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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

   Σκοπός της παρούσης θεωρητικής και ερευνητικής μελέτης είναι να εξεταστεί η 

συμμετοχή των δυο φύλων στα όργανα διοίκησης των σχολικών μονάδων. 

Επιπροσθέτως θα διερευνηθούν οι απόψεις των δυο φύλων για την σύγχρονη 

παρουσία του γυναικείου πληθυσμού στην διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης και 

θα αναδειχθούν τα σημεία σύγκλισης ή απόκλισης των απόψεων των δυο πλευρών. 

Για την καλύτερη και ολοκληρωμένη εκτίμηση του στόχου της παρούσης εργασίας, 

θεωρήθηκε σκόπιμο να ερευνηθεί η υπάρχουσα κατάσταση σε ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα σχολικών μονάδων, στη συνέχεια να εξεταστούν τα αποτελέσματα και να 

οδηγηθούμε ενδεχομένως σε χρήσιμα συμπεράσματα και προτεινόμενες λύσεις. Στο 

πλαίσιο της διερεύνησης του παραπάνω θέματος, διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, ανεξαρτήτου 

φύλου, σε σχολεία της Θεσσαλίας και της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Μέσω 

του παρόντος ερωτηματολογίου έγινε προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων των 

εκπαιδευτικών ως προς το ποιον θεωρούν ικανότερο για την διοίκηση μιας σχολικής 

μονάδας. Επιπλέον εξετάστηκαν πιθανά χαρακτηριστικά που μπορεί να 

προσδιορίζουν το εκάστοτε φύλλο και τις πρακτικές διοίκησης που ακολουθεί. 

Ολοκληρώνοντας διερευνήθηκαν οι λόγοι διαμόρφωσης της συνθήκης υπό-

αντιπροσώπευσης του γυναικείου φύλου στην διοίκηση της εκπαίδευσης και εάν και 

σε ποιο βαθμό οι λόγοι αυτοί επηρεάζονται από τα κοινωνικά στερεότυπα και τις 

προκαταλήψεις. Τα αποτελέσματα μας οδήγησαν στο συμπέρασμα  πως παρόλη την 

κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη του κόσμου τα εμπόδια και οι προκαταλήψεις 

δεν έχουν ακόμα εκλείψει εντελώς, ενώ ταυτόχρονα το επιβεβαρυμμένο πρόγραμμα 

των γυναικών τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο (οικογένεια, 

σπίτι, παιδία)  δεν τους επιτρέπει να ανέλθουν στην ιεραρχία της εκπαίδευσης.  

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά : διοίκηση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σχολική διοίκηση, σχολική 

μονάδα, ηγετικές ικανότητες, γυναικείο φύλο, γυναίκα διευθύντρια, παράγοντες 

αναστολής, στερεότυπα , προκαταλήψεις, εμπόδια. 
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SUMMARY 
 

The purpose of the present theoretical and research study is to survey the participation 

of both sexes in administration boards of school units. Additionally, the opinions of 

both sexes on the modern presence of female populace in the educational 

administration hierarchy will be examined, with points of convergence or divergence 

of the two sides being highlighted. For a complete and well-rounded assessment of 

this study's goal, it was deemed appropriate to investigate the current status of a 

representative sample of school units, then examine the results in order to extract any 

potential useful outcomes and suggest solutions. During researching this topic, 

questionnaires were distributed to primary education staff of all specialties, regardless 

of sex, to schools in Thessaly as well as Central and Western Macedonia. Through 

this questionnaire, an attempt was made to investigate the staff opinions as to whom 

they deem fittest for the administration of a school unit. In addition, we looked into 

potential traits that might characterize either sex and the administration practices they 

employ. Finally, the reasons for the formation of the condition of sub-representation 

of the female sex in educational administration were investigated, along with whether 

and to what extent these causes are influenced by social stereotypes and prejudices. 

The results have lead us to the conclusion that despite social and cultural 

advancement, obstacles and prejudices are still not fully expunged, while at the same 

time the encumbered female schedule -both on professional and personal (family, 

housework, kids) levels- does not allow them to rise up in the educational hierarchy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: administration, primary education, school administration, school unit, 

leadership skills, female sex, female principal, inhibition factors, stereotypes, 

prejudices, obstacles 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

   Ιστορικά ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων (υποχρεώσεων/ καθηκόντων) ανάμεσα 

στα μέλη κάθε κοινωνίας και τον πυρήνα της, που είναι η οικογένεια, δημιουργήθηκε 

από την ανάγκη  αντιμετώπισης των καθημερινών φυσικών αναγκών. Πιο 

συγκεκριμένα η παρουσία του πρωτόγονου ανθρώπου στη γη ήρθε αντιμέτωπη με τις 

καιρικές συνθήκες, τα καιρικά φαινόμενα και τις ανάγκες διαβίωσης αυτού (τροφή, 

ρουχισμό, στέγη). Η σωματική διάπλαση ως καθοριστικός παράγοντας για τη 

δυνατότητα εκτέλεσης έργου μεταξύ των δυο φύλων οδήγησε σε μια πρωτόγονη 

μορφή διαχωρισμού και εκτέλεσης καθηκόντων. 

    Το ειδικό βάρος των καθηκόντων, το πλήθος και η φύση αυτών δημιούργησε την 

ανάγκη ύπαρξης αρχηγού/κεφαλής/διεύθυνσης στον κάθε πυρήνα. Ο όρος αυτός, του 

αρχηγού/κεφαλής/διεύθυνσης, χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο και σε όλους τους 

μετέπειτα κοινωνικούς θεσμούς που ο ίδιος δημιούργησε.  

    Επιπλέον η πληθυσμιακή αύξηση των κοινωνιών κατέστησε επιτακτική την 

ανάγκη δημιουργίας επί μέρους κατηγοριών οργάνων – θεσμών για την ευκολότερη 

και παραγωγικότερη λειτουργία αυτών. Έτσι δημιούργησε το θεσμό της άμυνας 

έναντι των επίδοξων εχθρών, την κοινωνική πρόνοια  για την προστασία των 

αδυνάμων της κοινωνίας, την προστασία και παραγωγή των πόρων διαβίωσης και την 

εκπαίδευση των μελών της κοινωνίας .    

   Με την δημιουργία των επιμέρους θεσμών\ παρουσιάστηκε η αναγκαιότητα 

διαχείρισης και διοίκησης αυτών. Η ως άνω διαχείριση-διοίκηση ανατέθηκε από την 

κοινωνία σε επιμέρους μέλη της.   

   Στην πράξη ανάμεσα στις κοινωνίες αυτοδημιουργήθηκε η κατανομή των 

αρμοδιοτήτων και ο διαχωρισμός των καθηκόντων ανάμεσα στα δυο φύλα. Αυτό 

συνέβη διότι η έννοια της μητρότητας αφενός και η έννοια του κυνηγού-προμηθευτή 

τροφής αφετέρου ορίστηκε αυτόβουλα, χωρίς συμφωνίες διαχωρισμού των 

αρμοδιοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο  η γυναίκα θεωρήθηκε και από τα δυο μέλη του 

πυρήνα  ως η τροφός , παιδαγωγός και πρακτικά η αρχηγός της οικίας , ενώ ο άνδρας 

λόγω της σωματικής διάπλασης και ρώμης θεωρήθηκε ο καταλληλότερος για την 

ανεύρεση τροφής, απαραίτητης για την ανάπτυξη και συντήρηση της οικογένειας . 

   Ο άτυπος αυτός διαχωρισμός ανάμεσα στα δυο φύλα διατηρήθηκε σε μακρό 

χρονικό διάστημα ως κανόνας συμβίωσης μεταξύ τους.  

   Η πληθυσμιακή ανάπτυξη, η δημιουργία αστικών περιοχών και η αλλαγή των 

αρχέγονων συνηθειών οδήγησε στην αναθεώρηση των κανόνων του διαχωρισμού  

των καθηκόντων των μελών της κοινωνίας . Θεωρήθηκε λοιπόν σκόπιμο να 

αλλάξουν τα στεγανά των καθηκόντων-ευθυνών μεταξύ των δυο φύλων, με 

αποτέλεσμα μέρος των καθηκόντων των ανδρών να μεταβιβαστεί στις γυναίκες και 

αμφίδρομα. 
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   Συνέπεια των παραπάνω ήταν να δημιουργηθεί η αναγκαιότητα καταγραφής  των 

προφορικών κανόνων σε γραπτό λόγο, ή όπου δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμα, σε 

προφορικές συμφωνίες. Ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των δυο φύλων και η 

δημοκρατική συμβίωση οδήγησε στην άμεση, ισότιμη και χωρίς συστολές κατανομή 

όλων των βαθμίδων ιεραρχίας για την λειτουργία των θεσμών .     

   Στις σύγχρονες λοιπόν κοινωνίες όλοι οι θεσμοί λειτουργούν με γραπτούς νόμους . 

«Οι νόμοι καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών ισότιμα»1 . Οι υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματα όλων των πολιτών έναντι του κράτους ορίζονται χωρίς να 

λαμβάνεται υπ’ όψιν το φύλο των πολιτών . Κατ’ εξαίρεση και πάλι μέσω των νόμων, 

ορίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών βάση της σωματικής διάπλασης των 

ανδρών και των γυναικών. Βεβαίως όχι αυθαίρετα, αλλά μετά από έρευνα η οποία 

έδειξε πως οι γυναίκες από τη φύση τους υστερούν στην εκτέλεση εργασιών που 

απαιτούν μεγάλη σωματική ισχύ σε αντίθεση με τους άνδρες.   

   Θεσμοθετήθηκε όλοι οι πολίτες να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευθύνες 

έναντι του κράτους2. Αυτό οδήγησε στο να σπάσουν τα στερεότυπα περιορισμού 

ανάληψης εργασιακών καθηκόντων ανάμεσα στα δυο φύλα. Συνεπώς κατά τον νόμο 

δεν υπάρχουν απαγορεύσεις στην ανάληψη οποιασδήποτε θέσης στην εργασιακή 

βαθμίδα ανάμεσα στα δυο φύλα- και αυτό από την κατώτερη θέση της κλίμακας 

(εργάτης) έως την ανώτερη θέση (διευθυντής).    

   Η πολυπλοκότητα όμως των καθηκόντων ιδιαίτερα στις υψηλόβαθμες θέσεις 

δημιούργησε την ανάγκη κτήσεως περισσότερων θεωρητικών γνώσεων και σύνθετης 

παιδείας από πλευράς των υποψηφίων για την θέση αυτή. 

   Συμπερασματικά όλες οι βαθμίδες στον εργασιακό τομέα είναι προσβάσιμες και 

από τα δυο φύλα, όταν οι υποψήφιοι έχουν τα ίδια ισότιμα προσόντα και τις ίδιες 

προαπαιτούμενες γνώσεις που απαιτεί η εκάστοτε εργασιακή θέση.  

   Μέσω της παρούσας εργασίας θα επιτευχθεί μια προσπάθεια έρευνας για να 

αναζητήσουμε αν τελικά στις μέρες μας υπάρχει ισότιμη πρόσβαση των δυο φύλων 

στον εργασιακό τομέα, και ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης και της διοίκησης 

μια σχολικής μονάδας, βασιζόμενοι στις νομοθετικές θεσμοθετήσεις του ελληνικού 

κράτους, και εάν όχι ποιοι είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες που αποτρέπουν να 

συμβεί κάτι τέτοιο.     

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Σύνταγμα 2001(ΦΕΚ 85/Α/18-4-2001), Άρθρο 116 παρ.2. 
2 Σύνταγμα 2001(ΦΕΚ 85/Α/18-4-2001) , Άρθρο 4 , παρ.1. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

   Όπως αναφέραμε παραπάνω με την ανάπτυξη και την εξέλιξη των κοινωνιών 

εμφανίστηκε η ανάγκη για τη δημιουργία οργάνων-θεσμών που θα έχουν ως σκοπό 

την συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση τους. Έτσι 

δημιουργήθηκαν τυπικές οργανώσεις όπως τα υπουργεία, οι εμπορικές επιχειρήσεις, 

τα σχολεία , τα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) κ.ά., τα οποία διαθέτουν 

συγκεκριμένη δομή για την ευκολότερη λειτουργία και την επίτευξη των 

αρμοδιοτήτων και των στόχων τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και η Άννα  

Χρ. Σαῒτη και ο Χρήστος. Αθ. Σαῒτης «(…) διαθέτουν δομή, με την οποία 

προσδιορίζονται οι γραμμές εξουσίας και επικοινωνίας, ενώ κάθε μέλος αυτών των 

οργανώσεων αναλαμβάνει κάποιο ρόλο. Επιπλέον, δημιουργούνται, για να 

εξυπηρετήσουν προσδιορισμένους σκοπούς, οι οποίοι αποβλέπουν στην επίτευξη 

κάποιου επιθυμητού αποτελέσματος.»3 
 

   Για να επιτύχει ένας οργανισμός ή ένας θεσμός, ιδιωτικός ή δημόσιος, τους 

στόχους, τους σκοπούς, και τις αρμοδιότητες που έχει θέσει, θα πρέπει να 

καθοδηγείται από ένα κατάλληλο και ικανό σύστημα διοίκησης, προκειμένου να 

ενεργοποιούνται έγκαιρα και σωστά όλοι οι συντελεστές παραγωγής του έτσι ώστε να 

επιτελέσουν με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα το έργο τους. Άρα συμπερασματικά 

θα λέγαμε ότι « Δηλαδή, ο τρόπος αντιμετώπισης όλων των δραστηριοτήτων ενός 

οργανισμού εξαρτάται από το διοικητικό του σύστημα.»4 

 

Τι σημαίνει όμως ο όρος διοικητικό σύστημα ή πιο απλά διοίκηση ενός οργανισμού ; 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

   « Παρότι οι ορισμοί που δίνονται για την οργάνωση και διοίκηση ποικίλουν, όλοι 

συμφωνούν ότι η διοίκηση περιλαμβάνει την εκτέλεση μιας εργασίας μέσω 

ανθρωπίνου δυναμικού, εντεταλμένου από κάποια ομάδα ειδικών (διοικητικά 

στελέχη)»5.  

   Με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διοίκηση (αγγλ. ορολογία 

management) αποτελεί τον συντονισμό και την επίβλεψη μιας επιχείρησης , ενός 

ιδρύματος ή εν γένει ενός φορέα οργάνωσης ατόμων με σκοπό τη σωστή λειτουργία 

                                                             
3  Άννα Χρ. Σαΐτη, Χρίστος Αθ. Σαΐτης, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης- Θεωρία, Έρευνα και Μελέτη Περιπτώσεων, 

Αθήνα 2012, σελ.25. 
4 Ο.π. 
5 Αποστόλης Ανδρέου ,  Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Εξουσία και οργάνωση-διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, εκδ. 

Λιβάνη - Νέα Σύνορα,  Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα  1994, σελ.91. 
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του. Εγχείρημα της διοίκησης είναι η διαδικασία επιλογής στόχων, ο καταμερισμός 

ανθρωπίνων, τεχνολογικών και φυσικών πόρων σε επί μέρους δραστηριότητες που 

συμμετέχουν στην επίτευξη των στόχων και ο συντονισμός της δράσης για 

μεγιστοποίηση της απόδοσης των κατανεμημένων πόρων. Επίσης η διοίκηση ενός 

φορέα θα πρέπει να στοχεύει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος, στην κατάλληλη και ισότιμη κατανομή εργασίας και την καλλιέργεια 

αρμονικών κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών της .  

  

   «Η διοίκηση, όπως αναφέραμε παραπάνω, αναπτύχθηκε παράλληλα με την 

ανάπτυξη των παραγωγικών σχέσεων και ιδιαίτερα της παραγωγικής διαδικασίας, η 

οποία γινόταν όλο και πιο πολυσύνθετη και πολύπλοκη. Παρά το γεγονός ότι ως 

επιστήμη αναπτύχθηκε σχεδόν τον τελευταίο αιώνα, ως λειτουργία εμφανίστηκε 

ταυτόχρονα με την εμφάνιση του φαινομένου της οργανωμένης κοινωνίας.  

   Στοιχεία και ιδέες για τη διοίκηση και την οργάνωση συναντά κανείς στα κείμενα 

της αρχαιότητας. Στην Κίνα σημαντικές είναι οι ιδέες του Κομφούκιου (551-479 π. 

Χ.) για την έντιμη διοίκηση και το κύρος, την αξία και το χαρακτήρα του κυβερνήτη. 

   Στην αρχαία Ελλάδα θίγονται τα προβλήματα της διοίκησης, όταν αναλύονται οι 

πολιτειακοί και κοινωνικοί θεσμοί. Ο Πλάτωνας στην «Πολιτεία» και στους 

«Νόμους» εκφράζει τις ιδέες του για την διοικητική επιστήμη. Ο Αριστοτέλης στα 

«Πολιτικά», πρώτος από τους άλλους φιλοσόφους, ανέπτυξε τη θεωρητική διάκριση 

των εξουσιών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα όσα γράφει για την 

εκτελεστική εξουσία. (….)  

   Στους νεώτερους χρόνους (16ος-19ος αιώνας ) η διοίκηση ως αρχή και ως τέχνη 

γίνεται πιο έντονη και αναπτύσσεται κυρίως στο δημόσιο τομέα των κρατών και όχι 

στον ιδιωτικό, ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο στάδιο της βιομηχανικής επανάστασης .  

(…)Τη μεγαλύτερη, όμως, ανάπτυξη γνώρισε η οργανωτική και διοικητική επιστήμη 

τα τελευταία εκατό χρόνια , ταυτόχρονα με τη γρήγορη και πολύπλοκη δεύτερη και 

τρίτη βιομηχανική επανάσταση και περίοδο ανάπτυξης, όταν η οργάνωση και η 

διοίκηση αποτέλεσαν μια αναγκαιότητα για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας 

και αποτελεσματικότητας των οργανισμών ή συστημάτων.»6 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

   Η διαδικασία της διοίκησης αποτελεί μια συνεχή, πολύπλοκη και πολύπλευρη 

διαδικασία, με τους θεωρητικούς της οργανωτικής και διοικητικής επιστήμης  να 

διαφωνούν ως προς τον αριθμό των λειτουργιών στις οποίες μπορεί να διαχωριστεί. 

                                                             
6
Ό.π. σελ.92,93,94. 
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Για παράδειγμα σύμφωνα με τους Κoontz και C. O’ Donnell καθορίζουν τις 

διοικητικές λειτουργίες σε έξι με βασικότερη λειτουργία τον συντονισμό, τον οποίο 

και διαχωρίζει από τις υπόλοιπες πέντε οι οποίες είναι: 1) σχεδιασμός-

προγραμματισμός, 2) οργάνωση, 3) στελέχωση, 4) διεύθυνση και ηγεσία και 5) 

έλεγχος. Κατά τον Fayol από την άλλη η διοικητική λειτουργία αποτελείται από πέντε 

λειτουργίες η οποίες είναι : 1) πρόβλεψη, 2) οργάνωση, 3) καθοδήγηση, 4) 

συντονισμός, 5) έλεγχος. Μετέπειτα του Fayol έρχεται ο Gulick να συμπληρώσει τα 

στοιχεία του πρώτου και να διαχωρίσει επτά λειτουργίες οι οποίες είναι : 1) 

προγραμματισμός, 2) οργάνωση, 3) διεύθυνση προσωπικού, 4) διεύθυνση, 5) 

συντονισμός, 6) πληροφόρηση και 7) διαμόρφωση οικονομικών. Για τους R. Farmer 

και B. Richman οι διοικητικές λειτουργίες χωρίζονται στις ακόλουθες πέντε 

δραστηριότητες : 1) σχεδιασμός, προγραμματισμός και ανανέωση, 2) έλεγχος και 

συντονισμός, 3) οργάνωση, 4) στελέχωση (επάνδρωση) και 5) διεύθυνση, ηγεσία και 

υποκίνηση. Τέλος, ο V. Affanasief διακρίνει και αυτός πέντε βασικές λειτουργίες, 

διαφορετικές όμως από τους προηγούμενους καθώς αυτές είναι: 1) διαδικασία λήψης 

απόφασης, 2) οργάνωση, 3) ρύθμιση, 4) έλεγχος και 5) πληροφόρηση.  

Σε αυτήν την εργασία η προτίμηση στρέφεται σε τέσσερις βασικές λειτουργίες της 

διοίκησης οι οποίες είναι :  

-  1.1.1.1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (planning) : καθορίζονται στόχοι και σχεδιάζεται 

η δράση. 

 - 1.1.1.2    ΟΡΓΑΝΩΣΗ (organizing) : διαμορφώνονται οι δομές. 

- 1.1.1.3 ΕΛΕΓΧΟΣ (controlling) : μετρά επιτεύγματα και κατευθύνει την 

προσπάθεια πάνω σε επιλεγμένη πορεία. 

 - 1.1.1.4  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (coordination) : συντονισμός εργασιών για επίτευξη 

στόχων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  (planning) 

     Ο προγραμματισμός αποτελεί μια από τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης και 

προηγείται συγκριτικά των λοιπών δραστηριοτήτων. Κατά την διάρκεια του 

προγραμματισμού καθορίζονται  οι στόχοι και οι αντικειμενικοί σκοποί και 

επιλέγονται και μεθοδεύονται οι ενέργειες με βάση των οποίων θα κινηθεί ο 

οργανισμός προκειμένου να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συγχρόνως είναι ένα 

εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να θέτουμε στόχους, να αξιολογούμε που 

βρισκόμαστε την εκάστοτε δεδομένη στιγμή, να καταρτίζουμε ένα ωρολόγιο 

πρόγραμμα για το πού θέλουμε να φτάσουμε και ακόμα να παρεμβαίνουμε σε αυτό 

με διορθωτικές κινήσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. Φυσικά πριν προγραμματίσουμε 

πρέπει πρώτα απ’ όλα να κάνουμε αξιόπιστες μελέτες, αναλύσεις και προβλέψεις.  
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   Στην εκπαιδευτική διοίκηση, ειδικότερα, ο προγραμματισμός σχετίζεται 

περισσότερο με ενέργειες του διευθυντή του σχολείου. Για παράδειγμα με άξονα τον 

προγραμματισμό ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας οργανώνει τις σχολικές 

εκδηλώσεις και τις σχολικές εορτές που θα πραγματοποιηθούν στην σχολική 

κοινότητα κατά την διάρκεια του σχολικού έτους .     

ΟΡΓΑΝΩΣΗ  (organizing) 

   Η οργάνωση ως λειτουργία της διοίκησης επιδιώκει να οργανώσει τη δομή του 

εσωτερικού πλαισίου ενός οργανισμού, θεσμού ή ιδρύματος μέσω: 

 της ομαδοποίησης των δραστηριοτήτων σε τμήματα  

 και της κατανομής εργασίας, καθηκόντων, ευθυνών, δικαιοδοσίας και ρόλων, 

αυτών των τμημάτων στα αρμόδια και κατάλληλα άτομα. 

   « Η οργανωτική  αυτή δομή μπορεί να παρασταθεί γραφικά μ' ένα διάγραμμα που 

το ονομάζουμε ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. Για να λειτουργεί σωστά ένα οργανόγραμμα 

πέρα από την ορθολογική σχεδίαση, πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από δύο 

στοιχεία :  

 Περιγραφή Εργασίας: Καθορίζονται οι αντικειμενικοί σκοποί, τα καθήκοντα, 

οι σχέσεις καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την δραστηριότητα που 

εκπροσωπεί η θέση στην οποία αναφέρεται. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι 

πλήρως διατυπωμένη. 

 

 Προδιαγραφή θέσεως: Προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά εκείνα 

γνωρίσματα ( π.χ. φύλλο, ηλικία, υποδομή, εμπειρία, προϋπηρεσία κ.λπ. ),τα 

οποία είναι επιθυμητό ή υποχρεωτικό να έχουν τα άτομα που θα καταλάβουν τις 

διάφορες θέσεις που προβλέπει το ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ.  

   Τόσο οι περιγραφές εργασίας όσο και οι προδιαγραφές θέσεων έχουν σαν στόχο να 

παντρέψουν τις εργασίες που πρέπει να γίνουν με τα άτομα που θα αναλάβουν να τις 

φέρουν σε πέρας. Με τον τρόπο αυτό πέρα από τον ορθολογικό καταμερισμό της 

εργασίας προσπαθούμε εκ των προτέρων να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε πάρει όλα τα 

μέτρα έτσι ώστε με την τοποθέτηση του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη 

θέση, θα πραγματοποιηθούν οι στόχοι της επιχείρησης.»7 

   «Στον χώρο της σχολικής μονάδας, η οργάνωση, ως λειτουργία του διευθυντή, θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την κατανομή του διδακτικού και 

εξωδιδακτικού έργου μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού. Με τη δραστηριότητα 

αυτή, ο διευθυντής μπορεί να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αφού ο 

ορθολογικός καταμερισμός της εργασίας περιορίζει τις συγκρούσεις στο εργασιακό 

περιβάλλον του οργανισμού»8. 

                                                             
7 http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_dioikisi_epixiriseon.pdf,σελ.6 
8 Ά. Σαΐτη , Χρ. Σαΐτης, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθηνά 2012, σελ.30. 

http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_dioikisi_epixiriseon.pdf
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ΈΛΕΓΧΟΣ (controlling) 
 

   Ενώ οι προηγούμενες δυο λειτουργίες που εξετάσαμε (βλ. π. προγραμματισμός και 

οργάνωση) περιλαμβάνουν ενέργειες λήψης αποφάσεων για το μέλλον, ο έλεγχος 

είναι μια συνεχής λειτουργία που αξιολογεί ενέργειες του παρελθόντος, του παρόντος 

αλλά και του μέλλοντος με σκοπό την εξασφάλιση και διατήρηση της εφαρμογής της 

πολιτικής της επιχείρησης, του θεσμού ή του ιδρύματος.  

   Όπως αναφέρουν και οι Αθ. Σαΐτη και ο Χρ. Σαΐτης « ο έλεγχος αναφέρεται σε 

πρόσωπα , πράγματα και πράξεις και σε όλες τις βαθμίδες τις ιεραρχικής κλίμακας, 

και η αποστολή του είναι τριπλή :  

 Κανονική, δηλαδή αναφέρεται στην εκάστοτε εκτίμηση της υφιστάμενης 

κατάστασης του οργανισμού 

 Κυρωτική, δηλαδή συνεπάγεται στην επιβολή επιβραβεύσεων ή τιμωριών 

(ανάλογα με τις αποκλίσεις μεταξύ προβλέψεων και πραγματοποιήσεων και 

των αιτιών), και  

 Δημιουργική, δηλαδή συνίσταται στη λήψη τέτοιων μέτρων που να 

συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας.»9 

 

   Πιο συγκεκριμένα στον εκπαιδευτικό τομέα, ο έλεγχος θα μπορούσε να διακριθεί 

σε δυο κατηγορίες. Η πρώτη  περιλαμβάνει την αξιολόγηση από τον δάσκαλο της 

επίδοσης του μαθητή , ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει την αξιολόγηση του έργου των 

εκπαιδευτικών από τους διευθυντές και από τους σχολικούς συμβούλους. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ  (coordination) 
   «Η ανάγκη για συντονισμό της επιμέρους ατομικής δράσης απορρέει από την 

διαφορετική γνώμη που είναι φυσικό να υπάρχει σε ένα σύνολο ατόμων για το πώς 

θα επιτευχθούν οι ομαδικοί στόχοι που συγχρόνως είναι στόχοι της επιχείρησης, του 

θεσμού και του ιδρύματος. Εάν λειτουργεί  καλά ο συντονισμός,  τα προβλήματα που 

εμφανίζονται επιλύονται αμέσως. Εάν δεν εμφανίζονται προβλήματα, τότε υπάρχει 

άριστος συντονισμός».10  

   Όπως προκύπτει και από τον ορισμό αυτής της λειτουργίας, ο συντονισμός είναι 

απαραίτητο στοιχείο μέσα στον τομέα της διοίκησης μιας εκπαιδευτικής μονάδας. 

                                                             
9 Ά. Σαΐτη κι Χρ. Σαΐτης, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα 2012, σελ31. 
10 http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_dioikisi_epixiriseon.pdf,σελ.11. 

http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_dioikisi_epixiriseon.pdf
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Τον ρόλο του συντονιστή στη συγκεκριμένη περίπτωση τον αναλαμβάνει είτε ο 

διευθυντής ο οποίος είναι υπεύθυνος για την φροντίδα συντονισμού και οργάνωσης 

ολόκληρης της σχολικής κοινότητας προκειμένου να επιτευχθούν οι ομαδικοί  στόχοι 

που έχουν τεθεί από το Υπουργείο  και την κοινωνία γενικότερα, είτε σε μικρότερη 

κλίμακα ο δάσκαλος του οποίου οι αρμοδιότητες συμπεριλαμβάνουν και τον 

συντονισμό της τάξης, δηλαδή ενός ζωντανού οργανισμού που αποτελείται από έναν 

αριθμό μελών καθένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετικές κλίσεις, 

ανάγκες και δυνατότητες. 

  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
   Τα άτομα που ασκούν την διοίκηση είναι επιφορτισμένα με την τήρηση των 

κανόνων και τη λήψη αποφάσεων απαραίτητων για την λειτουργία του φορέα. Τα 

καθήκοντά τους ποικίλουν ανάλογα με τη φύση του φορέα τον οποίο διοικούν. 

Παραδείγματα  ατόμων που ασκούν διοίκηση είναι ο διευθυντής μιας επιχείρησης , ο 

διοικητής μιας στρατιωτικής μονάδας , ο πρύτανης ενός πανεπιστημίου ή ο πρόεδρος 

ενός οργανισμού . Πολλές φορές τα άτομα τα οποία ασκούν διοίκηση αποκαλούνται          

« Διοίκηση ».  

   Μεγάλες κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται η διοίκηση είναι η Δημόσια Διοίκηση , 

η Διοίκηση του Στρατού, η Διοίκηση Επιχειρήσεων και η διοίκηση των 

Πανεπιστημίων. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΘΕΣΜΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    
 

   Ένας τυπικός κρατικός θεσμός, όπως αυτός της εκπαίδευσης, προκειμένου να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά χρειάζεται ένα καλά δομημένο σύστημα διοίκησης 

όπως όλοι οι παρεμφερείς οργανισμοί, θεσμοί ή επιχειρήσεις. Κατά πόσο όμως η 

διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας διαφέρει από την διοίκηση άλλων τύπων 

οργανισμών; 

   Με βάση τα όσα αναφέραμε παραπάνω η διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας με 

αυτές άλλων οργανισμών παρουσιάζει μια σχεδόν πλήρης ταύτιση. Αυτό συμβαίνει 

κυρίως επειδή η εκπαιδευτική διοίκηση ακολουθεί τις γενικές αρχές της σύγχρονης 

διοίκησης, αποτελούμενη από μια δομή με πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε θέσεις-

ρόλους, προσπαθώντας να επιτελέσουν σωστά το έργο τους καθώς θα αξιολογηθούν 

για αυτό με άμεσο στόχο τη σωστή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Με άλλα λόγια 

θα λέγαμε ότι όπως μια επιχείρηση έχει ένα δομημένο σύστημα με διευθυντικά 

στελέχη και εργατικό προσωπικό, έτσι και στον σχολικό χώρο υπάρχει ο διευθυντής 

και ο σύλλογος διδασκόντων οι οποίοι εργάζονται με σκοπό την προσφορά έργου που 
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στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η εκπαίδευση, η διαπαιδαγώγηση, η φροντίδα, η 

κοινωνικοποίηση και η μάθηση των παιδιών. Έτσι όπως αναφέρουν και οι αρχές τις 

σύγχρονης διοίκησης, στους οργανισμούς, στους θεσμούς και στις επιχειρήσεις 

υπάρχει κάποιο σύστημα επικοινωνίας και δομής η οποία καθορίζει την κατανομή 

του έργου μεταξύ των εργαζομένων και τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ του 

ανθρωπίνου δυναμικού.  

   Ακόμα όπως στις σύγχρονες επιχειρήσεις τα διευθυντικά στελέχη προγραμματίζουν 

και οργανώνουν τις μελλοντικές ενέργειες και τα μελλοντικά βήματα της 

επιχείρησης, έτσι και στο σχολείο ο διευθυντής είναι υπεύθυνος ώστε να 

προγραμματίσει και να οργανώσει τις διάφορες δραστηριότητες του σχολείου, να 

κατανέμει ισότιμα τις εργασιακές υποχρεώσεις ανάμεσα στο σύνολο του 

διδασκαλικού προσωπικού και να μεριμνήσει για την εύρυθμη, κοινωνική και χωρίς 

προβλήματα λειτουργία του σχολείου. Συγχρόνως ας μην παραβλέψουμε το γεγονός 

πως όπως οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση, ανεξαρτήτου διευθυντή ή εργάτη, 

αποτελούν υπάλληλοι αυτής της επιχείρησης έτσι και οι διευθυντές  του συνόλου των 

σχολικών μονάδων της χώρας μας εκτελούν υπαλληλικά καθήκοντα, υπό την αιγίδα 

του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ., τα οποία έχουν σχέση με την γραφειοκρατία καθώς και με 

διοικητικά θέματα, όπως είναι η παρακίνηση, η λήψη αποφάσεων, ο έλεγχος, η 

οργάνωση, κ.ά. 

   Παρ’ όλες  τις ομοιότητες όμως που εντοπίζονται υπάρχει μια σημαντική διαφορά η 

οποία πρέπει να διατηρηθεί, εάν επιθυμούμε σαν κοινωνία την σωστή και αξιέπαινη 

λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Σύμφωνα πάντα με τις αρχές της 

γενικής  διοίκησης ανάμεσα στους εργαζομένους πρέπει να εντάσσεται η έννοια της 

ομοιομορφίας ή ειδικότερα της «τυποποίησης», που σημαίνει ότι η εργασία πρέπει να 

γίνεται με τον ίδιο τρόπο από κάθε εργαζόμενο. Κάτι τέτοιο όμως σε ένα σχολείο 

είναι αποτρεπτικό για τη σωστή λειτουργία του. Σε μια εκπαιδευτική μονάδα δεν 

είναι δυνατόν και δεν επιτρέπεται να είναι δυνατόν όλα τα μαθήματα να διδάσκονται 

με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μέθοδο και την ίδια προσέγγιση. Το κάθε μάθημα θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά σαν ένα ξεχωριστό αντικείμενο μάθησης, 

όπου προκειμένου να γίνει αποτελεσματική η διδασκαλία του θα πρέπει να διδαχθεί 

με τον καταλληλότερο τρόπο, τόσο από πλευράς περιεχομένου όσο και από πλευράς 

δυνατοτήτων των μαθητών ολόκληρης της τάξης. Επομένως «αν οι δάσκαλοι 

χρησιμοποιούν μια μόνο μέθοδο διδασκαλίας, τότε αυτό θα γεννήσει 

αναποτελεσματική διδασκαλία και ανία στο σχολείο».  

   Ταυτόχρονα μια τέτοια αρχή δεν θα ήταν σωστό να εφαρμοστεί ανάμεσα στα μέλη 

της σχολικής κοινότητας καθώς το καθένα από αυτά τα μέλη είναι διαφορετικό, 

μοναδικό και ξεχωριστό. Μια τέτοια ενέργεια θα απέτρεπε τον θεσμό της 

κοινωνικοποίησης μέσα στο σχολείο κάτι που θα συνεπέφερε την κατάργηση της 

κοινωνικοποιητικής λειτουργίας του σχολείου .    
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

   Τα τελευταία τριάντα χρόνια η ανάπτυξη της κοινωνίας σε συνδυασμό με την 

οικονομική ανάπτυξη προκάλεσε μεταβολές στα κοινωνικά στερεότυπα, τις 

κοινωνικές πεποιθήσεις και τις νοοτροπίες των πολιτών. Σαν απόρροια των 

παραπάνω παρουσιάστηκε μια σημαντική αύξηση της κοινωνικής ζήτησης για 

εκπαίδευση. Προκειμένου όμως η επίτευξη μιας τέτοιας ζήτησης να καταστεί δυνατή 

θα έπρεπε το εκπαιδευτικό σύστημα να οργανώνεται με βάση ένα σύστημα 

διοίκησης. Έτσι το δημόσιο έχοντας αναλάβει την ευθύνη της δωρεάν εκπαίδευσης 

κλίθηκε να «αφιερώσει τεράστια χρηματικά ποσά στην οικοδόμηση ενός νέου, 

μοντέρνου εκπαιδευτικού συστήματος(…)»11 Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη και την 

οικοδόμηση του νέου εκπαιδευτικού συστήματος αναπτύχθηκε παράλληλα και η 

διοίκηση του, τόσο εμπειρικά στην αρχή, όσο και θεωρητικά στη συνέχεια.  

   Έτσι «επαναδιατυπώνοντας τον ορισμό της διοίκησης εντός του πλαισίου της 

εκπαίδευσης διαφαίνεται πως η διοίκηση αφορά σε εκείνη την εξειδικευμένη 

ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία αναπτύσσεται στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

ή  στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος . Επιδιώκει την υλοποίηση των σκοπών 

και των στόχων της εκπαίδευσης μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων           

(ανθρωπίνων και υλικών) και μέσα από λειτουργίες όπως είναι για παράδειγμα ο 

προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση, ο συντονισμός και ο έλεγχος.»12 

Γενικότερα όμως θα λέγαμε πως δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός του 

αντικειμένου καθώς συμπεριλαμβάνει γνωστικές περιοχές από διάφορους άλλους 

επιστημονικούς κλάδους όπως για παράδειγμα, της ψυχολογίας, της οικονομίας, των 

πολιτικών επιστημών, κλπ. Ο κάθε κλάδος δίνει έναν διαφορετικό ορισμό για την 

διοίκηση της εκπαίδευσης καθώς αποδίδει περισσότερη βαρύτητα και έμφαση στις 

περιοχές εκείνες που εξυπηρετούν την έκαστη επιστήμη.  

 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

  Στον τομέα της εκπαίδευσης υπάρχουν διάφορα μοντέλα οργάνωσης και 

διοίκησης τα οποία υπακούουν στους γενικούς κανόνες της οργανωτικής 

επιστήμης. Σύμφωνα με τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου τα μοντέλα αυτά 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες οι οποίες είναι :  

 «Κλασσικό σχολείο (L’ecole classique): Ο άνθρωπος θεωρείται ένα 

αδρανές εργαλείο που πραγματοποιεί καλά καθορισμένες εργασίες, των 

οποίων η αιτιολόγηση δεν είναι σημαντική.   

 Το σχολείο των ανθρωπίνων σχέσεων(L’ecole des relations humaines): Ο 

άνθρωπος θεωρείται ένα κοινωνικό ον που ζει ομαδικά ή σε πολύπλοκες 

οργανώσεις, όπου οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τα κίνητρα γίνονται 

σημαντικά.  

                                                             
11 Αποστόλης Ανδρέου ,  Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Εξουσία και οργάνωση-διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, εκδ. 

Λιβάνη - Νέα Σύνορα,  Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα  1994, σελ.127. 
12 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7, 
παρ. Διοίκηση της Εκπαίδευσης. 

http://www.pi-schools.gr/programs/epim_stelexoi/epim_yliko/book3.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7
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 Το εκλεκτικό σχολείο (L’ecole eclectique): Το ανθρώπινο ον θεωρείται 

στη συνολικότητα του, που έχει ανάγκες κοινωνικό-ψυχολογικό-

βιολογικές. Είναι ένα όν το οποίο μπορεί να είναι σε σύγκρουση και να ζει 

σε ένα δυναμικό περιβάλλον»13 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

   Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Παπακωνσταντίνου «Το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολύπλοκο, λόγω μεγέθους 

και πλήθους δομών, και ανταποκρίνεται στα μηχανιστικά γραφειοκρατικά μοντέλα με 

σχετικές ιδιομορφίες.  

(…) Συγκεκριμένα, το σύστημα είναι ιεραρχικά δομημένο (γραμμική οργάνωση) και 

σχηματικά παρουσιάζεται ως μια πυραμίδα, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται ο 

Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, που προΐσταται του Υπουργείου Παιδείας, 

δηλαδή, της κεντρικής διοίκησης και όλου του εκπαιδευτικού συστήματος. Στη βάση 

της πυραμίδας βρίσκεται το σύνολο των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων 

της χώρας. 

   Επειδή η βάση της ιεραρχικής πυραμίδας παρουσιάζει τεράστιο εύρος, αφού 

αποτελείται από τα Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας, θεωρείται ότι είναι το 

μεγαλύτερο και πιο εκτεταμένο σύστημα διοίκησης της χώρας με εκπρόσωπο και στο 

πιο απομακρυσμένο χωρίο, γεγονός που το καθιστά το πιο αξιόλογο και στρατηγικής 

σημασίας για τη δημόσια διοίκηση.  

  Οι διοικητικές αρμοδιότητες στη δομή της πυραμίδας, ως προς την ποσότητα, 

βαραίνουν κυρίως την κορυφή της πυραμίδας και μειώνονται όσο κατεβαίνουμε προς 

τη βάση, η οποία έχει αποκλειστικά εκτελεστικές αρμοδιότητες και μηδαμινή εξουσία 

στο επίπεδο μόνο του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο βαθμός δηλαδή της 

διοικητικής υπευθυνότητας, αν θέλαμε να τον παραστήσουμε σχηματικά, θα 

αποτελούσε μια ανεστραμμένη πυραμίδα με την κορυφή σαν βάση, η αστάθεια της 

οποίας είναι δεδομένη.  

  Η ιεραρχική πυραμίδα, όπως θα δούμε στη συνέχεια (σχήμα 1), συγκεντρώνει όλη 

την ευθύνη της διοίκησης στην κορυφή και, για τον λόγο αυτό, η δομή της 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στην κορυφή της κεντρικής 

διοίκησης.»14    

     

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό  διοικητικό σύστημα  αποτελείται μόνο από τις υπηρεσίες  

και τα όργανα της διοίκησης της πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγείο/ δημοτικό) και 

                                                             
13 Αποστόλης Ανδρέου ,  Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Εξουσία και οργάνωση-διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, εκδ. 

Λιβάνη - Νέα Σύνορα,  Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα  1994, σελ.130. 
14 Ο.π.σελ.136,137   
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δευτεροβάθμιας (γυμνάσιο/ λύκειο) εκπαίδευσης και όχι της τριτοβάθμιας 

(Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.), η οποία χαρακτηρίζεται από αυτόνομο σύστημα διοίκησης. 

   Η διοικητική διάρθρωση λοιπόν του σχολικού συστήματος στην Ελλάδα, δύναται 

να κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερα βασικά επίπεδα διοίκησης  σύμφωνα με τον βαθμό 

εξουσίας και τη γεωγραφική θέση των υπηρεσιών, τα οποία είναι:  

  

i. το εθνικό 

ii. το περιφερειακό 

iii. το νομαρχιακό  

iv.  το σχολικό 

  

 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

  Αρχικά στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας βρίσκεται το εθνικό επίπεδο 

διοίκησης δηλαδή, οι διοικητικές ιεραρχικά δομημένες κεντρικές υπηρεσίες του 

ΥΠ.ΠΑΙ.Θ., τα κεντρικά υπηρεσιακά, πειθαρχικά και γνωμοδοτικά συμβούλια και 

οι βοηθητικοί οργανισμοί (Ι.Ε.Π./ Ο.Σ.Κ./ Ο.Ε.Δ.Β.). 

  Με μια σύντομη ιστορική αναδρομή εντοπίζουμε τη σύσταση του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. 

κατά το έτος 1822, με την Α’ εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Οι αρμοδιότητες του 

αφορούσαν την αντιμετώπιση και την διαχείριση θεμάτων που είχαν σχέση με την 

εκκλησία και την παιδεία. Στις μέρες μας «η εκπαιδευτική πολιτική εξακολουθεί 

να ασκείται από τον ίδιο κρατικό φορέα.»15 

  « Η οργανωτική δομή της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Δ.Β.ΜΘ. [στις μέρες μας 

το  ΥΠ.Δ.Β.ΜΘ. έχει μετονομαστεί σε ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.] ορίζεται από το              

Π.Δ/γμα 147/1976 (ΦΕΚ 56.τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

μεταγενέστερα. Η διάρθρωση της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Δ.Β.ΜΘ. 

παρουσιάζει τη μορφή πυραμίδας, με βάση τα τμήματα και αυτοτελή γραφεία και 

κορυφή τον υπουργό και τον υφυπουργό, δηλαδή την πολιτική ηγεσία.»16 

  Όπως διακρίνουμε και στο διάγραμμα 2 στην κορυφή της διοίκησης της 

πολιτικής ηγεσίας βρίσκεται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη 

μέγιστη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πρόσωπο του. Από αυτόν προέρχεται και 

η κατανομή των αρμοδιοτήτων στους δύο Υφυπουργούς που επακολουθούν, οι 

οποίοι ουσιαστικά αναλαμβάνουν να εποπτεύουν και να διοικούν εξ’ ημισείας το 

                                                             
15 Ά. Σαΐτη κι Χρ. Σαΐτης, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα 2012, σελ 229 
16  Ο. π.  
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Υπουργείο. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Γενικός Γραμματέας Παιδείας προκειμένου 

να ολοκληρώσει την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου. 

  Αυτήν την κεντρική υπηρεσία πλαισιώνει ένα σύνολο συμβούλων και 

επιστημονικών συνεργατών του Υπουργού και των Υφυπουργών, το οποίο  

συνεργάζεται μαζί τους ώστε να τους συμβουλεύει χωρίς να ασπάζεται διοικητικά 

καθήκοντα. 

  Παράλληλα, την λειτουργία της κεντρικής διοικητικής υπηρεσίας εντείνουν τα 

κεντρικά κρατικά υπηρεσιακά, πειθαρχικά και γνωμοδοτικά συμβούλια και 

επιτελεία, «τα οποία ορίζονται στην πλειοψηφία τους από αυτή, αλλά μπορεί να 

αποτελούνται και από υπαλλήλους του Υπουργείου».17  

 Τα συμβούλια αυτά είναι επιτελικά όργανα, με στόχο τους τη ρύθμιση θεμάτων 

υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και οι αρμοδιότητες τους περιορίζονται περισσότερο σε 

συμβουλευτικό χαρακτήρα και λιγότερο σε διοικητικό. Για την έκβαση της 

εργασίας τους δίνουν αναφορά στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ., με εξαίρεση 

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το οποίο αναφέρετε απευθείας στον Υπουργό.  

Τα συμβούλια λοιπόν είναι: το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού 

Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

   Συνεχίζοντας την ανάλυση της διοικητικής πυραμίδας κάτω από την θέση του 

Γενικού Γραμματέα Παιδείας υπάρχουν επτά Γενικές Διευθύνσεις οι οποίες είναι: 

Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  Γενική Διεύθυνση 

Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενική Διεύθυνση Σπουδών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης,   Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενική Διεύθυνση Εποπτικών Μέσων 

Διδασκαλίας, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, σε συνδυασμό πάντοτε 

με το διαχωρισμό της κάθε διεύθυνσης σε τμήματα και γραφεία τα οποία 

αποτελούν τη βάση της πυραμίδας.  

   Συγχρόνως με όλους τους παραπάνω φορείς λειτουργούν και βοηθητικοί 

οργανισμοί όπως το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής το οποίο ιδρύθηκε με 

βάση τον ν.3966/2011 (ΦΕΚ.118 τ.Α’) του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. για θέματα σε σχέση με τη 

διαμόρφωση, τον συνεχή εκσυγχρονισμό και την μέγιστη δυνατή και κατάλληλη 

εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους της σχολικής 

                                                             
17 Αποστόλης Ανδρέου ,  Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Εξουσία και οργάνωση-διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, εκδ. 

Λιβάνη - Νέα Σύνορα,  Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα  1994, σελ.141. 
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εκπαίδευσης, αλλά και για θέματα τα οποία σχετίζονται με τα προγράμματα 

σπουδών, τις διδακτικές μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί . Επιπρόσθετοι βοηθητικοί οργανισμοί αποτελούν και ο Οργανισμός 

Σχολικών Κτιρίων που είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα, την ασφάλεια και 

την λειτουργικότητα των σχολικών κτιρίων, αλλά και ο Οργανισμός Εκδόσεων 

Διδακτικών Βιβλίων , ο οποίος μεριμνά για την τύπωση των σχολικών εγχειριδίων.  

    Τέλος την διοικητική πυραμίδα σε εθνικό επίπεδο ολοκληρώνουν τα όργανα 

λαϊκής συμμετοχής τα οποία αποτελούνται από : το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας 

(Ε.ΣΥ.Π.), το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ( Σ.Α.Π.Ε.), 

το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης ( Σ.Α.Τ.Ε.) και το Συμβούλιο 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Π.Δ.Ε.). 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

   Μέσα στα καθήκοντα της εκάστοτε περιφέρειας της χώρας μας είναι και η 

φροντίδα και η μέριμνα για την εκπαίδευση των πολιτών της κάτω υπό την 

επίβλεψη και την καθοδήγηση του Υ.ΠΑΙ.Θ. Για τον λόγο αυτό στην έδρα κάθε 

περιφέρειας λειτουργεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία 

αποτελείται από συλλογικά και μονομελή διοικητικά όργανα εκπαίδευσης. 

   Η εκάστοτε περιφερειακή Διεύθυνση της Εκπαίδευσης έχει σαν έδρα την 

κεντρική Περιφέρεια και διαχωρίζεται σε τμήματα και υπηρεσιακά συμβούλια.  

   Αναλυτικότερα τα τμήματα είναι τρία και είναι τα εξής: (α)Τμήμα Διοίκησης, 

(β)Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και (γ)Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα τμήματα αυτά θεσμοθετήθηκαν σύμφωνα με 

τον ν.2986/2002, άρθρα 1,2 και συμπληρώνουν  την διοικητική τους διάρθρωση με 

τους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και τους σχολικούς συμβούλους 

σύμφωνα με την Δ1 105657/16-10-2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β40,τ.Β’). 

  Παράλληλα με τα τμήματα λειτουργούν βάση του Π.Δ/γματος 1/2003 

(ΦΕΚ1,τ.Α’) και τα  ανώτερα υπηρεσιακά συμβούλια τα οποία έχουν ως στόχο την 

διευθέτηση θεμάτων σχετικά με τις υπηρεσιακές καταστάσεις του εκπαιδευτικού 

προσωπικού. Αυτά τα συμβούλια είναι : (α) το Ανώτερο Περιφερειακό 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ,και (β) το 

Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Υ.Σ.Δ.Ε.) , 

των οποίων η δομή είναι πενταμελούς σύνθεσης και αποτελείται από τον Πρόεδρο 

που είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, τον αντιπρόεδρο που είναι ο 

Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της 

οικείας βαθμίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ένας διευθυντής 
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εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας των νομών και δύο αιρετοί εκπρόσωποι 

των εκπαιδευτικών της αντίστοιχης βαθμίδας μαζί με τους δύο αναπληρωματικούς 

εκπροσώπους τους.  Όλοι οι παραπάνω ορίζονται με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. και 

εκτελούν διετή θητεία. Τέλος στα συμβούλια ανήκει και το Περιφερειακό 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.) το οποίο όπως 

και τα παραπάνω δύο συμβούλια είναι πενταμελούς σύνθεσης και συγκροτείται με 

απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. για διετή θητεία. Στα μέλη του ορίζεται ως πρόεδρος ο 

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ,ως μέλη του δύο διοικητικοί υπάλληλοι 

που υπηρετούν στις υπηρεσιακές μονάδες της περιοχής της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης , όπως επίσης και δυο αιρετοί υπάλληλοι με τους 

αντίστοιχους αναπληρωτές τους .  

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 

   Καθώς συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε στην διοικητική πυραμίδα συναντάμε το 

επίπεδο της περιφερειακής ενότητας το οποίο και αυτό συμπεριλαμβάνει στα 

καθήκοντα του την μέριμνα της εκπαιδευτικής κοινότητας στα όρια του 

νομαρχιακού διαμερίσματος. 

   Τα διοικητικά όργανα εκπαίδευσης, μονομελή ή συλλογικά που λειτουργούν στις 

Περιφερειακές Ενότητες άρχονται από τις δυο Διευθύνσεις Α΄βάθμιας και 

Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, μαζί με τους 54 διευθυντές που περιλαμβάνει η κάθε μια 

και αντιστοιχούν σε ισάξιο αριθμό νομών της χώρας. Οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης 

έχουν έδρα την πρωτεύουσα του νομού, υπάγονται στον ΠΔΕ του οποίου 

εισηγητής είναι ο προϊστάμενος αυτής και εκτελούν διοικητικές αρμοδιότητες, 

παρόμοιες με αυτές των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης.  

   Συνεχίζοντας συναντάμε τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που 

λειτουργούν σε επίπεδο νομού, συγκροτούνται όπως τα προαναφερόμενα κεντρικά 

συμβούλια με το Π.Δ/γμα 1/2003(ΦΕΚ 1,τ.Α΄) και είναι: 

 -το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Π.Υ.Σ.Π.Ε.) 

-το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)    

 

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 

   Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της δομής και της διάρθρωσης του εκπαιδευτικού 

συστήματος θα εξετάσουμε το σύστημα διοίκησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας.  
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   Ξεκινώντας από την κεφαλή της διοίκησης στα πλαίσια της σχολικής μονάδας 

εντοπίζουμε τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος επιλέγεται με τον ν.3848/2010 

(ΦΕΚ 71τ Α’). Σκοπός του  είναι να μεριμνήσει για την ομαλή εφαρμογή των νόμων, 

των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών από τα ανώτερα τμήματα διοίκησης, 

να φροντίσει για τη σωστή λειτουργία της σχολικής κοινότητας την οποία διοικεί και 

ταυτόχρονα να αξιολογήσει το έργο των εκπαιδευτικών του σχολείου σε συνεργασία 

πάντα με τους σχολικούς συμβούλους .  

   Συνεχίζοντας « ο υποδιευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή του σχολείου, όταν 

δεν υπάρχει , απουσιάζει ή κωλύεται. Εάν υπηρετούν υποδιευθυντές περισσότεροι 

του ενός, ο αναπληρωτής ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Βοηθάει τον 

διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή 

της διοικητικής υπηρεσίας του σχολείου».18   

   Ακολουθεί ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου , μέλη του οποίου είναι όλοι οι 

διδάσκοντες στο σχολείο και πρόεδρος του ο διευθυντής του σχολείου. « Ο σύλλογος 

διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο, με σκοπό τη χάραξη κατευθύνσεων για την 

καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του 

σχολείου.»19 

   Από την σχολική διοίκηση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και η συμμετοχή των 

ίδιων των μαθητών μιας και ολόκληρος ο θεσμός λειτουργεί με σκοπό την άριστη 

εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση τους. Έτσι θεσμοθετήθηκαν οι μαθητικές κοινότητες 

οι οποίες είναι υπεύθυνες για την οργάνωση της μαθητικής ζωής και την ενημέρωση 

των αρμοδίων για τα πιθανά προβλήματα ή ζητήματα τους. Σαν συνέχεια των 

μαθητικών κοινοτήτων ακολουθούν τα συμβούλια της τάξης με μέλη τους ίδιους τους 

μαθητές στη θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου, του γραμματέα, του ταμεία και 

ενός μέλους. Μέριμνά τους είναι να φροντίσουν για θέματα και ζητήματα της τάξης .  

   Ακόμα ένας άλλος θεσμός της σχολικής διοίκησης είναι ο σχολικός συνεταιρισμός, 

ο οποίος είναι ένας θεσμός κοινωνικής ζωής του σχολείου με ελεύθερη συμμετοχή 

των μαθητών που έχει ως στόχο την διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων.  

   Εκτός από τους προαναφερθέντες θεσμούς υπάρχουν και τα όργανα λαϊκής 

συμμετοχής, καθώς η εκπαίδευση αποτελεί μέριμνα της ευρύτερης κοινωνίας. Στα 

όργανα της λαϊκής συμμετοχής θα εντάξουμε τα σχολικά συμβούλια, τον σύλλογο 

γονέων και κηδεμόνων και την δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας .  

   Πιο συγκεκριμένα σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί ένα σχολικό συμβούλιο το 

οποίο εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου με κάθε δυνατό τρόπο, την 

συχνή επικοινωνία μεταξύ δασκάλων και οικογενειών των μαθητών και τέλος την 

υγιεινή αφενός του σχολικού περιβάλλοντος και αφετέρου των ίδιων των μαθητών. 

                                                             
18  Ο. π. σελ241 
19  Ο. π. σελ.242 
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Μέλη του συμβουλίου είναι ολόκληρος ο σύλλογος διδασκόντων, τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, και ένας εκπρόσωπος 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα με το σχολικό συμβούλιο υπάρχει και ο 

σύλλογος γονέων και κηδεμόνων τον οποίο συγκροτεί το σύνολο των γονέων των 

μαθητών κάθε σχολείου, με επωνυμία ταυτόσημη με αυτή του σχολείου.  

 

ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

   Όπως αναφέραμε και πρωτύτερα στην  κορυφή της διοίκησης μιας σχολικής 

κοινότητας βρίσκεται ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος εκτελεί    ρόλο «ηγέτη», 

μιας και οι αρμοδιότητες , οι ευθύνες και τα καθήκοντα που έχει είναι πολυάριθμα. Ο 

ρόλος του θα χαρακτηριζόταν πολύπλοκος, γιατί αφενός πρέπει να διακατέχετε από 

τα θεσμικά χαρακτηριστικά του ίδιου του ρόλου , δηλαδή τις προσδιορισμένες 

προδιαγραφές και νομοθεσίες της πολιτείας και αφετέρου να διαχειρίζεται τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του.  Για την κάλυψη των ευθυνών και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της σχολικής διοίκησης θεωρούνται 

απαραίτητα στοιχεία , αυτά τα οποία θα λειτουργήσουν ως ένα εργαλείο για την 

αποτελεσματική και ολοκληρωμένη άσκηση του διοικητικού του έργου. 

 

Ως τέτοια θεωρούμε :  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
    Θα πρέπει να κατέχει  εξειδικευμένες  γνώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης 

γενικότερα  και της διοίκησης της εκπαίδευσης ειδικότερα, μέσα από την 

ολοκλήρωση των σπουδών που αφορούν το  συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Επιπροσθέτως θα πρέπει να υποστηρίζει και να προωθεί επιπλέον δραστηριότητες 

που συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών , αναγνωρίζοντας τη δυναμική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην 

επαγγελματική σταδιοδρομία και τη συνεχή επιμόρφωση .  Θα μπορούσαμε λοιπόν να 

τον χαρακτηρίσουμε ως έναν «Διά Βίου Μαθητή»  καθώς μέσα από την άσκηση του 

συγκεκριμένου επαγγέλματος  επιμορφώνεται διαρκώς, αποκτά πολυάριθμες 

εμπειρίες, αποτελεί τον κύριο φορέα καινοτομιών στο σχολείο και θέτει υψηλές 

προσδοκίες πρώτα από τον εαυτό και ύστερα από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό 

προσωπικό προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη της σχολικής μονάδας .  
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
   Κατά τον νόμο  « Η παιδαγωγική του ευθύνη είναι να διδάξει στην πράξη τους 

δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου»20. Αυτό θα το 

επιτύχει μέσα από την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των μαθητών, 

συμπεριφερόμενος χωρίς διακρίσεις , με αγάπη, ενδιαφέρον, φροντίδα και 

κατανόηση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αποπνέει τον ανάλογο κύρος και τον 

προαπαιτούμενο σεβασμό που του επιβάλει η θέση του . Θα πρέπει δηλαδή να έχει 

καλλιεργήσει κατάλληλη και ολοκληρωμένη παιδεία στην παιδαγωγική αντιμετώπιση 

των πιθανών προβλημάτων που θα προκύψουν εντός της σχολικής κοινότητας.  

      

ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΡΟΛΟΣ  

     Η δυνατότητα επίλυσης διδακτικών , παιδαγωγικών , επαγγελματικών , 

υπηρεσιακών και κοινωνικών θεμάτων τον καθιστά έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα με 

πολλαπλές αρμοδιότητες σε όλους τους τομείς . Επιπροσθέτως θα πρέπει να 

διαδραματίζει εμψυχωτικό ρόλο αλλά και η δουλεία του να χαρακτηρίζεται από 

οργάνωση  και προγραμματισμό συλλογικών διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθεί 

η δημιουργία ζεστού και θετικού κλίματος  εντός της σχολικής μονάδας . Ταυτόχρονα 

βρίσκεται στο κέντρο μιας κοινωνικής διεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και το 

ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο που το περιβάλλει όπως για παράδειγμα άλλα σχολεία, 

φορείς ή οργανισμούς της τοπικής κοινωνίας. Κατέχει την ιδιότητα του εκπροσώπου 

του σχολείου σε αυτήν την κοινωνία, ασκώντας μια σειρά από δραστηριότητες είτε 

υπαγορευμένες από νομικούς κανόνες, είτε υπαγορευμένες από άγραφους κανόνες 

δεοντολογίας με σκοπό να εμφυσήσει αξίες και ιδανικά στο ανθρώπινο δυναμικό που 

τον περιβάλλει.      

 

ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  
   Οι διευθυντές που επιλέγονται έχουν σχεδόν πάντα προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικοί 

τάξης έτσι ώστε να θεωρηθεί πως διαθέτουν την απαραίτητη εκπαιδευτική κατάρτιση. 

Σχεδόν σε όλα τα εκπαιδευτικά  συστήματα απαιτείται ο διευθυντής να είναι 

εκπαιδευτικός και σε κάποιο βαθμό έμπειρος δάσκαλος . 

   Μετά την έναρξη της διοικητικής του θητείας  θα πρέπει να συνεχίζει να διατηρεί 

την εφαρμογή της εκπαιδευτικής του ιδιότητας παράλληλα με τις ανωτέρω 

διοικητικές τους αρμοδιότητες. 

   Τα διοικητικά καθήκοντα θεωρούνται πως βοηθούν στην οργανωτική δομή της 

λειτουργίας του συστήματος . Ταυτόχρονα  όμως ο διευθύνων πρέπει να συνεχίσει να 

ασκεί και τα καθήκοντα του ως εκπαιδευτικό προσωπικό , που σημαίνει πως δεν 

                                                             
20 Ελληνική δημοκρατία , Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκ/των ,«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», παρ. ɪɪɪ .ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ,   Αθ. Διονυσόπουλος , 1997-2013 
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πρέπει η μία  του αρμοδιότητα να λειτουργεί εις βάρος της άλλης. Μιας και κατέχει 

κεντρικό ρόλο στην βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης στο σχολείο θεωρείται η 

πρωταρχική πηγή γνώσης για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εάν 

επιτευχθεί η παραπάνω βελτίωση τόσο στην διδασκαλία όσο και στη μάθηση δια 

μέσου αυτών των δυο θα επιτευχθεί και βελτίωση  στα επιτεύγματα και την ανάπτυξη 

των μαθητών.  

 

Σύμφωνα με την μελέτη του  Dupont στους τρόπους κινητοποίησης του σχολείου 

διακρίνονται πέντε αρχές που πρέπει να έχει η εκάστοτε  διεύθυνση :  

«- Τεχνική : Διοίκηση και διαχείριση : Ο διευθυντής πρέπει να ενεργεί ως 

επαγγελματίας της διοίκησης κατανοώντας τη θεωρία και εφαρμόζοντας την στην 

πράξη με στόχο να εξασφαλίσει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης . 

- Ανθρώπινη : Η αρχή αυτή συνεπάγεται ότι ο διευθυντής παίζει το ρόλο του ειδικού 

στις ανθρώπινες σχέσεις . Ο διευθυντής πρέπει να γνωρίζει τις τεχνικές παρακίνησης 

της ομάδας ή των υφιστάμενων για εργασία , να ευνοεί την εργασία σε ομάδες και 

την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων . 

- Παιδαγωγική : Ο διευθυντής συμπεριφέρεται και είναι ο ειδικός στην εφαρμογή 

παιδαγωγικών μεθόδων , ευνοεί την εφαρμογή νέων μεθόδων  και καινοτόμων 

παιδαγωγικών προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς , και τους δίνει ελευθερία 

κίνησης για την επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας τους. 

- Συμβολική : Η διεύθυνση πρέπει να αποτελεί σύμβουλο για τους υφιστάμενους , να 

εφαρμόζει προγράμματα και να τα τηρεί πρώτα αυτή . 

- Πνευματική / Μορφωτική : Δημιουργία της πραγματικής εικόνας του σχολείου ως 

πνευματικού και μορφωτικού θεσμού στην κοινωνία .» 21 

 

   Σύμφωνα όμως και με την νομοθεσία του ελληνικού κράτους και ειδικότερα 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 – ΦΕΚ.1340/16-

10-2002 στο κεφάλαιο Δ΄ : Διευθυντές – Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων , 

Διευθυντές – Υποδιευθυντές Σ.Ε.Κ., Υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ., στο άρθρο 27 

αναφέρει :  

« Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων . 

1. Ο Διευθυντής της  σχολικής μονάδας βρίσκεται στην  κορυφή της σχολικής 

κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός  παιδαγωγικός 

υπεύθυνος στο χώρο αυτό .  

2. Ειδικότερα ο διευθυντής της σχολικής μονάδας : 

                                                             
21 Ανδρέου Αποστόλης , Παπακωνσταντίνου Γιώργος (1994) , « ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ », εκδοτικός οίκος Α.Α.Λιβάνη, Αθήνα 1994, σελ.171  
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α)  Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη τους για ένα σχολείο 

δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία .  

β)  Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και ιδιαίτερα 

τους νεότερους , αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού 

χαρακτήρα  και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα . 

γ)  Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά , παιδαγωγικά και επιστημονικά . 

δ)  Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους .Συνεργάζεται 

μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης . Διατηρεί και ενισχύει την 

συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων , αμβλύνει τις αντιθέσεις , ενθαρρύνει τις 

πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών , εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σε 

αυτούς . 

ε)  Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε 

να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν . Τέλος αξιολογεί 

τους εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώμονα της 

αξιολόγησης του τους στόχους της αξιολόγησης».   

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

   Στατιστικά και από πρόχειρα στοιχεία παρατηρούμε ότι στο χώρο της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επικρατεί το γυναικείο φύλο. Παραδόξως ενώ η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αποτελείται από γυναίκες , στον διοικητικό τομέα της 

εκπαίδευσης παρατηρούμε συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό ανδρών. Προσπαθώντας 

να ερευνήσουμε το φαινόμενο αυτό, θα παρατηρήσουμε πως ιστορικά η παρουσία 

του γυναικείου φύλου στον επαγγελματικό τομέα και ειδικότερα στην πάσης μορφής 

διοίκηση  ήταν ανέκαθεν περιορισμένη.  

   Παραπάνω αναφέραμε τον πρωτογενή  καταμερισμό ευθυνών / εργασιών ανάμεσα 

στα δυο φύλα . Επιπροσθέτως δεχθήκαμε τις συνθήκες από τις οποίες οδηγηθήκαμε 

σε αυτόν τον καταμερισμό και την αποδοχή του εκάστοτε έργου. Ανά τους αιώνες, η 

άτυπη αυτή συμφωνία μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθιερώθηκε ως εθιμοτυπικό 

καθήκον λειτουργίας των κοινωνιών .  

   Στα μέσα του 18ου αιώνα η βιομηχανική επανάσταση δημιούργησε τεχνολογικά 

επιτεύγματα, υπό μορφή μηχανώ , τα οποία τιθασεύοντας την ενέργεια την έθεσαν 

στην υπηρεσία του ανθρωπίνου γένους. Η μυϊκή δύναμη αντικαταστάθηκε από 

μηχανές. Η παραγωγή έργου που απαιτούσε μεγάλο αριθμό εργαζομένων 

αντικαταστάθηκε από επί μέρους μηχανήματα. Όλες οι δραστηριότητες του 

ανθρωπίνου γένους για την επιβίωση του , έγιναν σε σημαντικό βαθμό ευκολότερες . 
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Εργασίες οι οποίες παλαιότερα απαιτούσαν την ανδρική ρώμη , μπορούσαν πλέον να 

εκτελεστούν και από γυναίκες , οι οποίες από την φύση τους υστερούσαν σε αυτήν. 

Έτσι με τη συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας μετά την βιομηχανική επανάσταση, 

δύσκολες εργασίες που απαιτούσαν μεγάλη μυϊκή δύναμη έγιναν εργασίες και των 

γυναικών. Χωρίς λοιπόν ιδιαίτερη προσπάθεια και οι γυναίκες ισότιμα με τους άνδρες 

μπορούσαν να συμμετέχουν στην παραγωγή όλων των αγαθών για την κάλυψη των 

αναγκών επιβίωσης . Όπως συμβαίνει σε όλες τις διεργασίες η κατάσταση ισορροπίας 

στο παραπάνω φαινόμενο απαίτησε ένα μακρύ και εύλογο χρονικό διάστημα. Πλέον 

οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μιας 

κοινωνίας. Από τις πλέον  απλές εργασίες π.χ. καθημερινή προετοιμασία των 

γευμάτων της οικογένειας, έως τις πιο πολύπλοκες  π.χ. πιλότος σε μαχητικό 

αεροσκάφος . Καθώς και σε όλες τις βαθμίδες μιας δραστηριότητας , από εκτελεστικό 

μέλος , απλός εργάτης , έως διοικητικό / διευθυντικό μέλος για τη λειτουργία του 

συστήματος .   

   Ως συνέπεια της βιομηχανικής επανάστασης παρουσιάστηκε το φαινόμενο της 

ανταλλαγής των καθηκόντων μεταξύ ανδρών και γυναικών, δηλαδή εργασίες 

αποκλειστικά ανδρικές έγιναν και γυναικείες . Η συμμετοχή των γυναικών σε 

ανδρικές εργασίες  αυξάνεται ραγδαία και πλέον γίνεται ισότιμα ανάμεσα στα δυο 

φύλα. Όμως γίνεται και το αντίστροφο, άνδρες αναλαμβάνουν γυναικεία καθήκοντα 

και εργασίες οι οποίες στο παρελθόν εθεωρούντο αποκλειστικά του γυναικείου φύλου 

π.χ. μαγείρεμα , φροντίδα των παιδιών κτλ. 

   Η ισορροπία στην ανταλλαγή καθηκόντων μεταξύ των δυο φύλων απαίτησε ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα πολλών ετών, διότι η διαδικασία αυτή παράλληλα 

απαιτούσε  μάθηση, αφομοίωση, και εφαρμογή έτσι ώστε τελικά να μην 

διαταράσσεται η κοινωνική ισορροπία και γαλήνη. Βεβαίως ταυτόχρονα με την ως 

άνω ανταλλαγή καθηκόντων άρχισε δειλά να προκύπτει και το δικαίωμα των 

γυναικών στην διοίκηση της κοινωνίας. Υπήρχαν βεβαίως αντιδράσεις από πλευράς 

ανδρών και φοβίες από πλευράς γυναικών στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της 

ισότιμης αυτή συμμετοχής. Με την πάροδο των ετών οι μεμονωμένες αυτές 

προσπάθειες  έγιναν αιτήματα τα οποία έγιναν απαιτητά. Οι γραπτοί κανόνες, νόμοι, 

Σύνταγμα  χρησιμοποιήθηκαν από τις γυναίκες ως εφαλτήριο για την χωρίς όρους 

πλήρη συμμετοχή τους σε όλα.  

   Στον ελλαδικό χώρο συγκεκριμένα, στις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα με τη 

σύσταση του ελληνικού κράτους τα αιτήματα των γυναικών μετά από αναθεωρημένες 

σκέψεις στην έννοια της κοινωνικής ισότητας, δημιούργησαν δειλά κανόνες υπό 

μορφή νόμων,  οι οποίοι τοποθετούσαν την γυναίκα σε ίδιο επίπεδο με τον άνδρα σε 

ευρύ  φάσμα δραστηριοτήτων της  κοινωνίας .  

   Μεταξύ άλλων το νεοσύστατο ελληνικό κράτος προωθεί τη δημιουργία σχολείων 

με χαρακτηριστικά την καθολική, υποχρεωτική, και δωρεάν 4ετή φοίτηση. 

Θεωρώντας το σχολείο ως προέκταση της οικογένειας, ορίζεται η διδασκαλία από 

πλευράς γυναικών ως το πρώτο κοινωνικά αποδεκτό επί πληρωμής ‘’γυναικείο’’ 
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επάγγελμα. Ακόμα σύμφωνα με τις απόψεις της εποχής εκείνης θεωρήθηκε η 

καταλληλότερη απασχόληση για γυναίκες διότι συνδύαζε ευαισθησία, αγάπη για τα 

παιδία, ευγένεια και ανεκτικότητα, χαρακτηριστικά στοιχεία της γυναικείας φύσης. 

Ιστορικά λοιπόν κατά τον 19ο αιώνα καθιερώνεται πλέον το εκπαιδευτικό επάγγελμα 

ως γυναικεία απασχόληση συνδεδεμένη με το ρόλο της μητέρας.    

   Την ίδια στιγμή όμως τόσο οι διακηρύξεις των εθνοσυνελεύσεων όσο και οι 

διατάξεις του συντάγματος προβλέπουν τον διαχωρισμό των σχολείων, με βάση το 

φύλο, σε σχολεία αρρένων και θηλέων. Μια τέτοια κίνηση οφείλονταν στο έντονο 

κλίμα του ηθικισμού, στον οποίο απαράβατος κανόνας θεωρείται η απαγόρευση των 

μεικτών σχολείων με σκοπό την αποφυγή της υπονόμευσης της ηθικής. Ο 

διαχωρισμός αυτός υφίσταται και στους διδάσκοντες  καθώς στα σχολεία θηλέων 

διδάσκουν αποκλειστικά διδασκάλισσες, ενώ η εργασία τους σε σχολεία αρρένων 

είναι απαγορευτική, όπως επίσης και η παρουσία τους σε οποιεσδήποτε διοικητικές 

θέσεις. Γενικότερα διακρίνεται μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση της εκπαίδευσης 

των διδασκαλισσών και των γυναικών συνολικότερα με άμεσο αντίκτυπο την 

επαγγελματική κατάσταση και εξέλιξη τους.  

   Στον παραπάνω κανόνα υπήρξαν φωτεινές εξαιρέσεις γυναικών οι οποίες 

δημιούργησαν τις συνθήκες βάσει των οποίων το εκπαιδευτικό σύστημα έγινε 

καθολικό , χωρίς διαχωρισμούς σε άνδρες και γυναίκες. Τέτοια εξαίρεση αποτέλεσε 

και η Ελληνίδα λόγια «Ευανθία Καῒρι, που συνετέλεσε μέλος σε ομάδα πρωτεργατών 

του ελληνικού διαφωτισμού και πρωτοπόρος του φεμινισμού στην Ελλάδα . Κατείχε 

θέση διευθύντριας σε σχολεία της Άνδρου και της Τήνου, αναπτύσσοντας παράλληλα 

έντονο συγγραφικό έργο»22. 

   Παρόλη λοιπόν την προσπάθεια για ισότιμη εκπαίδευση και μελλοντική 

επαγγελματική αποκατάσταση ανάμεσα στα δυο φύλα, «για την πλειοψηφία των 

μαθητριών η μόνη προοπτική συνέχισης των σπουδών και επαγγελματική διέξοδος 

αποτελούσαν οι διδασκαλικές σπουδές . Το επάγγελμα θεωρείτο πως συνήγαγε με την 

γυναικεία φύση και το ρόλο της ανατροφής και αγωγής των παιδιών. Στην 

πραγματικότητα ωστόσο λειτούργησε και ως πεδίο δημόσιας δράσης και έκφρασης , 

κρύβοντας ταυτόχρονα επιθυμίες κοινωνικής ανόδου και ανέλιξης του γυναίκειου 

φύλου[…]».23 

   «Τα επόμενα χρόνια υπό το βάρος της εκδήλωσης των πρώτων αντιδράσεων για τις 

ελλείψεις κι αδυναμίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος η επαγγελματική 

κατάσταση των διδασκαλισσών αποκτά διαφορετικό νόημα. Έτσι για πρώτη φορά 

αρχίζει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το επάγγελμα της δασκάλας και τα 

προβλήματά του. Ωστόσο παρά τις φωνές ειδικών περί παροχής κινήτρων για τη 

νοητική  ανάπτυξη των διδασκαλισσών οι ίδιες αποτρέπονται από κάθε διεκδίκηση 

ανώτερων δημοσίων θέσεων: “δεν ευχόμεθα να ίδωμεν την γυναίκα κατά πάντα τω 

                                                             
22 Ιωάννα Αντιπάτη, Η θέση της ελληνίδας εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης , στην εκπαιδευτική διοικητική 

ιεραρχία κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, 2005-2006, σελ.30 
23 Ο .π., σελ.30 
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ανδρί αφοσιωμένην ουδέ την αγωγήν αυτής ομοίαν τη ανδρική…”»24 Έτσι ενώ η 

οργάνωση των δασκάλων σε συλλογικά όργανα του κλάδου είναι πενιχρή και η θέση 

των διδασκαλισσών σ’ αυτά είναι ελλιπέστατη, το 1921 ιδρύεται η Διδασκαλική 

Ομοσπονδία Ελλάδος που θα λειτουργήσει ως μαχητικός φορέας του κλάδου.  

   Ισχνότατη είναι επίσης και η υπηρέτησή τους στις διοικητικές θέσεις της 

εκπαιδευτικής ιεραρχίας οι οποίες συνίστανται σε θέσεις διευθυντών σχολείων, 

υποδιευθυντών, Σχολαρχών ή Εποπτών τις οποίες κατέχουν μόνο άντρες .Άλλωστε η 

σφαίρα της δημόσιας ζωής ανήκει αποκλειστικά στο ανδρικό φύλο ενώ το γυναικείο 

δεν είναι θεμιτό να συμπεριλαμβάνεται στους αναδεικνυόμενους σε ηγέτες.»25 

   «Επιδιώκεται λοιπόν ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και η προσαρμογή της στις 

ανάγκες της οικονομικής ανάπτυξης, κατευθύνοντας τη σχολική γνώση προς 

πρακτικότερους στόχους.[…] 

   Από τις πρώτες Ελληνίδες εκπαιδευτικούς με σπουδές ή μετεκπαίδευση στο 

εξωτερικό μεταφέρονται στον ελλαδικό χώρο τα ευρωπαϊκά γυναικεία κινήματα. 

Γυρνώντας πίσω επιδιώκουν τόσο τη “διεύρυνση του επαγγελματικού πεδίου της 

Ελληνίδας” όσο και τη διεκδίκηση “ανώτερων θέσεων στην εκπαιδευτική ιεραρχία” 

για τις ίδιες.  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Σεβαστής Καλλισπέρη που το 1895, μετά από 

δικές της πιέσεις, καταφέρνει να καταλάβει τη θέση της πρώτης Ελληνίδας 

Επιθεωρήτριας.[…] Βρισκόμαστε λοιπόν στην πρώτη φάση του φεμινιστικού 

κινήματος στην Ελλάδα. Πρόκειται για το λεγόμενο “ωραίο φεμινισμό” με κύριο 

εκπρόσωπό του την Καλλιρρόη Παρρέν. Βασικές αρχές του, που θα τις 

χαρακτηρίζαμε μετριοπαθείς, ήταν η αναγνώριση και διεύρυνση του παραχωρημένου 

χώρου στις γυναίκες αποφεύγοντας όμως τη διεκδίκηση της πλήρους ισότητας μεταξύ 

των φύλων. Αντιθέτως δίνει έμφαση στη δυνατότητα των γυναικών να αποτελέσουν 

φορείς εξυγίανσης της κοινωνίας και του κοινωνικού συνόλου .Έτσι για πολλά ακόμα 

χρόνια στη συνείδηση τόσο των Ελληνίδων φεμινιστριών όσο και των υπολοίπων 

μεταρρυθμιστών θα επικρατεί η αντίληψη πως η ιδιότητα της νοικοκυράς δεν 

αποκλείει ούτε εμποδίζει την ιδιότητα της εργαζόμενης.»26 

   Ο κατάλογος του 20ου αιώνα με τα γυναικεία ονόματα που υποστηρίζουν ένθερμα 

την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης που προσφέρει επαγγελματική αποκατάσταση η 

οποία απαλλάσσει από την αβεβαιότητα της οικονομικής εξάρτησης δίνοντας 

περιεχόμενο στην προσωπική ζωή και διευρύνοντας τα ενδιαφέροντά τους, είναι  

μακρύς και μεγάλος. «Οι πρωτοστατούσες διδασκάλισσες διεκδίκησαν ανώτερες 

θέσεις στην εκπαιδευτική ιεραρχία ανοίγοντας στις Ελληνίδες  το δρόμο της 

επιστημονικής και επαγγελματικής ζωής.[…] 

                                                             
24 Ο .π., σελ.32 
25 Ο .π., σελ.33 
26 Ο .π., σελ.37 
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   Ηγετική φυσιογνωμία και πρωτοστάτης του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα 

υπήρξε η Καλλιρρόη Παρρέν που τάχθηκε υπέρ της χειραφέτησης κι αναγέννησης 

της Ελληνίδας μέσω της εργασίας και της κοινωνικής παρέμβασης. Κατήγγειλε τη 

στενότητα της γυναικείας σφαίρας ιδρύοντας σχολές για παροχή επαγγελματικής και 

πρακτικής εκπαίδευσης στις γυναίκες. Συνεχίζουμε με τις Σαπφώ Λεοντιάς που 

διεκδίκησε την πλατιά συμμετοχή της γυναίκας στον επαγγελματικό τομέα και την 

Άννα Σταματέλου που υποστήριξε τη μετατροπή της Γυναίκας-Κούκλα σε Γυναίκα-

Άνθρωπο μέσω της εκπαίδευσης .  

   Δε θα πρέπει να παραλείψουμε την παιδαγωγό Πολυτίμη Κούσκουρη που διετέλεσε 

διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Αθηνών αλλά και τη Μαρία Λιουδάκι που 

υπηρέτησε ως διευθύντρια δημοτικού σχολείου θηλέων αναπτύσσοντας παράλληλα 

πλούσιο συγγραφικό έργο. Τέλος αξιοσημείωτη είναι και η προσφορά της Μαρίας 

Αμαριώτου που διετέλεσε διευθύντρια σε πολλά δημοτικά σχολεία κι αργότερα 

εκπαιδευτική σύμβουλος. Συνεργάστηκε ακόμα με τον Υπουργό Παιδείας Γ. 

Παπανδρέου ούσα μέλος του Εκπαιδευτικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Μέσα σ’ 

ένα τέτοιο κλίμα ανανέωσης όλες οι προαναφερθείσας διεκδίκησαν και κατέλαβαν 

διοικητικές θέσεις όμως παρά τον προοδευτισμό η γενική παρουσία των 

διδασκαλισσών σε συλλογικά όργανα και υψηλές ηγετικές θέσεις παραμένει ισχνή 

μέχρι και τις μέρες μας»27.  

 

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

   Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα θεωρείται το καταλληλότερο στην 

γυναικεία φύση. Αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητα μας μέσα από τα ποσοστά 

των δυο φύλων στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Παρατηρούμε πως το ποσοστό των 

γυναικών εκπαιδευτικών είναι σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα  της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια συγγραφής της παρούσα εργασίας καθώς  από 

τους 100 εκπαιδευτικούς, που συμμετείχαν σε αυτήν, ένα ποσοστό του 37% 

αντιπροσώπευε τον ανδρικό πληθυσμό, ενώ ο γυναικείος πληθυσμός άγγιζε το 

ποσοστό του 63%, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τον πρώτο. 

   Μέσα από τον οικογενειακό κύκλο δημιουργείται μια ιδιαίτερη παρότρυνση των 

παιδιών και ιδιαίτερα του γυναικείου φύλου προς το εκπαιδευτικό επάγγελμα. Μέσα 

από αυτήν την οικογενειακή παρότρυνση καλλιεργείται στους νέους η επιλογή του 

επαγγελματικού προσανατολισμού προς την εκπαιδευτική ιδιότητα.  

   Παραδόξως, όπως αναφέραμε και προγενέστερα, ενώ η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών αποτελείται από γυναίκες, στον διοικητικό τομέα της εκπαίδευσης 

                                                             
27 Ο .π., σελ.39 
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παρατηρούμε συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό ανδρών. Ειδικότερα «οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί στη χώρα μας αποτελούν το 54,4% του κλάδου των δασκάλων. 

Εντούτοις μόνο το 13,2% κατέχει διευθυντική θέση.»28 

   Η μελέτη του φαινομένου, το οποίο είναι ξένο ως προς τους Νόμους και το 

Σύνταγμα, μας οδηγεί στο να μελετήσουμε τους παράγοντες της ισχνής παρουσίας 

του γυναικείου φύλου στην εκπαιδευτική διοίκηση ως προς τον ψυχολογικό τομέα. 

Θεωρούμε λοιπόν πως οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει να διαχωριστούν σε δυο 

κατηγορίες . Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εσωτερικοί παράγοντες - ατομικοί, 

ενώ στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι εξωτερικοί παράγοντες - κοινωνικοί.  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΑΤΟΜΙΚΟΙ  
 

   Η ανέλιξη της γυναίκας στην κλίμακα της διοίκησης έγινε με αργούς ρυθμούς 

ιστορικά και επιταχυνόμενους ρυθμούς τον τελευταίο αιώνα. Η διαφορετική 

φυσιολογία του οργανισμού της, με την ιδιαίτερη ψυχολογική και βιολογική του 

ιδιοσυγκρασία την απομακρύνει από την ορθολογική και συστηματική γνώση που 

απαιτεί η ενασχόληση με ειδικές ηγετικές ή διοικητικές θέσεις . Παράλληλα η πορεία 

της γυναίκας ιστορικά μέσα στο θεσμό της κοινωνίας δημιούργησε ‘’ εις εαυτόν ‘’ 

στοιχεία αρνητικά για την αυτοπεποίθηση που  απαιτεί η μεταπήδηση σε καθήκοντα 

ξένα με αυτά που στο παρελθόν είχε ‘’ θεσμοθετήσει ‘’ η κοινωνία.  

Έτσι η γυναίκα ‘’αισθάνεται ‘’ : 

     - ατομική ευθύνη 

     - χαμηλό προφίλ 

- χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση 

- έλλειψη φιλοδοξίας και κινήτρων εξέλιξης  

- αίσθημα ανασφάλειας  

- έλλειψη έμπνευσης και αφοσίωσης στο επάγγελμα 

- άγχος σύγκρουσης μεταξύ οικογενειακού βίου και επαγγελματικής ζωής 

   Η μη ενασχόληση της ιστορικά με την διοίκηση την προικοδοτεί με ελάχιστες 

γνώσεις άσκησης διοικητικού έργου και την εφοδιάζει με πλήρη συστολή ως προς μια 

μελλοντική κατάρτιση της πάνω σε αυτόν τον τομέα .  

                                                             
28 Ά. Σαΐτη κι Χρ. Σαΐτης, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα 2012 
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   Όλα τα παραπάνω  λειτουργώντας ως εσωτερικοί – ατομικοί παράγοντες 

αποξένωσαν την γυναίκα από την διοικητική ανέλιξη . Τα φωτεινά παραδείγματα που 

λειτούργησαν ως πρωτοστάτες στη μεταπήδηση των γυναικών από το εκτελεστικό 

τμήμα της λειτουργίας του συστήματος στο διοικητικό, έτειναν να διαγράψουν από 

τον γυναικείο τρόπο σκέψης τους ανασταλτικούς παράγοντες που λειτουργούσαν 

αποτρεπτικά στο να ασχοληθούν και με την διοίκηση .  

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ  
 

   Η σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον εκπαιδευτικό τομέα της χώρας μας θα 

μπορούσε εύλογα να συμπυκνωθεί στην άποψη πως οι γυναίκες διδάσκουν και οι 

άνδρες διοικούν.  

   Ιστορικά η έννοια της ηγεσίας είναι ταυτισμένη με το ανδρικό φύλο, λόγω κάποιων 

χαρακτηριστικών της ανδρικής φύσης, όπως η ικανότητα επιβολής και ελέγχου, η 

αυταρχικότητα και η αποφασιστικότητα. Η διδασκαλία αποτελεί ένα γυναικείο 

επάγγελμα που κατ’ άλλους ορίζεται ως η προέκταση του γυναικείου ρόλου . Οι 

γυναίκες θεωρούνται από την κοινωνία κατάλληλες και ικανές για την άσκηση του 

επαγγέλματος, αλλά όχι ικανές για την άσκηση της διοίκησης- και όλα αυτά ως 

ιστορικά κατάλοιπα των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα δυο φύλα .  

   Σήμερα παρά την σημαντική κοινωνική και νομοθετική ισότιμη αντιμετώπιση των 

δυο φύλων υφέρπει σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας η αρνητική θέση για το ρόλο της 

γυναίκας στη διοίκηση .  

   Η άποψη αυτή της κοινωνίας δημιουργεί στην επαγγελματία εκπαιδευτικό μια 

αρνητική εντύπωση για την πορεία και εξέλιξη του επαγγέλματος της. Σαν 

αποτέλεσμα διστάζει να αναλάβει ή ακόμα και να αυτοπροταθεί σε υψηλόβαθμες 

διοικητικές θέσεις και οδηγείται  εκών άκων στο περιθώριο. Οι κοινωνικές αυτές 

αντιλήψεις περί θέσεων της γυναίκας στη διοίκηση δεν απουσιάζουν ούτε και από το 

ίδιο επαγγελματικό της περιβάλλον. Κοινωνία και στενός επαγγελματικός κύκλος 

ταυτίζονται στην αντίληψη της αποχής του γυναικείου φύλου από τα ανώτερα 

θεσμικά όργανα της άσκησης ελέγχου – διοίκησης. Παράλληλα η ιστορικά 

ταυτισμένη με το γυναικείο φύλο ευθύνη εις τα του οίκου και της οικογένειας 

(φροντίδα παιδιών και οικιακές εργασίες) απορροφά σημαντικό μέρος του χρόνου 

των γυναικών, με αποτέλεσμα να της στερείται η δυνατότητα ανάληψης 

επαγγελματικών διοικητικών ευθυνών και καθηκόντων . 

   Όλα τα παραπάνω τα επιβεβαιώνει και το άρθρο της κ. Βίκης Παπαγεωργοπούλου 

που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 και σύμφωνα με αυτό η υπό-

αντιπροσώπευση του γυναικείου φύλου στον διοικητικό τομέα οφείλεται στο 

‘’Φαινόμενο της γυάλινης οροφής’’. «Ο όρος ‘’γυάλινη οροφή’’ γνωστός 
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παγκοσμίως ως ‘’glassceiling’’   χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από 

δημοσιογράφους της εφημερίδας Wall Street Journal  το 1986 στην προσπάθεια τους 

να περιγράψουν τα εμπόδια που συναντά μια γυναίκα για να ανελιχθεί επαγγελματικά 

σε ανώτερα και ανώτατα κλιμάκια.»29 Αναφέρεται δηλαδή στην τάση της κοινωνίας 

να προσάπτει στερεοτυπικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας όπως καλοσύνη, 

εγκαρδιότητα ή ευγένεια, τα οποία δημιουργούν ένα συγκεκριμένο και απόλυτα 

οριοθετημένο προφίλ για το γυναικείο φύλο. Το προφίλ αυτό με τη σειρά του 

επιτρέπει στις γυναίκες  την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων, κυρίως όσων 

έχουν σχέση με την κοινωνική προσφορά, όπως αυτό της νοσοκόμας, της κοινωνικής 

λειτουργού, ή της εκπαιδευτικού. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούνται ορατά και 

αόρατα εμπόδια τα οποία δημιουργούν αυτόματα μια γυάλινη οροφή η οποία δεν 

επιτρέπει στο γυναικείο φύλο την ανέλιξη σε πιο ηγετικές θέσεις εργασίας όπως αυτή 

της διεύθυνσης μιας σχολικής μονάδας.   

   Έτσι παρόλο που η εκπαιδευτική διαδικασία και η πανεπιστημιακή κατάρτιση 

ανάμεσα στα δυο φύλα είναι πανομοιότυπη και τα έχει μετατρέψει σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο υψηλών προδιαγραφών, οι ηγετικές θέσεις που αναλαμβάνουν 

αντιπρόσωποι του γυναικείου φύλου μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού καθώς 

η ανάληψη τους απορρίπτεται από το κοινωνικό σύνολο. 

 

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

   Με μια πιο προσεκτική εξέταση του όρου «Διοίκηση» θα παρατηρήσουμε ότι 

αρκετές από τις λέξεις που εμπεριέχονται μέσα στον ορισμό της όπως ο συντονισμός, 

η επίβλεψη, ο καταμερισμός εργασίας αποτελούν λέξεις οι οποίες προσδίδουν κύρος, 

ισχύ, επιρροή, δύναμη και εξουσία στο άτομο το οποίο τις επιτελεί. Συνεπώς τα 

στελέχη ενός φορέα, μιας οργάνωσης ή ενός θεσμού που είναι υπεύθυνα για την 

διοίκηση αυτού χαρακτηρίζονται από την εξουσία την οποία κατέχουν υπεράνω 

κάποιου άλλου ατόμου προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι . Ποιο ρόλο 

κατέχει όμως το γυναικείο φύλο σε όλη αυτή τη διαδικασία ; 

   Στην μεταπολεμική Ελλάδα, με την αλλαγή των στεγανών των ευθυνών 

/υποχρεώσεων /ρόλων ανάμεσα στα δυο φύλα επέρχεται η αποθυματοποίηση της 

γυναικείας φύσης. Πληθώρα ερωτημάτων έρχονται στην επιφάνεια για το νέο ρόλο 

της γυναίκας και ζητάνε ουσιαστικές απαντήσεις από τις εξουσιαστικές δομές όπου 

μέχρι εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή κατέχονται από εκπροσώπους  του 

ανδρικού φύλου.  

                                                             
29 Παπαγεωργοπούλου Βίκυ, Γυάλινη οροφή ή γυάλινο πάτωμα; - Η γυναικεία ηγεσία!, 19/2/2019, 
 https://www.epixeiro.gr/article/113232 

https://www.epixeiro.gr/article/113232
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   Πλέον μεγάλο ποσοστό των γυναικών βρίσκεται πίσω από τα κέντρα λήψης 

αποφάσεων, επικεφαλής επιχειρήσεων, οργανισμών, κομμάτων, συνδικάτων, κτλ. 

Καλούνται να αποδείξουν τις δικές τους ικανότητες και όλα αυτά επειδή πλέον «Δεν 

είναι ευχαριστημένες με τη ζωή τους. Αισθάνονται ότι τα όρια της ανατροφής των 

παιδιών -  ακόμη και εάν αποδίδει – της οικογενειακής ευτυχίας – ακόμη κι όταν 

υπάρχει- της εργασίας που κάνουν – ακόμη και όταν αμείβεται κανονικά – δεν 

χωρούν τις δυνατότητες τους. Δεν ικανοποιούν την εσωτερική τους διάθεση να είναι 

κοινωνικά άτομα, να μετέχουν στη ζωή με πιο κοινωνικό και όχι στενά ατομικό, 

ιδιωτικό τρόπο. Επομένως υπάρχουν αντικειμενικά οι προϋποθέσεις να συμμετέχουν 

στη δημόσια ζωή.»30  

    Έτσι με το πέρασμα των αιώνων  και παρόλο που ο γυναικείος πληθυσμός 

εντάσσεται στον εργασιακό κλάδο αλλά και στον διοικητικό τομέα, σύμφωνα με 

έρευνα του Σαΐτη, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2000 στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, ο αριθμός του γυναικείου φύλου στο διδασκαλικό επάγγελμα είναι 

αυξημένος, ωστόσο η διεκδίκηση διευθυντικών θέσεων από αυτές είναι ισχνή μιας 

και διακατέχονται από μια γενική τάση απροθυμίας. Το συμπέρασμα στο οποίο 

καταλήγει είναι ότι «η χαμηλή συμμετοχή της Ελληνίδας δασκάλας στην ιεραρχία της 

εκπαίδευσης φαίνεται να αποτελεί δική της επιλογή που στηρίζεται κυρίως στην 

ύπαρξη άλλων ενδιαφερόντων, ακόμη και αν παράγοντες όπως οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις ή το αντρικό κατεστημένο επηρεάζουν την τελική της απόφαση» (Σαΐτη, 

2000:162).31 

Σε μεταγενέστερη έρευνα, του το 2001, οι παραπάνω απόψεις επιβεβαιώνονται, 

αυτή τη φορά με στατιστικά στοιχεία και ποσοστά καθώς « οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

στη χώρα μας αποτελούν το 54,4% του συνόλου του κλάδου των δασκάλων, 

εντούτοις μόνο το 13,2 % κατέχει διευθυντική θέση»32 

   Απόρροια των παραπάνω στοιχείων είναι ότι αρχικά η διοίκηση του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος ασκείται κατά πλειοψηφία από άνδρες εκπαιδευτικούς και 

κατά συνέπεια εξαιτίας αυτού δεν αξιοποιείται καλά το ανθρώπινο δυναμικό των 

ελληνικών δημόσιων σχολικών μονάδων. Από το ερευνητικό αυτό αποτέλεσμα 

γίνεται σαφές ότι τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής της Ελληνίδας εκπαιδευτικού στην 

ιεραρχία της εκπαίδευσης οφείλονται σε ένα σύνολο παραγόντων που η ίδια 

επικαλείται ως οικογενειακές υποχρεώσεις .  

   Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην παραπάνω έρευνα «… το ενδιαφέρον 

των ερωτηθέντων διδασκαλισσών για διευθυντικές θέσεις στην εκπαιδευτική 

ιεραρχία είναι σχετικά χαμηλό λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Το ενδιαφέρον 

αυτό διαφοροποιείται ως προς την κατηγορία της οικογενειακής τους κατάστασης. 

Παραδόξως, οι άγαμες και οι έγγαμες χωρίς παιδιά δασκάλες, με λιγότερες 

                                                             
30 Μαρία Δαμανάκη, Το θηλυκό πρόσωπο της εξουσίας, εκδόσεις Καστανιώτη , Πέμπτη έκδοση, Αθήνα 1995,σελ.92  
31 Σαΐτη, 2000:162, ανακτημένο από: Γεωργιάδου Ευαγγελία, Διπλωματική εργασία: «Η  α ν τ ι πρ οσ ώ πε υ σ η  τ ω ν  

γ υ ν α ι κ ώ ν  ε κ πα ι δε υ τ ι κ ώ ν  σ τ η  δ ι ο ί κ η σ η  σ χ ολ ι κ ώ ν  μ ον ά δ ω ν  Δ ε υ τ ε ρ οβ ά θ μ ι α ς  ε κ πα ί δ ε υ σ η ς » ,  Π ά τ ρ α ,  
Μ ά ι ος  2 0 0 7   
32 Χρίστος Αθ. Σαΐτης, ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο, Από τη θεωρία… στην πράξη, Δεύτερη έκδοση, Αθήνα 2002,σελ.53   
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οικογενειακές υποχρεώσεις είναι περισσότερο απρόθυμες για κατάληψη διευθυντικών 

θέσεων σε σύγκριση με τις έγγαμες με παιδία συναδέλφισσές τους…»33 

   Συνοψίζοντας τα παραπάνω και δεδομένου ότι η νομοθεσία της χώρας μας 

αντικατοπτρίζει την πολιτική ίσων ευκαιριών ανάμεσα στα δύο φύλλα σε όλους τους 

τομείς και φυσικά στον τομέα της διοίκησης και της εκπαιδευτικής διοίκησης 

ειδικότερα, αντιλαμβανόμαστε ότι η διαφοροποίηση στο ποσοστό άσκησης του 

διδασκαλικού επαγγέλματος και διοίκησης του κλάδου αυτού στον ελλαδικό χώρο, 

οφείλεται σε ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι είναι:  

-ιστορικοί και κοινωνικοί λόγοι 

- διαφορετικός τρόπος άσκησης της εξουσίας 

- ύπαρξη άλλων ενδιαφερόντων  

Δυστυχώς το σύνολο των παραπάνω παραγόντων από πλευράς γυναικών συνοψίζεται 

στην φράση ‘’πληθώρα οικογενειακών υποχρεώσεων’’, αφήνοντας με αυτόν τον 

τρόπο αρκετό δρόμο ακόμα για να καλυφθεί, προκειμένου να επέλθει πλήρης 

διοικητική ισορροπία μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο φύλων στην Ελλάδα του 

σήμερα.  

  

                                                             
33 Χρίστος Αθ. Σαΐτης, ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο, Από τη θεωρία… στην πράξη, Δεύτερη έκδοση, Αθήνα 2002,σελ.56 



38 
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

 

Αφού προηγήθηκε η σχολαστική μελέτη της σχετικής παιδαγωγικής βιβλιογραφίας, 

που πραγματοποιήθηκε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, εκμαιεύτηκε από αυτήν 

το συμπέρασμα πως παρόλο που ο γυναικείος πληθυσμός των εκπαιδευτικών 

υπερτερεί έναντι του ανδρικού, ταυτόχρονα ο πληθυσμός αυτός 

υποαντιπροσωπεύεται στον τομέα της διοίκησης των σχολικών μονάδων.  

 

   Στον ελλαδικό χώρο η συνταγματική κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων 

καθώς και οι ισχύοντες κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν την  χώρα 

στην θεσμική κατοχύρωση της ισότητας με το Σύνταγμα του 1975 βάσει του οποίου 

δρομολογούνταν και νομοθετικές αλλαγές στο Οικογενειακό και Εργατικό Δίκαιο.  

Συνεπώς με την απουσία των έμφυλων ρόλων η λήψη ισάξιας εκπαιδευτικής 

κατάρτισης τόσο κατά την διάρκεια της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας 

και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και η ελεύθερη επιλογή επαγγέλματος με ίση 

πρόσβαση και των δυο φύλων σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις, δεν 

αιτιολογούν τον μειωμένο αριθμό εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στη 

διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης όχι μόνο της Ελλάδας  αλλά και άλλων δυτικών 

χωρών.  

 

   Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση του 

συγκεκριμένου προβλήματος καθώς η ημιτελής αξιοποίηση του γυναικείου 

δυναμικού της χώρας μας αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα. Αρχικά αυτή η ημιτελής 

αξιοποίηση όλου του ευρύτερου εργατικού δυναμικού της χώρας μας, βασισμένη 

στην διάκριση του φύλου, μπορεί να επιφέρει δαπάνες στην ελληνική οικονομία. 

Ταυτόχρονα η περαιτέρω καλλιέργεια των ήδη τετριμμένων στερεοτύπων της 

κοινωνίας μας υποσκάπτει  το αίσθημα κατωτερότητας στους εκπροσώπους του 

γυναικείου φύλου. Ακόμα περιορίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα αλλά και 

ολόκληρο τον κοινωνικό σχηματισμό από τις διαφορετικές ικανότητες των γυναικών 

έναντι των ανδρών.  

 

   Η απόρροια όλων των παραπάνω προβλημάτων μας οδηγεί στην αναγκαία 

διερεύνηση των αιτιών αυτού του φαινομένου, ώστε να διατυπωθούν λύσεις και 

προτάσεις  για την αντιμετώπιση και παντελή εξάλειψή του . 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τα αίτια της υπό-

αντιπροσώπευσης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στον τομέα της σχολικής 

διοίκησης ώστε να είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν προτάσεις για την επίλυση του 

φαινομένου. Μέσα από προηγούμενες έρευνες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια 

πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, διαπιστώνεται ότι το φαινόμενο αυτό 

οφείλεται σε δύο κυρίως εκδοχές .  

Α) Η πρώτη εκδοχή υποστηρίζει ότι η υπό-αντιπροσώπευση του 

γυναικείου φύλου στον τομέα της διοίκησης των σχολικών είναι 

αποτέλεσμα ατομικής επιλογής και ευθύνης . 

Β) Η δεύτερη εκδοχή υποστηρίζει ότι η υπό-αντιπροσώπευση οφείλεται 

στα κοινωνικά κατεστημένα τα οποία οδηγούν το γυναικείο φύλο σε 

αναστολή των φιλοδοξιών τους για επαγγελματική ανέλιξη .  

   Επιμέρους στόχος της παρούσα έρευνας είναι να εξετάσει την ευστάθεια αυτών των 

δυο εκδοχών και την πιθανή ή μη ύπαρξη κάποιας άλλης εκδοχής. Επιπλέον 

κυριότεροι επιμέρους στόχοι είναι η καταγραφή της σημερινής εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας σχετικά με τι συμβαίνει στον τομέα της εκπαιδευτικής διοίκησης 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα σχολείων,  η ανάδειξη των λόγων για τους οποίους οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

δεν επιδιώκουν να ασκήσουν διοίκηση, αλλά και η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών ανάλογα με το φύλο τους για τις ικανότητες, τις νοοτροπίες, τα 

χαρακτηριστικά και τις πρακτικές διοίκησης του διευθυντή – διευθύντριας.    

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

   Στο παρακάτω κεφάλαιο θα διατυπωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και 

διευκρινήσεις σχετικά με την μεθοδολογία της έρευνας που ακολουθήθηκε. Πιο 

συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά στον σχεδιασμό της έρευνας, στους συμμετέχοντες, 

στα μέσα συλλογής δεδομένων, και στην διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων. 

Ολοκληρώνοντας μέσα από ανάλογα γραφήματα θα γίνει η παράθεση των 

αποτελεσμάτων.  
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 

Για την προσέγγιση του ερευνητικού ερωτήματος και την άρτια κάλυψη του  

δημιουργήθηκαν και διαμοιράστηκαν ιδιοχείρως στους συμμετέχοντες στην έρευνα 

ερωτηματολόγια με ανάλογες, στην πλειοψηφία κλειστού τύπου ερωτήσεις. Η 

διαδικασία διαμοιρασμού ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και ολοκληρώθηκε  τον 

Φεβρουάριο του ίδιου έτους.  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
 

   Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί όλων των εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων 

στην παρούσα έρευνα αποτέλεσαν τον πληθυσμό της. Οι εκπαιδευτικοί ήταν 

διορισμένοι σε δημόσια σχολεία στον τομέα της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

απαρτίζονταν και από τα δύο φύλα, άνδρες  και γυναίκες . Τα ερωτηματολόγια 

μοιράστηκαν σε δημοτικά σχολεία σε αστικές και επαρχιακές περιοχές  των Νομών  

Θεσσαλονίκης, Φλώρινας και Λάρισας. Συνολικά μοιράστηκαν  221 ερωτηματολόγια 

από τα οποία συλλέχθηκαν 101 ερωτηματολόγια συνολικά πίσω.  Το ποσοστό 

ανταπόκρισης άγγιζε μετά βίας το 45%, ωστόσο αποδείχθηκε επαρκές για την 

παρούσα ποσοτική έρευνα.  

 

ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 

   Για την αποδοτική συλλογή του ερευνητικού υλικού της παρούσας ποσοτικής 

έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως καταλληλότερο εργαλείο η τεχνική του 

ερωτηματολογίου.  Χαρακτηρίστηκε ποσοτική καθώς πληροί όλα τα γνωρίσματα 

όπως αναφέρει και ο John Creswell στο βιβλίο του : 

 «[…] έμφαση στη συγκέντρωση και στην ανάλυση πληροφοριών με τη μορφή 

αριθμών.  

 […] έμφαση στην συγκέντρωση τιμών που εκτιμούν τις ξεχωριστές στάσεις 

ατόμων και οργανισμών. 

 […] έμφαση στις διαδικασίες της σύγκρισης ομάδων ή της συσχέτισης 

παραγόντων για άτομα ή ομάδες σε πειράματα , συσχετιστικές μελέτες και 

δειγματοληπτικές έρευνες.»34 

                                                             
34  John W.Creswell, Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Σχεδιασμός Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής 
έρευνας, ίων, εκδόσεις έλλην,2011 
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Αναλυτικότερα το εργαλείο του ερωτηματολογίου αποτελεί «[…] μια φόρμα 

που χρησιμοποιείται σε ένα δειγματοληπτικό σχεδιασμό, την οποία οι 

συμμετέχοντες σε μια μελέτη συμπληρώνουν και επιστρέφουν στον ερευνητή . Ο 

συμμετέχων επιλέγει απαντήσεις στις ερωτήσεις και δίνει βασικές προσωπικές ή 

δημογραφικές πληροφορίες.»35  Το ερωτηματολόγιο είναι ένα εργαλείο το οποίο 

απαιτεί αξιοπιστία, εγκυρότητα, και επαυξημένη προσοχή όσο αφορά την 

διατύπωση των ερωτήσεων καθώς πρέπει να είναι διατυπωμένες με ακρίβεια και 

απλότητα, προκειμένου να γίνουν κατανοητές και αντιληπτές από τους 

συμμετέχοντες αλλά και να καλύπτουν με σφαιρικότητα το θέμα διερεύνησης. Το 

πλεονέκτημα του ερωτηματολογίου είναι η συγκέντρωση πολλών πληροφοριών 

σε σύντομο χρονικό διάστημα, διαδικασία η οποία με άλλες ερευνητικές 

μεθόδους θα παρουσίαζε δυσκολίες και θα καθυστερούσε. Η διαδικασία 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου απαιτούσε χρόνο περίπου δέκα λεπτών.  

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 
 

   Βασισμένοι στην παραπάνω σκοποθεσία διαχωρίσαμε το ερωτηματολόγιο με βάση 

τις κατηγορίες των ερωτημάτων σε προσωπικές ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με το 

φύλο του ερωτηθέντος, με την ηλικία του, με τα χρόνια προϋπηρεσίας του  στον 

τομέα της δημόσιας εκπαίδευσης, με την οικογενειακή του κατάσταση , με την θέση 

που κατέχει στο σχολείο αλλά και με πιθανή επιδίωξη κατά το παρελθόν για 

ευλογοφανή ανάληψη κάποιας διοικητικής θέσης σε εκπαιδευτικό θεσμό.  

Επακόλουθος παρουσιάστηκαν ερωτήσεις σχετικά με τις απόψεις τους  για την 

ικανότητα διοίκησης των δύο φύλων, για τα χαρακτηριστικά και τις πρακτικές 

διοίκησης που τους διακρίνουν αλλά και για τις τάσεις και τις πεποιθήσεις τους 

αναφορικά με τους λόγους διαμόρφωσης της συνθήκης (υπό)εκπροσώπησης του 

γυναικείου φύλου στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Όλα τα παραπάνω ερευνητικά 

ερωτήματα δόθηκαν μέσα από κλειστού τύπου ερωτήσεις στις οποίες ο ερωτηθείς 

είχε την δυνατότητα απάντησης μέσα από την επιλογή μιας από τις προκαθορισμένες 

απαντήσεις. Ο λόγος που προτιμήθηκαν η κλειστού τύπου ερωτήσεις  είναι διότι 

δίνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις ως προς τις απαντήσεις, κάτι το οποίο προσφέρει 

άμεση και αβίαστη συμπλήρωση του, διευκολύνει την μετέπειτα επεξεργασία τους 

και την ευχερή διεξαγωγή συμπερασμάτων.  Κατά την δημιουργία προς συμπλήρωση 

του χρησιμοποιήθηκε η ονομαστική κλίμακα στην οποία οι ερωτηθέντες θα επέλεγαν 

μία απάντηση ή περισσότερες που περιγράφουν τις αιτίες, τα γνωρίσματα, τις 

ιδιότητες ή τα χαρακτηριστικά τους  από τις ήδη δοθέντες.   

                                                             
35 John W.Creswell, Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Σχεδιασμός Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής 

έρευνας, ίων, εκδόσεις έλλην,2011, σελ.431 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Τόσο τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από τις Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις όσο και τα 

στατιστικά στοιχεία των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν, ελέγχθησαν, 

απαριθμήθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα της 

Microsoft Office Excel. Στο παρόν παράρτημα μέσα από στατιστικούς πίνακες και 

γραφήματα, σε συνδυασμό με γραπτή ανάλυση θα προβούμε στην ερμηνεία αυτών 

των αποτελεσμάτων, προκειμένου να είμαστε στη συνέχεια σε θέση να προτείνουμε 

λύσεις αντιμετώπισης και διαχείρισης της προβληματικής και επιβλαβούς 

κατάστασης, της υπό-αντιπροσώπευσης   του γυναικείου φύλου στον εκπαιδευτικό  

διοικητικό τομέα της χώρας μας. 

   Με την έναρξη της έρευνας οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 

προσωπικές ερωτήσεις ως προς το φύλο, τα χρόνια υπηρεσίας στην δημόσια 

εκπαίδευση, την οικογενειακή τους κατάσταση αλλά και τη θέση που διακατέχουν 

την χρονική στιγμή συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου στην σχολική κοινότητα. 

 

   Από το σύνολο των 101 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα και 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο οι 40 από αυτούς ήταν άνδρες εκπαιδευτικοί δηλαδή 

αντιπροσώπευαν ένα ποσοστό του 39,6 % - περίπου 40 %, ενώ ο γυναικείος 

πληθυσμός κυμαίνονταν στις 61 γυναίκες εκπαιδευτικούς δηλαδή ποσοστό του 60% 

από το συνολικό πλήθος της έρευνας. Ταυτόχρονα ως προς τα χρόνια υπηρεσίας  του 

πληθυσμού στην δημόσια εκπαίδευση, ο μέσος όρος αυτών κυμαίνεται στα 20 χρόνια 

εργασίας στον τομέα αυτό. Ενώ οι ηλικιακές ομάδες στις οποίες κατηγοριοποιήσαμε 

το δείγμα ήταν τέσσερις, όπως φαίνονται και στον παρακάτω πίνακα. Η πρώτη 

ηλικιακή ομάδα  αντιπροσώπευε όλους τους 

εκπαιδευτικούς που βρίσκονταν μέχρι και το 30ο  

έτος της ηλικίας τους. Στην κατηγορία αυτή, όπως 

φαίνεται και στο γράφημα, από τον πληθυσμό της 

έρευνας ανήκαν μόλις 8 εκπαιδευτικοί , δηλαδή 

ποσοστό περίπου γύρω στο 7,92% 
40%

60%

Φύλο 

άνδρες γυναίκες 

Πίνακας 1 : Φύλο συμμετεχόντων 

Πίνακας 2 : Ηλικιακές ομάδες 
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   Στη δεύτερη ηλικιακή ομάδα κατατάσσονταν όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

βρίσκονταν από 31 μέχρι και 40 ετών. Στην κατηγορία αυτή, παρόμοια και με την 

πρώτη κατηγορία, 

ανήκουν 10 

εκπαιδευτικοί από το 

συνολικό πληθυσμό, 

ποσοστό περίπου 9,90% 

. Στην τρίτη ηλικιακή 

ομάδα ανήκουν οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

βρίσκονται από 41 

μέχρι και 50 ετών. Η 

παραπάνω κατηγορία 

αντιπροσωπεύεται από 

20 εκπαιδευτικούς, δηλαδή από ποσοστό 19,8% όπως διακρίνεται και στον παραπάνω 

πίνακα. Η τέταρτη και τελευταία ηλικιακή ομάδα χαρακτηρίζει τους εκπαιδευτικούς 

που βρίσκονται από 51 ετών και πάνω και αποτελεί την πολυπληθέστερη κατηγορία 

με ποσοστό εκπαιδευτικών που κυμαίνεται στο 62,37%, δηλαδή 63 από τους 101 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα. Διακρίνεται πως το ποσοστό της 

τελευταίας ηλικιακής ομάδας η οποία είναι και η μεγαλύτερη καλύπτει πάνω από το 

50% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή πάνω από το μισό του. Έτσι σε δείγμα 10 

εκπαιδευτικών τουλάχιστον οι 6 από αυτούς είναι πάνω από 51 ετών, γεγονός που 

καλλιεργεί και διαιωνίζει τις παλλαϊκές, συντηρητικές,  αντιλήψεις και 

προκαταλήψεις περί ανδρικού κατεστημένου .  

   Ως προς την οικογενειακή κατάσταση του δείγματος οι 14 από τους 101 

εκπαιδευτικούς ήταν άγαμοι, οι 6 από αυτούς ήταν άνδρες και οι 8 ήταν γυναίκες, 

ποσοστά 13,86% συνολικά και 5,94% και 7,92% αντίστοιχα. Ακολούθως οι  81 από 

τους 101 ήταν έγγαμοι και έγγαμες με αντιπροσωπευτικούς αριθμούς 32 για το 

ανδρικό φύλο και 49 για το γυναικείο και αντίστοιχα ποσοστά 31,68% και 48,51%. 

Από αυτούς ο μέσος όρος είχε από 2 παιδία ο καθένας.  Επιπλέον από το δείγμα των 

101 συμμετεχόντων οι 6 από αυτούς ήταν διαζευγμένοι και διαζευγμένες, δηλαδή 

ποσοστό γύρω στο 5,94%.  Από το ποσοστό αυτό οι 3 ήταν αντιπρόσωποι του 

ανδρικού φύλου και οι υπόλοιποι 3 του γυναικείου. Σε ποσοστά θα αναγράφονταν 

παρομοίως και τα δύο ως 2,97% . 

   Ακολούθως ως προς την εκπαιδευτική τους θέση την οποία κατείχαν οι 

συμμετέχοντες  στις εκάστοτε σχολικές μονάδες, όπως διακρίνουμε και στον 

παρακάτω πίνακα, το γυναικείο φύλο αντιπροσωπεύει επάξια το επάγγελμα της 

δασκάλας μιας και καλύπτει τον αριθμό 57 έναντι 29 που είναι το ανδρικό φύλο. 

Παρόλα αυτά η αναλογία αυτή στη συνέχεια ανατρέπεται μιας και όπως διακρίνουμε 

από τον παρακάτω πίνακα οι αριθμοί εκπροσώπησης των διευθυντικών θέσεων 

ηγεσίας από το ανδρικό φύλλο είναι σχεδόν τριπλάσιοι από ό,τι το γυναικείο . 

Ειδικότερα η θέση του Υποδιευθυντή καλύπτεται από 8 άνδρες έναντι 3 γυναικών, 
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ενώ η θέση του Διευθυντή αντιστοιχεί στην αναλογία 4/1. Δηλαδή από τους 4 

διευθυντές οι 3 είναι άνδρες ενώ μόλις η μια είναι γυναίκα. Η παραπάνω διαφορά 

στην αναλογία επιβεβαιώνεται και από κάποια δειγματικά στοιχεία και πίνακες που 

φαίνονται παρακάτω από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των 

αντίστοιχων γεωγραφικών διαμερισμάτων που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλαδή της 

Θεσσαλίας της Κεντρικής και Δυτικής  Μακεδονίας.  

Ερώτηση 5η  Ανδρικό φύλο  Γυναικείο φύλο  

Δάσκαλος / Δασκάλα 29 57 

Υποδιευθυντής / Υποδιευθύντρια  8 3 

Διευθυντής / Διευθύντρια  3 1 

 

 

  Όπως διακρίνουμε και στον πίνακα 4 στην περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα 

στην πρωτοβάθμια διεύθυνση Τρικάλων οι άνδρες διευθυντές αντιπροσωπεύονται 

από τον αριθμό 50 έναντι των 30 που είναι ο γυναικείος πληθυσμός που 

δραστηριοποιείται σε αυτή την θέση. Παρόμοια και στην περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας  που χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρωτοβάθμια διεύθυνση 

Κοζάνης στην οποία η παραπάνω διαφορά αυξάνεται με αριθμό ανδρών διευθυντών 

60 ενώ γυναικών μόλις 17. Ταυτόχρονα η παραπάνω ανομοιότητα εμφανίζεται και 

στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην πρωτοβάθμια διεύθυνση 

Δυτικής Θεσσαλονίκης με την ανισότητα να αγγίζει περίπου το 50% μιας και ο 

ανδρικός πληθυσμός σε αυτήν την διοικητική θέση καλύπτει τον αριθμό 112 έναντι 

του γυναικείου πληθυσμού που κάλυπτε μόνο τον αριθμό 66. Απροσδόκητη εξαίρεση 

στην παραπάνω αντίθεση αποτελεί ο Δήμος Παιονίας ο οποίος ανήκει στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κιλκίς  και ο γυναικείος διευθυντικός πληθυσμός 

υπερτερούσε για μια μονάδα παραπάνω έναντι του ανδρικού με αριθμό 

αντιπροσώπων 8 διευθύντριες και 7 διευθυντές αντίστοιχα.   

 

Περιφέρεια  Θεσσαλίας  Άνδρες διευθυντές  Γυναίκες διευθύντριες 

Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Τρικάλων   50  30 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας   

Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Γρεβενών 11 4 

Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Κοζάνης 60 17 

Πρωτοβάθμια Διεύθυνση 

Καστοριάς 

21 9 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας   

Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Πιερίας 39 12 

Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

112 66 

Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Κιλκίς 26 17 

 

Πίνακας 3 : Εκπαιδευτική Θέση  

 

Πίνακας 4 : Δειγματικός αριθμός των δύο φύλων σε διευθυντικές θέσεις  



45 
 

  Αφετέρου ως προς το εάν επιδίωξαν σε παρελθοντικό χρόνο να καταλάβουν κάποια 

διοικητική θέση βλέπουμε ότι αυτή η ανισότητα συνεχίζεται συναπτά καθώς οι 

άνδρες εκπαιδευτικοί που απάντησαν «όχι»  ήταν 23 στον αριθμό ενώ ο αριθμός των 

γυναικών εκπαιδευτικών εκτοξεύεται στις 56. Εντούτοις οι γυναίκες που απάντησαν 

θετικά στην παραπάνω επιδίωξη ήταν μόλις 6 στον αριθμό με παρεπόμενο 

αποτέλεσμα και οι 6 να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις, καθώς ο αριθμός είναι 

ελάχιστος σε σχέση με τις διευθυντικές θέσεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

που προσφέρει η χώρα μας . Παρόλο που την ίδια στιγμή 16 άνδρες εκπαιδευτικοί 

διεκδίκησαν μια τέτοια θέση και από αυτούς οι 12 την οριστικοποίησαν. Ακολούθως 

σε ερώτηση που τους τέθηκε σε σχέση με ποιους  έχουν συνεργαστεί στην 

υπηρεσιακή τους διαδρομή , δηλαδή εάν έχουν συνεργαστεί μόνο με άνδρες 

διευθυντές ή μόνο με γυναίκες διευθύντριες ή και με τα δύο φύλα, 31 από το 

συνολικό πληθυσμό του δείγματος απάντησαν ότι συνεργάστηκαν μόνο με άνδρες 

διευθυντές ενώ οι υπόλοιποι 70  απάντησαν ότι έχουν συνεργαστεί και με τα δύο 

φύλα. Όπως παρατηρούμε κανένας συμμετέχων δεν έχει συνεργαστεί κατά την 

διάρκεια της εκπαιδευτικής του πορείας μόνο με γυναίκες διευθύντριες.  

   Έπειτα ακολούθησαν οι ερωτήσεις σχετικά με τις απόψεις των ερωτηθέντων για την 

ικανότητα διοίκησης των δυο φύλων αλλά και για τα χαρακτηριστικά και τις 

πρακτικές διοίκησης που διακρίνουν το εκάστοτε φύλο. Ειδικότερα σε ερώτηση για 

το ποιον θεωρούν ικανότερο στην διοίκηση μιας σχολικής μονάδας 12 από τους 101 

συμμετέχοντες απάντησαν ότι πιστεύουν ότι είναι ικανότερος ο άνδρας εκπαιδευτικός 

στην θέση του διευθυντή , μόλις 1 από τους συμμετέχοντες απάντησε ότι θεωρεί ότι η 

γυναίκα εκπαιδευτικός είναι ικανότερη για αυτή την θέση, ενώ η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων και ειδικότερα οι 88 από τους 101 πιστεύουν ότι και τα δύο φύλα 

είναι εξίσου ικανά. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν με ποίο 

φύλο έχουν αναπτύξει καλύτερη συνεργασία. Από  τους 101 οι  85 απάντησαν ότι 

συνεργάζονται καλύτερα με άνδρες διευθυντές, μόλις 2 απάντησαν με γυναίκα 

διευθύντρια και οι υπόλοιποι 14 συμμετέχοντες απάντησαν ότι συνεργάζονται εξίσου 

καλά και με τα δύο φύλα. Ταυτόχρονα όταν κλήθηκαν να απαντήσουν από ποιο φύλο 

έχουν περισσότερες απαιτήσεις όταν αυτό βρίσκεται σε διευθυντική θέση,  9 από τους 

ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν περισσότερες απαιτήσεις από τον διευθυντή, μόλις 6 

από τη διευθύντρια και οι υπόλοιποι 86 δήλωσαν ότι έχουν τις ίδιες απαιτήσεις και 

στα δύο φύλα.  

    Στη συνέχεια οι ερωτήσεις αναφέρονταν στις πρακτικές διοίκησης σχολικών 

μονάδων που υιοθετεί και εφαρμόζει το κάθε φύλο. Αναλυτικότερα εξετάστηκε το 

ποιος πιστεύουν ότι χρησιμοποιεί πιο συμμετοχικό τρόπο διοίκησης με την 

πλειοψηφία του δείγματος, 87 στον αριθμό να απαντάει ότι κάτι τέτοιο δεν εξαρτάται 

από το φύλο αλλά από τις προσωπικές ικανότητες του καθενός. Παραδόξως 10 

συμμετέχοντες θεώρησαν ότι η διευθύντρια διοικεί με έναν πιο συμμετοχικό τρόπο, 

ενώ 4 συμμετέχοντες θεωρούν ότι μια τέτοια πρακτική είναι προνόμιο του ανδρικού 

φύλου.  Η επόμενη ερώτηση εξετάζει ποιο φύλο ασχολείται περισσότερο με  τα 

προσωπικά προβλήματα των μαθητών. Στις απαντήσεις βλέπουμε ότι και πάλι η 
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γενική άποψη, δηλαδή οι 88 των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι μια τέτοια τακτική 

διοίκησης δεν εξαρτάται από το φύλο, αντίθετα 9 από τους συμμετέχοντες θεωρούν 

πως η γυναίκα διευθύντρια ασχολείται παραπάνω με αυτό το θέμα, ενώ 4 πιστεύουν 

ότι μια τέτοια πρακτική είναι ανδρικό χαρακτηριστικό συμπεριφοράς.  

   Το ερωτηματολόγιο συνεχίζεται με την εξής ερώτηση: «Ποιο από τα δύο φύλα 

πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη αυτοκυριαρχία»; Παρόμοια και σε αυτήν την ερώτηση 

ο μεγαλύτερος αριθμός των συμμετεχόντων, δηλαδή οι 77 από τους 101, πιστεύουν 

ότι το χαρακτηριστικό της αυτοκυριαρχίας δεν σχετίζεται με το φύλο αλλά με τον 

χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Σε αντίθεση με αυτόν τον αριθμό 21 συμμετέχοντες 

πιστεύουν ότι οι άνδρες διευθυντές έχουν περισσότερη αυτοκυριαρχία από ό,τι οι 

γυναίκες- παρόλο που 3 από τους συμμετέχοντες διαφωνούν σε αυτήν την άποψη 

υποστηρίζοντας πως οι  διευθύντριες έχουν περισσότερο ανεπτυγμένο το αίσθημα της 

αυτοκυριαρχίας. Έπειτα από αυτήν την ερώτηση εξετάζεται το ποιο από τα δύο φύλα 

επιδιώκει περισσότερο την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Όμοια με την παραπάνω αναλογία 79 

συμμετέχοντες απάντησαν ότι μια τέτοια τακτική διοίκησης δεν ενέχεται στα 

χαρακτηριστικά των δύο φύλων αλλά στον χαρακτήρα του εκάστοτε διευθυντικού 

προσώπου. Αφενός όμως από την μία πλευρά 13 από τους συμμετέχοντες απάντησαν 

ότι μια τέτοια πρακτική είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανδρών και αφετέρου 9 

από τους ερωτηθέντες απάντησαν ότι είναι χαρακτηριστικό των γυναικών.  

   Συνεχίζοντας στόχος του ερωτηματολογίου είναι να εξετάσει με τις επόμενες τρείς 

ερωτήσεις ποιο από τα δύο φύλα είναι πιο αυταρχικό, πιο απαιτητικό και πιο 

συναισθηματικό κατά την διάρκεια της διοικητικής του πορείας. Αναλυτικότερα 69 

από τους εκπαιδευτικούς υποστηρίζουν ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

αυταρχισμού δεν εξαρτάται από το  φύλο, 15 από αυτούς πιστεύουν  ότι η γυναίκα 

διευθύντρια είναι πιο αυταρχική από τον άνδρα, παράλληλα ακριβώς την αντίθετη 

άποψη (ότι δηλαδή ο άνδρας διευθυντής είναι πιο αυταρχικός από ό,τι η γυναίκα) 

υποστηρίζουν 17 συμμετέχοντες. Συνεχίζοντας 76 εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν 

εξαρτάται από το φύλο το πόσο διακατέχονται από το απαιτητικό γνώρισμα τα 

διευθυντικά στελέχη παρόλο που 12 από τους αυτούς κρίνουν πως οι γυναίκες είναι 

πιο απαιτητικές από τους άνδρες ενώ  13 πιστεύουν ότι οι άνδρες διευθυντές είναι πιο 

απαιτητικοί. Ολοκληρώνοντας αυτό το κομμάτι των πρακτικών διοίκησης 70 από 

τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι το φύλο του 

διευθυντή δεν καθορίζει το πόσο συναισθηματικός είναι ο ίδιος αλλά αποτελεί 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του χαρακτηριστικό του. Την ίδια στιγμή 25 εκπαιδευτικοί 

θεωρούν την γυναίκα διευθύντρια πιο συναισθηματική από τον άνδρα, ενώ 6 

εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη,  δηλαδή το ανδρικό φύλο είναι πιο 

ευαίσθητο έναντι του γυναικείου.   

   Το ερωτηματολόγιο ολοκληρώνεται με δύο ερωτήματα τα οποία εξετάζουν τις 

τάσεις και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα σχετικά 

με τους λόγους διαμόρφωσης της συνθήκης υπό-εκπροσώπησης του γυναικείου 

φύλου στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Η πρώτη αναφέρει ως πιθανούς λόγους 
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διαμόρφωσης αυτής της προβληματικής κατάστασης τις οικογενειακές υποχρεώσεις, 

την αποφυγή υπηρεσιακών ευθυνών, το ‘’ανδρικό κατεστημένο’’, την ύπαρξη άλλων 

ενδιαφερόντων ή κάτι άλλο, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο επιλογής κάποιου 

άλλου λόγου που μπορεί να έχουν σκεφτεί ή να έχουν εντοπίσει οι εκπαιδευτικοί. 

Αναλυτικότερα όπως βλέπουμε και στο παραπάνω γράφημα 68 από τους ερωτηθέντες 

πιστεύουν ότι το γυναικείο φύλο αποποιείται  την διευθυντική θέση οικειοθελώς 

λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, 47 πιστεύουν ότι αυτή η κατάσταση συμβαίνει 

προς αποφυγή 

υπηρεσιακών 

ευθυνών και 38 

θεωρούν πως 

σχετίζεται με το 

ανδρικό 

κατεστημένο. Τέλος 

32 από τους 

εκπαιδευτικούς 

αποδίδουν το 

φαινόμενο αυτό στην 

ύπαρξη άλλων 

ενδιαφερόντων ενώ 

10 σε κάποιον άλλον 

λόγο.    

   Η τελευταία ερώτηση απαντήθηκε μόνο από γυναίκες εκπαιδευτικούς με σκοπό να 

εξετάσουμε για ποιο λόγο οι ίδιες αποφεύγουν να επιδιώξουν μια τέτοια θέση. 

Αναλυτικότερα, μόνο 3 απάντησαν ότι θεωρούν την διευθυντική θέση ανδρικό 

προνόμιο, ενώ 56 δεν συμφώνησαν με αυτήν την άποψη. Επιπλέον παρόλο που 35 

απάντησαν πως δεν έχουν προσωπικές φιλοδοξίες για μια τέτοια θέση, καθώς τους 

αρκεί η διδασκαλία, 32 γυναίκες εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν κάτι τέτοιο δίνοντας 

αρνητική απάντηση. Επιπλέον 25 γυναίκες εκπαιδευτικοί απέδωσαν την αποφυγή 

κατάληψης διευθυντικής θέσης στις οικογενειακές υποχρεώσεις τις οποίες έχουν και 

αδυνατούν να αναλάβουν επιπλέον ευθύνες, ενώ την ίδια στιγμή 38 συμμετέχοντες 

διαφώνησαν με αυτήν την άποψη. Ακόμη 50 από τους συμμετέχοντες ανέφεραν πως 

δεν τους αποτρέπει η μεροληπτική στάση των ανδροκρατούμενων συμβουλίων 

επιλογής σε βάρος των γυναικών. Παρόλα αυτά υπήρξαν 9 εκπαιδευτικοί που 

δηλώσαν πως αυτή η μεροληπτική στάση τους αποτρέπει από την κατάληψη μιας 

τέτοιας θέσης. Τέλος, 5 από το σύνολο των εκπαιδευτικών του γυναικείου φύλου 

θεωρούν πως δεν κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να 

αναλάβουν μια τέτοια θέση έναντι των ανδρών συνυποψήφιων τους ενώ οι υπόλοιπες 

53 διαφωνούν με αυτήν την άποψη.    
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αποφυγή υπηρεσιακών ευθυνών

ανδρικό κατεστημένο
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Πίνακας 5 : Λόγοι υπό-εκπροσώπησης  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΣΗ 
 

  Με την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης σε συνδυασμό με την 

ερευνητική προσέγγιση του θέματος προκύπτουν συμπεράσματα βοηθητικά του 

βασικού σκοπού της παρούσας έρευνας, ο οποίος είναι η διερεύνηση των αιτίων του 

φαινομένου της υπό-αντιπροσώπευσης του γυναικείου φύλου στην εκπαιδευτική 

διοίκηση της χώρας μας. Εντούτοις τα ευρήματα της παρούσας έρευνας εξαιτίας του 

μικρού δείγματος δεν μπορούν να γενικευτούν, απεναντίας μπορούν να θεωρηθούν 

ενδεικτικά της κατάστασης στη χώρα και να αποτελέσουν έναυσμα για περαιτέρω 

έρευνα και μελέτη των παραγόντων αυτού του φαινομένου. Ταυτόχρονα παρόλη την 

χρησιμότητα που επιδεικνύουν δεν πρέπει να αγνοείται  ότι υπόκεινται σε 

συγκεκριμένους περιορισμούς και ειδικότερα στον περιορισμό ότι αναφέρονται σε 

ένα μικρό αριθμό γεωγραφικών περιοχών της χώρας μας , με μία μόνο συγκεκριμένη 

μέθοδο έρευνας, αυτή του ερωτηματολογίου γεγονός που μας  αναγκάζει να είμαστε 

επιφυλακτικοί με τις διαπιστώσεις που προέκυψαν καθώς μπορεί να μην είναι 

απόλυτα αντιπροσωπευτικές στο ευρύτερο συνολικό δείγμα της χώρας μας.   

  Από προγενέστερες έρευνες και στατιστικά στοιχεία της χώρας μας αλλά και από το 

ερευνητικό κομμάτι της παρούσας εργασίας έρχεται να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι η 

θέση της γυναίκας στην διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης έχει βελτιωθεί αρκετά 

με την πάροδο του χρόνου ωστόσο τα εμπόδια και οι προκαταλήψεις που έχει να 

διαχειριστεί δεν έχουν ακόμη   εκλείψει εντελώς, δυσκολεύοντας την ανέλιξη της και 

κατευθύνοντας την παρόλη αριθμητική πλειοψηφία έναντι των ανδρών 

εκπαιδευτικών στην υπό-αντιπροσώπευση της στον διοικητικό τομέα.     

  Συγκεκριμένα από την ανάλυση των επιμέρους ευρημάτων προκύπτουν οι 

διαπιστώσεις που ακολουθούν: 

 Μολονότι το γεγονός ότι ο γυναικείος πληθυσμός υπερτερεί σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό έναντι του ανδρικού, στον εκπαιδευτικό τομέα της χώρας μας, 

με ποσοστιαία διαφορά 60% που απαρτίζουν οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έναντι 

40% που συγκροτούν οι άνδρες εκπαιδευτικοί, οι αριθμοί αυτοί 

αντιστρέφονται και ο γυναικείος πληθυσμός υπό-αντιπροσωπεύεται όταν 

γίνεται λόγος για θέσεις διεύθυνσης και υποδιεύθυνσης σχολικών μονάδων. 

 

 Επιπλέον οι ηλικιακές ομάδες, οι οποίες απαρτίζουν το εργατικό δυναμικό της 

χώρας μας στον εκπαιδευτικό τομέα είναι αρκετά υψηλές με χαρακτηριστική 

συγκέντρωση  62,37% στην ανώτατη  ηλικιακή ομάδα των 51 ετών και άνω,  

γεγονός που διαιωνίζει τα παλλαϊκά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις για 

την θέση της γυναίκας στην κοινωνία και ειδικότερα στην διοίκηση της. 

Ταυτόχρονα η παραπάνω συγκέντρωση αποτρέπει την είσοδο στην αγορά 

εργασίας νέων εκπαιδευτικών ανθρώπων με όραμα, όνειρα, διάθεση και 

αντοχές για εργασία που έχουν λάβει πρωτοποριακή εκπαίδευση και 
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κατάρτιση ως προς το περιεχόμενο της ειδίκευσης τους, γεγονός που τους 

απεγκλωβίζει από τις παραδοσιακές στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο των 

διευθυντών. 

 

 Την ίδια στιγμή η ικανότητα διοίκησης των διευθυντών και των διευθυντριών 

δεν αποδίδεται στο φύλο του εκπαιδευτικού αλλά στο χαρακτήρα του, στην 

εκπαίδευση, στην περαιτέρω κατάρτιση που έχει λάβει και κυρίως στις 

προσωπικές του δυνατότητες. Ωστόσο στον τομέα της συνεργασίας 85 

συμμετέχοντες από τους 101 διατύπωσαν την προτίμηση τους στο ανδρικό 

φύλο καθώς πιστεύουν ότι συνεργάζονται καλύτερα με αυτό. Έτσι διατηρείτε 

η άποψη ότι η καταλληλότητα για την διεκπεραίωση διοικητικών ζητημάτων   

καθορίζεται από το φύλο του διευθυντή ή της διευθύντριας.  

 

 Αξιοπρόσεκτο αποτελεί το γεγονός πως κάτω από το πρίσμα μιας γενικότερης 

θεώρησης για το ποίοι είναι οι λόγοι για τους οποίους διαμορφώνεται η 

συνθήκη υπό- εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης αυτοί συγκροτούνται στην άποψη πως κάτι τέτοιο συμβαίνει 

εξαιτίας των οικογενειακών υποχρεώσεων που έχουν κληθεί να 

διεκπεραιώσουν οι γυναίκες σε συνδυασμό με την αποφυγή υπηρεσιακών που 

πιθανώς να τους επιταχθούν σε περίπτωση ανάληψης μας τέτοιας θέσης. Από 

την άλλη πλευρά το μεγαλύτερο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού θεωρούν 

πως διακατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για αυτή 

την θέση αλλά αποφεύγουν να την αναλάβουν  καθώς τους αρκεί η 

διδασκαλία και δεν επιθυμούν να χάσουν αυτήν την ιδιότητα- ικανότητα.   

  Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαίωσαν την ήδη γνωστή 

πραγματικότητα που επικρατεί στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο για τα 

ποσοστά εκπροσώπησης των γυναικών και στο εκπαιδευτικό αλλά και στο διοικητικό 

τομέα, όσο και για τις αιτίες και τις παραμέτρους που διαμορφώνουν τις βαθιά 

ριζωμένες κοινωνικές αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων. Προφανώς αυτές 

οι βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις δεν εξαλείφονται μόνο με νομοθετικές μεταρρυθμίσεις 

αλλά χρειάζεται ένας ευρύτερος ιδεολογικός επαναπροσδιορισμός της κοινωνίας μας 

που αφορά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε φύλου. Ένας τέτοιος 

επαναπροσδιορισμός δύναται να ξεκινήσει μέσα από τον εκπαιδευτικό θεσμό και 

ειδικότερα μέσα από την συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών οι οποίοι και αυτοί 

με την σειρά τους θα προωθήσουν την ιδεολογία της ισότητας των δύο φύλων μέσα 

από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με θέματα 

ίσων ευκαιριών και προώθησης ατομικών και κοινωνικών συνεπειών από την 

περιθωριοποίηση του γυναίκειου φύλου, προσαρμοσμένα κάθε φορά στο μαθησιακό 

επίπεδο της εκάστοτε σχολικής τάξης.    
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  Επιπλέον πέρα από τα πλαίσια του σχολικού θεσμού αυτή η περιθωριοποίηση 

συνεπάγει την άνιση και ανακριβής διανομή του εργατικού δυναμικού της χώρας μας 

με συνέπεια την προβληματική παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της. Τα εμπόδια 

που αντιμετωπίζει ο γυναικείος πληθυσμός   και περιορίζουν την προαγωγή του σε 

ανώτερες θέσεις και την επαγγελματική του σταδιοδρομία και ανέλιξη, επιφέρουν 

απόρριψη ενός σημαντικού εργατικού δυναμικού που έχει αναπτυχθεί στα 

πανεπιστήμια μας με άμεση συνέπεια να υποτιμούμε σημαντικό κομμάτι του 

ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής κατάρτισης που διαμόρφωσε η εκπαιδευτική 

κοινότητα της χώρας μας. Η παραπάνω ανεπαρκής αξιοποίηση του εν λόγω 

ανθρωπίνου κεφαλαίου αποδυναμώνει το δυνητικό πλεονέκτημα της 

επιχειρηματικότητας της χώρας μας αλλά και το πλεονέκτημα της συνολικής 

οικονομικής ανάπτυξης της. 

  Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε πως για όλους τους προαναφερθέντες λόγους θα 

πρέπει να δεσμεύονται ικανές θέσεις εργασίας αλλά και επαρκή οικονομικά κονδύλια 

για την επίτευξη αριθμητικής ισορροπίας μεταξύ ανδρών και γυναικών με άμεση 

συνέπεια την μετατροπή της πρόσληψης των γυναικών, ιδιαίτερα στις ανώτερες 

θέσεις εργασίας από μια φαινομενική σε μια ενεργητική διαδικασία που επιτελεί η 

χώρα μας.  

  Ταυτόχρονα η συνεργασία σε συλλογικό επίπεδο είναι άκρως σημαντική αλλά δεν 

πρέπει να λησμονούμε και την προσωπική επιδίωξη της κάθε γυναίκας ξεχωριστά σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο προκειμένου να διαπεράσει οποιοδήποτε τυχόν 

εμπόδιο την περιορίζει να ανέλθει επαγγελματικά, είτε αυτό ονομάζεται 

οικογενειακές υποχρεώσεις, είτε ανδρικό κατεστημένο, είτε χαμηλή αυτοπεποίθηση, 

είτε έλλειψη φιλοδοξίας και κινήτρων εξέλιξης. Διότι όπως αναφέρει και Ελίζα 

Βοζεμπεργκ, μέλος της επιτροπής δικαιωμάτων των γυναικών στο ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο, σύμφωνα με εισήγηση της : «Όσον αφορά την επίλυση του 

προβλήματος της γυάλινης οροφής που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, είναι σημαντικό 

να επισημανθεί ότι η γυάλινη οροφή δεν είναι τίποτα άλλο παρά γυάλινη.»  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» 

Με την ανάπτυξη των κοινωνιών η θεσμική κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων στο κοινωνικό 

πλαίσιο, γενικότερα, αλλά και στο εκπαιδευτικό σύστημα, ειδικότερα είναι αδιαμφισβήτητη. Σκοπός 

του παρόντος ερωτηματολογίου είναι να διερευνήσει εάν το φύλο είναι παράγοντας 

διαφοροποίησης στην άσκηση διοίκησης στα ελληνικά σχολεία, αλλά και τα αίτια υπο-

εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου σε αυτές τις θέσεις. Η συγκεκριμένη έρευνα γίνεται στο 

πλαίσιο της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας με τίτλο «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ», 

υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις καθώς εκείνο που μας 

απασχολεί είναι η προσωπική σας γνώμη. Παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν και 

προσπαθήστε να είστε όσο πιο ειλικρινείς μπορείτε. Οι απόψεις σας θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς , γι’ αυτό και το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Η 

έρευνα αυτή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη δική σας βοήθεια και συνεργασία, για την οποία σας 

ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων .  

Η Φοιτήτρια 

Μορφίδου Χριστίνα  

xristinamorfidoy@gmail.com 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ; (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 

 

 ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ 

 ΤΟ «ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ» 

 Η ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΙΦΕΡΟΝΤΩΝ 

 ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ 

Η  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ  ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ  

12. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΞΑΤΕ   Ή  ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ;                                 
(ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΘΕΩΡΩ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ    

ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ, ΜΟΥ ΑΡΚΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ   

ΕΧΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 
ΑΝΑΛΑΒΩ ΑΛΛΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 

  

ΜΕ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ Η ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

  

ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
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