζθεηαη ζην 

θάησ αξηζηεξά κέξνο ηνπ παξαζχξνπ. Ώπφ εθεί ζα πξέπεη λα 

επηιέμνπκε ην θνπκπί Αεκηνπξγία Οκάδαο Βπαθψλ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ νκάδα Αεκηνπξγία ηεο Κεληξηθήο θαξηέιαο.  

 

ην λέν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη νξίδνπκε ην φλνκα ηεο νκάδαο, ζην πεδίν δεμηά ηεο 

εηηθέηαο λνκα, θαη πξνζζέηνπκε κέιε απφ ην θνπκπί Πξνζζήθε κειψλ ηεο νκάδαο Μέιε. 

Ώθνχ νινθιεξψζνπκε ηελ πξνζζήθε κειψλ θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Ώπνζήθεπζε & 

Κιείζηκν γηα λα απνζεθεχζνπκε ηε λέα καο νκάδα 
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5.2 Ζιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Δγγξάθσλ   

5.2.1 Ζιεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε θαη αλαδήηεζε εγγξάθσλ 

Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ Windows καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη απνζεθεχνπκε θαη 

αξρεηνζεηνχκε ηα έγγξαθά καο κε ηε κνξθή ςεθηαθψλ αξρείσλ. 

ηα Windows 10 γηα ηελ πινήγεζε ζηε δελδξνεηδή δνκή θαθέισλ θαη αξρείσλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εθαξκνγή Δμεξεχλεζε αξρείσλ. 

Δ εθαξκνγή Δμεξεχλεζε αξρείσλ κπνξεί λα εθηειεζηεί κε θάπνηνλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ηξφπνπο: 

1. Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί ηεο Δμεξεχλεζεο αξρείσλ ζηε Γξακκή 

εξγαζηψλ. 

2. Κάλνπκε δεμί θιηθ ζην θνπκπί Έλαξμε θαη ζην κελνχ πνπ αλνίγεη επηιέγνπκε 

Δμεξεχλεζε αξρείσλ. 

3. Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Έλαξμε θαη ζηε δεχηεξε ζηήιε ζηελ νκάδα εθαξκνγψλ 

χζηεκα ησλ Windows επηιέγνπκε Δμεξεχλεζε αξρείσλ. 

 

Δθαξκνγή Δμεξεχλεζε αξρείσλ ησλ Windows 

Σν παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο Βμεξεχλεζε αξρείσλ απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέξε: 
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1. ηελ θνπξθή ηνπ παξαζχξνπ ην κελνχ ηεο εθαξκνγήο. 

2. Ώκέζσο κεηά βιέπνπκε ηε γξακκή δηεχζπλζεο ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην ζεκείν 

ζην νπνίν βξηζθφκαζηε ζηελ δελδξνεηδή δνκή θαθέισλ θαη αξρείσλ. 

3. ηελ αξηζηεξή πιεπξά βξίζθεηαη ην παξάζπξν πεξηήγεζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ 

κπνξνχκε λα πεξηεγεζνχκε ζηε δελδξνεηδή δνκή δίζθσλ, θαη θαθέισλ. 

4. ηε δεμηά πιεπξά βξίθζεηαη ην παξάζπξν εμεξεχλεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

ζηνηρείνπ πνπ έρνπκε επηιέμεη ζην παξάζπξν πεξηήγεζεο. 

Αηεξεπλψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηηο εθαξκνγήο Βμεξέπλεζε αξρείσλ κε βάζε ηελ αξίζκεζε ηεο 

εηθφλαο έρνπκε ηα εμήο: 

1. Μηα ζεηξά θαθέινπο. Ώλ ππάξρεη δεμηφ βέινο αξηζηεξά απφ ην θάθειν ηφηε ν 

θάθεινο απηφο έρεη ππνθαθέινπο ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα εκθαλίζνπκε θάλνληαο 

θιηθ ζην βέινο ην νπνίν απφ δεμηά θνξά κεηαηξέπεηαη ζε βέινο κε θάζεηε θνξά πξνο 

ηα θάησ. Γηα λα θιείζνπκε ηνλ θφκβν θάλνπκε θιηθ ζην θάζεην βέινο ην νπνίν 

γίλεηαη δεμηφ βέινο θαη θιείλνπλ νη ππνθάθεινη ηνπ θαθέινπ. 

2. Σελ πξνζαξκνζκέλε ιίζηα Γξήγνξε πξφζβαζε ε νπνία φηαλ αλνίμεη εκθαλίδεη ηνπο 

θαθέινπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά. 

3. Σν ζηνηρείν Απηφο ν ππνινγηζηήο πνπ πεξηέρεη φια ηα κέζα απνζήθεπζεο ηνπ 

ππνινγηζηή καο (ζθιεξνί δίζθνη, CD/DVD, USB Flash, Αίθηπν, θ,ι,π,) θαζψο θαη ηηο 

βηβιηνζήθεο ησλ Windows (ΐίληεν, Έγγξαθα, Βηθφλεο, θ.ι.π.). 

4. Σελ πεξηνρή ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη θάθεινη ηνπ ζηνηρείνπ πνπ έρνπκε 

επηιέμεη ζηελ αξηζηεξή δελδξνεηδή δνκή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

εκθαλίδνληαη νη βηβιηνζήθεο ησλ Windows πνπ βξίζθνληαη ζην ζηνηρείν Ώπηφο ν 

ππνινγηζηήο. 

5. Σελ πεξηνρή ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη ζπζθεπέο θαη ηα κέζα απνζήθεπζεο ηνπ 

ππνινγηζηή καο. 

6. Σν Γίθηπν ην νπνίν καο εκθαλίδεη άιινπο ππνινγηζηέο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ. 

5.2.1.1 Πξνβνιή ηδηνηήησλ αξρείνπ, θαθέινπ, δίζθνπ. Δκθάληζε/Απόθξπςε επεθηάζεσλ 

αξρείσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα δνχκε ηηο ηδηφηεηεο αξρείσλ, θαθέισλ ή δίζθσλ αλνίγνπκε ηελ 

Δμεξεχλεζε αξρείσλ βξίζθνπκε ην δίζθν ή θάθειν ή αξρείν ηηο ηδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ 

ζέινπκε λα δνχκε θαη θάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ηνπ ζην κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε 

Ηδηφηεηεο. Βλαιιαθηηθά απφ ηελ θαξηέια Αξρηθή ηνπ κελνχ ηεο εθαξκνγήο επηιέγνπκε 

Ηδηφηεηεο. 
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Ηδηφηεηεο αξρείσλ, θαθέισλ θαη δίζθσλ ησλ Windows 

ην παξάζπξν ησλ Εδηνηήησλ ζηελ θαξηέια Γεληθά βιέπνπκε ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ 

αξρείνπ, θαθέινπ θαη ην κέγεζνο πνπ θαηαιακβάλεη ζην δίζθν. Ώπφ ηηο ινηπέο θαξηέιεο 

κπνξνχκε λα πξνεπηζθνπήζνπκε πιήζνο ηδηνηήησλ ηνπ αξρείνπ, θαθέινπ θαη δίζθνπ. 

Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα απνθξχςνπκε ηηο επεθηάζεηο ησλ αξρείσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

Δμεξεχλεζε αξρείσλ. ηελ θαξηέια Πξνβνιή ηνπ κελνχ ηεο εθαξκνγήο θάλνπκε θιηθ ζην 

θνπκπί Δκθάληζε/Απφθξπςε θαη ζην κελνχ πνπ αλνίγεη μεηζεθάξνπκε ηελ επηινγή 

Δπεθηάζεηο νλφκαηνο αξρείσλ. Γηα λα μαλαεκθαλίζνπκε ηηο επεθηάζεηο αξρείσλ 

αθνινπζνχκε ηελ ίδηα δηαηδθαζία θαη ηζεθάξνπκε ηελ επηινγή Δπεθηάζεηο νλφκαηνο 

αξρείσλ. 
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Δκθάληζε/Απφθξπςε επεθηάζεσλ αξρείσλ 

5.2.1.2 Αιιαγή πξνβνιήο απεηθόληζεο αξρείσλ θαη θαθέισλ 

Δ εθαξκνγή Δμεξεχλεζε αξρείσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίζεη ηνπο θαθέινπο θαη ηα 

πεξηερφκελα ησλ θαθέισλ κε δηάθνξεο πξνβνιέο. 

 

Πξνβνιέο αξρείσλ θαη θαθέισλ ησλ Windows 

Γηα λα αιιάμνπκε ηελ εκθάληζε ησλ αξρείσλ θαη ησλ θαθέισλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

δεμηφ κέξνο ηεο εθαξκνγήο Δμεξεχλεζε αξρείσλ επηιέγνπκε ηελ θαξηέια Πξνβνιή ζην 

κελνχ ηεο εθαξκνγήο θαη ζηελ θαξηέια πνπ εκθαλίδεηαη κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ 

πξνβνιή θάλνληαο κηα απφ ηηο επηινγέο: α) Πνιχ κεγάια εηθνλίδηα, β) Μεγάια εηθνλίδηα, 

γ) Μεζαία εηθνλίδηα, δ) Μηθξά εηθνλίδηα, ε) Λίζηα, ζη) Λεπηνκέξεηεο. 

Δ πξνβνιή Λεπηνκέξεηεο είλαη απηή πνπ δίλεη ηηο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα αξρεία 

θαη ηνπο θαθέινπο (Δκεξνκελία δεκηνπξγίαο, Σχπνο, Μέγεζνο, θ.ι.π.). ηελ πξνβνιή 

Λεπηνκέξεηεο θάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ζηηο θεθαιίδεο ησλ ζηειψλ κε ηηο πιεξνθνξίεο 

αξρείσλ θαη θαθέισλ εκθαλίδεηαη κελνχ απφ ην νπνίν κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηηο ζηήιεο 

πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ πξνβνιή απηή. 

5.2.1.3 Σαμηλόκεζε αξρείσλ θαη θαθέισλ 

ηελ εθαξκνγή Δμεξεχλεζε αξρείσλ εκθαλίδνκε ην πεξηερφκελν δίζθσλ θαη θαθέισλ ππνπ 

είλαη αξρεία θαη θάθεινη. Βπηιέγνληαο ηελ πξνβνιή Λεπηνκέξεηεο βιέπνπκε δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε ζηήιεο. 
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Σαμηλφκεζε αξρείσλ θαη θαθέισλ 

Μπνξνχκε λα ηαμηλνκήζνπκε ηα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο κε βάζε ηελ θάζε ζηειε πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ πξνβνιή. ηελ πεξίπησζή καο ε ηαμηλφκεζε είλαη αχμνπζα θαηά Όλνκα. 

Ώπηφ γίλεηαη νξαηφ ιφγσ ηνπ βέινπο πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζηήιε λνκα θαη δείρλεη πξνο ηα 

πάλσ. Κάλνληαο μαλά θιηθ πάλσ ζην λνκα ην βέινο αιιάδεη θνξά θαη δείρλεη πξνο ηα θάησ 

θαη ε ηαμηλφκεζε γίλεηαη θζίλνπζα θαηά λνκα. 

Ώληίζηνηρα κπνξνχκε θάλνληαο θιηθ ζηηο άιιεο ζηήιεο κπνξνχκε λα ηαμηλνκήζνπκε ηα 

αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο θαηά Ζκεξνκελία Σξνπνπνίεζεο, θαηά Σχπν θαη θαηά 

Μέγεζνο. Βκθαλίδνληαο πξφζζεηεο ζηήιεο ζηελ ηξέρνπζα πξνβνιή κπνξνχκε αληίζηνηρα λα 

θάλνπκα ηαμηλφκεζε κε ην πεξηερφκελν απηψλ ησλ ζηειψλ.  

5.2.1.4 Αλαδήηεζε αξρείσλ θαη θαθέισλ 

Με ηε ιεηηνπξγία ηεο Αλαδήηεζεο κπνξχκε λα ςάμνπκε λα βξνχκε αξρεία ή θαθέινπο ζηνλ 

ππνινγηζηή καο πνπ δελ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε δηαθνξεηηθά. 

Γηα ηελ αλαδήηεζε αξρείσλ ή θαθέισλ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εθαξκνγή Δμεξεχλεζε 

αξρείσλ, επηιέγνπκε ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ην δίζθν ή ην θάθειν ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα 

αλαδεηήζνπκε ηα αξρεία ή ηνπο θαθέινπο θαη ζην πιαίζην Αλαδήηεζε ζην πάλσ δεμηφ 

κέξνο ηεο εθαξκνγήο πιεθηξνινγνχκε νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ νλφκαηνο αξρείνπ ή 

θαθέινπ πνπ αλαδεηάκε. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο εκθαλίδνληαη απηφκαηα ζην 

δεμηφ κέξνο ηεο εθαξκνγήο. 
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Απιή αλαδήηεζε αξρείσλ ή θάθεισλ ζηα Windows 

Μπνξνχκε λα παξακεηξνπνηήζνπκε ηελ αλαδήηεζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

πξνρσξεκέλεο ηερληθέο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο επηινγέο ηεο θαξηέιαο 

Αλαδήηεζε ζην πάλσ κέξνο ηεο εθαξκνγήο Δμεξεχλεζε αξρείσλ φπσο θάηλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθφλα. 

 

Απιή αλαδήηεζε αξρείσλ ή θάθεισλ ζηα Windows 
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5.2.1.5 Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε αξρείσλ, κε ην πνληίθη θαη κε ην πιεθηξνιόγην 

Γηα λα αληηγξάςνπκε ή λα κεηαθηλήζνπκε αξρεία θαη θαθέινπο κε κεηαθνξά θαη 

απφζεζε θάλνληαο ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ θάλνπκε ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

1. ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο Βμεξεχλεζεο αξρείσλ βξίζθνπκε ηνλ θάθειν πξνέιεπζεο 

ησλ αξρείσλ ή θαθέισλ πνπ ζέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε ή λα αληηγξάςνπκε θαη 

αθνχ ηνλ επηιέμνπκε εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπ ζηε δεμηά πιεπξά ηεο 

Βμεξεχλζεο αξρείσλ. 

2. Κξαηψληαο παηεκέλν ην πιήθηξν Ctrl επηιέγνπκε κε ην πνληίθη ζηε δεμηά πιεπξά ηεο 

Βμεξεχλζεο αξρείσλ ηα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο πνπ ζέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε ή 

λα αληηγξάςνπκε. 

3. Γηα λα κεηαθηλήζνπκε ηα επηιεγκέλα αξρεία θαη θαθέινπο ηα ζχξνπκε κε ην 

πνληίθη απφ ηε δεμηά πιεπξά ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ζην θάθειν πξννξηζκνχ. 

Ώθήλνληαο ην πνληίθη ηα αξρεία θαη θάθεινη κεηαθηλνχληαη ζην θάθειν πξννξηζκνχ. 

4. Γηα λα αληηγξάςνπκε ηα επηιεγκέλα αξρεία θαη θαθέινπο, κε παηεκέλν πιήθηξν 

Ctrl, ηα ζχξνπκε κε ην πνληίθη απφ ηε δεμηά πιεπξά ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ζην 

θάθειν πξννξηζκνχ. Ώθήλνληαο ην πνληίθη θαη ην πιήθηξν Ctrl ηα αξρεία θαη 

θάθεινη αληηγξάθνληαη ζην θάθειν πξννξηζκνχ. 

 

Μεηαθίλεζε – αληηγξαθή αξρείσλ κε κεηαθνξά θαη απφζεζε 

Βλαιιαθηηθά αθνχ επηιέμνπκε ηα αξρεία θαη θαθέινπο πνπ ζέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε ή 

αληηγξάςνπκε ρξεζηκνπνηνχκε ηελ θαξηέια Αξρηθή ηνπ κελνχ ηεο εθαξκνγήο Βμεξεχλεζε 

αξρείσλ θαη επηιέγνπκε αληίζηνηρα Μεηαθίλεζε ζε ή Αληηγξαθή ζε επηιέγνληαο ηνλ 

θάθειν πξννξηζκνχ ζην παξάζπξν πνπ αλνίγεη. 
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Μεηαθίλεζε – αληηγξαθή αξρείσλ κε κεηαθνξά θαη απφζεζε (ρξήζε κελνχ) 

Γηα λα κεηαθηλήζνπκε αξρεία θαη θαθέινπο κε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ αθνχ 

επηιέμνπκε ηα αξρεία θαη θαθέινπο πνπ ζέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε παηάκε ην ζπλδπαζκφ 

πιήθηξσλ Ctrl + X, ζηε ζπλέρεηα κεηαθεξφκαζηε ζην θάθειν πξννξηζκνχ θαη ζε θάπνην 

θελφ ζεκείν ηεο δεμηάο πιεπξά πνπ εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ πξννξηζκνχ 

παηάκε ην ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ Ctrl + V θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθίλεζε ησλ 

επηιεγκέλσλ αξρείσλ θαη θαθέισλ ζηε λέα ζέζε. 

Γηα λα αληηγξάςνπκε αξρεία θαη θαθέινπο κε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ αθνχ επηιέμνπκε 

ηα αξρεία θαη θαθέινπο πνπ ζέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε παηάκε ην ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ Ctrl 

+ C, ζηε ζπλέρεηα κεηαθεξφκαζηε ζην θάθειν πξννξηζκνχ θαη ζε θάπνην θελφ ζεκείν ηεο 

δεμηάο πιεπξά πνπ εκθαλίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ πξννξηζκνχ παηάκε ην 

ζπλδπαζκφ πιήθηξσλ Ctrl + V θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθίλεζε ησλ επηιεγκέλσλ αξρείσλ 

θαη θαθέισλ ζηε λέα ζέζε. 

5.2.1.6 Γηαγξαθή αξρείσλ, θαθέισλ κέζσ ηνπ Κάδνπ Αλαθύθισζεο θαη επαλαθνξά 

δηαγξακκέλσλ αξρείσλ θαη θαθέισλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε 

Γηα λα δηαγξάςνπκε αξρεία ή θαθέινπο αλνίγνπκε ηελ εθαξκνγή Βμεξεχλεζε αξρείσλ θαη 

αθνχ επηιέμνπκε ηα αξρεία ή ηνπο θαθέινπο πνπ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε θάλνπκε κία απφ 

ηηο αθφινπζεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο: 

1. Κάλνπκε θιηθ ζηελ θαξηέια Ώξρηθή ηνπ κελνχ ηεο εθαξκνγήο θαη επηιεγνπκε ηελ 

εληνιή Γηαγξαθή. 
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Γηαγξαθή αξρείσλ ή θαθέισλ ησλ Windows 

2. Κάλνπκε δεμί θιηθ ζηα επηιεγκέλα αξρεία ή θαθέινπο θαη ζην κελνχ πνπ 

εκθαλίδεηαη θάλνπκε θιηθ ζην Γηαγξαθή. 

3. Μεηά ηελ επηινγή ησλ αξρείσλ ή θαθέισλ παηάκε ην πιήθηξν Delete ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ. 

Σα Windows εκθαλίδνπλ έλα παξάζπξν δηαιφγνπ πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζνπκε ηε 

δηαγξαθή. Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ηα επηιεγκέλα αξρεία ή θάθεινη δηαγξάθνληαη θαη 

κεηαθέξνληαη ζηνλ Κάδν αλαθχθισζεο ησλ Windows. 

Πξνθεηκέλνπ λα επαλαθέξνπκε δηαγξακκέλα αξρεία ή θαθέινπο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Κάδν 

αλαθχθισζεο ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε νπ ππνινγηζηή καο θάλνπκε ηα αθφινπζα: 

1. Αλνίγνπκε ηνλ Κάδν αλαθχθισζεο θάλνληαο δηπιφ θιηθ ζην εηθνλίδηφ ηνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη εκθαλίδνπκε ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

2. ΐξίζθνπκε ηα αξρεία ή ηνπο θαθέινπο πνπ ζέινπκε λα επαλαθέξνπκε θαη αθνχ ηα 

επηιέμνπκε θάλνπκε δεμί θιηθ θαη ζην κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε 

Δπαλαθνξά. Σα αξρεία ή θάθεινη ζα επαλέιζνπλ ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαλ πξηλ ηα 

δηαγξάςνπκε. 
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Δπαλαθνξά δηαγξακκέλσλ αξρείσλ ή θαθέισλ απφ ηνλ Κάδν αλαθχθισζεο 

Δ επαλαθνξά δηαγξακκέλσλ αξρείσλ ή θαθέισλ είλαη δπλαηή φζν απηά βξίζθνληαη ζηνλ 

Κάδν αλαθχθισζεο. Μεηά ην άδεηαζκα ηνπ Κάδνπ αλαθχθισζεο δελ είλαη δπαληή ε 

επαλαθνξά δηαγξακκέλσλ αξρείσλ ή θαθέισλ. 

5.2.1.7 πκπίεζε θαη Απνζπκπίεζε Αξρείσλ/ Φαθέισλ 

ηαλ ηα αξρεία καο ή ε θάθεινη έρνπλ κεγάιν κέγεζνο κπνξνχκε λα θάλνπκε ζπκπίεζε ησλ 

αξρείσλ ή ησλ θαθέισλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξν ρψξν απνζήθεπζεο θαη 

έηζη λα κεηαθεξζνχλ επθνιφηεξα ζε άιινπο ππνινγηζηέο, λα απνζεθεπηνχλ ζε θνξεηά κέζα 

απνζήθεπζεο ή λα απνζηαινχλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 

1. Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί Αλαδήηεζε ηεο Γξακκήο Βξγαζηψλ θαη ζην παξάζπξν πνπ 

αλνίγεη πιεθηξνινγνχκε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ ή θαθέινπ πνπ αλαδεηάκε θαη φηαλ 

εκθαληζζεί ην αξρείν ή ν θάθεινο πνπ αλαδεηάκε επηιέγνπκε ην βέινο δεμηά ηνπ θαη 

επηιέγνπκε άλνηγκα αλ ζέινπκο λα δνχκε ηα πεξηερφκελά ηνπ ή άλνηγκα ζέζεο γηα λα 

αλνίμεη ε Βμεξεχλεζε αξρείσλ θαη λα καο ην εκθαλίζεη. 

2. θαη Γηα λα ζπκπηέζνπκε έλα ή πεξηζζφηεξα αξρεία ή θαθέινπο αθνινπζνχκε ηελ 

αθφινπζε δηαδηθαζία: 

3. ηελ Δμεξεχλεζε αξρείσλ επηιέγνπκε ηα αξρεία ή ηνπο θαθέινπο πνπ ζέινπκε λα 

ζπκπηέζνπκε. 

4. ην κελνχ ηεο εθαξκνγήο επηιέγνπκε Κνηλή ρξήζε θαη ζηε ζπλέρεηα πκπίεζε ζε 

zip ή ελαιιαθηηθά θάλνπκε δεμί θιηθ πάλσ ζηα επηιεγκέλα ζηνηρεία θαη ζην κελνχ 

πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε Απνζηνιή πξνο – πκπηεζκέλνο θάθεινο (κνξθή zip). 



Κεφ. 5- Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ 326 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

5. Αεκηνπξγείηαη ζην θάθειν πνπ βξίθζνληαη ηα αξρεία καο έλα ζπκπηεζκέλν αξρείν, 

ην νπνίν παίξλεη ην φλνκα ηνπ πξψηνπ αξρείνπ ή θαθέινπ πνπ έρνπκε επηιέμεη κε 

επέθηαζε .zip. Μπνξνχκε λα κεηνλνκάζνπκε ην ζπκπηεζκέλν αξρείν δίλνληαο έλα 

πην αληηπξνζσπεπηηθφ φλνκα. 

πκπίεζε αξρείσλ θαη θαθέισλ 

Γηα λα απνζπκπηέζνπκε έλα ζπκπηεζκέλν αξρείν αθνινπζνχκε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 

1. ηελ Δμεξεχλεζε αξρείσλ θάλνπκε δεμί θιηθ ζην ζπκπηεζκέλν αξρείν θαη ζην κελνχ 

πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε Βμαγσγή φισλ. 

2. ηε ζπλέρεηα ηα Windows καο θαζνδεγνχλ κε νδεγφ ζηε δηαδηθαζία εμαγσγήο. Δ 

πξνεπηιεγκέλε ζέζε απνζπκπίεζεο είλαη ν θάθεινο ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην 

ζπκπηεζκέλν αξρείν, αιιά κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην θάθειν απνζπκπίεζεο απφ 

ηελ επηινγή Αλαδήηεζε. ηε ζπλέρεηα παηάκε ην θνπκπί Δμαγσγή θαη ε δηαδηθαζία 

απνζπκπίεζεο νινθιεξψλεηαη.  
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5.2.2 Φεθηνπνίεζε έληππσλ αξρείσλ θαη εγγξάθσλ 

 

ηαλ κηιάκε γηα Φεθηνπνίεζε έληππσλ αξρείσλ θαη εγγξάθσλ αλαθεξφκαζηε ζηε 

δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ελφο εληχπνπ ζε ράξηηλε κνξθή ζε ειεθηξνληθφ αξρείν. Γηα λα γίλεη 

απηφ ρξεζηκνπνηνχκε ζπζθεπέο πνπ νλνκάδνληαη ζαξσηέο εγγξάθσλ. 

5.2.2.1 αξσηέο εγγξάθσλ 

Οη ζαξσηέο {scanners) είλαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο εηζφδνπ Δ/Τ νη νπνίνη δέρνληαη έληππα 

έγγξαθα κε θείκελν ή/θαη εηθφλεο ή/θαη ζρέδηα κε ηε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ηνπο - ή 

κέξνπο απηψλ - ζηελ νζφλε γηα πεξαηηέξσ, ςεθηαθή πιένλ, επεμεξγαζία. Ρίρλνληαο κηα 

δέζκε θσηφο ζην έγγξαθν, κεηξνχλ ην αλαθιψκελν θσο απφ ηνπο ρξσκαηηζκνχο, π.ρ. 

αληαλαθιά φιν ην θσο απφ ην ιεπθφ ρξψκα θαη απνξξνθά φιν ην καχξν. Δ κεηαηξνπή ζε 

ςεθηαθφ έγγξαθν γίλεηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ζάξσζεο, φπσο: 

• Δ εθαξκνγή "Οδεγφο ζαξσηή θαη θσηνγξαθηθήο κεραλήο" ησλ Windows 

• Πξνγξάκκαηα ζρεδηαζηηθά 
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• Πξνγξάκκαηα νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ (OCR) 

• Πξνγξάκκαηα ζάξσζεο (π.ρ. εθαξκνγέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αγνξά ελφο ζαξσηή), 

θ.ά. 

Χζηφζν θαηά ηελ ςεθηνπνίεζε ελφο ςεθηαθνχ εγγξάθνπ πξέπεη λα δψζνπκε πξνζνρή ζηα 

αθφινπζα βαζηθά ζεκεία: 

Ώ) Αηαηήξεζε ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ: δειαδή ηελ  απνζήθεπζε δειαδή ηνπ πιηθνχ ζε 

απνζεθεπηηθά κέζα έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δηαηεξεζεί ην πξσηφηππν ζε άξηζηε κνξθή θαη 

ρσξίο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ απφ φζνπο ρξήζηεο έρνπλ ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε 

απηφ. 

ΐ) Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα: πξηλ ηε δεκνζίεπζε ελφο ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ πξέπεη λα. 

αλαιχεηαη ζρνιαζηηθά ε θαηάζηαζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ ην ζπλνδεχνπλ  

Γ) Ώλάιπζε: δειαδή  ε ππθλφηεηα πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα απνδψζεη ν ζαξσηήο ε νπνία 

εθθξάδεηαη ζε θνπθθίδεο αλά ίληζα {dots per inch — dpi). Βμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ 

εγγξάθνπ πνπ ζαξψλεηαη (εηθφλα, θείκελν, slide θ.ιπ.), ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζαξσηή θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε ζην απνηέιεζκα ηεο ζάξσζεο. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε αλάιπζε, 

ηφζν ην κέγεζνο ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ αξρείνπ είλαη κεγαιχηεξν. 

Α) Υξσκαηηθφ βάζνο δειαδή ν ηφλνο ησλ ρξσκάησλ πνπ ζα απνηππσζεί. πλήζσο έρνπκε 

ηξεηο επηινγέο απφρξσζεο: 

- 2 απνρξψζεηο, δει. άζπξν θαη καχξν (1-bit) 

- 256 απνρξψζεηο (8-bit) 

- 16.777.216 απνρξψζεηο (24-bit) θ.ιπ 

5.2.2.2 Υξήζε εθαξκνγήο νπηηθήο αλαγλώξηζεο ραξαθηήξσλ (OCR) 

 

Ώθνξά εθαξκνγέο πνπ εμάγνπλ ην θείκελν απφ κία εηθφλα ζε ςεθηαθή κνξθή γηα ηε 

κεηέπεηηα επεμεξγαζία ηνπ ζε θεηκελνγξάθν.  

Έλα απφ ηα πην γλσζηά πξνγξάκκαηα νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ OCR είλαη ην Fine 

Reader, ηθαλφ λα κεηαηξέςεη έλα έγγξαθν ζε θείκελν δηαρσξίδνληαο - απηνκάησο ή 

ρεηξνθίλεηα - ηηο εηθφλεο θαη ηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Μπνξεί λα επεμεξγαζηεί 
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πιήζνο γισζζψλ, αθφκε θαη πξνγξακκαηηζκνχ θαη επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα δηνξζψζεη ην 

θείκελν ρεηξνθίλεηα πξηλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Ώληίζηνηρα, έλα ειιεληθφ πξφγξακκα είλαη ν Anagnostis κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί αθφκε θαη αξραία θείκελα.  

πλήζσο ηα πξνγξάκκαηα νπηηθήο αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ OCR αλαγλσξίδνπλ αξρεία 

εηθφλαο ζε κνξθή .tif, .bmp, .pcx θαη .gif Ώιιά θαη αξρεία pdf. 

 

5.3 Υαξαθηεξηζηηθά θαη κνξθέο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο 

O φξνο «εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε δεθαεηία ηνπ 

1970 κε ηηο «ζπνπδέο δη‘ αιιεινγξαθίαο» αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία μεθηλάεη πξηλ 

150 ρξφληα πεξίπνπ.  Σν 1982, θαζηεξψζεθε θαη επίζεκα φηαλ ην Αηεζλέο πκβνχιην γηα ηελ 

Βθπαίδεπζε δη΄ αιιεινγξαθίαο (International Council for Correspondence Education), 

άιιαμε ηελ νλνκαζία ηνπ ζε ¨Αηεζλέο πκβνχιην γηα ηελ εμ Ώπνζηάζεσο Βθπαίδεπζε¨ 

(International Council for Distance Education) θαη αξγφηεξα έσο ζήκεξα, ζε ¨Αηεζλέο 

πκβνχιην γηα ηελ Ώλνηθηή θαη εμ Ώπνζηάζεσο Βθπαίδεπζε¨ (International Council for Open 

and Distance Education) (Ληνλαξάθεο, 2006) Σν γεγνλφο απηφ δειψλεη ηε ζχγρξνλε 

αληίιεςε γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε νπνία αθελφο ζεσξείηαη «αλνηθηή» ζπλερήο 

θαη πξνζβάζηκε απ‘ φινπο. Βπίζεο,  δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επέιηθηε, 

αιιειεπηδξαζηηθή θαη πνιπκνξθηθή κεζνδνινγία, ε νπνία απαληά ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο 

φισλ ησλ πνιηηψλ (Ληνλαξάθεο, 2006).  

Πεξηγξάθνληαο ηε δνκή, ζα ιέγακε φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε είλαη δνκεκέλν 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, πνπ εθαξκφδεηαη ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ, παξέρνληαο 

επθαηξίεο κάζεζεο ζηα άηνκα εθείλα ηα νπνία δελ κπνξνχλ ή δελ έρνπλ δπλαηφηεηεο 

πξνζβάζεσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπκβαηηθή-παξαδνζηαθή κνξθή εθπαίδεπζεο πνπ 

ζπληειείηαη κέζα ζε κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο (Μαηξαιήο, 1999. Holmperg, 1995). 

Ώλ θαη ν φξνο «εμ απνζηάζεσο» ζπρλά παξαπέκπεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο σο ηελ εθπαίδεπζε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη κηα θπζηθή απφζηαζε κεηαμχ 

εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπνκέλσλ, ε άπνςε απηή ζήκεξα ζεσξείηαη φρη κφλν απιντθή αιιά θαη 

παξεξκελεία παιαηφηεξσλ επνρψλ (Ληνλαξάθεο, 2006). 
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Δ εμ‘ απνζηάζεσο ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν ηχπνπο φζνλ αθνξά 

ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο δνκή (χγρξνλε θαη Ώζχγρξνλε), ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ηα φξηα 

ησλ δχν ηχπσλ εθπαίδεπζεο είλαη δηαθξηηά (Horton, 2000: 55‐56, ΐαζηιάθεο, 2006: 1‐2). 

5.3.1 χγρξνλε Ζιεθηξνληθή Δθπαίδεπζε 

Δ ηερλνινγία ηεο χγρξνλεο (Γσληαλήο) Διεθηξνληθήο Βθπαίδεπζεο πξνζνκνηάδεη ηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Δ/Τ. Ώπηφ επηηπγράλεηαη κέζσ εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ, ην νπνίν δεκηνπξγεί ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηελ αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, ρσξίο νη 

εθπαηδεπφκελνη/λεο λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο χγρξνλεο 

Διεθηξνληθήο Βθπαίδεπζεο είλαη φηη ιακβάλεη ρψξα δσληαλά, ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπηψλ ζε ζπλεδξίεο 

πνπ γίλνληαη εμ απνζηάζεσο, κε ηε ρξήζε Δ/Τ, Αηαδηθηχνπ θαη εηδηθνχ ινγηζκηθνχ. 

Ξεθηλψληαο αο δνχκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο 

• Βπηηξέπεη ηελ ακθίδξνκε νπηηθναθνπζηηθή επηθνηλσλία, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

κεηαμχ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο 

• Ώμηνπνηείηαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο (κε δπλαηφηεηεο αληαιιαγήο εηθφλαο, ήρνπ θαη 

δεδνκέλσλ) κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ 

• Υξεζηκνπνηνχληαη δηαζέζηκα ςεθηαθά δίθηπα επηθνηλσλίαο 

• Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα (εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπφκελσλ) απαηηνχληαη 

ζηνηρεηψδεηο/κέηξηεο δεμηφηεηεο ρξήζεο Δ/Τ  

Ώο δνχκε φκσο ηα βαζηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. 

1. Ώπνδνηηθή -cost effective 

• παξνρή γλψζεσλ απφ ηνπο θαιχηεξνπο εκπεηξνγλψκνλεο απφ φιν ηνλ θφζκν, ρσξίο 

έμνδα δηακνλήο θαη ηαμηδηνχ 

• δηαδηθηπαθά καζήκαηα ζην ζπίηη ή ζην γξαθείν, φρη θφζηνο ρψξσλ 

• ζχλδεζε κε ζπλαδέιθνπο απφ δηαθνξεηηθέο πφιεηο ή θαη δηαθνξεηηθέο ρψξεο ρσξίο 

θφζηε κεηαθίλεζεο 

• Σα θφζηε ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο e-Learning, ηα έμνδα 

ησλ εθπαηδεπηψλ, έμνδα ζπζηεκάησλ 

2. ΐνιηθή -Convenient 
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• Βπειημία, εηδηθά γηα κεγάινπο νξγαληζκνχο πνπ δηαζέηνπλ παγθφζκην θαηαλεκεκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ 

• Πνιιέο κνξθέο επηθνηλσλίαο π.ρ. βηληενδηάζθεςε, δηαδηθηπαθέο ζπδεηήζεηο απφ 

νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία, Αηαδηθηπαθά καζήκαηα 

• Πνιπθαλαιηθφηεηα π.ρ. επηηξαπέδηνη ππνινγηζηέο, laptop, tablet, θηλεηά ηειέθσλα 

3. Άκεζε θαη γξήγνξε αλαηξνθνδφηεζε -immediatefeedback 

• Παξέρεη άκεζα ζρφιηα. Δ αιιειεπίδξαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζεκαίλεη άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε 

• Γξήγνξε απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

• Οη εθπαηδεπηέο κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ακέζσο ηηο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ πιηθνχ ησλ καζεκάησλ 

• Αηαηεξεί ην θνηλφ πην ελεξγφ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

• Πξνσζεί ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο 

• Ώπμάλεηαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηή σο 

ζπληνληζηή θαη ζχκβνπιν 

• Δ νξγάλσζε κηαο ζεηξάο δηαδηθηπαθψλ νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππφ άκεζε 

θαζνδήγεζε ελζαξξχλεη ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ άκεζε ζπλεξγαζία 

• Οη άκεζεο δηαδηθηπαθέο ζπδεηήζεηο επηηξέπνπλ ηελ γξήγνξε αληαιιαγή ηδεψλ, 

εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ, ηελ επίιπζε απνξηψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλεζπρηψλ 

• ΐίληεν-δηάζθεςε (Video Conference)/ Εζην-δηάζθεςε (Web Conference) 

• Web-based (browser only) π.ρ. BigBlueButton, BlueJeans, GoToMeeting 

• App-based (browser, desktop, mobile) π.ρ. WebEx, Zoom, Microsoft Teams 

 

5.3.1.1 Η πλατφόρμα ςφγχρονησ τηλεκπαίδευςησ Webex Meetings  

Πξναπαηηνχκελε ηερλνινγηθή ππνδνκή 

Δ ζπκκεηνρή ζε κηα ηειεδηάζθεςε  κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε: 

• ηαζεξφ ή θνξεηφ ππνινγηζηή [κέζσ πινεγνχ (Browser) ή εγθαηεζηεκέλεο 

εθαξκνγήο, δίλνληαο ην Βπψλπκν θαη ην λνκά ηνπ, θαη πξναηξεηηθά ην email ηνπ] 

• Σακπιέηα ή έμππλν θηλεηφ (κέζσ Browser ή εγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγήο, δίλνληαο ην 

Βπψλπκν θαη ην λνκά ηνπ, θαη πξναηξεηηθά ην email ηνπ. Βπηπιένλ, απαηηείηαη ν 

ζχλδεζκνο ή ν 9ςεθηνο αξηζκφο ηεο αίζνπζαο.) 
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• ηαζεξφ ηειέθσλν ή απιφ θηλεηφ ηειέθσλν. 

Γηα ηε δηεμαγσγή online δηαιέμεσλ, ζα πξέπεη: 

α. Nα έρνπκε δεκηνπξγήζεη/απνθηήζεη έλα webex account: 

• Αηεχζπλζε webex γηα ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ: https://www.webex.com/ 

• εκείσζε: Δ ειεχζεξε (free) εγγξαθή ζην webex ζα ζαο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζεηε online δηαιέμεηο κε κέρξη 100 ζπκκεηέρνληεο. 

β. Να έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα webex meeting θαη λα ην εθθηλήζνπκε: 

• Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εθθίλεζε ελφο meeting: 

https://www.webex.co.in/support/getting-started.html 

• Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία επαλαιακβαλφκελνπ meeting: https://help.webex.com/en-

us/n62k7wo/Set-Up-Meetings-from-Your-Webex-Site 

Αεκηνπξγία δσξεάλ ινγαξηαζκνχ, 

Μεηαβαίλνπκε ζηε δηεχζπλζε https://www.webex.com/ θαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Start 

for Free» πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά: 

 

ηελ ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη, ζην πιαίζην «Email address» εηζάγνπκε ην  email καο θαη 

θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Sign Up», 
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ηελ επφκελε ζειίδα, ζην πεδίν «Country/Region» επηιέγνπκε ηε ρψξα καο, ελψ ζηα πεδία 

«First name»  θαη «Last name» (3) πιεθηξνινγνχκε ην λνκα θαη ην Βπψλπκφ καο, 

αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Continue»: 

 

ηελ επφκελε νζφλε, ε ζειίδα κάο ελεκεξψλεη φηη καο έρεη απνζηαιεί email ζρεηηθά κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ καο: 
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Ώθνινχζσο, πεγαίλνπκε ζην email καο θαη ειέγρνπκε ζηα εηζεξρφκελά καο κελχκαηα 

(inbox) γηα ην email πνπ καο απέζηεηιε ε πιαηθφξκα ηνπ webex ζρεηηθά κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ καο. Ώπνζηνιέαο ηνπ email πξέπεη λα είλαη ε δηεχζπλζε 

messenger@webex.com. Ώθνχ εληνπίζνπκε ην email, θάλνπκε θιηθ ζην link  πνπ πεξηέρεη 

ψζηε λα κεηαβνχκε ζηε ζειίδα επηινγήο θσδηθνχ πξφζβαζεο γηα ην ινγαξηαζκφ καο: 

 

Ώθνχ κεηαβνχκε ζηε ζειίδα επηινγήο θσδηθνχ πξφζβαζεο γηα ην ινγαξηαζκφ καο, 

επηβεβαηψλνπκε φηη ζην πεδίν User name αλαγξάθεηαη ην email πνπ είρακε εηζάγεη. 

Ώθνινχζσο, ζηα πεδία «New password» θαη «Confirm new password»  πιεθηξνινγνχκε ηνλ 

θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ επηζπκνχκε λα έρνπκε. Ο θσδηθφο πξφζβαζεο, γηα λα γίλεη δεθηφο 

απφ ην ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 8 ραξαθηήξεο θαη επίζεο:  
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• Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηφζν πεδά φζν θαη θεθαιαία γξάκκαηα ηνπ αγγιηθνχ 

αιθαβήηνπ.  

• Σνπιάρηζηνλ έλαο απφ απηνχο ζα πξέπεη λα είλαη αξηζκφο.   

Ώθνχ πιεθηξνινγεζνπκε ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ επηζπκνχκε λα έρνπκε (ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο), θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Continue» 

 

ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα κάο ζπλδέεη ζην online πεξηβάιινλ δηαρείξεζεο δηαιέμεσλ ηνπ 

webex: 

 

Βπίζεο, ζην email καο ιακβάλνπκε επηβεβαίσζε ζρεηηθά κε ηελ επηηπρεκέλε θαηαρψξεζε 

ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο πνπ επηιέμακε: 
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5.3.1.1.1 Βγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζηελ εθαξκνγήο ηνπ Webex (νδεγίεο γηα ζηαζεξφ-

desktop ή θνξεηφ-laptop ππνινγηζηή) 

Μεηαβαίλνπκε ζηε ζειίδα https://www.webex.com/downloads.html θαη θάλνπκε θιηθ ζην 

θνπκπί «Download for Windows» πνπ βξίζθεηαη ζηελ ελφηεηα «Webex Meetings»: 

 

Ώπνζεθεχνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο ην αξρείν «webexapp.msi»: 
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ηε ζπλέρεηα θάλνπκε δηπιφ θιηθ ζην αξρείν «webexapp.msi» θαη ζην πιαίζην πνπ 

εκθαλίδεηαη θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Βθηέιεζε»: 

 

ηελ επφκελε νζφλε θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Next»: 

 

5.3.1.1.2 Πξνγξακκαηηζκφο κηαο ηειεδηάζθεςεο 

Μεηά απφ ην πέξαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ε εθαξκνγή «Cisco Webex Meetings» αλνίγεη: 
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ην πεδίν «Email address»  πιεθηξνινγνχκε ηε δηεχζπλζε email κε ηελ νπνία έρνπκε θάλεη 

εγγξαθή ζην ζχζηεκα. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Next»: 
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Ώθνχ ζπλδεζνχκε, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Schedule» ψζηε λα πξνγξακκαηίζνπκε κία 

δηάιεμε: 

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην ζχζηεκα ζα καο εκθαλίζεη ηε ζειίδα «Schedule a Meeting». ηε 

ζειίδα απηή, ζην πεδίν «Meeting topic» (1) πιεθηξνινγνχκε ηνλ ηίηιν ηεο δηάιεμεο. Βπίζεο, 
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ζην πεδίν «Attendees» (2) εηζάγνπκε ηα emails ησλ θνηηεηψλ πνπ ζέινπκε λα 

παξαθνινπζήζνπλ-ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηάιεμε. Σα ελ ιφγσ emails κπνξνχκε λα ηα 

εηζάγνπκε:  

• ια καδί αξθεί λα ηα έρνπκε ρσξηζκέλα κε comma (,) ή κε semicolon (;)  

• Έλα έλα, πιεθηξνινγψληαο θάζε θνξά ην email θαη παηψληαο ην πιήθηξν «Enter». 

 

Βπηπξφζζεηα, απφ ην πεδίν «Date and time» (1) επηιέγνπκε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο 

δηάιεμεο : 
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Ώθνινχζσο, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή «Show 

advanced options» (1) ψζηε λα καο εκθαληζηνχλ επηπιένλ παξάκεηξνη πνπ κπνξνχκε λα 

νξίζνπκε ζρεηηθά κε ηελ δηάιεμε.  

• ηα «Audio connection options», ζην πεδίν «Audio connection type» επηιέγνπκε 

«Webex Audio» (2), ελψ ζην πεδίν «Entry and exit tone» επηιέγνπκε «No Tone».  

• ηα «Scheduling Options», ζην πεδίν «Registration» επηιέγνπκε «None»

 

• Κάλνπκε θιηθ ζην «Edit meeting options» θαη αθνχ θξνληίζνπκε ψζηε νη επηινγέο λα 

είλαη παξφκνηεο κε ηηο θάησζη, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «ΟΚ»: 
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Κάλνπκε θιηθ ζην «Edit attendee privileges» θαη αθνχ θξνληίζνπκε λα επηιέμνπκε ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ ζέινπκε, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «ΟΚ»: 
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Κάλνπκε θιηθ ζην «Edit attendee privileges» θαη αθνχ θξνληίζνπκε λα επηιέμνπκε ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ ζέινπκε, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «ΟΚ»: 

Ώθνχ νινθιεξψζνπκε ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Start» ψζηε λα 

πξνγξακκαηίζνπκε ηε δηάιεμε πνπ κφιηο ξπζκίζακε. 

Δ δηάιεμε πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα «Meetings»: 
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θαζψο επίζεο θαη ζηε ζειίδα «Home» ζηελ ελφηεηα «Upcoming Meetings»: 

 

Βπηπξφζζεηα, ζε φζα emails είρακε πξνζζέζεη ζην πεδίν «Attendees», εζηάιε κήλπκα φπσο 

ην παξαθάησ, ην νπνίν ηνπο ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηε δηάιεμε πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε: 
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5.3.1.1.3 Έλαξμε θαη πξαγκαηνπνίεζε δηάιεμεο 

Ώλνίγνπκε θαη ζπλδεφκαζηε ζηελ εθαξκνγή «Cisco Webex Meetings». ηελ ελφηεηα 

«Upcoming Meetings» βιέπνπκε ηηο δηαιέμεηο πνπ έρνπκε πξνγξακκαηηζκέλεο. Κάλνπκε 

θιηθ ζην θνπκπί «Start» πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ ηε δηάιεμε πνπ ζέινπκε λα εθθηλήζνπκε. 

(εκείσζε: Βάλ ν δεκηνπξγφο ηνπ καζήκαηνο δελ μεθηλήζεη ηε δηάιεμε, νη ζπκκεηέρνληεο 

δελ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν δηδάζθσλ ζπζηήλεηαη λα ζπλδέεηαη λσξίηεξα 

ζηε δηάιεμε, ψζηε λα επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπλδεζνχλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ 

γξήγνξα ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηε ζχλδεζή ηνπο.): 
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ηελ νζφλε πνπ καο εκθαλίδεηαη, θξνληίδνπκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ην κηθξφθσλν (1) θαη 

ηελ θάκεξα (2) ηνπ ππνινγηζηή καο. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Join Meeting» 

(3): 
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Με απηφ ηνλ ηξφπν εθθηλνχκε ηε δηάιεμε πνπ επηζπκνχκε. ην δεμί ηκήκα ηεο εθαξκνγήο, 

εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάιεμε (participants) (1). Ώπφ ηε ιίζηα 

απηή, πεγαίλνληαο ζην φλνκα ελφο ζπκκεηέρνληα, κπνξνχκε λα ηνπ ελεξγνπνηήζνπκε/ 

απελεξγνπνηήζνπκε ηελ θάκεξα θαη ην κηθξφθσλν (2) (γηα φπνηνλ participant δηαζέηεη είηε 

θάκεξα είηε κηθξφθσλν, εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, καο εκθαλίδεηαη ε ζρεηηθή 

επηινγή). 



Κεφ. 5- Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ 348 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βπηπξφζζεηα, κεηαθηλψληαο ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ καο πάλσ απφ ηελ πεξηνρή φπνπ 

πξνβάιιεηαη νηηδήπνηε δείρλεη ε θάκεξά καο, ζην θάησ κέξνο ηεο εθαξκνγήο εκθαλίδνληαη 

ηα controls πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο (βι. παξαθάησ εηθφλα). πγθεθξηκέλα, κπνξνχκε: 

1. λα ελεξγνπνηήζνπκε/απελεξγνπνηήζνπκε ην κηθξφθσλφ καο, 
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2. λα ελεξγνπνηήζνπκε/ απελεξγνπνηήζνπκε ηελ θάκεξά καο, 

3. λα θάλνπκε share ηελ νζφλε καο ή θάπνην αξρείν, 

4. λα θαηαγξάςνπκε ηελ νζφλε καο (αληίζηνηρε ιεηηνπξγία δελ είλαη δηαζέζηκε ζηνπο 

participants), 

5. λα εκθαλίζνπκε/απνθξχςνπκε ηε ιίζηα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο (participants), 

6. λα αλνίμνπκε/θιείζνπκε ην πιαίζην γηα ην chat (ζα εκθαληζηεί ζην θάησ δεμί κέξνο 

ηεο εθαξκνγήο), 

7. λα πξνβάινπκε πξφζζεηεο επηινγέο πνπ καο δίλεη ε εθαξκνγή (γηα παξάδεηγκα 

ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ηνπ κηθξνθψλνπ ή ηεο θάκεξάο καο  θαη 

8. λα απνρσξήζνπκε (leave)/ηεξκαηίζνπκε (end) ηε δηάιεμε . 

Γηα παξάδεηγκα, γηα λα θάλνπκε share ηελ νζφλε καο, θάλνπκε θιηθ ζην ζρεηηθφ control (3). 

Παξαηεξνχκε φηη εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην ην νπνίν καο επηηξέπεη λα επηιέμνπκε ην ηκήκα 

ηεο νζφλεο πνπ επηζπκνχκε λα θάλνπκε share: 

 

Ώθνχ επηιέμνπκε ην ηκήκα ηεο νζφλεο πνπ επηζπκνχκε λα θάλνπκε share, ην screen sharing 

μεθηλάεη θαη νη participants πιένλ κπνξνχλ λα βιέπνπλ ην κέξνο νηηδήπνηε ηνπο δείρλνπκε 

ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή καο: 
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Ώλ δηαζέηνπκε ινγαξηαζκφ Webex πνπ ην επηηξέπεη, έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα εθηφο απφ ηελ 

νζφλε καο λα θάλνπκε share θαη θάπνην αξρείν (1) θαζψο επίζεο θαη λα αλνίμνπκε έλα 

whiteboard (2) (εκείσζε: Δ ιεηηνπξγία απηή δελ είλαη δηαζέζηκε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηνο πξνζσπηθφο ινγαξηαζκφο Webex θαη πξναπαηηεί ινγαξηαζκφ κε 

απμεκέλα δηθαηψκαηα ρξήζεο.): 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμνπκε «Share File» εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην δηαιφγνπ, κέζα απφ 

ην νπνίν κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην αξρείν πνπ επηζπκνχκε λα θάλνπκε share: 
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Ώληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμνπκε «New Whiteboard» εκθαλίδεηαη έλαο ιεπθφο 

πίλαθαο πάλσ ζηνλ νπνίν κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε νηηδήπνηε ζα ζέιακε λα δείμνπκε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο: 

 

Ώλ κεηαθηλήζνπκε ηνλ δείθηε ηνπ πνληηθηνχ ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο, ε εθαξκνγή καο 

εκθαλίδεη ηα controls πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο (1): 
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Γηα παξάδεηγκα, επηιέγνληαο ην Annotate ((2) ζηελ παξαπάλσ εηθφλα), κπνξνχκε λα 

ζεκεηψζνπκε πξφζζεηε πιεξνθνξία πάλσ ζηελ νζφλε πνπ δηακνηξαδφκαζηε κε ηνπο 

participants. Δ πιεξνθνξία απηή δελ πξνζηίζεηαη ζην ίδην ην αξρείν πνπ πξνβάινπκε ζηνπο 

participants, δειαδή δελ αιινηψλεη ην αξρείν, αιιά πξφθεηηαη γηα πξφζζεηεο ζεκεηψζεηο/ 

επηζεκάλζεηο πνπ θάλνπκε ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή: 

 

Γηα λα ζηακαηήζνπκε ηε ιεηηνπξγία Annotation, ηελ απνεπηιέγνπκε απφ ηα controls (1) πνπ 

απηή ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο καο (αλ έρνπλ θξπθηεί, κεηαθηλνχκε 

θαη πάιη ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο, ψζηε λα ηα εκθαλίζνπκε). 
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Βπίζεο, γηα λα ζηακαηήζνπκε ην screen sharing, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Stop Sharing» (2) 

πνπ εκθαλίδεηαη κε πνξηνθαιί ρξψκα ζηα ελ ιφγσ controls: 

 

Ώλ επηζπκνχκε λα εκθαλίζνπκε ην chat (1), ηφηε θάλνπκε θιηθ ζην ζρεηηθφ θνπκπί (2). ηε 

ζπλέρεηα κπνξνχκε λα γξάςνπκε θαη λα απνζηείινπκε έλα κήλπκα ζην chat (3) θαζψο θαη λα 

επηιέμνπκε πνηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξεί λα δεη ην κήλπκα πνπ ζα ζηείινπκε (4): 

 

Βπηπξφζζεηα, αλ θάπνηνο απφ ηνπο participants έρεη «ζεθψζεη ην ρέξη ηνπ» κέζσ ηεο 

αληίζηνηρεο επηινγήο πνπ ηνπ δίλεη ε εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί (ππάξρεη έλα ρεξάθη δίπια 

απφ ην φλνκά ηνπ ζηε ιίζηα κε ηνπο participants ην νπνίν κπνξεί λα παηάεη), ψζηε λα πάξεη 

ηελ άδεηα καο λα επηζεκάλεη ή λα ξσηήζεη θάηη, ηφηε βιέπνπκε ηελ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε 
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δίπια απφ ην φλνκα ηνπ ζηε ιίζηα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. (Κάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα δεη 

κφλν ην δηθφ ηνπ ρεξάθη θαη φρη ησλ ππνινίπσλ. Μφλν ν δηδάζθσλ έρεη πιήξε εηθφλα ηνπ 

αθξναηεξίνπ): 

 

5.3.1.1.4 Μεηαθνξά αξρείσλ 

Μέζσ ηεο πιαηθφξκαο κπνξνχκε λα απνζηείινπκε αξρεία ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Βπηιέγνπκε ζην επάλσ κέξνο απφ ην κελνχ File θαη ζηε ζπλέρεηα Transfer. ηε θφξκα πνπ 

αλνίγεη αλεβάζνπκε ηα αξρεία πνπ ζέινπκε ηα νπνία άκεζα νη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα 

θαηεβάζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο. 
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5.3.1.1.5 Αεκηνπξγία εξσηήζεσλ (polling) 

Έλα αθφκε ρξήζηκν εξγαιείν ηεο πιαηθφξκαο webex ζηελ πξνζπάζεηά καο λα 

αιιειεπηδξάζνπκε κε ηνπο καζεηέο καο είλαη ην polling (δεκνζθνπήζεηο). 

Με ηελ εθαξκνγή απηή ηεο webex κπνξνχκε, είηε λα δεκηνπξγήζνπκε θνπίδ δεκνζθφπεζεο 

ή αμηνιφγεζεο   

Βλεξγνπνίεζε δπλαηφηεηαο γηα Φεθνθνξία (Polling) 

1. Πξνζζέηνπκε ην βνεζεηηθφ παξάζπξν ηεο ςεθνθνξίαο ζηα δεμηά ηεο νζφλεο κνπ 

επηιέγνληαο View (Πξνβνιή) > Panels (ΐνεζεηηθά παξάζπξα) > Manage Panels (Αηαρείξηζε 

βνεζεηηθψλ παξαζχξσλ). 

 

2. ην παξάζπξν δηαιφγνπ, επηιέγσ ην Polling (Φεθνθνξία) . Ώπφ ηελ ιίζηα Available 

panels (Αηαζέζηκα βνεζεηηθά παξάζπξα) θαη θάλσ θιηθ ζην Add (Πξφζζεζε) ψζηε ην 

παξάζπξν ηεο ςεθνθνξίαο λα πξνζηεζεί ζηελ ιίζηα κε ηα ηξέρνληα παξάζπξα. ηελ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 
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Αεκηνπξγία Φεθνξίαο / Κνπίδ - Πξνζζήθε εξψηεζεο 

3. Κάλσ θιηθ ζην θνπκπί New (Πξνζζήθε λέαο εξψηεζεο) γηα λα εηζάγσ κία εξψηεζε. 

 

Βπηινγή ηνπ ηχπνπ ηεο εξψηεζεο 

4. ην πιαίζην Type (Σχπνο) ηεο εξψηεζεο, θάλσ θιηθ ζηελ αλαπηπζζφκελε 
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ιίζηα θαη επηιέγσ: 

• Short answer γηα Βξψηεζε 

ζχληνκεο απάληεζεο ή 

• Multiple choice - Multiple 

Answers γηα εξψηεζε 

 πνιιαπιήο επηινγήο (κε 

δπλαηφηεηα γηα πεξηζζφηεξεο 

απφ κία απαληήζεηο) ή 

• Multiple choice - Single 

Answer γηα εξψηεζε 

πνιιαπιήο επηινγήο (κε κία 

δπλαηή απάληεζε) 

Πξνζζήθε επηινγψλ - πηζαλψλ απαληήζεσλ 

5. Κάλσ θιηθ ζην θνπκπί Add (Πξνζζήθε) γηα λα πξνζζέζσ ηηο πηζαλέο απαληήζεηο - 

επηινγέο. 

 

Βπαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα 3 έσο 5 γηα φζεο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ζέινπκε λα 

πξνζζέζνπκε. 

Ώλψλπκεο ή Βπψλπκεο Ώπαληήζεηο 

Βπηιέγσ V ην Record individual responses (Καηαγξαθή ησλ αηνκηθψλ απαληήζεσλ) εάλ 

ζέισ βιέπσ ηη απάληεζε θάζε ζπκκεηέρνληαο. 
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Βπηινγή ρξφλνπ δηάξθεηα ςεθνθνξίαο/απαληήζεσλ ζε θνπίδ. Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί 

Options (Βπηινγέο) εάλ ζέινπκε λα νξίζνπκε ηνλ ρξφλν πνπ δηαξθεί ε ςεθνθνξία αληί ησλ 5' 

πνπ είλαη ν πξνθαζνξηζκέλνο. 

Έλαξμε Φεθνθνξίαο / Αεκνζθφπηζεο – Κνπίδ Κάλσ θιηθ ζην θνπκπί Open Poll (Άλνηγκα 

Φεθνθνξίαο) γηα λα δνχλε νη ζπκκεηέρνληεο ηελ ςεθνθνξία, λα επηιέμνπλ θαη λα ππνβάινπλ 

ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

 

Πξνβνιή απνηειεζκάησλ ςεθνθνξίαο 

Ώπνζήθεπζε εξσηεκαηνινγίνπ δεκνζθφπεζεο 
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• Έλα εξσηεκαηνιφγην κηαο δεκνζθφπεζεο, κπνξψ λα ην απνζεθεχζσ θαη λα ην αλνίμσ 

κειινληηθά γηα ρξήζε ζε νπνηαδήπνηε ηειεδηάζθεςε. Σν απνζεθεπκέλν αξρείν είλαη ηχπνπ 

.atp 

• Γηα λα απνζεθεχζσ ην εξσηεκαηνιφγην επηιέγσ File (Ώξρείν) | Save (Ώπνζήθεπζε) | Poll 

Questions (Βξσηήζεηο Αεκνζθφπεζεο) 

 

ην παξάζπξν δηαιφγνπ επηιέγσ ην θάθειν ζηνλ ππνινγηζηή κνπ πνπ ζέισ λα απνζεθεχζσ 

ην αξρείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δίλσ φλνκα ζην αξρείν ζην πεδίν File name θαη θάλσ θιηθ 

ζην θνπκπί Save (απνζήθεπζε). 

 

Ώπνζήθεπζε απνηειεζκάησλ Αεκνζθφπεζεο 

• Βάλ έρσ θηηάμεη κηα δεκνζθφπεζε θαη έρσ πξνβάιεη ηα απνηειέζκαηά ηεο κπνξψ λα 

απνζεθεχζσ ηα απνηειέζκαηα απηά ζε έλα .txt αξρείν 

• Βπηιέγσ File (Ώξρείν) | Save (Ώπνζήθεπζε) | Poll Results (Ώπνηειέζκαηα Αεκνζθφπεζεο) 
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Βπηιέγσ Save As εάλ ζέισ λα απνζεθεχζσ έλα αληίγξαθν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δεκνζθφπεζεο ζε λέν αξρείν ζηνλ ίδην ή ζε άιιν θάθειν δειαδή επηιέγσ File (Ώξρείν) | 

Save As (Ώπνζήθεπζε σο) | Poll Results (Ώπνηειέζκαηα Αεκνζθφπεζεο). 

ην παξάζπξν δηαιφγνπ επηιέγσ ην θάθειν ζηνλ ππνινγηζηή κνπ πνπ ζέισ λα απνζεθεχζσ 

ην αξρείν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεκνζθφπεζεο, δίλσ φλνκα ζην αξρείν ζην πεδίν File 

name θαη θάλσ θιηθ ζην θνπκπί Save (απνζήθεπζε) 

 

Άλνηγκα αξρείνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεκνζθφπεζεο 

• Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ έλα έηνηκν αξρείν δεκνζθφπεζεο πνπ έρσ απνζεθεπκέλν ζηνλ 

ππνινγηζηή κνπ (εάλ είλαη ηχπνπ .atp) θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ηειεδηάζθεςεο 

• Βπηιέγσ File (Ώξρείν) > Open Poll Questions (Άλνηγκα Βξσηήζεσλ δεκνζθφπεζεο). 
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ην παξάζπξν δηαιφγνπ ζην πεδίν Look in (Ώλαδήηεζε ζε) επηιέγσ ην θάθειν ζηνλ 

ππνινγηζηή κνπ έρσ απνζεθεπκέλν ην αξρείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, επηιέγσ ην αξρείν, θαη 

θάλσ θιηθ ζην θνπκπί Open (Άλνηγκα). 

Σν εξσηεκαηνιφγην εκθαλίδεηαη ζην βνεζεηηθφ παξάζπξν ηεο ςεθνθνξίαο 

Κάλσ θιηθ ζην θνπκπί Open Poll (Άλνηγκα Φεθνθνξίαο) γηα λα δνχλε νη ζπκκεηέρνληεο ηελ 

ςεθνθνξία, λα επηιέμνπλ θαη λα ππνβάινπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

 

5.3.1.1.6 Βλεξγνπνίεζε ρξήζεο Οκάδσλ Βξγαζίαο 

Μπνξνχκε  λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα θαηαλείκνπκε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κηθξφηεξεο 

νκάδεο εξγαζίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη πεξηερφκελν θαη λα 

ΕΠΩΝΤΜΟ 
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ρξεζηκνπνηνχλ ζπλεξγαηηθά εξγαιεία φπσο ε ζπλνκηιία chat, παξφκνηα φπσο θαη ζηελ θχξηα 

ηειεδηάζθεςε. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ εξγαζίαο αθνινπζνχκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

Βλεξγνπνίεζε Οκάδσλ Βξγαζίαο 

Βπηιέγνπκε απφ ην κελνχ ―Break Out‖ (Οκάδεο Βξγαζίαο) θαη θάλνπκε θιηθ ζην √ ―Enable 

Break Out Session‖ 

 

Μεηά ην βήκα απηφ ζηα θνπκπηά ειέγρνπ ηεο ηειεδηάζθεςεο, ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο 

κνπ εκθαλίδεηαη ην θνπκπί ―Breakout Sessions‖ (Οκάδεο Βξγαζίαο) – Καηαλνκή 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο 

α. Ώπφ ην κελνχ ―Breakout‖ (Υσξηζκφο ζε νκάδεο εξγαζίαο) επηιέγνπκε  ―Breakout Session 

Assignments‖ (Καηαλνκή ζε νκάδεο εξγαζίαο) ή 

β. Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί ―Breakout Sessions‖ (Οκάδεο Βξγαζίαο) πνπ έρεη εκθαληζηεί 

ζηα θνπκπηά ειέγρνπ ηεο ηειεδηάζθεςεο, ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο καο. 

 

Βπηινγή πιήζνπο νκάδσλ θαη θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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Βπηιέγνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ ζέισ λα δεκηνπξγήζνπκε θαη πσο ζα γίλεη ε 

θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε νκάδεο: 

 i) Ώπηφκαηα: Θα γίλεη απφ ην ινγηζκηθφ ε θαηαλνκή ζε νκάδεο νκνηφκνξθα 

 ii) Υεηξνθίλεηα: Θα πξέπεη λα θαηαλέκσ θάζε έλαλ ζπκκεηέρνληα ζηελ νκάδα πνπ επηζπκψ 

Αεκηνπξγία νκάδσλ. 

 

Μεηνλνκαζία Οκάδσλ 

Βμ νξηζκνχ, νη νκάδεο εξγαζίαο έρνπλ ην φλνκα ―Breakout session 1‖ (Οκάδα εξγαζίαο 1), 

―Breakout session 2‖ (Οκάδα εξγαζίαο 2) θιπ. 

Μπνξνχκε φπνηα ζηηγκή ζέινπκε λα κεηνλνκάζνπκε ηηο νκάδεο εξγαζίαο παηψληαο 

―Rename‖ (Ώιιαγή Ολφκαηνο). 

 

 

Με απηφκαηε (ρεηξνθίλεηε) θαηαλνκή  ζε νκάδεο 
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Ώλ είρακε επηιέμεη ―Manually‖ (Υεηξνθίλεηε) θαηαλνκή ζπκκεηερφλησλ ζε νκάδεο, ζα 

πξέπεη λα νξίζνπκε πνηνη καζεηέο ζα είλαη ζε θάζε νκάδα 

α. Βπηιέγνπκε ζεκεηψλνληαο κε ―√‖ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ζέινπκε λα νξίζνπκε ζε θάζε 

νκάδα (Μπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε έλαλ καζεηή κε ην φλνκα ηνπ απφ ην πεδίν ―Search‖ 

(Ώλαδήηεζε) 

β. Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί ―Move to Session‖ (Μεηαθίλεζε ζε νκάδα) θαη, ζην παξάζπξν 

πνπ αλνίγεη, επηιέγνπκε απφ ηε ιίζηα ηελ νκάδα ζηελ νπνία ζέισ λα είλαη νη ζπκκεηέρνληεο 

πνπ επηιέμακε. 

 

Βάλ ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ ή πψο θαηαλέκνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζε 

απηέο, θάλσ θιηθ ζην ―Reset‖ (Βπαλαθνξά) θαη επαλαιακβάλνπκε ηα παξαπάλσ βήκαηα. 
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Ώιιαγή Ρπζκίζεσλ γηα ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο - απνρψξεζεο 

Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηηο ξπζκίζεηο ησλ νκάδσλ παηψληαο ην θνπκπί ―Settings‖ 

(Ρπζκίζεηο). 

• Βπηιέγνπκε √ ―Allow attendees to return to the main session‖, εάλ ζέινπκε λα επηηξέπνπκε 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κπνξνχλ λα θχγνπλ απφ ηηο ππν-νκάδεο εξγαζίαο θαη λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ θχξηα αξρηθή νκάδα.  

• Βπηιέγνπκε √ ―Allow attendees to join session later‖, εάλ ζέινπκε νη ζπκκεηέρνληεο λα 

ιακβάλνπλ έλα κήλπκα φηη έρνπλ πξνζθιεζεί λα γίλνπλ κέιε ζηελ νκάδα θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή αλ θαη φηαλ ην επηζπκνχλ. 

• Βπηιέγνπκε √ ―Automatically close breakout sessions after‖, εάλ ζέισ νη νκάδεο κνπ λα 

ηεξκαηίδνληαη απηφκαηα κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Αηαθνξεηηθά κπνξνπκε λα ηηο 

ηεξκαηίζνπκε ρεηξνθίλεηα  

• Βπηιέγνπκε √ ―Show count down warning before closing sessions at …. Seconds‖, φηαλ 

ζέισ λα δψζσ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ιίγν ρξφλν αθφκε γηα λα ζπλνςίζνπλ ηελ ζπδήηεζή 

ηνπο, κεηά ηνλ απηφκαην ή ρεηξνθίλεην ηεξκαηηζκφ ησλ νκάδσλ. 
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Έλαξμε ιεηηνπξγίαο (ππν) νκάδσλ (ζπλ) εξγαζίαο 

ηαλ είκαζηε έηνηκνη  λα μεθηλήζνπκε ηηο νκάδεο, παηάκε ην θνπκπί ―Start breakout 

sessions‖ (Έλαξμε νκάδσλ εξγαζίαο). 
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Βίζνδνο ζπκκεηέρνληα ζην δσκάηην (ππν)νκάδα 

Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα παηήζνπλ ην θνπκπί ―Join now‖ (χλδεζε ηψξα) γηα λα 

εηζέιζνπλ ζην δσκάηην ηεο νκάδαο. Ο πξψηνο ζπκκεηέρσλ (καζεηήο/ηξηα) πνπ κπαίλεη ζηελ 

νκάδα γίλεηαη Οηθνδεζπφηεο ―Host‖ ηνπ δσκαηίνπ ηεο νκάδαο εξγαζίαο. 
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Ώπνζηνιή κελχκαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε νκάδεο Broadcast – Ώλαθνίλσζε 

Χο νηθνδεζπφηεο ηεο ηειεδηάζθεςεο (Host) κπνξνχκε λα ζηείινπκε έλα γξαπηφ κήλπκα ζε 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε λα δνπλ ην κήλπκα κφλν νη 

ζπλνηθνδεζπφηεο θαη νη παξνπζηαζηέο ζηηο νκάδεο. Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί ―Broadcast‖ 

(Ώλαθνίλσζε) αλνίγεη ην παξάζπξν δηαιφγνπ γηα λα γξάςνπκε θαη λα ζηείινπκε ην κήλπκα. 

 

Έλα κέινο ηεο νκάδαο κπνξεί λα δεηήζεη βνήζεηα (Ask for help) απφ ηνλ νηθνδεζπφηε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο, έλαο ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα παηήζεη ην θνπκπί 

(Γεηψ βνήζεηα) Ο Οηθνδεζπφηεο (Host) εηδνπνηείηαη, κέζσ ελφο παξαζχξνπ δηαιφγνπ, φηη ν 

ζπκκεηέρσλ ζηελ νκάδα ρξεηάδεηαη βνήζεηα θαη ηνπ δεηείηαη λα ζπλδεζεί ζηελ νκάδα. 

 

Ώπνρψξεζε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 
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Βάλ έρνπκε ζπλδεζεί ζε κηα νκάδα εξγαζίαο θαη ζέινπκε λα θχγνπκε απφ απηή θαη λα 

επηζηξέςνπκε ζηελ θχξηα ηειεδηάζθεςε, απφ ην κελνχ ―Breakout‖ (Υσξηζκφο ζε νκάδεο 

εξγαζίαο) επηιέγνπκε ―Leave BreakOut Session‖ (Ώπνρψξεζε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο). 

 

Ή θάλνπκε θιηθ ζην εηθνλίδην ηεο ―πφξηαο‖, ζηα θνπκπηά ειέγρνπ ηεο ηειεδηάζθεςεο ζην 

θάησ κέξνο ηεο νζφλεο καο. 

 

Αηαθνπή ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ Βξγαζίαο 

Ask all to return - Γεηψ απφ φινπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ νινκέιεηα. 

Χο Oηθνδεζπφηεο (Host) ή πλνηθνδεζπφηεο (Cohost), κπνξνχκε λα ζηείισ έλα κήλπκα 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε φιεο ηηο νκάδεο εξγαζίαο, δεηψληαο ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηειεδηάζθεςεο. 

 

Σεξκαηηζκφο φισλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο 

Ώ. απφ ην κελνχ ―Breakout‖ (ρσξηζκφο ζε νκάδεο εξγαζίαο) ή 

ΐ. απφ ην Παξάζπξν ―Breakout session assignments‖ (Καηαλνκή ζε Οκάδεο Βξγαζίαο) - 

(Βκθάληζε ηνπ παξαζχξνπ απφ ην θνπκπί ειέγρνπ ηεο ηειεδηάζθεςεο ζην θάησ κέξνο ηεο 
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νζφλεο κνπ). Βπηιέγσ ―End All Breakout Sessions‖ (Σεξκαηηζκφο φισλ ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο). 

 

ην παξάζπξν δηαιφγνπ ―End all breakout sessions‖ (Σεξκαηηζκφο φισλ ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο) επηιέγσ ―End sessions‖ (Σεξκαηηζκφο νκάδσλ. 

 

5.3.1.1.7 Σεξκαηηζκφο ηειεδηάζθεςεο 

Γηα λα απνρσξήζνπκε απφ ηε δηάιεμε, θάλνπκε θιηθ ζην ζρεηηθφ θνπκπί θαη επηιέγνπκε ηε 

ιήμε ηεο δηάιεμεο (End Meeting) είηε ηελ απνρψξεζή καο απφ ηε δηάιεμε επηηξέπνληαο 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο λα ζπλερίζνπλ λα ζπλνκηινχλ κέζα απφ απηή (Leave 

Meeting) κέρξη ηε ρξνληθή ιήμε ηνπ καζήκαηνο: 

ΕΠΩΝΤΜΟ 
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5.3.2 Αζχγρξνλε Ζιεθηξνληθή Δθπαίδεπζε 

Δ Ώζχγρξνλε Βμ‘ Ώπνζηάζεσο Διεθηξνληθή Βθπαίδεπζε αθνξά ζηελ παξνρή (κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο Αηαδηθηπαθήο Σερλνινγίαο) ηεο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

ζε θαηάιιεια κνξθνπνηεκέλν θαη αλεπηπγκέλν Ώιιειεπηδξαζηηθφ Διεθηξνληθφ 

Βθπαηδεπηηθφ Τιηθφ. Ο φξνο «αζχγρξνλε» εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν/ε εθπαηδεπφκελνο/ε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζπζηήκαηα ρσξίο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ε ρξνλνδηάγξακκα, 

έρνληαο ειεπζεξία ζηε δηαδηθαζία επηκφξθσζεο ηνπ/ηεο. 

Δ Διεθηξνληθή  Ώζχγρξνλε  Βθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη  έλα  ζχλνιν δπλαηνηήησλ   πνπ   

εμαζθαιίδνπλ   νινθιεξσκέλα   ηε   δηάρπζε  ηεο  γλψζεο  πξνο ηνπο/ηηο  

εθπαηδεπφκελνπο/εο.  Βηδηθφηεξα,  ζχκθσλα κε ηνπο Avgeriou ‐Papasalouros‐Retalis‐

Skordalakis (2003: 3) θαη   Ώπγεξίνπ ‐ Παπαζαινχξν ‐ Ρεηάιε ‐ Φαξνκειίγθνο, (2005: 132)  

νη    πεξηζζφηεξν        ρξεζηκνπνηνχκελεο    ιεηηνπξγίεο ηεο Ώζχγρξνλεο Διεθηξνληθήο 

Βθπαίδεπζεο είλαη: 

• Δ παξνρή ςεθηαθνχ πιηθνχ πξνο ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο. Σν πιηθφ απηφ κπνξεί 

λα είλαη απφ απιφ θείκελν ζε κνξθή MS WORD ή PDF, πνιπκεζηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ (εηθφλα, ήρνο, δεδνκέλα), βίληεν θ.α. 

• Οη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε έμππλεο 

ηερληθέο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη αλαδήηεζεο. 

• Οη δπλαηφηεηεο δφκεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κέζα 

απφ έλα ηεξαξρεκέλν κνληέιν πινήγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. 

• Οη δπλαηφηεηεο απηφ-αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. 



Κεφ. 5- Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ 372 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

• Οη δπλαηφηεηεο παξαθνινχζεζεο απφ ηνπο/ηηο δηαρεηξηζηέο/ζηξηεο ηεο εθπαίδεπζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο, ηφζν αηνκηθά φζν θαη νκαδηθά. 

• Οη δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο εηδηθψλ εθαξκνγψλ (ινγηζκηθνχ) πξνζνκνίσζεο γηα ηελ 

θαιχηεξε εκπέδσζε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. 

• Οη δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, θαζψο 

επίζεο θαη κεηαμχ εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηψλ. 

 

 

5.3.2.1 Γηαδηθηπαθά Πεξηβάιινληα - πζηήκαηα Γηαρείξηζεο  Μάζεζεο 

 Έλα χζηεκα Αηαρείξηζεο Μάζεζεο (ΑΜ) ζε γεληθέο γξακκέο απνηειεί έλα Web-based 

ινγηζκηθφ, ην νπνίν κέζα απφ ηε δηεπηθάλεηα ρξήζεο ηνπ θπιινκεηξεηή αληαιιάζζεη 

πιεξνθνξίεο κε κηα βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ρξήζηεο, καζήκαηα 

θαη πεξηερφκελν. 

Πξηλ ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ινγηζκηθψλ, ε πξνζθνξά ησλ ειεθηξνληθψλ 

καζεκάησλ ζην Αηαδίθηπν γηλφηαλ κέζα απφ ηε ρξήζε ηζηνζειίδσλ HTML-based, νπφηε ε 

νκάδα e-Learning ζα έπξεπε λα ζρεδηάζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη απφ ηελ αξρή φιν ην 

πεξηβάιινλ θαη ην πεξηερφκελν γηα ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Ώπηφ είρε σο 

απνηέιεζκα αθελφο ε πνηφηεηα παξακέηξσλ, φπσο ε εκπεηξία πινήγεζεο, ε γξαθηζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζκφο λα εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο 

ηεο εθάζηνηε νκάδαο e-Learning θαη αθεηέξνπ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ 

επηθνηλσλία, δηάδξαζε θαη πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ, κε 

ην θφζηνο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ e-Learning λα είλαη πςειφ. 

Σα ΑΜ ζπλέβαιαλ ζην λα ακβιπλζνχλ απηέο νη δπζθνιίεο θαη λα αλαπηπρζεί ξαγδαία ην e-

Learning, δηφηη κέζα απφ έλα αζθαιέο δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ παξέρνπλ πεξηερφκελν, 

επηθνηλσλία, αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε σο κηα εληαία ππεξεζία (Pina, 2010). 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε επθνιία αλάξηεζεο θαη πξφζβαζεο ζε ειεθηξνληθφ πιηθφ 

απφ εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπνκέλνπο, ε πξφζβαζε κέζσ εγγξαθήο/ζχλδεζεο ρξήζηε, ε 

ηππνπνίεζε ζηε δηεπηθάλεηα ρξήζηε θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ θηλεηέο ζπζθεπέο, 

απνηεινχλ κφλν θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπλέβαιαλ ζηελ επξεία απνδνρή απηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηνπο θνξείο εθπαίδεπζεο (δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο). 
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5.3.2.2  Κπξηόηεξα Λνγηζκηθά ηεο Καηεγνξίαο 

Με δεδνκέλν πσο έλα ΑΜ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο 

online εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ζπλήζσο εκπεξηέρεη ην κεγαιχηεξν θφζηνο ζε φξνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη κηα δχζθνιε θαη πεξίπινθε 

δηαδηθαζία. 

ΐαζηθέο δηαζηάζεηο (θαη νη επηκέξνπο παξάκεηξνη) ελφο ΑΜ πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ζ‘ απηή ηε δηαδηθαζία είλαη κεηαμχ άιισλ ην θφζηνο (αγνξά, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, 

αλαβάζκηζε, θ.ά.), ε αμηνπηζηία ηνπ θνξέα παξνρήο ηνπ ινγηζκηθνχ, ε επθνιία ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα,, ηα πξφηππα πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη ε επθνιία 

νινθιήξσζεο- ζχλδεζεο κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη νη 

κεραληζκνί νξγάλσζεο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο ΑΜ, ηα νπνία 

εληάζζνληαη ζε 3 γεληθέο θαηεγνξίεο. 

• Βκπνξηθά πξντφληα κε άδεηα ρξήζεο (proprietary): Σα πξψηα ΑΜ ηα νπνία πξννξίδνληαλ 

γηα ρξήζε ζε νξγαληζκνχο θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα αλαπηχρζεθαλ απφ εηαηξείεο σο 

εκπνξηθά πξντφληα, ηα νπνία ζπλήζσο εγθαζίζηαληαη ζε ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη πεξηιακβάλνπλ θφζηνο απφθηεζεο θαη ζπληήξεζεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλε «θιεηζηή» ηερλνινγηθή ζρεδίαζε κε κηθξέο δπλαηφηεηεο ηξνπνπνίεζεο θαη 

επειημίαο αιιά κε πςειφ βαζκφ αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο θαη κε δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο 

γηα ηελ ππνζηήξημε πνιχ κεγάισλ αξηζκψλ ρξεζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ. 

Σαπηφρξνλα, ε άδεηα ρξήζεο ελφο εκπνξηθνχ ΑΜ ζπλνδεχεηαη απφ πςειήο πνηφηεηαο 

ηεθκεξίσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ. 

• Τπεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο (cloud-based)1: Σα ΑΜ ηα νπνία πξνζθέξνληαη σο 

ππεξεζία SaaS (Software-as-a-Service) κέζσ ρξνλνκίζζσζεο, απνηεινχλ θπξίαξρε ηάζε 

δηεζλψο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ Web 

2.0, θαζψο θαη ηνπ πξνηχπνπ HTML 5 πνπ επηηξέπεη ζρεδίαζε γηα δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο 

(responsive design) κε ζηφρν λα πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εκπεηξία ζηνλ ρξήζηε ζε 

φξνπο δηεπαθήο, θηλεηηθφηεηαο (mobile learning) θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο. ΐαζηθνί ιφγνη 

επηινγήο ελφο ΑΜ ζην Νέθνο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ην ζπγθξη- ηηθά ρακειφ θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο, ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο mobile learning, ε επθνιία δηαρείξηζεο, ε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ξνήο εξγαζίαο θαη νη δπλαηφηεηεο θιηκάθσζεο. 
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• Βιεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα (open source): Σα ΑΜ αλνηθηνχ θψδηθα (open 

source LMS) πξνζθέξνληαη ειεχζεξα ζηνπο ρξήζηεο κέζσ κηαο Γεληθήο Άδεηαο Αεκφζηαο 

Υξήζεο GNU (http:// www.gnu.org/licenses/), ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηνλ θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ, λα ηνλ αιιάδνπλ θαη λα ηνλ βειηηψλνπλ, κηα πξνζέγγηζε ζηελ 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ε νπνία γλψξηζε ηεξάζηηα εμέιημε απφ ην 1998. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη κηα ηάζε κεηάβαζεο απφ ζπζηήκαηα κε εκπνξηθή άδεηα ρξήζεο ζε ζπζηήκαηα 

αλνηθηνχ θψδηθα ρσξίο άδεηα ρξήζεο ζε έλα κεγάιν εχξνο ηνκέσλ, απφ επηρεηξήζεηο κέρξη 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη θξαηηθνχο θνξείο. Οη ιφγνη είλαη πσο ηα ΑΜ αλνηθηνχ θψδηθα 

εκθαλίδνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο επθνιία πξνζαξκνγήο, επεθηαζηκφηεηα, 

πνιπγισζζηθφηεηα, επειημία ζηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη κηα δηεζλή θνηλφηεηα 

ρξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ θψδηθα, γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ζε ζπλνιηθή αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα. Σαπηφρξνλα, φκσο, απμάλνπλ ην θφζηνο ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ππνδνκέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηνλ νξγαληζκφ. 

 

5.3.2.3 LMS Moodle 

Σν Moodle απνηειεί ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη απφ κηα 

δηεζλή θνηλφηεηα  ηα ρξεζηψλ. Ώπνηειέη ειεχζεξν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο καζεκάησλ 

(Course Management System), έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Learning Management 

System (LMS)[2] ή έλα ζχζηεκα εηθνληθήο κάζεζεο (Virtual Learning Environment – VLE), 

ή πην απιά έλα παθέην ινγηζκηθνχ γηα ηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ κέζσ 

Αηαδηθηχνπ, πνπ πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. Δ 

νλνκαζία ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηα αθξσλχκηα ησλ ιέμεσλ Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment θαη ε αλάπηπμε ηνπ μεθίλεζε ην 2002 ζηελ Ώπζηξαιία κε ζηφρν λα 

πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηέο έλα πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο κε έκθαζε ζηε 

δηάδξαζε θαη ηε ζπλεξγαζία, ζηε βάζε ηνπ θνλζηξνπθηηβηζηηθνχ κνληέινπ κάζεζεο. Βίλαη 

ζπκβαηφ κε φια ηα δηεζλή πξφηππα e-Learning, δηαζέηεη έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ ελεξγψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ρξεζηψλ δηεζλψο, έρεη κεηαθξαζηεί ζε πνιχ κεγάιν αξηζκφ γισζζψλ, 

ελψ ε αξζξσηή ζρεδίαζή ηνπ βνεζάεη ηελ επέθηαζή ηνπ κέζα απφ έλα κεγάιν πιήζνο 

πξφζζεησλ εθαξκνγψλ (plugins) θαη γξαθηζηηθψλ ζεκάησλ (themes). Έρεη ηε δπλαηφηεηα, λα 

ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα ή λα ζπλδεζεί κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, 

έρεη αλαπηπρζεί ζε αξρηηεθηνληθή MySQL/PHP, ελψ δηαζέηεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ελεξγψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρξεζηψλ δηεζλψο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ΑΜ. 
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Σν Moodle δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη εξγαιεία γηα[5]: 

• δηαρείξηζε πφξσλ (έγγξαθα, καζήκαηα, γισζζάξην) 

• ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο [νκάδεο ζπδεηήζεσλ (forums), ζπδήηεζε (chat), 

ηζηνιφγην (blog)] 

• πξναγσγή νκαδηθήο εξγαζίαο (wiki, βάζε δεδνκέλσλ, νκάδεο ζπδεηήζεσλ, 

γισζζάξην) 

• ππνζηήξημε αμηνιφγεζεο (θνπίδ, εξγαζίεο, βαζκνιφγην) 

• έιεγρνο δηαρείξηζεο (νκάδεο, εκεξνιφγην, αλαθνξέο ρξήζεο, βαζκνιφγην, 

εξσηεκαηνιφγην) 

 

Βδξαδφκελν ζεσξεηηθά ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή (επνηθνδνκηζηηθή) ζεσξία ηεο κάζεζεο, κε 

ηα εξγαιεία πνπ πεξηέρεη πξνζαλαηνιίδεη ηελ ελέξγεηα ηνπ καλζάλεηλ ζε ηέζζεξηο θχξηνπο 

άμνλεο: (Ώ) Σελ πνηθίιε πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζα απφ δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο επηθνηλσλίαο (θείκελα, εηθφλεο πνιπκέζα) θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο 

ζηελ δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ, (ΐ) Σελ ελεξγή ζηάζε ηνπ καζεηή απέλαληη ζην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηελ απηνδηδαζθαιία θαη ηε καζεζηαθή ηνπ απηνλφκεζε, (Γ) Σελ 
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αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη (Α) Σελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηεο επειημίαο 

ζηελ αλάιεςε πνηθίισλ ξφισλ ζην πιαίζην κηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο. 

Έηζη, ε ηάμε κεηαηξέπεηαη ζε εξγαζηήξην θαη ν καζεηήο, αζθνχκελνο ζηελ επηθνηλσλία ζε 

κηα πιεζψξα γισζζψλ απνθηά νινέλα πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο εξκελείαο θαη 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ θφζκνπ. Δ γλψζε πνπ απνθηάηαη κ' απηφ ηνλ ηξφπν δελ είλαη ζηείξα 

πιεξνθνξία, αιιά γεκάηε λφεκα εκπεηξία ηνπ θφζκνπ, ν νπνίνο βήκα-βήκα γίλεηαη νινέλα 

θαη πην νηθείνο, πην γλσζηφο. Βδψ, αληρλεχεηαη ε πξψηε θαηλνηφκνο δηάζηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

Moodle: ε επηζηεκνινγηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο, ε νπνία 

παξαδνζηαθά πεξηνξίδεηαη ζηελ γξαπηή θεηκεληθή κνξθή ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Ο 

δάζθαινο, ζαλ εγγπεηήο ηεο επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ, θξνληίδεη γηα ηελ 

πνιιαπιή -κέζσ ηνπ Moodle- αλαλέσζε απηήο ηεο αλαπαξάζηαζεο αλαδηαηάζζνληαο ην 

πιηθφ θαη εκπινπηίδνληάο ην κε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Οη καζεηέο, απφ ηελ κεξηά ηνπο, 

επεκβαίλνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη, δεκηνπξγψληαο λέν πεξηερφκελν, ην 

νηθεηνπνηνχληαη, ρηίδνληαο ζηαδηαθά ηελ δηθή ηνπο εηθφλα ηνπ θφζκνπ, ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

θνζκναληίιεςε. 

Δ δεχηεξε θαηλνηνκία είλαη ζεζκηθή: απφ θαηαζθεπή ηνπ ην Moodle επηβάιιεη ζηνπο 

ρξήζηεο ηελ αλάιεςε ξφισλ ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ. Κάζε ρξήζηεο αλαιακβάλεη 

θάπνηνλ ξφιν ζηα καζήκαηα ή ελφηεηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο. Οη ξφινη -θαη καδί ηα 

πξνλφκηα πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ- ελαιιάζζνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ ν καζεηήο-ρξήζηεο 

δεκηνπξγψληαο πεξηερφκελν αλαβαζκίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο. Ώλ ην Moodle 

εηζέιζεη πεηπρεκέλα ζηελ ηάμε, ε εηθνληθή αλάιεςε δηαθνξεηηθψλ ξφισλ ζπλνδεχεηαη απφ 

κηα αλάινγε ελαιιαγή ξφισλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σνηνπηνηξφπσο, ν απιφο εγγεγξακκέλνο 

καζεηήο κπνξεί λα αλαβαζκηζζεί ζε δεκηνπξγφ καζήκαηνο, ή ππεχζπλν γηα ηελ δηδαζθαιία 

κηαο ελφηεηαο, ελψ ν δάζθαινο κπνξεί λα είλαη δηαρεηξηζηήο ή θαη καζεηήο ζην ίδην απηφ 

κάζεκα. 

Δ ηξίηε θαηλνηνκία αθνξά ηελ δηθηχσζε. Οη καζεηέο θαη ν δάζθαινο ρσξίδνληαη ζπγθπξηαθά 

ζε νκάδεο, αληαιιάζζνπλ κέζα απφ ηελ πιαηθφξκα κελχκαηα, κνηξάδνληαη πφξνπο, ή -

αθφκε- ζπλδηακνξθψλνπλ πεξηερφκελν κέζα απφ ηα ελζσκαησκέλα wikis ηνπ Moodle. ηελ 

ζπλέρεηα, θαινχλ άιιεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο (ή θαη άιινπ ζρνιείνπ) λα κνηξαζηνχλ ηελ 

εξγαζία ηνπο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο. Σν ζρνιείν εθκεηαιιεχεηαη απηά ηα 

δίθηπα γηα λα έξζεη ζε επαθή κε άιια ζρνιεία θαη λα ζπλεξγαζζεί καδί ηνπο. 

Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε κε ην moodle  
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• λα παξνπζηάδνπκε ην κάζεκα κε ηξφπν πνπ λα πξνθαιεί ελδηαθέξνλ, 

• λα αλαζέηνπκε εξγαζίεο ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, 

• λα έρνπκε καδί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζπγρξνληζκέλε ζπδήηεζε, 

• λα ζρεδηάδνπκε θαη λα ζέηνπκε εξσηήζεηο ηχπνπ «πνιιαπιψλ επηινγψλ», «ζσζηφ-

ιάζνο» ή «ζχληνκεο απάληεζεο», 

• λα ζρεκαηίδνπκε νκάδεο ζπδεηήζεσλ, 

• λα πξνζζέηνπκε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, 

• λα αμηνινγνχκε εξγαζίεο 

 

5.3.2.3.1 Σν πεξηβάιινλ ηεο πιαηθφξκαο Moodle 

Γηα λα εηζέιζεη ν ρξήζηεο ζηελ πιαηθφξκα Moodle ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ζηνλ 

θπιινκεηξεηή ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ βξίζθεηαη ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα (πρ 

ζην παξάδεηγκα καο ζηε δηεχζπλζε http://yourwebserver.com/moodle .) 

5.3.2.3.2 ΏΡΥΕΚΔ ΟΘΟΝΔ MOODLE 

Δ παξαθάησ Βηθφλα παξνπζηάδεη ηελ αξρηθή νζφλε ηνπ Moodle πνπ εκθαλίδεηαη ζην 

ρξήζηε. 

 

 

 

Δ αξρηθή νζφλε ηνπ Moodle απνηειείηαη απφ ηξεηο πεξηνρέο, ην δεμί, ην αξηζηεξφ θαη ην 

θεληξηθφ ηκήκα ην νπνίν κάιηζηα θαιχπηεη θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο. Σν δεμί θαη 

ην αξηζηεξφ ηκήκα θαιχπηνπλ δηάθνξα Μπινθ (blocks), ησλ νπνίσλ ε ζεηξά κπνξεί λα 

κεηαβάιιεηαη θαη είλαη εθηθηφ λα πξνζηεζνχλ λέα Μπινθ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, αλάινγα κε 

ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. Σα Μπινθ θαιχπηνπλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ 
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Moodle θαη είηε βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζή ηνπ, είηε απιά πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζην ρξήζηε. ην θεληξηθφ ηκήκα παξνπζηάδεηαη ε ιίζηα κε ηηο ελφηεηεο ησλ 

καζεκάησλ, ζηηο νπνίεο είλαη νξγαλσκέλα ηα καζήκαηα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ 

Πιαηθφξκα Moodle. 

Βπηπιένλ, πάλσ δεμηά ζηελ αξρηθή νζφλε ηνπ Moodle, πξηλ αθφκα εηζέιζνπκε ζην δηθηπαθφ 

ηφπν, ππάξρεη έλα αλαδπφκελν κελνχ κε επηινγέο γισζζψλ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

ρξήζηε λα επηιέμεη ηε γιψζζα πνπ επηζπκεί λα είλαη ν δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Moodle. 

5.3.2.3.3 Οη ξφινη ηεο πιαηθφξκαο Moodle 

Δ πιαηθφξκα Moodle ππνζηεξίδεη ηνπο αθφινπζνπο ξφινπο: 

• Αηαρεηξηζηήο (administrator): έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηεο εθαξκνγήο θαη κπνξεί λα 

ξπζκίδεη φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ πιαηθφξκα θαη ηα καζήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζε απηήλ. Βπίζεο, παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ εμππεξεηεηή 

δηαδηθηχνπ πνπ θηινμελεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

εθαξκνγή. 

• Βθπαηδεπηήο (Αηδάζθσλ, Καζεγεηήο, Teacher): είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ θαη ηελ πξνζζήθε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (θείκελα, εηθφλεο, 

παξνπζηάζεηο, βίληεν, εξγαζίεο, αζθήζεηο απηναμηνιφγεζεο) θαη δξαζηεξηνηήησλ 

κέζα ζε απηά. Ο εθπαηδεπηήο, εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε καζεκάησλ, 

κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ησλ καζεκάησλ ηνπ, θαζψο θαη λα 

δεκηνπξγεί νκάδεο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα 

αλήθεη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 Αεκηνπξγφο καζήκαηνο (Course creator): κπνξεί λα δεκηνπξγεί, λα επεμεξγάδεηαη θαη 

λα δηδάζθεη ζηα καζήκαηα, 

 Βθπαηδεπηήο πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ: κπνξεί λα δηδάμεη καζήκαηα θαη λα 

βαζκνινγήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αιιά δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο. 

• Βθπαηδεπφκελνο (πνπδαζηήο, Φνηηεηήο, Βπηκνξθνχκελνο, Student): ν ρξήζηεο ηεο 

πιαηθφξκαο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα ηνπιάρηζηνλ κάζεκα. Ο 

εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζπειάζεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ 

καζήκαηνο ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην κάζεκα. 

• Βπηζθέπηεο (Guest): κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζην ζχζηεκα, αιιά δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεκάησλ ηεο πιαηθφξκαο. Πην 



Κεφ. 5- Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ 379 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ζπγθεθξηκέλα, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα δεη κφλν ηα καζήκαηα ηα νπνία επηηξέπνπλ 

ηελ πξφζβαζε ζε επηζθέπηεο, ελψ δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο, αιιά κφλν λα πινεγεζεί ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. 

5.3.2.3.4 ΒΕΟΑΟ Χ ΒΠΕΚΒΠΣΔ 

Κάζε ρξήζηεο πνπ κπαίλεη ζηελ πιαηθφξκα, ραξαθηεξίδεηαη σο «Βπηζθέπηεο» θαη ζαλ 

επηζθέπηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζην ζχζηεκα, ίζσο θαη λα δεη θάπνηα καζήκαηα. ε θακία 

πεξίπησζε φκσο, έλαο επηζθέπηεο δελ κπνξεί λα έρεη πιήξε πξφζβαζε ζην πιηθφ ελφο 

καζήκαηνο θαη θαλνληθή ζπκκεηνρή. Γη' απηφ είλαη απαξαίηεηε ε ζχλδεζε ηνπ ζηελ 

πιαηθφξκα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν επηζθέπηεο κπνξεί λα δεη κφλν ηα καζήκαηα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε επηζθέπηεο, ελψ δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηάθνξεο Αξαζηεξηφηεηεο, αιιά 

κφλν λα πινεγεζεί ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ καζήκαηνο. 

5.3.2.3.5 ΒΕΟΑΟ ΣΟ ΑΕΚΣΤΏΚΟ ΣΟΠΟ 

Βίζνδνο: Μεηά ηελ είζνδφ καο ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα πξνζσπηθά καο ζηνηρεία γηα λα εηζέιζνπκε ζην πεξηβάιινλ ησλ 

καζεκάησλ. Δ είζνδνο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Πιαηθφξκαο Moodle κπνξεί λα γίλεη είηε απφ 

ην κελνχ «Βίζνδνο»  είηε επηιέγνληαο «Βίζνδνο» απφ ηελ θνξπθή ή ην ηέινο ηεο αξρηθήο 

ζειίδαο ηνπ Moodle. Αηαθνξεηηθά, επηιέγνπκε ην κάζεκα πνπ καο ελδηαθέξεη θαη 

ζπκπιεξψλνπκε ηφηε ηα ζηνηρεία καο, ζην εθεί πιαίζην. 
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Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα παξαθνινπζήζεη έλα κάζεκα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ζα πξέπεη 

λα έρεη ινγαξηαζκφ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Moodle. Οη ρξήζηεο δειαδή κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ 

ζηελ Πιαηθφξκα ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ρξήζηε (username) θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο 

(password). 

Έμνδνο: Ώθνχ νινθιεξψζνπκε ηε κειέηε καο θαη ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, πξηλ 

θιείζνπκε ηελ πιαηθφξκα, ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε έμνδνο απφ ην πιαίζην πνπ βξίζθεηαη 

ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο ή πάλσ δεμηά. 

Πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη φηαλ δελ έρνπκε εηζέιζεη ζην δηθηπαθφ ηφπν, ηφηε ζην θάησ κέξνο 

ηεο ζειίδαο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «Αελ έρεηε εηζέιζεη», ελψ φηαλ έρνπκε ζπλδεζεί 

εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «Έρεηε εηζέιζεη σο» θαη αλαθέξεηαη ην φλνκά καο. 

5.3.2.3.6 Βγγξαθή ζην Moodle 

Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ζε κία πιαηθφξκα Moodle είλαη ν ρξήζηεο λα 

δηαζέηεη πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Βθφζνλ εγγξαθεί ζηελ 

πιαηθφξκα κπνξεί λα δεη θάπνην κάζεκα σο επηζθέπηεο ή λα εγγξαθεί ζε απηφ θαη λα 

ζπκκεηάζρεη θαλνληθά. Ο επηζθέπηεο έρεη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην κάζεκα θαη δε κπνξεί 

λα ιάβεη κέξνο ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη Οκάδεο ζπδήηεζεο, νη εξγαζίεο θηι. 

Πξνθεηκέλνπ θάπνηνο ρξήζηεο λα απνθηήζεη δηθαηψκαηα εθπαηδεπηή, ζα πξέπεη είηε ν 

Αηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο, είηε ν Αεκηνπξγφο ηνπ καζήκαηνο, είηε ν Βθπαηδεπηήο ηνπ 

καζήκαηνο λα ηνπ ηα παξαρσξήζεη. 
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Σν πεξηβάιινλ κηαο πιαηθφξκαο Moodle πνηθίιεη, αλάινγα κε ηελ έθδνζε ηνπ Moodle (3.6, 

3.8, 3.10 θ.ιπ) αιιά θαη απφ ην αηζζεηηθφ Θέκα πνπ έρεη εθαξκνζηεί (Theme) 

πλήζσο κνηάδεη κε ηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

 

 

5.3.2.3.7 Αεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ ρξήζηε 

Γηα λα έρνπκε πιήξε πξφζβαζε ζε θάπνηα καζήκαηα ζα ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγήζνπκε έλα 

λέν ινγαξηαζκφ. Βπηιέμνπκε «Βίζνδνο» απφ ηελ θνξπθή ή ην ηέινο ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ 

Moodle, είηε απφ ην κελνχ «Βίζνδνο» επηιέγνπκε «Ξεθηλήζηε ηψξα δεκηνπξγψληαο λέν 

ινγαξηαζκφ!».  

• πκπιεξψλνπκε ηε θφξκα λένπ ινγαξηαζκνχ κε ηα δεδνκέλα καο. 

• Έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζα απνζηαιεί ζηε δηεχζπλζή καο. 

• Αηαβάδνπκε ην κήλπκα θαη επηιέγνπκε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ πεξηέρεη γηα 

λα επηβεβαηψζνπκε ηελ αίηεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ καο. 

• Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ καο, ζα κπνξνχκε λα ζπλδεζνχκε ζηελ 

πιαηθφξκα ηνπ Moodle. 

• Ώθνχ έρνπκε ζπλδεζεί, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ην κάζεκα ζην νπνίν ζέινπκε λα 

εγγξαθείηε. 

• Ώλ καο δεηεζεί έλα "θιεηδί εγγξαθήο" - ρξεζηκνπνηνχκε απηφ πνπ καο έδσζε ν 

δηδάζθνληάο καο. 

• Ώπφ εδψ θαη ζην εμήο ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ ηνπ καζήκαηνο. 
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Σα καζήκαηα ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Moodle δεκηνπξγνχληαη είηε απφ ην δηαρεηξηζηή ή ηνπο 

εθπαηδεπηέο. ε θάζε κάζεκα ππάξρεη έλα ζχλνιν απφ ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζ Έλα κάζεκα ζην Moodle απνηειείηαη απφ ηνλ θχξην θνξκφ ηνπ 

καζήκαηνο (πνπ πεξηιακβάλεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο 

εξγαζίεο), θαη ηα πεξηθεξεηαθά κπινθ. 

Τπάξρνπλ πνιιά κπινθ πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα κάζεκα, σζηφζν θάπνηνο 

κπνξεί λα κε ρξεζηκνπνηήζεη θαη θαλέλα. Κάπνηα κπινθ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά, ελψ άιια κφλν κία. 

Σα κπινθ παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο (κελχκαηα 

κεηαμχ ρξεζηψλ, επηθείκελεο δξαζηεξηφηεηεο, λέα ζρεηηθά κε ην κάζεκα, επηθείκελα 

γεγνλφηα, θαηάινγνο ζπλδεδεκέλσλ ρξεζηψλ, θ.α), θαζηζηνχλ δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ Moodle θαη βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ καζεκάησλ. Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ εηδψλ ησλ κπινθ πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

ξχζκηζήο ηνπο. Μάιηζηα, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα επηιέμεη πνηα κπινθ ζα 

είλαη νξαηά κφλν ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ππεξεζίαο αιιά θαη ζε θάζε κάζεκα μερσξηζηά. 

Βπηπιένλ, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ θάζε κπινθ, ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο 

λα ην ηνπνζεηήζεη ζην επηζπκεηφ ζεκείν ηεο νζφλεο. 

Οη πεγέο πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ ην θχξην πεξηερφκελν θάζε καζήκαηνο θαη πεξηιακβάλνπλ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα. Μπνξνχλ λα έρνπλ ηελ κνξθή αξρείσλ 

κε πιεξνθνξίεο ζε δηάθνξεο κνξθέο, φπσο θεηκέλνπ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απ‘ επζείαο 

ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο κε ηε βνήζεηα ηνπ ελζσκαησκέλνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ πνπ 

δηαζέηεη ην Moodle ή εμσηεξηθψλ ηζηνζειίδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα απνηεινχλ κέξνο 

ηνπ καζήκαηνο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεκάησλ θαζηζηνχλ ηθαλφ ηνλ εθπαηδεπφκελν λα αιιειεπηδξάζεη 

κε ηνλ εθπαηδεπηή ή ηελ εθαξκνγή Moodle. Σν Moodle πεξηέρεη κηα κεγάιε θιίκαθα 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο Οκάδεο ζπδήηεζεο (forum), πδεηήζεηο (chats), Βξγαζίεο 

(assignments), νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζηαδηαθή αλάπηπμε θάζε 

καζήκαηνο. 

5.3.2.3.8 πκκεηνρή ζην κάζεκα 

Μφιηο ζπλδεζνχκε ζηελ πιαηθφξκα σο εθπαηδεπφκελνο, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε έλα απφ ηα 

καζήκαηα πνπ ζέινπκε λα ζπκκεηάζρνπκε, επηιέγνληαο ηελ ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο πνπ 

αλήθεη ην κάζεκα θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνληαο ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 
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Μφιηο επηιέμνπκε έλα κάζεκα, κεηαβαίλνπκε ζην πεξηβάιινλ ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο, 

ην νπνίν δηαηεξεί κηα ζηνηρεηψδε νξγάλσζε.  ε θάζε κάζεκα πνπ εηζεξρφκαζηε, ππάξρεη 

έλα ζχλνιν απφ κπινθ, πεγέο πιεξνθνξηψλ (resources) θαη δξαζηεξηφηεηεο (activities).ε 

κπινθ (blocks), πεγέο πιεξνθνξηψλ (resources) θαη δξαζηεξηφηεηεο (activities). 

 

 

 

5.3.2.3.9 Ανκή καζήκαηνο 

Σα καζήκαηα απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο, κέζα ζηηο νπνίεο ν Αηδάζθσλ 

πξνζζέηεη πιηθφ θαη δξαζηεξηφηεηεο (θνπίδ, εξγαζίεο θ.ιπ) 
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Πξνθεηκέλνπ έλαο ρξήζηεο λα κπνξεί λα δεκηνπξγεί καζήκαηα ζηελ πιαηθφξκα, ζα πξέπεη 

λα ηνπ έρεη απνδνζεί απφ ηνλ Αηαρεηξηζηή ηεο πιαηθφξκαο δηθαίσκα Αεκηνπξγνχ 

Μαζήκαηνο ή Αηαρεηξηζηή ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

https://docs.moodle.org/38/en/Managing_a_Moodle_course 

 

 

 

Moodle: Πξαθηηθή εθαξκνγή 

5.3.2.3.10 Βγγξαθή θαη είζνδνο ζηελ πιαηθφξκα 

• Βπεμεξγαζία πξνθίι 
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• Βπεμεξγαζία καζήκαηνο –ξπζκίζεηο 

• Ώλάζεζε ξφισλ 

• Πξνζζήθε πιηθνχ 

• Ώπνζηνιή / Λήςε κελπκάησλ 

• Μεηάβαζε ζε ξφιν Μαζεηή 

https://docs.moodle.org/38/en/Main_page(επηιέγνπκε απφ ηε ιίζηα, αλάινγα κε ηελ έθδνζε 

πνπ έρνπκε) 

 

5.3.2.3.11 ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ 

ε απηφ ην κπινθ φπσο βιέπνπκε θαη ζηελ παξαθάησ Βηθφλα βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο 

θαη θαηεγνξηνπνηεκέλεο αλά είδνο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο (Οκάδα ζπδήηεζεο, Έξεπλα, 

Κνπίδ, Wiki, θ.α.) πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε έλα κάζεκα. 

 

 

 

Βπηιέγνληαο έλα είδνο δξαζηεξηφηεηαο π.ρ Λεμηθά εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ είδνπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην κάζεκα απηφ. Βπηιέγνληαο ην 

ηίηιν κηαο δξαζηεξηφηεηαο κεηαθεξφκαζηε ζην πεξηβάιινλ απηήο. Πξηλ ν εθπαηδεπηήο θάλεη 

θάπνηα εηζαγσγή ζην κάζεκα, ζην κπινθ απηφ εκθαλίδνληαη κφλν νη «Οκάδεο ζπδεηήζεσλ», 

φπνπ πεξηέρεηαη ε «Οκάδα ζπδεηήζεσλ εηδήζεσλ». Κάζε λέα δξαζηεξηφηεηα πνπ δεκηνπξγεί 

ν εθπαηδεπηήο απηφκαηα θαηαγξάθεηαη ζην κπινθ. 
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5.3.2.3.12 ΜΔΝΤΜΏΣΏ 

ην κπινθ Μελχκαηα κπνξνχκε λα δνχκε ηα κελχκαηα πνπ απνζηέιινληαη απφ άιινπο 

ρξήζηεο. 

Ώξρηθά ην κπινθ εκθαλίδεηαη φπσο ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 

 

5.3.2.3.13 Πεγέο πιεξνθνξηψλ 

Σν ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Moodle είλαη νη πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνχκε κεηά ηε 

δεκηνπξγία ηνπ καζήκαηφο καο. Οη πεγέο πιεξνθνξηψλ είλαη πεξηερφκελν φπσο εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ή πιεξνθνξίεο. Θα κπνξνχζαλ λα είλαη πξνθαζνξηζκέλα αξρεία θνξησκέλα ζηνλ 

εμππεξεηεηή ηνπ καζήκαηνο, ζειίδεο επεμεξγαζκέλεο απεπζείαο ζην Moodle ή εμσηεξηθέο 

ηζηνζειίδεο δεκηνπξγεκέλεο γηα λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ καζήκαηνο. πσο έρνπκε ήδε 

αλαθέξεη γηα λα θάλνπκε νπνηαδήπνηε πξνζζήθε πξέπεη λα είκαζηε ζε θαηάζηαζε 

επεμεξγαζίαο. Βπηιέγνπκε «Βπεμεξγαζία» είηε απφ ην κπινθ «Αηαρείξηζε» είηε απφ ην επάλσ 

θαη δεμηά κέξνο ηεο αξρηθήο νζφλεο ηνπ καζήκαηνο. Δ νζφλε καο αιιάδεη θαη βξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε επεμεξγαζίαο. Παξαηεξνχκε φηη κέζα ζε θάζε πιαίζην ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο 

βξίζθεηαη ην αλαδπφκελν κελνχ πνπ καο βνεζά λα πξνζζέηνπκε δηάθνξεο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ  Βηθφλα. 

  

Βπηιέγνπκε, ινηπφλ, «Πξνζζήθε πεγήο πιεξνθνξηψλ» ζην πιαίζην πνπ ζέινπκε λα 

θάλνπκεε ηελ θαηαρψξεζε (γεληθφ πιαίζην, εβδνκάδα ή ζεκαηηθή ελφηεηα) θαη ηελ πεγή 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζέινπκε λα θαηαρσξήζνπκε. 
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Ώο δνχκε κεξηθέο απφ ηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχκε λα εηζάγνπκε μερσξηζηά. 

5.3.2.3.14 ΒΣΕΚΒΣΏ 

Δ Βηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θεηκέλνπ ή γξαθηθψλ αλάκεζα ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή πεγέο πιεξνθνξηψλ. Γηα ηελ πξνζζήθε δειαδή δηαθφξσλ ζεκεηψζεσλ ή 

πιεξνθνξηψλ ζηε ιίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ/πεγψλ πιεξνθνξηψλ ή ηελ ηνπνζέηεζε 

θάπνηαο εηηθέηαο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα/πεγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 

5.3.2.3.15 ΤΓΓΡΏΦΔ ΚΒΕΜΒΝΟΤ 

Ώπηφο ν ηχπνο πεγήο πιεξνθνξηψλ είλαη κηα απιή ζειίδα γξακκέλε ζε απιφ θείκελν. Ώπηή ε 

πεγή πιεξνθνξηψλ εκθαλίδεηαη ζην κπινθ Αξαζηεξηφηεηεο θαη κπνξνχκε λα δνχκε ην 

πεξηερφκελν ηεο, επηιέγνληαο «Πεγέο πιεξνθνξηψλ» απφ ην κπινθ Αξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα παηψληαο πάλσ ζηνλ ηίηιν ηεο. 

 

5.3.2.3.16 ΤΝΑΒΜΟ Β ΏΡΥΒΕΟ Ή ΕΣΟΒΛΕΑΏ 

Ώπηφο ν ηχπνο πεγήο πιεξνθνξηψλ απηή καο επηηξέπεη λα κεηαβνχκε ζε νπνηαδήπνηε 

ηζηνζειίδα ή αξρείν ζε Αηαδίθηπν. Βπίζεο, καο επηηξέπεη λα κεηαβνχκε ζε νπνηαδήπνηε 

ηζηνζειίδα ή αξρείν πνπ έρνπκε «αλεβάζεη» ζηα αξρεία ηνπ καζήκαηφο καο απφ ηνλ 

ππνινγηζηή καο. Ώπηή ε πεγή πιεξνθνξηψλ εκθαλίδεηαη ζην κπινθ Αξαζηεξηφηεηεο θαη 

κπνξνχκε λα δνχκε ην πεξηερφκελν ηεο, επηιέγνληαο «Πεγέο πιεξνθνξηψλ» απφ ην κπινθ 

Αξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα παηψληαο πάλσ ζηνλ ηίηιν ηεο. 

 

5.3.2.3.17 ΤΓΔΣΔΔ 

Δ δξαζηεξηφηεηα πδήηεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επηθνηλσλήζνπλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Βίλαη δπλαηή ε χπαξμε πνιιψλ δσκαηίσλ πδήηεζεο κε δηαθνξεηηθφ 

ζέκα ζε θάζε κάζεκα. Οη εθπαηδεπφκελνη κπνξνχλ λα ζπλνκηιήζνπλ ηφζν κε ηνλ 

εθπαηδεπηή, φζν θαη κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπφκελνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα βξίζθνληαη 

θαη απηνί ζην Αηαδίθηπν θαη λα έρνπλ αλνηθηφ ην ίδην δσκάηην πδήηεζεο. 
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5.3.2.3.18 ΟΜΏΑΏ ΤΓΔΣΔΒΧΝ 

Δ δξαζηεξηφηεηα Οκάδα πδεηήζεσλ, γλσζηή θαη σο forum, επηηξέπεη ζπδεηήζεηο κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα κάζεκα. Κάζε ζπκκεηέρνληαο κπνξεί λα μεθηλήζεη κηα λέα 

ζπδήηεζε θαη κπνξεί λα ζηείιεη κελχκαηα ζε νπνηαδήπνηε Οκάδα ζπδήηεζεο, εθφζνλ ηνπ 

επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε απηή. Οη Οκάδεο πδεηήζεσλ κπνξνχλ λα δνκεζνχλ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα θάζε κήλπκα. 

Σα κελχκαηα κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κε πνηθηιία κνξθψλ θαη κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ 

ζπλεκκέλα. Με ηε ζπλδξνκή ζε κηα Οκάδα πδεηήζεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ 

αληίγξαθα θάζε λένπ κελχκαηνο ζην ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν. Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί 

λα επηβάιεη ηε ζπλδξνκή ζε φινπο αλ ην επηζπκεί. 

Δ δξαζηεξηφηεηα Οκάδα ζπδήηεζεο ηνπ Moodle κπνξεί αθφκε, λα πεξηνξίζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα αλνηρζνχλ ζέκαηα ζπδήηεζεο 

απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, λα κε κπνξεί θάζε ζπκκεηέρνληαο λα αλνίμεη πεξηζζφηεξα απφ 

έλα ζέκαηα, λα κελ επηηξέπεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο, 

παξά κφλν λα ηηο παξαθνινπζνχλ, θ.α. αλάινγα πάληα κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ ζα έρεη θάλεη ν 

εθπαηδεπηήο ηνπ καζήκαηνο. Σέινο, ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη αλ ζηελ Οκάδα 

ζπδήηεζεο ζα ππάξρνπλ ή φρη νκάδεο. Μάιηζηα, νη ζπδεηήζεηο κηαο νκάδαο κπνξεί λα είλαη 

νξαηέο ή φρη απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή ηνπ εθπαηδεπηή. 

5.3.2.3.19 ΚΟΤΕΓ 

Δ δξαζηεξηφηεηα Κνπίδ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηή λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηεζη, πνπ πεξηέρνπλ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ-ιάζνο θαη 

εξσηήζεηο κε ζχληνκεο απαληήζεηο. Ώπηέο νη εξσηήζεηο θπιάζζνληαη ζε κηα 

θαηεγνξηνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ θαη κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ίδην κάζεκα 

ή αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθφ κάζεκα. Σα Κνπίδ επηηξέπνπλ ηηο πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο. Ώπηή 

ε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη επθνιίεο βαζκνιφγεζεο. 

5.3.2.4 Η πλατφόρμα e-class 

Δ πιαηθφξκα e-class είλαη κηα πιαηθφξκα αζχγρξνλεο  εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ  πνιινχο  εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο. Δ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Open eClass, 

απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Αηαρείξηζεο Διεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ. ηφρνο ηεο 

είλαη ε ππνζηήξημε δξάζεσλ ηειεθπαίδεπζεο αλεμάξηεηα απφ ηνπο πεξηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο θιαζζηθήο δηδαζθαιίαο, πξνζθέξνληαο ζηνλ 

εθπαηδεπηή θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο. 
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ΐαζηθή επηδίσμε είλαη ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε επνηθνδνκεηηθή ρξήζε 

ηνπ Αηαδηθηχνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Βηδηθφηεξα, ππνζηεξίδεηαη ε ειεθηξνληθή 

νξγάλσζε, απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πνπ πξνζθέξεηαη 

ζήκεξα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε παξαδνζηαθά κέζα (βηβιία, ζεκεηψζεηο, θιπ.), ζε 

ςεθηαθή κνξθή άκεζα πξνζβάζηκε απφ ην Αηαδίθηπν. Δ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα γίλεηαη 

κε ηε ρξήζε ελφο απινχ θπιινκεηξεηή (web browser) ρσξίο ηελ απαίηεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

ηερληθψλ γλψζεσλ. Ώλήθεη ζην νηθνζχζηεκα ππεξεζηψλ ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Αηθηχνπ 

απφ ην 2006 κέρξη ζήκεξα (14 ζρνιηθά έηε) θαη απνηειεί θάζε ρξφλν κηα ηηο πην δεκνθηιείο 

ππεξεζίεο ηνπ.   

 

Ώπνηειεί έλα αζθαιέο, κε-εκπνξηθφ δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ πνπ ππνζηεξίδεη πνιιαπιά 

εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο θαη ρξήζεο 

δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ. Eλαη έλα επέιηθην θαη απιφ ζηε ρξήζε ςεθηαθφ 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνπλ ή δηδάζθνληαη κέζα ζην ζρνιείν 

ηνπο. Σα ειεθηξνληθά καζήκαηα δεκηνπξγνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα αιιεινεπηδξάζνπλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο, θαιιηεξγψληαο 

ηνπο κηα ςεθηαθή εθπαηδεπηηθή θνπιηνχξα. 
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Παξέρεη έλα εληαίν ςεθηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ελζσκαηψλεη κηα ζεηξά απφ εξγαιεία 

δηαρείξηζεο κάζεζεο, επηθνηλσλίαο, αμηνιφγεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Βηδηθφηεξα, ζηα 

καζήκαηα ηεο Διεθηξνληθήο ρνιηθήο Σάμεο κπνξνχλ λα πεξηέρνληαη, κεηαμχ άιισλ, 

ειεθηξνληθά βηβιία, εξγαζίεο, εξσηεκαηνιφγηα, δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο, ζπδεηήζεηο, wikis, 

πνιπκέζα, εξγαιεία επηθνηλσλίαο ελψ παξάιιεια παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο 

ρψξσλ δσληαλήο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο θαη ζπλεξγαζίαο. 

 

5.3.2.4.1 Βγγξαθή ζηελ Πιαηθφξκα 

Δ είζνδνο ζηελ πιαηθφξκα κε ηε ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή, ζα ζαο επηηξέςεη λα αμηνπνηήζεηε 

φιεο ηηο δπλαηφηεηεο – ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα ειεθηξνληθά καζήκαηα. Γηα λα γίλεη 

απηφ, ζα πξέπεη πξψηα λα απνθηήζεηε έλαλ Λνγαξηαζκφ Βθπαηδεπηή. 

5.3.2.4.2 Αεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ Βθπαηδεπηή 

Γηα ηελ απφθηεζε λένπ ινγαξηαζκνχ εθπαηδεπηή ζηελ πιαηθφξκα αθνινπζείζηε ηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

1. Βπηιέγνπκε: απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο πιαηθφξκαο ην ζχλδεζκν ―Βγγξαθή 

Υξήζηε‖. 

2. ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε «Ώίηεζε Νένπ Λνγαξηαζκνχ» θάησ απφ ηνλ ηίηιν 

―Λνγαξηαζκφο Βθπαηδεπηή‖ θαη ζα νδεγεζνχκε απηφκαηα ζηελ ―Ώίηεζε Αεκηνπξγίαο 

Λνγαξηαζκνχ Βθπαηδεπηή‖. 



Κεφ. 5- Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ 391 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.4.3 Νένο Λνγαξηαζκφο Βθπαηδεπηή 

Πιεθηξνινγνχκε ηα ζηνηρεία καο ζηε θφξκα πνπ εκθαλίδεηαη. 

 

 

5.3.2.4.4 Ώίηεζε Λνγαξηαζκνχ Βθπαηδεπηή 

Πην αλαιπηηθά, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε: 

 Σα πξνζσπηθά καο ζηνηρεία. λνκα, Βπψλπκν, Σειέθσλν θαη Αηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) 

 Σν επηζπκεηφ φλνκα ρξήζηε (username) κε ην νπνίν ζα καο αλαγλσξίδεη ην ζχζηεκα. 

Πξνζνρή: ην username ζα πξέπεη λα γξάθεηαη κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο θαη λα κελ 

πεξηέρεη εηδηθνχο ραξαθηήξεο, παξά κφλν γξάκκαηα ή/θαη αξηζκνχο. 

 Σα ζρφιηα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

επηζπκνχκε λα εγγξαθνχκε σο εθπαηδεπηήο ζηελ πιαηθφξκα. 

 Βπηιέγνπκε απφ ηε ιίζηα ηε ρνιή ή ην Σκήκα ζην νπνίν αλήθνπκε. 
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 Πιεθηξνινγνχκε ηνλ θσδηθφ αζθάιεηαο πνπ εκθαλίδεηαη. 

 Σέινο, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί κε ηελ έλδεημε «Τπνβνιή Ώίηεζεο», ψζηε λα 

απνζηαιεί ε αίηεζή καο ζηνλ ππεχζπλν δηαρεηξηζηή ηεο πιαηθφξκαο. 

Να ζεκεηψζνπκε φηη: 

Αξρηθά, ην ζχζηεκα ζα καο ζηείιεη κήλπκα ζηελ email δηεχζπλζε πνπ δειψζακε ζηε θφξκα 

εγγξαθήο. Μφιηο παξαιάβνπκε ην κήλπκα, ζα πξέπεη λα επηβεβαηψζνπκε ηελ email 

δηεχζπλζε ζαο, αθνινπζψληαο ην ζχλδεζκν πνπ ζα βξνχκε ζην ζψκα ηνπ κελχκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα, ν δηαρεηξηζηήο ηεο πιαηθφξκαο ζα δηεθπεξαηψζεη ηελ αίηεζή καο θαη ζα καο 

απνζηαιεί κήλπκα επηβεβαίσζεο (email) ηεο εγγξαθήο ζαο, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ην 

λνκα Υξήζηε (username) θαη ην πλζεκαηηθφ (password) γηα ηελ πξφζβαζή καο ζην 

ζχζηεκα. 

5.3.2.4.5 χλδεζε Υξήζηε 

Ώθνχ ινηπφλ απνθηήζνπκε ινγαξηαζκφ κε δηθαηψκαηα Βθπαηδεπηή ζηελ πιαηθφξκα, ζα 

πξέπεη θάζε θνξά πνπ επηζθεπηφκαζηε ηελ πιαηθφξκα λα πιεθηξνινγνχκε ζηελ αξρηθή 

ζειίδα ην λνκα Υξήζηε (username) θαη ην πξνζσπηθφ καο πλζεκαηηθφ (password). 

 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα έρνπκε πξφζβαζε σο εθπαηδεπηήο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

πιαηθφξκαο Open eClass. 

5.3.2.4.6 Διεθηξνληθφ Μάζεκα 

Σν Διεθηξνληθφ Μάζεκα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο πιαηθφξκαο Open eClass. Κάζε 

κάζεκα απνηειεί κηα απηφλνκε νληφηεηα ζηελ πιαηθφξκα ε νπνία ελζσκαηψλεη κηα ζεηξά 

https://docs.openeclass.org/_detail/el/teacher/registration/user_connection.jpg?id=el:teacher:registration:user_connection


Κεφ. 5- Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ 393 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

απφ ππνζπζηήκαηα. Οπζηαζηηθά ην ειεθηξνληθφ κάζεκα είλαη κηα αξζξσηή δνκή, ε νπνία 

νξγαλψλεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηή, αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ 

δηαζέηεη θαη ην κνληέιν ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ζα πηνζεηήζεη (απφ κηα απιή 

ελεκεξσηηθή ηζηνζειίδα έσο έλα πιήξσο δπλακηθφ πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο). 

 

5.3.2.4.7 Αεκηνπξγία καζήκαηνο 

Δ Αεκηνπξγία Μαζήκαηνο είλαη ε πην ζεκαληηθή ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε – Βθπαηδεπηή ζηελ 

πιαηθφξκα. Βηδηθφηεξα, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν κάζεκα, ζην πξνζσπηθφ καο 

ραξηνθπιάθην, παηάκε ην θνπκπί ―Αεκηνπξγία Μαζήκαηνο‖ πάλσ δεμηά ή επηιέγνπκε 

―Αεκηνπξγία Μαζήκαηνο‖ ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ζηηο ―Βπηινγέο ρξήζηε‖. 

 

 

5.3.2.4.8 Βπηινγέο Αεκηνπξγίαο καζήκαηνο 

πκπιεξψλνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ λένπ καζήκαηνο. 
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 Πιεθηξνινγνχκε έλαλ ―Σίηιν‖ γηα ην κάζεκα. 

 Βπηιέγνπκε απφ ηε ιίζηα ―Καηεγνξία‖ ηελ θαηεγνξία ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο 

πξνζθέξεηαη ην κάζεκα 

 Βηζάγνπκε ηα νλφκαηα ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην κάζεκα.. 

 Βπηιέγνπκε απφ ηε ιίζηα ―Γιψζζα‖, ηε γιψζζα ζηελ νπνία ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη 

ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ καζήκαηνο. 

 Πιεθηξνινγνχκε κηα ―χληνκε πεξηγξαθή‖ γηα ην κάζεκα. 

 Βπηιέγνπκε απφ ηε ιίζηα ―Μνξθή‖ κία απφ ηηο δηαζέζηκεο κνξθέο καζεκάησλ. 

 Καζνξίδνπκε, πξναηξεηηθά, ηελ άδεηα δηάζεζεο ηνπ καζήκαηφο καο. εκεηψλνπκε φηη 

ππνζηεξίδνληαη φιεο νη άδεηεο δηάζεζεο ηχπνπ Creative Commons. 

ηε ζπλέρεηα θαζνξίδνπκε ηνλ ηχπν πξφζβαζεο ηνπ καζήκαηνο ζαο. Έρνπκε ηηο παξαθάησ 

επηινγέο: 

 Βιεχζεξε Πξφζβαζε (ρσξίο ζπλζεκαηηθφ): νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα εηζέιζεη ζην 

κάζεκά ζαο ρσξίολα έρεη εγγξαθεί ζηελ πιαηθφξκα ή λα πιεθηξνινγήζεη θάπνην 

θσδηθφ πξφζβαζεο. (―Αλνηρηφ κάζεκα‖) 

 Βιεγρφκελε Πξφζβαζε κε αλνηρηή εγγξαθή: γηα λα εηζέιζεη θάπνηνο ρξήζηεο ην 

κάζεκά ζαο πξέπεη πξψηα λα εγγξαθεί σο ρξήζηεο ηνπ καζήκαηνο, αιιά 

νπνηνζδήπνηε εγγεγξακκέλνο ζηελ πιαηθφξκα κπνξεί λα θάλεη αίηεζε εγγξαθήο 

(―Αλνηθηφ κε εγγξαθή‖) 

 Βιεγρφκελε Πξφζβαζε: ζην κάζεκα έρνπλ πξφζβαζε κφλν νη ρξήζηεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηε ιίζηα Υξεζηψλ ηνπ Μαζήκαηνο (―Κιεηζηφ κάζεκα‖) 

 ―Αλελεξγφ κάζεκα‖: Πξφζβαζε ζην κάζεκα έρνπλ κφλν νη εθπαηδεπηέο ηνπ 

καζήκαηνο 

Βλαιιαθηηθά κπνξνχκε λα νξίζνπκε ζπλζεκαηηθφ (password) ζηα αλνηθηά καζήκαηα ή ζε 

απηά κε αλνηθηή εγγξαθή. 
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5.3.2.4.9 Αεκηνπξγία καζήκαηνο 

Ώλ ζέινπκε ειεγρφκελε πξφζβαζε, κία ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη λα επηιέμνπκε «Βιεγρφκελε 

Πξφζβαζε κε αλνηρηή εγγξαθή» θαη λα δεηήζεηε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εγγξαθνχλ. 

Μφιηο ηειεηψζεη ε εγγξαθή κπνξνχκε λα επηιέμνπκε «Βιεγρφκελε Πξφζβαζε» θαη θαηφπηλ 

λα απνβάιινπκε απφ ην κάζεκα ηνπο ρξήζηεο πνπ δελ επηζπκνχκε λα ζπκκεηάζρνπλ. 

Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί ―Αεκηνπξγία καζήκαηνο‖ γηα λα δεκηνπξγεζεί ην κάζεκά καο. 

Μφιηο νινθιεξσζεί ε δεκηνπξγία ηνπ, κπνξνχκε λα κπνχκε ζε απηφ. Να ζεκεησζεί φηη θάζε 

εθπαηδεπηήο κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζηελ πιαηθφξκα φζα καζήκαηα επηζπκεί ρσξίο λα ππάξρεη 

αλψηαην φξην. 

 

https://docs.openeclass.org/_detail/el/teacher/portfolio/create_course/new_course.png?id=el:teacher:portfolio:create_course
https://docs.openeclass.org/_detail/el/teacher/portfolio/create_course/new_course.png?id=el:teacher:portfolio:create_course
https://docs.openeclass.org/_detail/el/teacher/portfolio/create_course/new_course.png?id=el:teacher:portfolio:create_course
https://docs.openeclass.org/_detail/el/teacher/portfolio/create_course/new_course.png?id=el:teacher:portfolio:create_course


Κεφ. 5- Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ ςτθ Διοίκθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ 396 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.4.10 Βγγξαθή ζε κάζεκα 

Βπηιέγνληαο «Βγγξαθή ζε κάζεκα» ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ζην πξνζσπηθφ ζαο ραξηνθπιάθην, 

ζα κεηαθεξζνχκε ζηε ιίζηα καζεκάησλ ζηελ νπνία κπνξνχκε λα επηιέμνπκε πνηα απφ ηα 

δηαζέζηκα καζήκαηα ζέιεηε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζηελ πξνζσπηθή καο ιίζηα 

παξαθνινχζεζεο. 

 

5.3.2.4.11 Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο 

Δ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο απνηειεί κηα κηθξή πεξίιεςε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ 

καζήκαηνο θαζψο πξντδεάδεη ηνλ εθπαηδεπφκελν ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα πεξηγξαθή ε νπνία ζα εκθαλίδεηαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ 

καζήκαηνο επηιέγνπκε ην ζχλδεζκν ―Πεξηγξαθή‖ ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία (εηθνλίδην κε 

ην κνιχβη). 
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ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ καζήκαηνο (ζε δπν 

ζηήιεο ε πιήξεο πιάηνο ). Ώθνινχζσο εηζάγνπκε κηα εηθφλα (εάλ επηζπκνχκε) ε νπνία ζα 

αθνξά ηελ πεξηγξαθή θαη ζα εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη ην θείκελν 

ηεο πεξηγξαθήο. Δ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη επηιέγνληαο ην ζχλδεζκν ―Τπνβνιή‖. 

 

5.3.2.4.12 Θεκαηηθέο ελφηεηεο 

ηα πιαίζηα ελφο καζήκαηνο ε πιαηθφξκα δίλεη ζηνλ εθπαηδεπηή ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζεη ελφηεηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη κηα ηκεκαηηθή παξνπζίαζε ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν δηδάζθεη ν εθπαηδεπηήο. Πξνθείκελνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα 

λέα ελφηεηα παηάκε ην θνπκπί κε ην ζηαπξφ ην νπνίν βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

καζήκαηνο. 

 

ηελ ζπλέρεηα ζηελ εκθαληδφκελε θφξκα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζνπκε ηνλ 

ηίηιν ηεο ελφηεηαο θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο. Βπίζεο κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ην 

δηάζηεκα (απφ – κέρξη ) ζην νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα είλαη νξαηή απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Βάλ δελ θαζνξίζνπκε θάπνην δηάζηεκα ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα 

είλαη νξαηή άκεζα κεηά ηελ δεκηνπξγία ηεο. Σέινο θαη επηιέγνπκε ην ζχλδεζκν ―Τπνβνιή‖ 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. 
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'Eρνληαο δεκηνπξγήζεη ελφηεηεο κπνξνχκε λα ηηο επεμεξγαζηνχκε κέζσ κηαο ζεηξάο 

ελεξγεηψλ φπσο: 

 Σαμηλφκεζε (κεηαθίλεζε ελνηήησλ πάλσ ή θάησ) 

 Βπεμεξγαζία (Ώιιαγή ηίηινπ θαη πεξηγξαθήο) 

 Ώπφθξπςε (Με νξαηή ε ελφηεηα κφλν γηα ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο) 

 Αηαγξαθή 

Γηα λα πινπνηήζνπκε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο επηιέγνπκε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ην 

ζχλδεζκν κε ηα ―βέιε‖ ελψ γηα ηηο ππφινηπεο ελέξγεηεο επηιέγνπκε ην ζχλδεζκν κε ην 

―γξαλάδη‖. 

 

5.3.2.4.13 Ώζθήζεηο 

Σν ππνζχζηεκα «Ώζθήζεηο» παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπηή κηα ζεηξά δπλαηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ 

δεκηνπξγία θαη ηελ δηαρείξηζε αζθήζεσλ. ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ππνζπζηήκαηνο αζθήζεσλ 

εκθαλίδνληαη φιεο νη αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο κε δπλαηφηεηα δηαρείξηζήο ηνπο. 
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Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα άζθεζε επηιέμηε ην ζχλδεζκν ―Νέα άζθεζε‖ θαη ζηελ ζπλέρεηα 

ζπκπιεξψλνπκε κηα ζεηξά παξακέηξσλ ηεο. πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ηηο 

παξαθάησ παξακέηξνπο: 

 Όλνκα άζθεζεο: ζα πξέπεη λα εηζάγνπκε ην φλνκα ηεο άζθεζεο. 

 Πεξηγξαθή άζθεζεο: εάλ επηζπκνχκε κπνξνχκε λα ζπκπιεξψζνπκε κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηεο άζθεζεο. 

 Δκθάληζε: θαζνξίδνπκε εάλ νη εξσηήζεηο ηεο άζθεζεο ζα εκθαλίδνληαη φιεο ζε κηα 

ζειίδα ή ζα εκθαλίδεηαη κηα εξψηεζε αλά ζειίδα. Βπίζεο ππάξρεη λέα δπλαηφηεηα 

―Μηα εξψηεζε αλά ζειίδα ρσξίο δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζε πξνεγνχκελεο 

εξσηήζεηο‖. 

 Κιίκαθα βαζκνινγίαο: Βπηιέγνπκε ηελ θαηάιιειε βαζκνινγηθή θιίκαθα. 

 Έλαξμε-Λήμε: κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο αιιά θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. Δ ζπγθεθξηκέλε 

παξάκεηξνο είλαη αξθεηά ρξήζηκε γηα δηαδηθαζίεο δηαγσληζκάησλ (ζπγθεθξηκέλεο 

εκέξεο θαη ψξεο). 

 

 

 

πκπιήξσζε παξακέηξσλ αζθήζεσλ 
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 Πξνζσξηλή απνζήθεπζε: κέζσ απηήο ηεο επηινγήο κπνξνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε– 

απελεξγνπνηήζνπκε ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζε κηα άζθεζε. 

 Υξνληθφο πεξηνξηζκφο: επηιέγνπκε εάλ επηζπκείηε λα ζέζεηε ρξνληθά φξηα ζηελ 

νινθιήξσζε απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηεο άζθεζεο ζαο. 

 Δπηηξεπφκελεο επαλαιήςεηο: θαζνξίδνπκε πφζεο θνξέο κπνξεί ν ίδηνο ρξήζηεο λα 

επαλαιάβεη ηελ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε. Βδψ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν αξηζκφο 

0 ησλ επηηξεπφκελσλ επαλαιήςεσλ αληηζηνηρεί ζε ―άπεηξεο‖ επαλαιήςεηο εθηέιεζεο 

ηεο άζθεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 Απαληήζεηο: επηιέγνπκε εάλ επηζπκνχκε ή φρη λα εκθαλίδνληαη ζην ηέινο ηεο 

άζθεζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο ή λα εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα κεηά ηελ 

ηειεπηαία πξνζπάζεηα απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

 Βαζκνινγία: επηιέγνπκε εάλ επηζπκνχκε ή φρη λα εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηεο 

αζθεζεο ε βαζκνινγία ηεο ή λα εκθαλίδεηαη ε βαζκνινγία κεηά ηελ ηειεπηαία 

πξνζπάζεηα απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

 Αλάζεζε ζε: ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή νξίδεη ζε πνηεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπνκέλσλ ζα 

είλαη δηαζέζηκε ε παξνχζα άζθεζε (φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ζπγθεθξηκέλνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, νκάδεο ρξεζηψλ) 

 πλέρηζε πξνζπάζεηαο: εδψ κπνξνχκε λα θαζνξίζηε ην δηάζηεκα ζε ιεπηά πνπ έρεη 

ν εθπαηδεπφκελνο ζηελ δηάζεζε ηνπ γηα λα επαλαζπλδεζεί θαη λα ζπλερίζεη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο. Δ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ελεξγνπνηείηαη 

φηαλ ζε έλαλ εθπαηδεπφκελν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο άζθεζεο 

παξνπζηαζηεί θάπνηα δπζιεηηνπξγία ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ (δηαθνπή ζχλδεζεο 

δηθηχνπ, πηψζε ηάζεο ξεχκαηνο). 
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 πλζεκαηηθφ πξφζβαζεο: θαζνξίδνπκε εάλ επηζπκνχκε νη ρξήζηεο λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ άζθεζε ζαο κέζσ ζπλζεκαηηθνχ (password) 

 Πξφζβαζε απφ δηεχζπλζε δηθηχνπ (ζπγθεθξηκέλεο IP(s)): νξίδνπκε ηηο δηεπζχλζεηο 

νη νπνίεο ζα επηζπκνχζακε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε 

 Δηηθέηεο (Tags): ζπζρεηίδνπκε ηελ ηξέρνπζα άζθεζε κε κηα εηηθέηα. Δ 

ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία είλαη αξθεηά ρξήζηκε γηα ηελ αλαδήηεζε κέζσ εηηθεηψλ ζην 

κέιινλ. 

Δ δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο άζθεζεο νινθιεξψλεηαη επηιέγνληαο ην 

ζχλδεζκν ―Αεκηνπξγία‖. 
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Βάλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη κηα λέα άζθεζε ζηελ νπνία αθφκα δελ έρνπκε πξνζζέζεη 

εξσηήζεηο ηφηε απηή ε άζθεζε ζα είλαη κε νξαηή (γθξη ρξψκα). Γηα λα γίλεη νξαηή ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζνχλ εξσηήζεηο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

Βλ ζπλερεία ζα πξέπεη λα εηζάγεηε ηηο εξσηήζεηο νη νπνίεο ζα πεξηέρνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

άζθεζε. Ώπηφ κπνξεί λα γίλεη είηε δεκηνπξγψληαο κηα λέα εξψηεζε είηε επηιέγνληαο απφ κηα 

εξψηεζε ε νπνία ππάξρεη ζηελ ―Σξάπεδα εξσηήζεσλ‖. 

 

 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα εξψηεζε απιά παηάκε ην ζχλδεζκν ―Νέα εξψηεζε‖. ηελ 

ζπλέρεηα επηιέγνπκε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα αλήθεη ε εξψηεζε καο. Βηζάγνπκε ην 

φλνκα ηεο εξψηεζεο θαη αλ επηζπκνχκε έλα πξναηξεηηθφ ζρφιην. Καζνξίδνπκε ηνλ βαζκφ 

δπζθνιίαο ηεο εξψηεζεο κέζσ ηεο γξακκήο θχιηζεο. Βάλ ε άζθεζε καο ζρεηίδεηαη κε 

θάπνηα εηθφλα ηφηε κέζσ ηεο επηινγήο ―Ώλαδήηεζε / Choose file‖ κεηαθέξνπκε απφ ηνλ 
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ηνπηθφ ζαο δίζθν ζηελ εξψηεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα. Βλ ζπλερεία επηιέγνπκε ηνλ ηχπν 

ηεο εξψηεζεο. Οη δηαζέζηκεο επηινγέο είλαη: 

 Βξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο (Πνιιαπιέο απαληήζεηο) 

 Βξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο (Μνλαδηθή απάληεζε) 

 πκπιήξσζε θελψλ 

 Σαίξηαζκα 

 σζηφ-Λάζνο 

 Βιεχζεξνπ θεηκέλνπ 

 Σξάπεδα εξσηήζεσλ 

 

Δ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο λέαο εξψηεζεο νινθιεξψλεηαη επηιέγνληαο ην ζχλδεζκν 

―Βληάμεη‖.ηαλ ν εθπαηδεπηήο έρεη πιένλ δεκηνπξγήζεη κηα λέα άζθεζε ηφηε ηνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα δεη (πξνεπηζθφπεζε) ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
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άζθεζεο. Ώπηφ γίλεηαη απιά παηψληαο πάλσ ζην φλνκα ηεο άζθεζεο. Έλα παξάδεηγκα 

άζθεζεο δίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 

Βάλ ν εθπαηδεπηήο επηζπκεί λα εθηειέζεη ηελ άζθεζε, κπνξεί ζηελ Πξνεπηζθφπεζε λα 

παηήζεη ―Βθηέιεζε‖, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειέζεη ηελ άζθεζε θαη λα δεη ηηο νζφλεο 

εθείλεο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε νη εθπαηδεπφκελνη. 

 

 

 

 

https://docs.openeclass.org/_detail/el/teacher/exercises/exercise_preview.jpg?id=el:teacher:exercises
https://docs.openeclass.org/_detail/el/teacher/exercises/askisi_ektelesi.jpg?id=el:teacher:exercises
https://docs.openeclass.org/_detail/el/teacher/exercises/exercise_preview.jpg?id=el:teacher:exercises
https://docs.openeclass.org/_detail/el/teacher/exercises/askisi_ektelesi.jpg?id=el:teacher:exercises


Κεφ. 0- ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ 406 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Ώγηνκαπξίηεο Μάξηνο, Γεσξγνπζάθε Υξεζηίλα, Σζηηκεδέιιε Ώζεκέληα, Υαζνκέξε Έθε, 

Unicert Primary Internet, Universal Certification Solutions-UNICERT 

ΐηθηπαίδεηα, Ώζθάιεηα ζην δηαδίθηπν. (n.d.). Ώλάθηεζε Ενχληνο 2019, απφ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%C

E%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%C

E%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF 

 

Καζαπίδε Μ. (2012). International Diploma in IT Skill Standard. Ώζήλα: Vellum Global 

Educational Services 

Καηζηθάηζνο Γ. ΐνπιηζίδεο Π.  Μαηδάθνο Π. θπξάθεο Υ, Καιηζίαο Κ, Νηθνιαθφπνπινο 

Δ.. (2019). Βθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξνγξάκκαηνο «ΐαζηθέο Φεθηαθέο Γλψζεηο θαη Αεμηφηεηεο». 

Ώζήλα: ΒΚΚΑΏ 

Moodle Ώλάθηεζε Ώχγνπζηνο  2021 https://moodle.org/?lang=el  

Open eclass  Ώλάθηεζε Ώχγνπζηνο  2021 απφ https://docs.openeclass.org/el:teacher  

Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ & Αεμηνηήησλ ECDL Base Online Essentials 

Refresh your cache. (n.d.). Ώλάθηεζε Ενχληνο 2019, απφ 

https://refreshyourcache.com/en/cache/ 

 

support.office.com 

a. Πξνζζήθε ινγαξηαζκνχ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην Outlook 

b. Πξνζαξκνγή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

c. Αεκηνπξγία, αιιαγή ή πξνζαξκνγή πξνβνιήο 

d. Ώιιαγή ηνπ ηξφπνπ πξνβνιήο ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ Outlook 

e. Αηαηήξεζε ησλ πξνζερψλ ζπλαληήζεσλ θαη ζπζθέςεσλ πάληα ζε πξνβνιή 

f. Βζηηαζκέλα Βηζεξρφκελα γηα ην Outlook 

g. Πξνβνιή ιίζηαο κελπκάησλ θαηά ζπλνκηιίεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
https://moodle.org/?lang=el
https://docs.openeclass.org/el:teacher
https://refreshyourcache.com/en/cache/


Κεφ. 0- ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ 407 
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