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                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Ο ρόλος του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας είναι αδιαμφισβήτητης σηµασίας τόσο 

για την ίδια την εκπαιδευτική μονάδα όσο και για ολόκληρο το σχολικό σύστημα. Η 

θέση του είναι ιδιαίτερα σηµαντική και ταυτόχρονα απαιτητική. Είναι επίσης γενικά 

παραδεκτό, ότι η αποτελεσματικότητα της διοίκησης ενός εκπαιδευτικού οργανισμού 

επηρεάζει, όπως και σε κάθε άλλο οργανισµό, τη λειτουργία και ανάπτυξή του. Αυτός 

είναι και ο λόγος που ο τρόπος µε τον οποίο επιλέγονται οι διευθυντές των σχολικών 

μονάδων παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.       

 Σήµερα, το ζήτηµα της επιλογής των διευθυντών, αναδεικνύεται σ’ ένα από τα 

φλέγοντα της εκπαίδευσης, λόγω των ταχύρυθμων αλλαγών που συμβαίνουν στο πεδίο 

της εκπαίδευσης. Ο παραδοσιακός ρόλος του διευθυντή-διαχειριστή-γραφειοκράτη έχει 

εξαλειφθεί ως αναποτελεσματικός και τη θέση του καταλαμβάνει ένα σύνθετο πλέγµα 

από καθήκοντα και ρόλους, ρητά ή άρρητα διατυπωμένους,  που προκύπτουν από τα 

νέα δεδομένα: διαχείριση της αλλαγής, αξιολόγηση, παρακίνηση, αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα, επίτευξη στόχων, αναπτυξιακό προγραμματισμό, οργάνωση, 

συμβουλευτική υποστήριξη, συμμετοχική δραστηριοποίηση, διοίκηση και διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναµικού και πολλά άλλα. 

 Όλα τα παραπάνω απαιτούν ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένας διευθυντής για να 

αντεπεξέλθει στη νέα  πραγματικότητα. Το ερώτηµα λοιπόν που προκύπτει και το οποίο 

διερευνά  η εργασία αυτή, είναι το ποια προσόντα πρέπει να έχει τελικά ένας σχολικός 

ηγέτης και με ποια κριτήρια επιλέγονται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από τη βιβλιογραφική διερεύνηση του θέµατος και 

τα συμπεράσματα της έρευνας, αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο  και τη διαδικασία 

επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων και τα προσόντα που πρέπει να 

συγκεντρώνει κάποιος για να αναλάβει το αξίωμα της ηγεσίας. 

           

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: επιλογή διευθυντών, ηγεσία, κριτήρια, αναγκαιότητα, προσόντα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Αυτή η εργασία  αποτελεί μια από τις σημαντικότερες στιγμές κατά τη φοίτηση μου 

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Φλώρινας. Αποτελεί μια εργασία 

έρευνας και καταγραφής, μέσα από την οποία γίνεται προσπάθεια να περιγραφούν 

αναλυτικά τα κριτήρια και ο τρόπος που επιλέγονται οι σχολικοί ηγέτες. 

 Η επιλογή του θέματος της πτυχιακής εργασίας, επιλέχθηκε σε συνεννόηση με τον 

επόπτη καθηγητή μου κ. Γεώργιο Ιορδανίδη, τον οποίο και θέλω να ευχαριστήσω 

ιδιαιτέρως για την ευκαιρία που μου έδωσε, αλλά και για την βοήθεια που μου παρείχε 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διεκπεραίωσης της εργασίας. 

  Το θέμα που επιλέχθηκε, ήταν ένα θέμα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον από την αρχή 

και θέλησα να το εξετάσω-ερευνήσω σε βάθος. Η έρευνα των προσόντων και των 

πολύπλευρων καθηκόντων των διευθυντών σχολικής μονάδας, καθώς και ο τρόπος 

επιλογής των κατάλληλων σχολικών ηγετών αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα στη σημερινή 

εποχή και με ενδιαφέρει και εμένα προσωπικά. Για τους παραπάνω λόγους ασχολήθηκα 

και ερεύνησα αυτό το θέμα στην πτυχιακή μου εργασία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τα 

σχολεία παραμένει επιτακτική περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά. Ο λόγος έγκειται 

στους πολλαπλούς στόχους που έχει να εκπληρώσει το σύγχρονο σχολείο μέσα και στο 

πλαίσιο των αιτημάτων που θέτει πλέον η παγκοσμιοποιημένη αγορά και η κοινωνία της 

γνώσης. Κατά συνέπεια, η σύνθετη λειτουργία του σύγχρονου σχολείου απαιτεί και 

αποτελεσματική διοίκηση, που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από αντίστοιχα 

αποτελεσματικούς διευθυντές. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η επιστήμη της 

εκπαιδευτικής διοίκησης εμφανίζει αξιοσημείωτη εξέλιξη στην εποχή μας όχι μόνο 

διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα 

 Στο πρώτο μέρος, η φιλοδοξία της εργασίας αυτής είναι να καλυφθούν όσο δυνατόν 

περισσότερες πτυχές των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων ενός σχολικού ηγέτη 

υπάρχουν. Στόχος είναι να παρατεθούν όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τον 

τρόπο με τον οποίο οφείλει ένας διευθυντής να διοικεί μια σχολική μονάδα, τα κριτήρια 

που πρέπει να πληρεί και τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί.  

 Για να μπορέσω να αντιληφθώ καλύτερα την εξέλιξη των διευθυντών και το πέρασμα 

από τον παραδοσιακό διευθυντή στο σύγχρονο σχολικό ηγέτη, έκανα μια αναδρομή 

στους νόμους τις τελευταίας εικοσαετίας και εντόπισα τις αλλαγές που έχουν γίνει. Τα 

τελευταία είκοσι χρόνια τα πράγματα θα λέγαμε πως ήταν ρευστά και οι νόμοι άλλαζαν 

σε μικρό χρονικό διάστημα, οι απαιτήσεις αυξάνονταν, τα κριτήρια για να καλυφθούν οι 

θέσεις των διευθυντών γίνονταν συνθετότερα και πολυπλοκότερα. Έτσι, θα λέγαμε πως 

μέσα στα χρόνια περάσαμε στους σύγχρονους σχολικούς ηγέτες, οι οποίοι έχουν 

μεγαλύτερες υποχρεώσεις και περισσότερες γνώσεις. Συγκεκριμένα, επικεντρώθηκα και 

ανέπτυξα όλη την εργασία με βάση τον Ν3848/10. Σύμφωνα με αυτό τον νόμο 

παραθέτω τα προσόντα και τις υποχρεώσεις που έχει ο σύγχρονος διευθυντής, αλλά και 

τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί για να καλύψει κάποιος την θέση αυτή.   

 Στο δεύτερο μέρος της πτυχιακής εργασίας έγινε η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. 

Πιο συγκεκριμένα παρατίθενται οι πίνακες μοριοδότησης των διευθυντών σχολικής 

μονάδας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Δυτική Περιφέρεια Μακεδονίας 

(Γρεβενά, Κοζάνη, Φλώρινα και Καστοριά). Τα ερωτήματα που θα πρέπει να 
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απαντηθούν και που προέκυψαν ήταν τα εξής: τελικά ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο 

επιλέγονται οι διευθυντές σήμερα, οι περισσότεροι διευθυντές είναι άντρες ή γυναίκες 

και αν αυτοί που διοικούν τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τα 

προσόντα που αναδεικνύουν τον σύγχρονο διευθυντή- ηγέτη και ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις τις σύγχρονης κοινωνίας. 
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ΜΕΡΟΣ 1
o 

-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Κεφάλαιο 1
Ο 

:Διοίκηση- Μάνατζμεντ
 

1.1 Εννοιολογικές  Αποσαφηνίσεις  των Όρων Διοίκηση-Μάνατζμεντ 

   Επειδή η λέξη «διοίκηση» είναι σε τόσο συχνή και ευρεία χρήση, αναφορικά µε την 

ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας κοινωνικών οργανισµών, η εννοιολογική της εμβάθυνση 

είναι αναγκαία, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη εξέτασή της. Για αυτό και 

παρουσιάζουμε παρακάτω μερικές διαφορετικές ερμηνείες της λέξης:         

 Ετυμολογικά ο όρος «διοίκηση» προέρχεται από το ρήµα διοικώ που σηµαίνει 

«φροντίζω τα του οίκου µου» και κατ’ επέκταση «διευθύνω», «διαχειρίζομαι» 

και «ρυθμίζω συλλογικές υποθέσεις». Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, 

χρησιμοποιείται ο όρος management που προέρχεται από το ρήµα manage και 

σηµαίνει «καταφέρνω», «Διευθύνω», «∆ιοικώ», «∆ιαχειρίζοµαι». Οι  Ανδρέου 

και Παπακωνσταντίνου (1994, σελ. 83) αναφέρουν ότι, «ο όρος management, 

µμεταφράζεται και χρησιμοποιείται, άλλοτε ως ∆ιοίκηση και άλλοτε ως 

Οργάνωση».  

 Η Πετρίδου (1998) αναφέρει ότι, στην ελληνική γλώσσα,  πολλές φορές ο όρος 

«∆ιοίκηση» (management) θεωρείται συνώνυμος του όρου «∆ιεύθυνση» 

(administration), επισημαίνοντας η ίδια, ότι η ∆ιοίκηση είναι ευρύτερη έννοια 

της Διεύθυνσης.  

 Υπάρχουν κι εκείνοι που εκλαμβάνουν τον όρο «administration» ως μέρος του 

«management», ενώ άλλοι επιστήμονες ισχυρίζονται ακριβώς το αντίθετο. Στην 

ελληνική δε βιβλιογραφία, ο όρος «administration» μεταφράζεται άλλοτε ως 

διεύθυνση (όπως η Πετρίδου, 1998) και άλλοτε ως διοίκηση (όπως ο Σαΐτης, 

2000).  
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1.2 Ορισμός Διοίκησης-Μάνατζμεντ 

  Σύμφωνα με τον Σαΐτη, (2001, σελ.92), το μάνατζμεντ είναι η σημαντικότερη περιοχή 

της ανθρώπινης δραστηριότητας και αποτελεί τη βασική λειτουργία σε οποιαδήποτε 

οργάνωση, της οποίας η ύπαρξη βασίζεται στη συνεργασία δύο ή περισσοτέρων 

ανθρώπων. Όπως όµως αναφέρει ο Κουτούζης (1999), δεν υπάρχει ένας «σωστός» ή 

κοινά αποδεκτός ορισµός της διοίκησης. Αυτό συμβαίνει γιατί το πεδίο εφαρμογών του 

ό- ρου είναι ευρύτατο κι έτσι, ανάλογα µε το χώρο εφαρμογής, δίνονται και 

διαφορετικοί ορισμοί. Εμείς παραθέτουμε τους εξής:  

   Η διοίκηση είτε στον εκπαιδευτικό χώρο είτε αλλού σχετίζεται βασικά με την 

πραγματοποίηση στόχων μέσω της συνεργασίας (Σαΐτης, 2008: 34). 

   Ο Σαΐτης (2000) και ο Καμπουρίδης (2002) επισημαίνουν ότι η διοίκηση είναι ένα 

επιστημονικά προσδιορισμένο σύστημα κανόνων βάσει του οποίου λειτουργούν 

προγραμματισμένα οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι του οργανισμού για την υλοποίηση 

των στόχων του, προς την κατεύθυνση της ενσυνείδητης δράσης, για όσο το δυνατόν 

μεγιστοποίηση των προσπαθειών, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

και ποιότητα μέσω της παρότρυνσης και της παρώθησης (Δαράκη, 2007: 25).  

  «∆ιοίκηση είναι η προγραμματισμένη, αποτελεσματική χρησιμοποίηση υλικών και 

μέσων κι η καθοδήγηση και ο έλεγχος των προσπαθειών οµάδας ατόµων για την 

επίτευξη κοινού σκοπού» (∆ήµου 1999, σελ. 26) «∆ιοίκηση σηµαίνει πετυχαίνω 

συγκεκριμένους στόχους µέσω της σωστής καθοδήγησης και υποκίνησης του 

ανθρώπινου δυναµικού» (Σαΐτης 2000, σελ. 23).  

 «∆ιοίκηση σηµαίνει ορθολογικός συνδυασμός των διαφόρων δραστηριοτήτων που 

περικλείει η συνεργατική προσπάθεια μέσα σε µια οργάνωση, η οποία έχει σχεδιαστεί 

για να υπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς» (Παπαδόπουλος 1996, σελ. 54).  
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1.3 Λειτουργίες –Βασικά Χαρακτηριστικά Διοίκησης-Μάνατζμεντ 

  « Όσο αφορά τον αριθμό των λειτουργιών ή των καθηκόντων ενός διοικητικού 

στελέχους, υπάρχει διαφωνία μεταξύ των θεωρητικών της οργανωτικής επιστήμης( 

Χυτήρης, 2006)». Έτσι, κάποιοι συγγραφείς, αναφέρονται σε τέσσερις λειτουργίες, ενώ 

άλλοι σε πέντε λειτουργίες.  

  Κατά τον H. Fayol η «διοίκηση» ορίζεται ως μια «λειτουργική διαδικασία που 

περιλαμβάνει πέντε επιμέρους ενέργειες: τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη 

διεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο» (Σαΐτης, 2008: 33).  

  Στο βιβλίο του, ο Σαΐτης (2012, σελ.28), παρουσιάζει πέντε λειτουργίες και όχι 

τέσσερις. Στις προηγούμενες τέσσερις λειτουργίες (προγραμματισμός, οργάνωση, 

διεύθυνση και έλεγχος),  προσθέτει μια ακόμη, την λήψη αποφάσεων. 

   Επειδή λοιπόν, δεν υπάρχει συμφωνία, μεταξύ των συγγραφέων θα παρουσιάσουμε τις 

τέσσερις λειτουργίες από τις πέντε, γιατί: 1) η λήψη αποφάσεων εµπλέκεται σε όλες τις 

άλλες διοικητικές δραστηριότητες, οπότε δεν η λήψη αποφάσεων εµπλέκεται σε όλες τις 

άλλες διοικητικές δραστηριότητες, οπότε δεν μπορεί  να θεωρηθεί ως ξεχωριστή 

λειτουργία, μπορεί  να θεωρηθεί ως ξε- χωριστή λειτουργία και 2) γιατί σε αυτές τις 

τέσσερις λειτουργίες, οι περισσότεροι συγγραφείς τις αποδέχονται και τις 

χρησιμοποιούν στις έρευνές τους και στα βιβλία τους.  Έτσι, ξεκινάμε να 

παρουσιάζουμε τις τέσσερις βασικές λειτουργίες της διοίκησης:   

 Ο προγραμματισμός (planning) είναι η διαδικασία πρόβλεψης του μέλλοντος, 

(Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου 1994).. Αποτελεί την λειτουργία κατά την 

οποία καθορίζονται οι στόχοι και επιλέγονται τα μέσα και η πορεία δράσης για 

την επίτευξή τους. Γενικά, η έννοια του προγραμματισμού αναφέρεται σε 

σύνολο ενεργειών, οι οποίες προσδιορίζουν την μελλοντική δράση. Η ευθύνη 

της διοίκησης στο στάδιο αυτό, είναι να προπαρασκευάσει τον οργανισµό, 

προκειμένου να προσαρμοστούν έγκαιρα οι αρχικοί στόχοι, µε σκοπό να 

αποφευχθούν καθυστερήσεις και σπατάλες, τόσο σε χρήµα, όσο και σε χρόνο 

αλλά και σε ανθρώπινη θυσία (Σαΐτης, 2005). Με άλλα λόγια προγραμματισμός 
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σηµαίνει τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πού θα γίνει, ποιος θα το κάνει. (Βελισσαρίου 

2000, σελ 47). Ο προγραμματισμός συνδέεται µε τρεις ενότητες ενεργειών: 1) 

καθορισµό αντικειµενικών σκοπών 2) καθορισµό πολιτικής  και 3) κατάστρωση 

λεπτοµερών προγραµµάτων (∆ήµου 1999).  

  Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον Σαΐτη (2012, σελ. 29), κάθε διοίκηση, πρέπει να 

έχει ως αρχικό μέλημα τον καθορισμό των αντικειμενικών σκοπών της οργάνωσης, 

έπειτα να καταρτίζει ορθολογικό πρόγραμμα δράσης, και τέλος να προσαρμόζει το 

πρόγραμμα αυτό στις τυχόν μεταβαλλόμενες καταστάσεις.  

 

 Η οργάνωση(organizing) ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά µε τον συντονισµό 

επί καθημερινής βάσης των ανθρώπων των μέσων, των πρώτων υλών κ.λπ. µε 

σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων (Φαναριώτης,1995, σελ 58).  

   Σύμφωνα µε το Σαΐτη (2005) «η διοικητική αυτή δραστηριότητα περιλαμβάνει τη 

καθιέρωση μιας επίσημης δοµής που ορίζει τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει και από 

ποιόν».  

    Ο ίδιος αναφέρει και τα κυριότερα στοιχεία της λειτουργίας αυτής, που είναι:  

1. η δημιουργία μιας επίσημης δοµής ρόλων µέσω του καταµερισµού του έργου σε 

επιµέρους δραστηριότητες   

2. η καθιέρωση γραµµών εξουσίας-ευθύνης και επικοινωνίας 

3. η στελέχωση των θέσεων που δημιουργούνται από την οργανωτική δοµή  

4. η ανάθεση της αναγκαίας εξουσίας στους υπεύθυνους των τµηµάτων ή τοµέων 

για να μπορέσουν να εκτελέσουν την αποστολή τους. 

    Στην οργάνωση μπορεί να προστεθεί και το στοιχείο της αξιολόγησης του 

υπάρχοντος συστήµατος µε σκοπό την ανατροφοδότηση (Κουτούζης 1999). Στον χώρο 

της σχολικής μονάδας, η οργάνωση, ως λειτουργία του διευθυντή, θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει, την κατανομή του διδακτικού υλικού και εξωδιδακτικού έργου μεταξύ 

του εκπαιδευτικού προσωπικού. Με την δραστηριότητα αυτή ο διευθυντής μπορεί να 

πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αφού ο ορθολογικός καταμερισμός εργασίας 

περιορίζει τις συγκρούσεις στο εργασιακό περιβάλλον του οργανισμού (Σαΐτης 2012, 

σελ.30).    
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 Διεύθυνση(directing). Σκοπός της διεύθυνσης είναι να καθοδηγήσει την 

συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναµικού µε απώτερο στόχο την υλοποίηση των 

προγραμμάτων που τίθενται. Μια από τις εργασίες του manager είναι κυρίως η 

καθοδήγηση η οποία αφορά µια διαδικασία επηρεασμού της συμπεριφοράς των 

εργαζομένων µε σκοπό την επίτευξη κάποιων επιθυμητών στόχων (Κουτούζης, 

1999α σελ 140). Ο Κουτούζης (1999), ταυτίζει την διεύθυνση µε την 

καθοδήγηση και την ηγεσία. 

    Ο Φαναριώτης (1995, σελ. 50), τονίζει ότι «η διευθυντική λειτουργία, αποσκοπεί στη 

δημιουργία τέτοιου κλίµατος, μέσα στο οποίο το άτοµο θα ικανοποιεί κατά τον 

καλύτερο τρόπο τους στόχους και τις επιδιώξεις του, εργαζόμενο για την επίτευξη των 

στόχων του οργανισµού».  

 

 Ο έλεγχος(controlling) αποτελεί την τελευταία λειτουργία της διοίκησης. Ο 

έλεγχος θα πρέπει να είναι µια συνεχής διαδικασία, η οποία θα λαµβάνει χώρα 

σε κάθε στάδιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. (Porter, & Lower,1980:58. 

Για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τους συγγραφείς, (Κουτούζης ό.π,  Τζωρτζάκης 

και Τζωρτζάκη 1998, Φαναριώτης 1995):  

 

1. καθορίζονται πρότυπα απόδοσης 

2. μετριέται η απόδοση    

3. συγκρίνεται η απόδοση µε τα πρότυπα   

4.  γίνεται ανατροφοδότηση ώστε να αναληφθούν διορθωτικές ενέργειες. 

  

Ο έλεγχος, σύμφωνα με τον Σαΐτη (2012, σελ.31), επειδή εφαρμόζεται σε ανθρώπους, 

σε πράξεις, πράγματα και σε όλες τις βαθμίδες, έχει τριπλή αποστολή :  

 Να αναφέρεται στην εκάστοτε εκτίμηση της υφισταμένης κατάστασης του 

οργανισμού (κανονική). 

 Να συνεπάγεται κυρώσεις ή επιβραβεύσεις, ανάλογα με τις αποκλίσεις μεταξύ 

προβλέψεων, πραγματοποιήσεων και αιτιών(κυρωτική).  
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 Τέλος, να συνίσταται στη λήψη τέτοιων μέτρων που να συμβάλλουν στην 

περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας(δημιουργική). 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι, η ικανοποιητική λειτουργία του ελέγχου απαιτεί ακριβή 

προγραμματισμό, τέλεια οργάνωση και άριστη διεύθυνση. 
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Κεφάλαιο 2
Ο

: Οργανωτική Θεωρία και Σχεδιασμός 
 

2.1 Τι Σημαίνει «Οργάνωση» 

  Ο όρος "οργάνωση" χρησιμοποιείται στην ελληνική γλώσσα για να περιγράψει ένα 

χαρακτηριστικό ή μια ιδιότητα που διακρίνει ή διαθέτει ένας οργανισμός (π.χ. σχολείο, 

νοσοκομείο, κόμμα), μια επιχείρηση, μια ομάδα ατόμων ή μια ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Ο όρος οργάνωση, ετυμολογικά, προέρχεται από το ρήμα οργανώνω 

«τακτοποιώ τα μέρη ενός συνόλου, ώστε να λειτουργεί κανονικά και αποτελεσματικά, 

συγκροτώ την οργάνωση» και σημαίνει «κατάλληλη διάταξη των μερών συνόλου, ώστε 

να λειτουργεί κανονικά και αποτελεσματικά» (Ανδρέου-Παπακωνσταντίνου, 1994: 84).    

  Η λέξη «οργάνωση» στην καθημερινή ζωή έχει πολλές σημασίες : 

 Ως ενέργεια ή λειτουργία, που δηλώνει τη δραστηριότητα της οργάνωσης και 

της ρύθμισης της λειτουργίας ενός συστήματος ή συνόλου ανθρώπων που 

επιδιώκουν ένα στόχο. Με την έννοια αυτή η οργάνωση είναι ρυθμιστική 

(Ανδρέου- Παπακωσταντίνου, 1994, σελ.87-88; Σαΐτης, 2008, σελ. 155-156). Η 

ρύθμιση μπορεί να αναφέρεται στις σχέσεις μιας ομάδας ανθρώπων που 

επιδιώκουν κοινούς σκοπούς και στο καθορισμό και την παραχώρηση ευθύνης 

και εξουσίας μεταξύ των μελών  αυτής (Σαΐτης, 2012, σελ.165). Μπορεί, επίσης, 

να περιλαμβάνει την ορθολογική οργάνωση των δομών, της ροής των 

πληροφοριών, των μέσων, ώστε να υπάρχει ισορροπία στο σύστημα (Ανδρέου-

Παπακωνσταντίνου, 1994, σελ.87-88, Σαΐτης, 2008, σελ. 155-156).  Και στις δύο 

περιπτώσεις η οργάνωση αποτελεί μια από τις βασικές λειτουργίες της 

διοίκησης. 

 

 Ως το αποτέλεσμα της διαδικασίας της οργάνωσης, όπως είναι η κατάρτιση ενός 

οργανογράμματος, για τη διευθέτηση και τη συσχέτιση των καθηκόντων μεταξύ 

των διαφόρων θέσεων εργασίας (Ανδρέου Παπακωνσταντίνου, 1994, σελ.87-88, 

Σαΐτης, 2008, σελ. 155-156). Άρα, όταν λέμε ότι ένα σχολείο ή ένα νοσοκομείο 

οργανώθηκε, συνήθως εννοούμε ότι καταρτίστηκε και εφαρμόστηκε κάποιο 

οργανόγραμμα, ώστε :οι εργασίες στα καθήκοντα ενός εργαζομένου και στα 

καθήκοντα άλλων να αποσαφηνιστούν κ.λπ. (Παναγιωτόπουλος 1997, Πετρίδου 

1998, Τσούκας 2004, Κέφης 2005, Σαΐτη και Σαΐτης 2011).  
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 Ως οργανισμός και ως οντότητα, όπως είναι το σχολείο, το υπουργείο κ.ά., που 

ενεργεί στον κοινωνικό χώρο. Σε κάθε οργανισμό μπορεί κανείς να διακρίνει 

σαφώς τον (τους) αντικειμενικό(ούς) σκοπό(ούς), την οργάνωση ή οργανωτική 

δομή και το έμψυχο υλικό που ενεργοποιεί τον οργανισμό (Ανδρέου- 

Παπακωνσταντίνου, 1994: 87-88; Σαΐτης, 2008: 155-156). 

 

  Με την έννοια της οντότητας οι οργανώσεις έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: 

 Τους ανθρώπους, οι οποίοι διαδραματίζουν το σπουδαιότερο ρόλο για την 

επιτυχία ή την αποτυχία μιας κοινής προσπάθειας και αποτελούν το πλέον 

δυναμικό στοιχείο στον οργανωσιακό χώρο με βούληση, ανάγκες, συνήθειες και 

κίνητρα.  Η οργάνωση είναι ολότητα αποτελούμενη από ανθρώπους (ή ομάδες 

ανθρώπων) οι οποίοι αλληλεπιδρούν (αναπτύσσουν σχέσεις) μεταξύ τους και 

παίζοντας ρόλους αναπτύσσουν δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν στην 

υλοποίηση έργου ή στην επίτευξη αποτελεσμάτων και την ικανοποίηση 

ανθρώπινων αναγκών. 

 Την επιδίωξη αντικειμενικών σκοπών, διότι οι οργανισμοί συγκροτούνται για 

την πραγματοποίηση ορισμένων στόχων. Αναφορικά με τον «αντικειμενικό 

στόχο» μιας οργάνωσης οι συγγραφείς Lawrence P. Και Lorsch J. (1989)  

παρατήρησαν ότι οι ανάγκες ωθούν τους ανθρώπους να δημιουργήσουν 

οργανώσεις. Για αυτό και πολύ μελετητές υποστηρίζουν πως « Συνήθως 

θεωρούμε ότι οι οργανώσεις έχουν σκοπό, αυτό όμως δεν αποτελεί παρά σχήμα 

λόγου. Σκοπούς έχουν οι άνθρωποι, όχι οι οργανώσεις» (σελ.15).  

 Την οργανωτική δομή, η οποία καθορίζεται από τις αρχές και τους κανόνες μιας 

οργάνωσης και προσδιορίζονται οι γραμμές εξουσίας και επικοινωνίας των 

μελών της, αλλά και επιδιώκεται ο συντονισμός όλων των επιμέρους 

δραστηριοτήτων για την πραγματοποίηση των σκοπών της οργάνωσης. Η δομή 

είναι δυναμική και προσαρμόζεται με τις εκάστοτε αλλαγές που προέρχονται 

από το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού (Σαΐτης, 2008: 156-157).  

 Έτσι, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η λέξη «οργάνωση» είναι το «υπόβαθρο πάνω στο 

οποίο θα στηριχθεί το οικοδόμημα της διοίκηση» (Allen 1968, σελ.51). Υπάρχουν όμως 
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και συγγραφείς που θεωρούν την «οργάνωση» ως «τη διαδικασία διάταξης ή 

συνδυασμού συγκεκριμένων κάθε φορά συντελεστών παραγωγής ε κύριο στόχο τον 

συντονισμό και τον έλεγχο της συλλογικής δραστηριότητας των εργαζομένων» 

(Χυτήρης, 2006, σελ.127).  

  Τέλος, στην σφαίρα της οργανωτικής σκέψης, η οργάνωση εκλαμβάνεται ως ένα 

σύστημα «συνειδητά συντονισμένων δραστηριοτήτων ή δυνάμεων δύο ή περισσότερων 

προσώπων» (Barnard 1964, σελ.73) και « από ρόλους σχεδιαζόμενους για την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων (Kast et al 1972, Ζευγαρίδης 1978).  

Όπως αντιλαμβανόμαστε η μεγάλη ποικιλία των ορισμών-αντιλήψεων δημιουργεί 

σύγχυση περισσότερο, παρά διευκολύνει στην εξήγηση του τι σημαίνει η λέξη 

«οργάνωση». Η οργάνωση ως οντότητα είναι ανθρώπινο δημιούργημα της ανθρώπινης 

ανάγκης για συνεργασία που είναι αποτελεσματική, αν βέβαια υπάρχει κάποια μορφή 

οργανωτικής σκέψης, έχει κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, σε συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, διαθέτει δομή και έχει όρια, δηλαδή, διαχωρίζεται από το (εξωτερικό) 

περιβάλλον (Koontz H. και O’ Donnell C. 1980, σελ.18).  

 Τέλος, συνοψίζοντας την λέξη οργάνωση θα την χρησιμοποιούμε άλλοτε στην δράση 

του οργανώνειν (ως λειτουργία της διοίκησης) και άλλοτε θα νοείται ως οντότητα (ως 

οργανισμός) που ενεργεί στον κοινωνικό χώρο (Σαΐτης 2012, σελ.168). 

 

2.2 Μορφές Οργάνωσης 

Με την έννοια της οντότητας, οι οργανώσεις μπορεί να διακριθούν σε δύο μορφές, την 

τυπική ή επίσημη οργάνωση (Formal Organization) και την άτυπη ή ανεπίσημη 

οργάνωση (Informal Organisation). 

 

 Τυπική ή επίσημη οργάνωση. 

   Η τυπική ή αλλιώς η επίσημη μορφή οργάνωσης νοείται αυτή ο οποία διαθέτει 

στοιχεία όπως οι κανόνες, οι σκοποί, οι κανονισμοί, η επίσημη δομή πράγματα τα οποία 

δεν συναντούμε στην άτυπη μορφή οργάνωσης. Χαρακτηρίζεται από την συνεργασία 

των ατόμων για την πραγματοποίηση των κοινών στόχων που θέτουν τα στελέχη για την 
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επιχείρηση (Νίκος Δήμου, 2003:66-67). Ο βασικός αυτός στόχος πραγματοποιείται 

μέσω της επίτευξης  των επιμέρους στόχων όπως: η παραγωγικότητα, ο 

μετασχηματισμός, δηλαδή η προσαρμογή της οργάνωσης στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες του γενικού περιβάλλοντος  και την ικανοποίηση των αναγκών των μελών της 

οργάνωσης, οι οποίοι στόχοι συντελούν συνέχιση της λειτουργίας και στην εξασφάλιση 

βιώσιμων οργανώσεων. 

  Κατά μία άλλη αντίληψη, η επίσημη οργάνωση είναι «μία διοικητική σχεδίαση που 

προϋποθέτει σκοπούς, πολιτική και προγράμματα και δείχνει τις 28 προγραμματισμένες 

σχέσεις ανάμεσα στις θέσεις που υπάρχουν στην οργάνωση και τις λειτουργίες που 

αντιστοιχούν στις θέσεις αυτές, χωρίς να αναφέρονται σε συγκεκριμένα άτομα» 

(Ζαβλανός, 1998: 211).  

   Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μία τυπική οργάνωση μπορεί να 

διακριθεί από μία μη τυπική με βάση δύο κριτήρια: την ενσυνείδητη συνεργασία των 

μελών της και την ύπαρξη κάποιου συγκεκριμένου στόχου. Οι λόγοι σύστασης των 

τυπικών οργανώσεων είναι η αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από την εξειδίκευση 

της εργασίας, τη συνδυασμένη δράση και τις συλλογικές αποφάσεις αλλά και οι 

περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι. Μία τυπική οργάνωση θα είναι αποτελεσματική, αν η 

υλοποίηση των στόχων της επιτευχθεί με το λιγότερο δυνατό κόστος και τις λιγότερες 

θυσίες (Σαΐτης, 2008: 159-160).  

 Υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς που υποστηρίζουν ότι οι τυπικές οργανώσεις δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά «συστήματα στα οποία άνθρωποι και κεφάλαιο συνδυάζονται 

σκόπιμα για την επίτευξη ρητού σκοπού» (Γιαννούζα, 1968, σελ.6) και «συνειδητή 

συνεργασία ατόμων μέσω της επικοινωνίας και της κοινής δράσης για την επίτευξη ενός 

συγκεκριμένου σκοπού» ( Κέφης, 2005, σελ.151).   

Αλλά γιατί οι άνθρωποι προβαίνουν στη συγκρότηση τυπικών οργανώσεων;  

 Οι άνθρωποι σχηματίζουν μικρές ομάδες και αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις, για να 

ικανοποιήσουν ανάγκες και επιθυμίες τους. Αυτό είναι γνωστό ως άτυπη οργάνωση και 

υπάρχει εντός κάθε τυπικής οργάνωσης και μπορεί να επιδρά θετικά ή αρνητικά στην 

αποτελεσματικότητα της τυπικής. Σύμφωνα με τους Ανδρέου-Παπακωνσταντίνου 

(1994: 88) άτυπη οργάνωση είναι αυτή που αναφέρεται σ’ εκείνες τις κοινωνικές 

αντεπιδράσεις που δεν έχουν κοινό ή συνειδητά συντονιζόμενο σκοπό. Η Χατζηπαντελή 
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(1999) σημειώνει ότι η άτυπη οργάνωση, σε αντίθεση με την τυπική, δε διαθέτει δομή 

ούτε κανόνες και κανονισμούς λειτουργίας, αλλά στηρίζεται στο συναισθηματικό 

στοιχείο και σε άτυπους κανόνες (Σαΐτης, 2008: 160-161). 

 

 Άτυπη ή ανεπίσημη οργάνωση. 

 Η άτυπη μορφή οργάνωσης νοείται η κοινή δράση του προσωπικού μιας επιχείρησης 

χωρίς να επιδιώκεται κάποιος κοινός στόχος. Μέσα από αυτό μπορεί να προκύψουν και 

θετικά αποτελέσματα και αρνητικά. Οι άνθρωποι θέλοντας να καλύψουν τις ανάγκες 

τους αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους και δημιουργούν ομάδες για να το πετύχουν. 

Αυτές οι ομάδες δημιουργούν μοντέλα συμπεριφοράς και στόχους οι οποίοι δεν 

συνάδουν με αυτούς της τυπικής οργάνωσης.   

 Η ανεπίσημη οργάνωση έχει σαν πλαίσιο δράσης τον εργασιακό χώρο κάθε 

οργανισμού και δρα παράλληλα και ταυτόχρονα με την τυπική οργάνωση. 

Υποστηρίζεται δε, ότι τα βασικά αίτια σύνδεσης ενός μέλους μιας τυπικής οργάνωσης 

με μια ανεπίσημη οργάνωση είναι τα εξής:  

  • Η ικανοποίηση του κοινωνικού αισθήματος, για να δημιουργήσει, μέσω της 

καθημερινής επαφής στο χώρο εργασίας με άλλα άτομα, φιλίες και κοινωνικές σχέσεις. 

  • Οι κοινοί στόχοι, όπου οι άνθρωποι μέσω της άτυπης οργάνωσης επιδιώκουν κοινά 

συμφέροντα.  

  • Η ταύτιση αντιλήψεων, ανάλογα με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, τη μόρφωση, 

προκειμένου να ενταχθούν τα άτομα σε μια ομάδα (Σαΐτης, 2008: 161). 

 Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2012, σελ.170) η άτυπη οργάνωση μπορεί να συμβάλλει θετικά 

ή αρνητικά στο έργο της επίσημης οργάνωσης και ειδικότερα: 

1. Στην αποδοτικότητα, λόγω του ότι το συναισθηματικό στοιχείο μπορεί να 

επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την απόδοση των εργαζομένων. 

2. Στις αλλαγές που θέτει η διοίκηση του οργανισμού. Για παράδειγμα, η εισαγωγή 

ή η κατάργηση ενός θεσμού εξαρτάται συνήθως από τη στάση που θα τηρήσουν 

οι εργαζόμενοι.  
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3. Στη διοίκηση, διότι τα άτομα που ηγούνται των άτυπων ομάδων μπορούν να 

επηρεάσουν και να υποκινήσουν τα μέλη των ομάδων, με συνέπεια να βοηθούν 

ή να δυσκολεύουν το έργο της διοίκησης.  

  Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι δύο τύποι οργανώσεων αλληλοσυμπληρώνονται 

και αλληλοβοηθούνται, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται οι στόχοι του 

οργανισμού, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τα ηγετικά στελέχη των 

οργανισμών για να εξασφαλίζουν την αύξηση της αποδοτικότητας στις τυπικές 

οργανώσεις (Σαΐτης, 2008, σελ.161-162 και 2012, σελ.171). 

 Ο Σαΐτης (2008,σελ.162 και 2015, σελ.171)) επισημαίνει ότι και οι δύο μορφές 

οργάνωσης ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των μελών τους βάσει κανόνων, που στη μεν 

άτυπη οργάνωση στηρίζονται στα ήθη, στο συναίσθημα και στις κοινές αντιλήψεις των 

μελών της, ενώ στην περίπτωση της τυπικής οργάνωσης οι κανόνες ανακύπτουν από 

νομοθετικές διατάξεις. Παράλληλα, όσον αφορά στον τρόπο επιβολής κυρώσεων, στην 

τυπική οργάνωση το είδος της ποινής που επιβάλλεται εξαρτάται από τις ισχύουσες 

διατάξεις, ενώ στην άτυπη οργάνωση τα άτομα που παραβαίνουν τους κανόνες της 

τιμωρούνται από τα ίδια τα μέλη της ομάδας με κοινωνική απομόνωση. 

  

2.3 Βασικά Στοιχεία του Οργανωτικού Σχεδιασμού 

  Σε κάθε τυπική οργάνωση υπάρχει το στοιχείο της δομής. Δηλαδή ένα σχήμα 

εσωτερικών σχέσεων έτσι ώστε να γίνεται δυνατή η επίτευξη των στόχων της (Daft, 

2005). Στη δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος διακρίνουμε τα εξής 

χαρακτηριστικά βάσει των αρχών του management (Daft,2005): τον καταμερισμό της 

εργασίας, το εύρος του ελέγχου, την τμηματοποίηση και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων.  

 Καταμερισμός της εργασίας. 

Όπως είναι γνωστό, το συνολικό έργο ενός οργανισμού διαιρείται σε επιμέρους 

συγκεκριμένες εργασίες ή καθήκοντα, από όπου προκύπτουν και οι θέσεις εργασίας. Ο 

καταμερισμός αυτός της εργασίας είναι βασική προϋπόθεση για την 

αποτελεσματικότητα της οργανωμένης (συλλογικής δράσης). Κι για αυτό γιατί: 

 ένα άτομο  δεν έχει την ικανότητα, τις γνώσεις και τις επιδεξιότητες να 

εκτελέσει αποτελεσματικά όλες τις ενέργειες. 
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 είναι δυνατή η εύκολη αντικατάσταση του ατόμου, και 

 είναι ευκολότερη η εποπτεία και ο έλεγχος των εργαζομένων. 

 

 Ο καταμερισμός της εργασίας συνδέεται άμεσα με την εξειδίκευση, η οποία παρά τα 

πλεονεκτήματά της, έχει και αρνητικές συνέπειες, π.χ. οδηγεί γρήγορα σε ανία και 

αλλοτρίωση (Μπουραντάς, 2002 και Πασιαρδής, 2004). Για το λόγο αυτό η εξειδίκευση 

πρέπει να γίνεται σε λογικά όρια, δηλαδή το άτομο να εκτελεί περισσότερα του ενός 

καθήκοντα στη θέση εργασίας του και να είναι υπεύθυνος για περισσότερες ενέργειες.  

 

  Η «οργάνωση της εργασίας» είναι ένας άλλος όρος που χρειάζεται ανάλυση. Ο όρος 

αυτός είναι πολύ ευρύς και στη βιβλιογραφία δεν  χρησιμοποιείται πάντοτε με την ίδια 

έννοια. Όμως, για τους σκοπούς της μελέτης αυτής θα ορίσουμε την οργάνωση της 

εργασίας ως το σύνολο των προπαρασκευαστικών ενεργειών που συνεργούν στο να 

ελευθερωθεί όλη η αποδοτικότητα στη δημιουργική αυτή προσπάθεια. Μπορεί δε να 

διαιρεθεί σε τρία στάδια (Chenalier, 1971). 

1. Σε ατομικό επίπεδο, όπου καταναλώνεται προσπάθεια ανάλογα με τις 

δυνατότητες του «εκτελεστή», άσχετα αν πρόκειται για άνθρωπο, ζώο ή μηχανή 

2. Σε ομαδικό επίπεδο, όπου η οργάνωση της εργασίας καθορίζει το καθεστώς της 

δραστηριότητας των ανθρώπων που συμμετέχουν θεληματικά σε κοινή 

προσπάθεια, και 

3. Σε κοινωνικό επίπεδο, όπου καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων 

ομάδων, που ανταλλάσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της δραστηριότητάς 

τους (π.χ. σχέσεις μεταξύ εργατών και διευθυντών). 

 

  Η οργάνωση της εργασίας προϋποθέτει μελέτη μεθόδων, δηλαδή μελέτη του τρόπου 

με τον οποίον εργαζόμαστε για να επιτύχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Κατά τον 

Fr. Taylor –τον ιδρυτή της σύγχρονης οργανωτικής επιστήμης (management science)– 

οποιαδήποτε οργανωτική εργασία αναλύεται στις εξής διαδοχικές φάσεις (Ζευγαρίδης, 

1995): 

 ακριβής καθορισμός του επιδιωκόμενου σκοπού, 
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 μελέτη των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 

σκοπού,    

 προπαρασκευή των μέσων ενέργειας, που είναι αναγκαία, 

 πραγματοποίηση της ενέργειας που έχει αποφασισθεί (ή επιλεγεί), και 

 ο έλεγχος του αποτελέσματος που θα προκύψει από τη δοκιμαστική εργασία. 

 

  Η αντίληψη αυτή του Taylor για την οργάνωση της εργασίας πέρασε από διάφορες 

φάσεις εξέλιξης, ιδιαίτερα μέσα από τον Ford και τον θεμελιωτή της θεωρίας της 

διοίκησης Η. Fayol (Κουφάκου, 1989). 

 Εύρος του ελέγχου. 

 Ο επιτυχής συντονισμός εξαρτάται από τον αριθμό των υφισταμένων που μπορεί και 

πρέπει να εποπτεύει ένα διοικητικό στέλεχος. Ο Daft (2005), για παράδειγμα, προτείνει 

ένα μέγιστο αριθμό ατόμων, αλλά στην  πράξη αυτό διαφέρει αρκετά.  

 Ο Urwick (1943), για παράδειγμα πρότεινε ένα μέγιστο αριθμό ατόμων, αλλά η πράξη 

ποικίλλει πολύ με οργανώσεις να χρησιμοποιούν επιτυχώς μεγέθη που εκτείνονται από 

ένα έως πενήντα ή περισσότερα άτομα. Μικρότερες μορφές ελέγχου είναι κοινές στις 

τεχνικές, επαγγελματικές και διευθυντικές ομάδες όπου η εργασία είναι ποικίλη και 

πολύπλοκη. Μεγαλύτερα μεγέθη βρίσκονται συνήθως εκεί όπου η εργασία  είναι 

συνηθισμένη δηλαδή ρουτίνα. 

  Σε ότι αναφορά την ανεύρεση του άριστου εύρους διοίκησης (ή διοικητικής εποπτείας) 

έχουν γίνει αρκετές έρευνες, χωρίς όμως να υπάρξει σύγκλιση απόψεων των ερευνητών 

της οργανωτικής επιστήμης (management science) (Γιανούζα και Κάρζο 1968).  

  Κάποιοι συγγραφείς, όπως ο Worty (1950: 169-179) υποστηρίζουν ότι η 

πεπλατυσμένη πυραμίδα σε συνδυασμό με ένα ανώτατο όριο αποκέντρωσης οδηγεί 

στην ανάπτυξη των προσόντων ανεξαρτησίας, πρωτοβουλίας και προθυμίας λήψη 

αποφάσεων. Επιπλέον, οι επικριτές του ορίου εποπτείας υποστηρίζουν ότι ο μικρός 

αριθμός υφισταμένων και επομένως η δημιουργία πολλών επιπέδων διοίκησης:  

 είναι δαπανηρή, γιατί η αύξηση των διευθυντικών στελεχών προκαλεί 

αντίστοιχες αυξήσεις στης διοικητικές δαπάνες για μισθούς, έπιπλα, χώρους κ.ά. 
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 περιπλέκει την επικοινωνία, αφού τα μηνύματα, λόγου χάρη, που κατέρχονται τη 

διοικητική ιεραρχία εμφανίζουν συνήθως παραλείψεις και παρερμηνείες, και 

 προκαλεί χρονοτριβή και ενισχύει σημαντικά την εγγραφοπαθολογία (Γιανούζα 

και Κάρζο, 1968: σελ.93). 

 

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι μερικές οργανώσεις λειτουργούν αποτελεσματικά με τη 

χρήση μικρού ορίου εποπτείας, ενώ άλλες ευδοκιμούν με μεγάλο όριο εποπτείας. 

Επίσης, μελετώντας τη διαχρονική εξέλιξη της διοικητικής σκέψης (Naylor 1999, 

Σαΐτης 2005) θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η κλασική θεωρία του Taylor, 

Fayol κ.ά. τάσσεται ανοιχτά υπέρ του στενού ορίου εποπτείας ενώ οι οπαδοί της 

νεοκλασικής Σχολής, όπως είναι οι Simon (1957) και  Drucker (1955) κ.ά., 

υποστηρίζουν την πεπλατυσμένη μορφή, οργανωτικής διάρθρωσης. Παρ’ όλα αυτά, 

ούτε η κλασική θεωρία ούτε οι επικριτές της προτείνουν αντικειμενικά κριτήρια, βάσει 

των οποίων μια οργάνωση θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά. 

 Τμηματοποίηση. 

 Η εξειδίκευση έχει σχέση με τον καταμερισμό της εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι 

ποικίλες εργασίες και δραστηριότητες που χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων της 

οργάνωσης πρέπει να ομαδοποιηθούν και να χωριστούν κατάλληλα. Ουσιαστικά σε 

όλες τις οργανώσεις οι εργασίες και οι δραστηριότητες ομαδοποιούνται σε τμήματα, 

δηλαδή εισέρχεται το φαινόμενο της τμηματοποίησης. Λέγοντας «τμηματοποίηση» 

εννοούμε τη δημιουργία εξειδικευμένων ή συγγενών δραστηριοτήτων του οργανισμού 

σε λειτουργικές οργανωτικές μονάδες με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 

αποτελέσματος. Η τμηματοποίηση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει γίνει με 

βάση τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες, τα εξυπηρετούμενα άτομα και τη γεωγραφική 

περιοχή.  

  Ανάλογα με την φύση και τους στόχους της οργάνωσης, η τμηματοποίηση μπορεί να 

γίνει με βάση: τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, τα εξυπηρετούμενα άτομα 

(πελάτες) και τη γεωγραφική της περιοχή.   

 

1. Τμηματοποίηση βάσει των λειτουργιών του οργανισμού. 
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  Στην προκειμένη περίπτωση του Υπουργείου Παιδείας ομαδοποιούμε τους 

εργαζόμενους που εκτελούν τα ίδια καθήκοντα ή την ίδια λειτουργία. Ο τρόπος αυτός 

ομαδοποίησης είναι αποδεκτός και χρησιμοποιείται σήμερα περισσότερο από όλες τις 

άλλες μεθόδους. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για παράδειγμα, ο τρόπος αυτός 

τμηματοποίησης, συναντάται με την έννοια ότι οι όμοιες δραστηριότητες της 

προσχολικής και σχολικής αγωγής συγκροτούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες 

(νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία) και η άσκησή τους διενεργείται από εξειδικευμένο 

διδακτικό προσωπικό (Σαΐτης, 2012, σελ.176). 

  Η συγκεκριμένη μέθοδος τμηματοποίησης έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει έμφαση στην 

εξειδίκευση, γίνεται καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και διευκολύνει 

το συντονιστικό και εποπτικό έλεγχο. Αυτή  η  μορφή  τμηματοποίησης  είναι  η  πλέον  

κατάλληλη  για  τις  μικρές  και  μεσαίου μεγέθους  επιχειρήσεις,  με  όμοια  

τεχνολογικώς  και εμπορικώς  προϊόντα.    

  Σημαντικά, ωστόσο, μειονεκτήματα της μεθόδου εντοπίζονται στην προσαρμογή του 

οργανισμού σε νέα περιβαλλοντικά δεδομένα και κυρίως στη μείωση της επικοινωνίας 

μεταξύ των οργανικών μονάδων που μπορεί να οδηγήσει σε «φέουδα» και στεγανά 

μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Υστερεί,  όμως, στο  ότι δεν  μπορεί να  μετρηθεί ο  

βαθμός,  στον  οποίο  συμβάλλει κάθε τμήμα  στο  επίπεδο ανάπτυξης της επιχείρησης 

(Μιχόπουλος 1993, Ζαβλανός 1998). 

 

2. Τμηματοποίηση κατά προϊόν (ή σκοπό). 

 Άλλος ένας τύπος οργανωτικής εξειδίκευσης είναι αυτός κατά κατηγορία υπηρεσίας. 

Αυτόν τον συναντάμε συχνά σε μεγάλες οργανώσεις -και σε δημόσιους και σε 

ιδιωτικούς τομείς- οι οποίοι έχουν ευρεία ποικιλία υπηρεσιών. Το Υπουργείο Παιδείας, 

για παράδειγμα, περιλαμβάνει μια σειρά από ανομοιογενείς δραστηριότητες όπως είναι 

οι οικονομικές, διοικητικές, τεχνικές κ.ά. που εντάσσονται σε επιμέρους γενικές 

διευθύνσεις ή διευθύνσεις κ.λπ. Για το λόγο αυτό το συγκεκριμένο υπουργείο 

στελεχώνεται με άτομα από διαφορετικούς κλάδους όπως διοικητικούς, τεχνικούς, 

εκπαιδευτικούς κ.ά.  

 Ο τρόπος αυτός οργανωτικής διάρθρωσης συντελεί στην εύκολη προσαρμογή τού 

οργανισμού στις εκάστοτε περιβαλλοντικές αλλαγές, επιτυγχάνει την αποκέντρωση στη 
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λήψη αποφάσεων και αναπτύσσει την ειδίκευση. Η μέθοδος όμως αυτή τμηματοποίησης 

παρουσιάζει προβλήματα συντονισμού και απώλεια ελέγχου και αναπτύσσει πνεύμα 

ανταγωνιστικότητας μεταξύ των διαφόρων οργανικών μονάδων, μειονεκτήματα τα 

οποία θεραπεύονται με τη δημιουργία οριζόντιων δομών επικοινωνίας (Σαΐτης, 2012, 

σελ.177).  

 Σαν  πλεονεκτήματα  αυτής  της  μορφής  μπορούμε  να  αναφέρουμε  τον  

αποτελεσματικό συντονισμό  των  αποφάσεων,  την  ταχύτητα  και  

αποτελεσματικότητα  της  διαδικασίας λήψης  αποφάσεων,  την  ελαχιστοποίηση  των  

συγκρούσεων  μεταξύ  των  τμημάτων,  την καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  πελατών,  

εξαιτίας  της  καλύτερης  μελέτης  και  προσαρμογής στις εξελίξεις της αγοράς. Σαν 

μειονεκτήματα μπορούν να θεωρηθούν η λιγότερο αποτελεσματική αξιοποίηση των 

πόρων και το  μεγάλο διοικητικό κόστος,  διότι κάθε τμήμα απασχολεί δικούς του  

ειδικούς σε πολλούς τομείς (Μπουράντας Δ.,2002, σελ. 151-161, Τζωρτζάκης  Κ. και 

Τζωρτζάκη Α., 2002, σελ. 178-182).  

 

3. Τμηματοποίηση με βάση τα εξυπηρετούμενα άτομα (πελάτες). 

 Η τμηματοποίηση αυτή γίνεται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης ομάδας ατόμων. 

Στηρίζεται στη συγκέντρωση όλων ή των περισσότερων δραστηριοτήτων σε μια 

οργανική μονάδα σύμφωνα με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο, ηλικία κ.λπ.) 

των πελατών. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για παράδειγμα, η τμηματοποίηση των 

σχολείων σε τάξεις γίνεται βάσει της ηλικίας, που αποτελεί μια συγκεκριμένη 

κατηγορία μαθητικού δυναμικού (Σαΐτης, 2012, σελ.177). 

 Το  βασικό πλεονέκτημα αυτής της  μορφής  ομαδοποίησης των θέσεων  εργασίας  

είναι η συγκέντρωση  των  προσπαθειών  και  η  εξειδίκευση  στις  ανάγκες  των  

πελατών,  για  την καλύτερη   εξυπηρέτησή   τους.  Μειονεκτήματα,   βέβαια,   αυτής   

της   μορφής   είναι   η δυσκολότερη  εναρμόνιση  μεταξύ  διαφορετικών  απαιτήσεων  

των  πελατών  καθώς  και  η  δυσκολία συγκεκριμένου διαχωρισμού των πελατών σε 

κατηγορίες (Μπουράντας Δ.,2002, σελ. 151-161, Τζωρτζάκης  Κ. και Τζωρτζάκη Α., 

2002, σελ. 178-182). 
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4. Τμηματοποίηση κατά γεωγραφική περιοχή. 

 Οι δραστηριότητες πολλών οργανώσεων μάλλον διασκορπίζονται πάνω στη χώρα παρά 

συγκεντρώνονται σε ένα μέρος. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν: υπουργεία, τράπεζες, 

ασφαλιστικές εταιρίες κ.ά. Σε τέτοιες περιπτώσεις η οργάνωση συχνά διαιρείται σε 

περιφερειακή βάση και δίνεται στην τοπική διοίκηση ευθύνη για τις δραστηριότητες του 

τμήματος, της περιοχής ή της περιφέρειας. Σε επίπεδο νομού, για παράδειγμα, το 

Υπουργείο Παιδείας. έχει συστήσει Διευθύνσεις και Γραφεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των 

σχολικών μονάδων της περιοχής τους. Χαρακτηριστικά στοιχεία της μεθόδου αυτής 

είναι ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε περιφερειακό (νομαρχιακό) επίπεδο με συνέπεια 

να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά οι τοπικές ανάγκες, να περιορίζονται οι 

γραφειοκρατικές διαδικασίες και το σπουδαιότερο, υπάρχει οικονομία σε χρόνο (Σαΐτης 

2012, σελ. 177). 

  Ωστόσο η μέθοδος, χωρίς την ύπαρξη ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδίου, μπορεί να 

έχει υψηλό διοικητικό κόστος, να περιορίσει τον έλεγχο της κεντρικής διοίκησης και σε 

πολλές περιπτώσεις να οδηγήσει σε συγκρούσεις μεταξύ των σκοπών της περιφέρειας 

και των σκοπών του κεντρικού Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας. 

 Πλεονέκτημα    της    γεωγραφικής    τμηματοποίησης    είναι    ότι    συντονίζονται    οι 

δραστηριότητες   που   αφορούν   σε   μια   γεωγραφική   περιοχή,   με   αποκέντρωση   

των αποφάσεων,  γεγονός,  που  συμβάλλει  στη  μείωση  του  κόστους  μεταφοράς,  

στην  εστίαση της  προσοχής  των  προσπαθειών  στην  κάθε  περιοχή,  στην  καλύτερη 

παρακολούθηση  και καλύτερη  γνώση  των  ιδιαιτεροτήτων  της  λόγω  των  τοπικών  

στελεχών  και  πιο  εύκολη μέτρηση των αποτελεσμάτων του υπεύθυνου τμήματος για 

κάθε περιοχή. Μειονεκτήματα  αυτής  της  μορφής  είναι  η  επανάληψη  των  ενεργειών  

και  το  μεγάλο κόστος που δημιουργείται εξαιτίας της απασχόλησης πολλών ειδικών σε 

κάθε τμήμα (Μπουράντας Δ.,2002, σελ. 151-161, Τζωρτζάκης  Κ. και Τζωρτζάκη Α., 

2002, σελ. 178-182). 

 

 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

 Όταν ένας δημόσιος οργανισμός, όπως το Υπουργείο Παιδείας, διαθέτει αξιόλογο και 

με διάφορες ειδικότητες και ικανότητες προσωπικό και η ανώτατη ηγεσία του δεν 
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μπορεί να ασκήσει το σύνολο της εξουσίας ή των αρμοδιοτήτων τότε επιβάλλεται η 

εκχώρηση αρμοδιοτήτων από την ανώτατη ηγεσία προς τις κατώτερες βαθμίδες της 

διοικητικής πυραμίδας (αποκέντρωση). Η μεταβίβαση καθηκόντων (delegation) είναι η 

διαδικασία της μεταβίβασης από τον προϊστάμενο ενός μέρους των καθηκόντων του σε 

υφιστάμενό του με παράλληλη μεταβίβαση της αντίστοιχης εξουσίας και ευθύνης που 

συνδέεται με αυτά (Μπουραντάς, 2002).  

 Ο όρος «εξουσιοδότηση» είναι δυνατό να ορισθεί ως εκχώρηση μέρους των 

αρμοδιοτήτων και της εξουσίας του προϊσταμένου σε υφισταμένους του για εκτέλεση 

ορισμένων καθηκόντων (Μπανταλούκας 1964:σελ.59, Sisk et al 1981: σελ.220, 

Ζευγαρίδης1993: σελ.91-94). Από τον ορισμό αυτό προκύπτει ότι η εκχώρηση της 

εξουσίας είναι μερική και αυτό γιατί η ολοκληρωτική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

σημαίνει πλήρη κατάργηση της θέσης του ηγέτη που μετεβίβασε όλα τα καθήκοντά του. 

Τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια της «εξουσιοδότησης» είναι τα εξής: 

 η αρμοδιότητα, δηλαδή το σύνολο των καθηκόντων που παραχωρούνται σε 

κατώτερα ιεραρχικά κλιμάκια, 

 η εξουσία, που ορίζεται ως το νόμιμο δικαίωμα να ασκήσει ένα άτομο την 

επιρροή του (ή το δικαίωμα να διατάξει κάποιος τους άλλους). Σύμφωνα με τον 

ορισμό αυτό η εξουσία που έχει ένα άτομο οφείλεται στη θέση που κατέχει 

νόμιμα σε μια οργάνωση.  

 η ευθύνη, που ορίζεται ως το σύνολο των υποχρεώσεων που έχει ο υφιστάμενος 

για την αναγκαία άσκηση της εξουσίας που του ανατέθηκε από τον προϊστάμενο 

του. Διευκρινίζοντας τον παραπάνω ορισμό αναφέρουμε ότι, όταν 

μεταβιβάζουμε εξουσία, πρέπει να προσδιορίζουμε με σαφήνεια τα όρια της 

εξουσίας και της ευθύνης ώστε να γίνεται σαφής προσδιορισμός του ρόλου κάθε 

εργαζόμενου και συνεπώς αποτελεσματικός έλεγχος. Λαμβάνοντας υπόψη την 

«αρχή της διατήρησης της υπευθυνότητας από τον εξουσιοδοτούντα» πρέπει να 

σημειώσουμε πως η ευθύνη και η εξουσία μπορεί να αναθέτονται στους 

υφισταμένους, όμως η υπευθυνότητα απέναντι στον προϊστάμενο δεν μπορεί να 

μεταβιβασθεί. Συνεπώς οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες που θα κρατήσει ο 

προϊστάμενος του ανώτερου κλιμακίου της ιεραρχίας πρέπει να είναι αυτές που 

θα του εξασφαλίσουν τη λήψη των τελικών αποφάσεων και την ανάπτυξη 

πρωτοβουλίας στην οργάνωση  
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  Η εκχώρηση και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων δεν αποτελεί καινοτομία της εποχής μας. 

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, η ανάγκη κα τα μερισμού της εργασίας, ο 

διαχωρισμός της ανθρώπινης δραστηριότητας σε τομείς και η ταξινόμηση των 

αρμοδιοτήτων υπήρξαν ανέκαθεν ακανθώδες πρόβλημα της διοίκησης. Πραγματικά όσο 

ένας οργανισμός επεκτείνει τη δραστηριότητά του, τόσο οι διευθύνοντες τον οργανισμό 

αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσχέρειες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Ανακαλύπτουν ότι είναι υποχρεωμένοι να εκχωρούν ένα μέρος του έργου τους σε άμεσα 

υφισταμένους τους για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο οργανισμός. Η 

αποτελεσματική εξουσιοδότηση παρέχει τη δυνατότητα στον οργανισμό να επιβιώσει 

και να αναπτυχθεί. Αυτού του είδους, ωστόσο, η εξουσιοδότηση είναι ενέργεια 

δύσκολη, πολύπλοκη και απαιτεί κατά την προπαρασκευή της τη μελέτη των εξής 

στοιχείων (Μπρίνια,2008):  

 ιεράρχηση αρμοδιοτήτων, οι οποίες μπορούν να μεταβιβασθούν σε κατώτερα 

κλιμάκια, 

 επιλογή προσώπων, στα οποία θα μεταβιβασθούν οι αρμοδιότητες (αν, δηλαδή, 

είναι κατάλληλα προετοιμασμένα να δεχθούν εξουσίες και ευθύνες), 

 εξέταση των τρόπων εκχώρησης των αρμοδιοτήτων (π.χ. η εξουσιοδότηση 

αρμοδιοτήτων και ευθύνης πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια και εγγράφως), 

 εξέταση της σχέσης «εξουσία - ευθύνη», επειδή η τελική ευθύνη βαραίνει το 

διοικητικό στέλεχος που εκχώρησε τις αρμοδιότητες.  
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Κεφάλαιο  3
Ο

: Ηγεσία και Εκπαίδευση
 

3.1 Ορισμός Ηγεσίας-Ηγετικής ικανότητας και Ηγέτη 

  Σύμφωνα με τον Θεοφανίδη (1999, σελ. 20-32), ο προσδιορισμός ενός ατόμου ως 

ηγέτη είναι σχετικά εύκολο, επειδή συγκεντρώνει ορισμένες εξαιρετικές ικανότητες και 

θετικές υψηλές επιδόσεις. Παρά το γεγονός, πως το φαινόμενο της ηγεσίας έχει 

αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών, από διαφορετικούς ανθρώπους (φιλόσοφους, 

κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και άλλους επιστήμονες), η έννοια του όρου ηγεσία 

παραμένει ασαφής. Η ασάφεια αύτη προκύπτει από την ασυμφωνία των συγγραφέων να 

αποδεχτούν ένα κοινό ορισμό. Γι’ αυτό και εμείς παρακάτω, θα παρουσιάσουμε 

ενδεικτικά κάποιους από τους ορισμούς.  

  «Ηγεσία είναι η ικανότητα αλλά και η επίδειξη συμπεριφοράς των διοικούντων να 

επιβλέπουν και να συνεργάζονται µε τους υφισταμένους τους, για την 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί» 

(Χυτήρης 2001).  

  Σύμφωνα με την άποψη των Koontz and O’ Donnell (1982, σελ.91), η ηγεσία 

εκλαμβάνεται γενικά ως επιρροή ή τέχνη ή διαδικασία επηρεασμού των ατόμων έτσι, 

ώστε να εργαστούν πρόθυμα για την επίτευξη των ομαδικών στόχων.  

  Η ηγεσία σύμφωνα με τον (Φαναριώτης 1999), είναι η ικανότητα που έχει ένα άτομο 

να εμπνέει , κινητοποιεί και κατευθύνει το ανθρώπινο δυναµικό, ενώ συμβάλλει 

ουσιαστικά στην αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του οργανισμού.  

   Από τους παραπάνω ορισµούς προκύπτει ότι, το άτοµο που ασκεί ηγεσία, ο ηγέτης, 

είναι το άτοµο που επιχειρεί να καθοδηγήσει τα µέλη μιας οµάδας (Κουτούζης 1999). 

Σύµφωνα µε τον Σαΐτη (2000, σελ. 226), «είναι το άτοµο που δραστηριοποιεί όλα τα 

στοιχεία του ρόλου του για να εξασφαλίσει την προθυμία των συνεργατών του να 

εργασθούν µε ζήλο και εμπιστοσύνη».   
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3.2 Η Φύση της Ηγεσίας 

  Κάθε ομάδα ανθρώπων, που λειτουργεί κοντά στο μέγιστο των ικανοτήτων τους, έχει 

επικεφαλής κάποιον που είναι επιδέξιος στην τέχνη της ηγεσίας. Αυτή η επιδεξιότητα 

φαίνεται ότι είναι το αποτέλεσμα τεσσάρων τουλάχιστον κυρίων συστατικών, που 

συνιστούν και τη φύση της ηγεσίας. Αυτά είναι :  

  α. Η ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι υποκινούνται από 

διάφορα πράγματα, σε διάφορες περιπτώσεις και σε διαφορετικές καταστάσεις 

   β. Η ικανότητα του ατόμου να εμπνέει 

   γ. Η ικανότητα του ατόμου να ενεργεί με τρόπο, που να αναπτύσσει κατάλληλο κλίμα 

για την ανταπόκριση στους υποκινητικούς παράγοντες και για τη διέγερσή τους. Το 

συστατικό αυτό αναφέρεται στο ύφος και τη συμπεριφορά του ηγέτη. 

   Αναφορικά με την φύση της ηγετικής ικανότητας οι απόψεις των επιστημόνων και 

πάλι διίστανται. Σύμφωνα με τον Σκουλά (1983, σελ.83), υπάρχουν μερικοί 

επιστήμονες, που πιστεύουν ότι η ηγετική ικανότητα είναι επίκτητη. Αυτό σημαίνει ότι 

ο ηγέτης δε γεννιέται, αλλά γίνεται. Ο Σαΐτης (2012, σελ. 260), αναφέρει σε αυτή την 

θεωρία, ότι η ικανότητα αυτή μπορεί να γίνει κτήμα του καθενός με μεγάλο 

προβληματισμό και εξάσκηση. Γι’ αυτό, ο ηγέτης πρέπει να προσαρμόζεται και να 

εναρμονίζεται με τις συνήθειες, τις αξίες και της προσδοκίες της κοινωνίας την οποία 

λειτουργεί.  

  Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και οι επιστήμονες που υποστηρίζουν ότι η ηγεσία δε 

διδάσκεται (Περιοδικό Information 1988, τ. 30, σελ. 132-133) . Αυτή η άποψη ισχύει 

μόνο για άτομα που από την φύση τους είναι προικισμένα με ηγετικές ικανότητες και σε 

συνάρτηση πάντοτε με αλληλεπιδρώσες μεταβλητές (Κούρτης 1977, Brown 1980). 
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3.3 Μοντέλα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας-Διοίκησης 

   Σηµαντικό ρόλο στην οργάνωση ενός οργανισμού παίζει και το μοντέλο στο οποίο 

στηρίζεται η λειτουργία του συστήματος διοίκησης του. Το μοντέλο είναι ο τρόπος 

προσέγγισης των σχέσεων και του περιεχομένου της διοίκησης. Τα τελευταία πενήντα 

χρόνια αναπτύχθηκαν πολλά μοντέλα εκπαιδευτικής διοίκησης-ηγεσίας (Ράπτης και 

Βιτσιλάκη,2007, Κάντας, 1993). Ωστόσο, δεν υπάρχει σύμπτωση απόψεων ούτε στα 

μοντέλα διοίκησης και για να τα κατανοήσουμε χρειάζεται να τα κατηγοριοποιήσουμε.  

   Όσο αφορά την κατηγοριοποίηση των μοντέλων εκπαιδευτικής διοίκησης-ηγεσίας 

βλέπουμε πως άλλοι συγγραφείς όπως ο Cuthbert (1984) κατηγοριοποιεί τις κυριότερες 

θεωρίες διοίκησης σε πέντε βασικά μοντέλα (αναλυτική λογική, πραγματική λογική και 

πολιτική) και άλλοι όπως ο Bush (2011) ή σε έξι βασικά μοντέλα (το τυπικό, το 

συναδελφικό, το πολιτικό, το υποκειμενικό, της ασάφειας και της κουλτούρας).   

  Για την συγκεκριμένη εργασία θα χρησιμοποιήσουμε τα μοντέλα εκπαιδευτικής 

διοίκησης και στα στυλ ηγεσίας που αναφέρουν οι Ράπτης και Βιτσιλάκη (2007), ο 

Κάντας (1993) και ο Σαΐτης (2012, σελ. 267). Τα μοντέλα είναι τα εξής :  

 Τυπικά μοντέλα. Τα μοντέλα της κατηγορίας αυτής (π.χ. τα δομικά, 

γραφειοκρατικά και τα ιεραρχικά) αντιμετωπίζουν τους οργανισμούς ως 

συστήματα, εξετάζουν τις εκπαιδευτικές μονάδες τυπικά ως οργανισμούς που 

επιδιώκουν αντικειμενικούς σκοπούς και παρουσιάζουν την εξουσία των 

διευθυντικών στελεχών ως αποτέλεσμα των επισήμων θέσεων τους  μέσα στους 

οργανισμούς. «Ο επικεφαλής κατέχουν εξουσία η οποία νομιμοποιείται από την 

επίσημή τους θέση μέσα στον οργανισμό και είναι υπόλογοι στα χρηματοδοτικά 

όργανα και στις ενέργειες των οργανισμών τους…» (Bush, 2003, σελ.37, όπως 

στο Ράπτης και Βιτσιλάκη, 2007, σελ.36). 

  Τα συγκεκριμένα μοντέλα παρουσιάζουν την εξουσία των διευθυντικών στελεχών 

υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα των επίσημων θέσεων τους μέσα στους οργανισμούς. 

Λίγο-πολύ τα συγκεκριμένα μοντέλα συνδέονται με το γραφειοκρατικό και επομένως 

έχουν κάποιες αδυναμίες. 
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 Συναδελφικά μοντέλα. Τα μοντέλα αυτά δίνουν έμφαση στη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Σαΐτης, 2012, σελ.267).  

Εμφανίζονται μέσω συλλογικών οργάνων και αναντίρρητα αυτός ο τρόπος 

άσκησης της εξουσίας επηρεάζει το ύφος της ηγεσίας, αφού οι επικεφαλής των 

εκπαιδευτικών μονάδων προσπαθούν να προωθήσουν την ομοφωνία και να 

επιλύσουν τα διάφορα ζητήματα μέσω μιας σύνθετης διαδραστικής διαδικασίας. 

Έτσι, εξηγείται γιατί στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς οι συναδελφικές 

προσεγγίσεις, συνήθως, εμφανίζονται μέσω συλλογικών οργάνων. Δηλαδή, 

χρησιμοποιούν την εξουσία όχι για να επιβληθούν στους συναδέλφους τους, 

αλλά για να διευκολύνουν την κατάσταση (Glover, 1996).  

  Παρά το γεγονός ότι τα μοντέλα αυτά συνδέθηκαν αποκλειστικά με την σχολική 

αποτελεσματικότητα, διακρίνονται από μια σειρά αδυναμιών ( π.χ. λόγω των έντονων 

κανονιστικών διαδικασιών οι αποφασίσεις τείνουν να είναι αργές και δυσκίνητες, κ.ά.). 

 

 Μοντέλα κουλτούρας. Τα μοντέλα αυτής της κατηγορίας επικεντρώνουν την 

προσοχή τους στις άτυπες πλευρές των οργανισμών και όχι στην τυπική δομή 

του οργανισμού (Σαΐτης, 2012, σελ.267). Σύμφωνα με τον Bush (2003, σελ.156) 

« τα μοντέλα κουλτούρας θεωρούν ότι τα πιστεύω, οι αξίες και η ιδεολογία 

βρίσκονται στην καρδιά των οργανισμών. Τα άτομα έχουν συγκεκριμένες ιδέες 

και προτιμήσεις οι οποίες επηρεάζουν το πώς συμπεριφέρονται και το πώς 

βλέπουν τη συμπεριφορά των άλλων μελών».   

   Σε αντίθεση με τα τυπικά μοντέλα, τα συγκεκριμένα στηρίζονται περισσότερο στις 

αξίες και τα πιστεύω των μελών, παρά στην οργανωτική δομή,  και υποστηρίζουν τη 

σημασία των παραγόντων κουλτούρας στη διοίκηση (Σαΐτης, 2012, σελ.267). 

 

 Όσο αφορά τα στυλ ηγεσίας είναι δύο :  

 Συναλλακτική ή διαπραγματευτική ηγεσία. Σύμφωνα με τους Miller and Miller 

(2001, σελ. 182) «συναλλακτικά είναι η ηγεσία στην οποία οι σχέσεις με τους 

εκπαιδευτικούς βασίζονται πάνω σε μία ανταλλαγή για κάποιο πόρο που 

εκτιμούν. Για τον εκπαιδευτικό η αλληλεπίδραση του με τους διοικούντες είναι 
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συνήθως περιστασιακή, μικρή σε διάρκεια και περιορίζεται στην 

διεκπεραίωση». 

   Ο συναλλακτικός ηγέτης φροντίζει κυρίως για την κάλυψη των άµεσων αναγκών των 

υφισταμένων. Σύµφωνα µε το μοντέλο του Bass και των συνεργατών του (Avolio, Bass, 

& Yung, 1999. Bass, 1985, 1999. Waldman, Bass, & Yammarino, 1990.), η 

συναλλακτική ηγεσία αναφέρεται στη σχέση ανταλλαγής ανάµεσα στον ηγέτη και τον 

υφιστάμενο. Πιο αναλυτικά ο συναλλακτικός ηγέτης «ζητάει από τον υφιστάμενό του 

να κάνει κάτι επιθυμητό στον ίδιο και, στην συνέχεια, του παρέχει μια επιθυμητή για 

εκείνο ανταμοιβή (Κάντας, 1992, σελ 175)».  

 

 Μετασχηματιστική ηγεσία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μετακίνηση 

από την ηγεσία του «χαρισματικού ηγέτη», ο οποίος διαθέτει ανώτερες 

ικανότητες όπως ευφυΐα, φαντασία, εργατικότητα και συναισθηματική 

σταθερότητα, σε μετασχηματιστικού τύπου μορφές ηγεσίας, στις οποίες δεν 

είναι ένα το άτομο που ηγείται αλλά περισσότερα, συνδεδεμένα μεταξύ τους ως 

ομάδα (Dieronitou, 2014). «Μέσω της μετασχηματιστικής διαδικασίας τα 

κίνητρα του ηγέτη και του υφισταμένου ενοποιούνται (Miller and Miller, 2001, 

σελ.182, όπως και ο Ράπτης και Βιτσιλάκη, 2007, σελ. 68)». Τα κίνητρα του 

ηγέτη ταυτίζονται με αυτά των υφισταμένων του (Ράπτης και Βιτσιλάκη, 2007) 

και από κοινού προσπαθούν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό για τη σχολική 

μονάδα. Έτσι, η βελτίωση αυτή δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν 

να αναπτυχθούν νέες ιδέες τόσο για την ηγεσία του σχολείου όσο και για την 

ανάπτυξή του και σε όλο αυτό μπορούν να βοηθήσουν οι συνεργατικές 

διαδικασίες, καθώς παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να 

ενημερωθούν για την ηγεσία και να ασκήσουν ηγετικό ρόλο.  

     Έτσι, η μετασχηματιστική ηγεσία δεν προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από το 

διευθυντή αλλά και από τους εκπαιδευτικούς, μέσα από πρωτοβουλίες που τους 

δίνονται (Leithwood & Jantzi, 2000). Με άλλα λόγια, η ηγεσία είναι το αποτέλεσμα των 

ηγετικών ρόλων που αναδύονται από όλα τα μέλη μιας σχολικής κοινότητας όπως τη 

διευθυντική ομάδα, τους εκπαιδευτικούς, τα μαθητικά συμβούλια, το σύλλογο γονέων. 

«Κατά μία άποψη η μετασχηματιστική ηγεσία εφαρμόζεται όταν ένα ή περισσότερα 

άτομα σχετίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε ηγέτες και υφιστάμενοι να ανυψώνουν ο ένας 
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τον άλλον σε ανώτερα επίπεδα κινήτρων και ηθικής(Burns, 2003)». Ο 

μετασχηματιστικός ηγέτης διακρίνεται για το όραμα που εκπέμπει, τις αξίες που το 

χαρακτηρίζουν ως προσωπικότητα, τις υψηλές προσδοκίες, τις αλλαγές που εισάγει στο 

σχολείο, την καθιέρωση μακροπρόθεσμων στόχων, την δημιουργία αξιόλογης 

κουλτούρας, την παροχή βοήθειας και στήριξης σε οποιοδήποτε μέλος (Ράπτης και 

Βιτσιλάκη, 2007). 
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Κεφάλαιο 4
Ο

: Δραστηριότητες της Σχολικής Διεύθυνσης 
 

4.1 Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Οργανωτής 

 Ένας διευθυντής οφείλει να είναι και καλός οργανωτής, για να μπορεί να κάνει την 

καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων. Πιο συγκεκριμένα ένας διευθυντής 

πρέπει:  

 Να διαμορφώσει τον χώρο του γραφείου. Το γραφείο πρέπει να είναι καλά 

οργανωμένο-διαμορφωμένο, γιατί το επισκέπτονται σε καθημερινή βάση 

δάσκαλοι, μαθητές και άτομα από την τοπική κοινωνία. Επιβάλλεται λοιπόν, να 

δημιουργήσει ο διευθυντής της κατάλληλες συνθήκες, ώστε να εξασφαλιστεί η 

ευκολότερη και ανετότερη εργασία. Ανεξάρτητα αν το γραφείο είναι μεγάλο ή 

μικρό πρέπει να φαίνεται εντυπωσιακό, καθαρό και περιποιημένο. Το πράγματα 

στο  γραφείο πρέπει να είναι έτσι τακτοποιημένο, ώστε να εξυπηρετεί και να 

διευκολύνει την εργασία και τις κινήσεις του διευθυντή (π.χ. υπολογιστής, 

σημειώσεις, χαρτιά, τηλέφωνο κλπ.). Επίσης, έμφαση θα πρέπει να δίνεται στο 

φυσικό και τεχνητό φωτισμό του γραφείου, για να διευκολύνεται η εργασία. 

Τέλος, καλό είναι να μεριμνήσει ο διευθυντής και για την διακόσμηση του 

χώρου, για να αισθάνονται οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι άνετα και 

ευχάριστα (Σαΐτης, 2012, σελ.397).  

 

 Να οργανώσει τη σχολική γραμματεία. Με τον όρο «γραμματεία» εννοούμε την 

υπηρεσία, που είναι επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή της εσωτερικής 

γραφειοκρατικής διαδικασίας ενός οργανισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού. Με την 

έννοια αυτή ο ρόλος της γραμματείας είναι εκτελεστικός. Το σχολείο, ως 

δημόσια υπηρεσία, είναι υποχρεωμένο να καθορίσει τον κατάλληλο τρόπο 

περάτωσης της γραφειοκρατικής εργασίας, δηλαδή α έχει οργανωμένη ειδική 

υπηρεσία γραμματείας (Σαΐτης ,2008,σελ.28).  

 Ο ρόλος της γραμματείας είναι θεμελιακός, επειδή αναφέρεται στις δραστηριότητες 

που αποτελούν συνδετικό κρίκο όλων των λοιπών λειτουργιών του οργανισμού. Όσο 

αφορά το σχολείο, η σημαντικότητα της γραμματείας, έγκειται στο ότι μέσω αυτής 

διευκολύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα από τα σημαντικότερα και επίσημα μέσα 

επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και συνιστά βασική 

λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, είναι η αλληλογραφία. 
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Αναφορικά  με την οργάνωση-στελέχωςη της υπηρεσίας αυτής του σχολείου το άρθρο 

19 (παράγραφος 6) του νόμου 1566/1985 ορίζει ότι: «Σε κάθε σχολική μονάδα 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές πάνω από 200 λειτουργεί γραμματεία, στην 

οποία τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ. Στην 

γραμματεία των λυκείων που έχουν περισσότερους από 500 μαθητές τοποθετείται και 

δεύτερος γραμματέας, καθώς και τρίτος, αν έχουν περισσότερους από 800 μαθητές. Με 

κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της 

Κυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να οριστεί ότι σε κάθε 12θέσιο και πάνω 

δημοτικό σχολείο τοποθετείται διοικητικός υπάλληλος ως γραμματέας αυτού…».  

 Αν υπάρχει στη διάθεση του σχολείου διοικητικός υπάλληλος, ο διευθυντής αναθέτει 

στον γραμματέα διοικητικές εργασίες. Λαμβάνοντας υπόψη μας τον πολύπλευρο 

διοικητικό ρόλο, που έχει να διαδραματίσει ένας γραμματέας στη σχολική μονάδα, θα 

πρέπει αυτός ο δημόσιος υπάλληλος (γραμματέας), να κατέχει τις κατάλληλες γνώσεις, 

εμπειρίες, ειδικές τεχνικές γνώσεις και μια προσωπικότητα τέτοια , ώστε να μπορεί να 

συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της σχολικής διοίκησης. Αν από την άλλη το 

σχολείο δεν έχει διοικητικό υπάλληλο, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας αναθέτει στο 

διδακτικό προσωπικό, διάφορες διοικητικές εργασίες (Σαΐτης, 2012.σελ.398).  

 Να οργανώνει και να διατηρεί ενεργό το σχολικό αρχείο. Πρέπει τα εισερχόμενα 

έγγραφα και τα σχέδια των εξερχομένων εγγράφων να αρχειοθετούνται κατά 

κατηγορίες θεμάτων σε ειδικούς φακέλους. Η σημαντικότητα αυτής της 

διοικητικής δραστηριότητας, βρίσκεται στο γεγονός ότι η συστηματική 

διασφάλιση των εγγράφων στοιχείων ενός δημοτικού σχολείου εξυπηρετεί τις 

παρακάτω λειτουργικές ανάγκες (Σαΐτης,2008,σελ.29):  

1. Τη διαχρονική τήρηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τη 

λειτουργία του σχολείου έτσι, ώστε σε κάθε στιγμή να είναι δυνατή η 

αναζήτηση και ανεύρεσή τους. Η παροχή πληροφοριών έχει ιδιαίτερη 

βαρύτητα, αν λάβουμε υπόψη ότι η λήψη αποφάσεων είναι μια 

διαδικασία που απαιτεί πολλές πληροφορίες, οι οποίες να επιτρέπουν 

σαφή και ακριβή προσδιορισμό και διάγνωση των προβλημάτων του 

σχολείου.  

2. Την εξασφάλιση στοιχείων για οποιαδήποτε ανάγκη εξυπηρέτησης της 

διοικητικής εργασίας και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις  του ελέγχου και της 

ανακίνησης παλαιών υποθέσεων. Πραγματικά, μερικά θέματα 
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σχετίζονται με κάποια προηγούμενα, τα οποία υπάρχουν ήδη στο αρχείο, 

ενώ πολλές ενέργειες των διευθυντών σχολείων στηρίζονται σε διατάξεις 

ή εγκυκλίους, που τροποποιούνται ή αντικαθίστανται πολύ συχνά. 

3. Την εξασφάλιση της ιστορικής συνέχειας του σχολείου με την έννοια ότι 

ανατρέχοντας στο αρχείο μπορούμε να αντλήσουμε χρήσιμες 

πληροφορίες. Στοιχεία πρόσφατα ή του παρελθόντος, που πιθανό να 

έχουν μόνο ιστορική αξία. 

 

Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, πρέπει σύμφωνα με τον Σαΐτη (2012,σελ.400): 

1. Να υπάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση των διευθυντών σχολείων σε θέματα 

οργάνωσης και διοίκησης των σχολικών μονάδων, κι αυτό γιατί στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας την ευθύνη για την εσωτερική οργάνωση τη φέρει ο 

διευθυντής της. 

2. Να προσδιοριστεί ο κατάλληλος χώρος για την στέγαση του αρχείου. 

3. Να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εξοπλισμός, που καλύπτει της ανάγκες του 

αρχείου. 

4. Να εφαρμοστεί ενιαίο σύστημα αρχειοθέτησης, ώστε να υπάρχουν κοινοί 

κανόνες ταξινόμησης-αρχειοθέτησης σε όλα τα σχολεία της χώρας. Αυτό έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τα σχολεία των απομακρυσμένων περιοχών, στα οποία 

κάθε χρόνο παρατηρείται κινητικότητα των δασκάλων λόγω μεταθέσεων και 

αποσπάσεων. 

5. Να γίνεται περιοδική εκκαθάριση των αρχείων, αφού πολλά από τα έγγραφα 

χάνουν την αξία τους και τη σημασία τους ύστερα από το ορισμένο χρονικό 

διάστημα.  

6. Να τηρείται ενημερωμένος ο φάκελος της σχολικής νομοθεσίας, αφού η 

νομοθεσία δεν είναι κάτι στατικό και σταθερό στοιχείο. Πρακτικά αυτό σημαίνει 

ότι νομοθετικές διατάξεις, που σήμερα ισχύουν, είναι πολύ πιθανό αύριο να 

έχουν καταργηθεί ή αντικατασταθεί από άλλες νέες διατάξεις ή να έχουν 

μερικώς τροποποιηθεί. Η κατοχή, επομένως, μόνο των βασικών νομοθετημάτων 

της εκπαίδευσης ή κάποιου βοηθήματος σχολικής νομοθεσίας είναι δύσκολο να 

βοηθήσει τον προϊστάμενο σχολείου για πολύ καιρό. 
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 Φυσικά οι παραπάνω ενέργειες των διευθυντικών στελεχών, για να είναι νόμιμες, 

πρέπει να στηρίζονται στις ισχύουσες διατάξεις. Για αυτό είναι σημαντικό ο διευθυντής 

να ενημερώνονται συνεχώς σχετικά με την νομοθεσία. 

 

 Να τηρεί σε καλή κατάσταση και να ενημερώνει πάντα τα υπηρεσιακά βιβλία του 

σχολείου. Η καλύτερη και προσεκτικότερη τήρηση και η συνεχής ενημέρωση 

των διαφόρων υπηρεσιακών βιβλίων του σχολείου συμβάλει στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Για αυτό ο διευθυντής 

της σχολικής μονάδας πρέπει : 

1. να ορίσει υπεύθυνο άτομο για καθένα από τηρούμενα στο σχολείο βιβλία, 

2. να παρέχει στο προσωπικό του σχολείου κάθε δυνατή διευκόλυνση για την 

πιστή τήρηση και συνεχή ενημέρωση των βιβλίων, 

3. να παρακολουθεί τακτικά όλη την πορεία ενημέρωσης των υπηρεσιακών 

βιβλίων και εντύπων. 

 Η ανάθεση της παραπάνω εξωδιδακτικής εργασίας στο διδακτικό προσωπικό, 

πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και με βάση τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

του καθένα. Για παράδειγμα, το βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών, είναι το 

πιο επίσημο και πιο σπουδαίο, πρέπει να συμπληρώνεται από έναν καλλιγράφο 

δάσκαλο χωρίς λάθη, αποξέσεις και ομοιωματικά (Σαΐτης, 2008,σελ.30). 

  Τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα ορίζονται με ειδικά υποδείγματα της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και είναι, βάσει του αριθμού 201/1998 Π.Δ., τα 

ακόλουθα:  

 Βιβλία. 

1. Βιβλίο Μητρώου και Προόδου μαθητών (ΒΜΠ). Στο ΒΜΠ εγγράφονται 

οι  προσερχόμενοι για πρώτη φορά μαθητές. Η εγγραφή γίνεται με 

αλφαβητική σειρά μια μόνο φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο 

σχολείο, προκειμένου να γίνει η επανεγγραφή του μαθητή. Όταν ο 

μαθητής διακόπτει τη φοίτησή του για δύο σχολικά έτη, δεν εγγράφεται 

στην ίδια τάξη. Επανεγγραφή το γίνεται, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του 

στο σχολείο. Η ρύθμιση αυτή δεν απαλλάσσει τον διευθυντή και τις 

αρμόδιες αρχές από τη υποχρέωση αναζήτησης του μαθητή (παράγραφος 

2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 201/1998).  
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Στο βιβλίο καταχωρούνται τα εξής:  

α. Στοιχεία που αφορούν τον μαθητή και τους γονείς του: ονοματεπώνυμο, όνομα 

πατέρα και μητέρας, τόπος- νόμος- ημερομηνία γέννησης, αριθμός Μητρώου (για 

αγόρια) ή Δημοτολογίου (για κορίτσια), ιθαγένεια, θρήσκευμα, επάγγελμα πατέρα και 

μητέρας, διεύθυνση κατοικίας. 

β. Στοιχεία εγγραφής, τα οποία επαναλαμβάνονται κατά την επανεγγραφή του μαθητή 

(τάξη, στοιχεία τίτλου εγγραφής, σχολικό έτος). 

γ. Βαθμολογική κατάσταση (τάξη, βαθμολογία κατά τρίμηνο, μέσος όρος κατά μάθημα, 

γενικός μέσος όρος, απουσίες δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες). 

2. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής (ΒΠΣ). Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται 

τα στοιχεία των τίτλων σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης, των 

χορηγούμενων για οποιοδήποτε σκοπό πιστοποιητικών σπουδών και των 

αποδεικτικών μετεγγραφής (αύξ. Αρ. ΒΠΣ, αριθμός Βιβλίου Μητρώου 

και Προόδου, ονοματεπώνυμο μαθητή, όνομα πατέρα, τάξη, είδος τίτλου, 

ημερομηνία). 

3. Αλφαβητικό Ευρετήριο Μαθητών. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται κατά 

αλφαβητική σειρά οι μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο 

σχολείο (αύξ. Αρ. εγγραφής στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, 

ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, σχολικό έτος και τάξη 

πρώτης εγγραφής). 

4. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής. Στο βιβλίο  αυτό καταχωρούνται κατά 

χρονολογική σειρά πληροφορίες για την καθημερινή δραστηριότητα και 

τις δράσεις του σχολείου, όπως: εκδηλώσεις, πρόσκληση φορέων, 

έκτακτη απουσία εκπαιδευτικών, διάφορες αποφάσεις του διευθυντή, 

εκπαιδευτικές επισκέψεις, πρόωρη ή προσωρινή αποχώρηση 

εκπαιδευτικού για έκτακτο λόγο κ.λπ.  συμβάντα. 

5. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (κοινό). Στο βιβλίο αυτό «πρωτοκολλούμε» 

τα εξερχόμενα έγγραφα, δηλαδή εκείνα που στέλνονται σε οποιαδήποτε 

Αρχή, ίδρυμα, οργανισμό κ.ά., και τα εισερχόμενα έγγραφα, εκείνα 

δηλαδή που μας στέλνουν οι ανώτερες Αρχές της εκπαίδευσης καθώς και 

οι διάφοροι οργανισμοί, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, κ.λπ. 

6. Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας. 
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7. Βιβλίο Βιβλιοθήκης. 

8. Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας. 

9. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή 

(εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ: Γ1 825/27-798). 

10. Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου. 

 

 

 Έντυπα.  

 

1. Πιστοποιητικό Σπουδών. 

2. Αποδεικτικό Μετεγγραφής. 

3. Τίτλος Προόδου, σε ανοιχτό γαλάζιο χρώμα. 

4. Τίτλος Σπουδών, σε ανοιχτό γαλάζιο χρώμα. Ας σημειωθεί ότι, 

βάσει του υποδείγματος του Π.Δ. 201/1998, τόσο ο διευθυντής όσο 

και ο δάσκαλος  της τάξης υπογράφουν κανονικά τους τίτλους και 

αναγράφουν μετά την υπογραφή ολογράφως το όνομά τους 

5. Έντυπα που αφορούν τη βαθμολογία του μαθητή και έλεγχος 

προόδου. Όσα έντυπα αφορούν τα θέματα αυτά καθορίζονται με 

απόφαση του υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων. 

 Στα παραπάνω έντυπα χρειάζεται να προστεθεί και ένας ενιαίος τύπος έκδοσης 

στατιστικών στοιχείων. Το έντυπο αυτό πρέπει να είναι διαμορφωμένο έτσι. Ώστε οι 

διάφοροι κρατικοί φορείς (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, ΕΣΥΕ) να μπορούν να ελέγχουν 

και να χρησιμοποιούν τα στατιστικά στοιχεία για τις ανάγκες τους. Με σκοπό την 

καλύτερη ανάλυση και παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων, το παραπάνω έντυπο 

πρέπει να συμπληρώνεται σε ορισμένη χρονική περίοδο (πχ. κάθε Σεπτέμβριο και 

Ιούνιο) από όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας και από ορισμένους διοικητικούς 

υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς. 

 

 Θεώρηση- κλείσιμο βιβλίων. 

 



 

41 
 

1. Όλα τα βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται από τον διευθυντή του 

σχολείου. 

2
α
. Στις 31 Δεκεμβρίου κλείνονται τα πρωτόκολλα αλληλογραφίας με πράξη του 

διευθυντή του σχολείου. Λόγω των Χριστουγέννων η πράξη κλεισίματος μπορεί να 

γίνει με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου. 

2
β 

. Δεν κλείνονται το Βιβλίο Βιβλιοθήκης και το Βιβλίο Εποπτικών Μέσων 

Διδασκαλίας, εκτός αν δοθεί σχετική εντολή των προϊστάμενων αρχών.  

2
γ  

. Τα βιβλίο Μητρώου και Προόδου των μαθητών έκλεισε με την λήξη των 

μαθημάτων του διδακτικού έτους 1999-2000 (15 Ιουνίου του έτους 2000). Οι 

εγγραφές των μαθητών όλων των τάξεων για το σχολικό έτος 2000-2001 θα γίνουν 

σε νέο Βιβλίο Μητρώου και με νέα αρίθμηση. Αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε 

δεκαετία. Το ίδιο γίνεται και με το Αλφάβητο  Ευρετήριο των Μαθητών, το οποίο 

τίθεται στο αρχείο  μαζί με το Βιβλίο Μητρώου και Προόδου που αντιστοιχεί στην 

ίδια δεκαετία. 

2
δ 

. Στις 31 Αυγούστου (λήξη σχολικού έτους) κλείνονται, με απόφαση του 

διευθυντή, το Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, το Βιβλίο Μητρώου και Προόδου που 

αντιστοιχεί στην ίδια δεκαετία. 

2
ε 

. Στις 31 Αυγούστου κλείνεται, επίσης, το Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής. Στο 

βιβλίο αυτό καταχωρούνται όσα πιστοποιητικά και αποδεικτικά μετεγγραφής 

εκδίδονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, καθώς και αυτά που εκδίδονται 

από το 16 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου.  

 Λόγω των θερινών διακοπών η πράξη κλεισίματος των βιβλίων που αναφέρονται 

στα παραπάνω 2
δ
 και 2

ε 
εδάφια, μπορεί να γίνει με ημερομηνία 1

η
 Σεπτεμβρίου. 

 

 Να μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης, αφού 

αυτή αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του σχολείου, το οποίο βοηθά στην 

προαγωγή της γνώσης (Saitis and Saiti 2006). Μια καλά οργανωμένη 

βιβλιοθήκη, από την μία κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών για την μάθηση 

και το διάβασμα και από την άλλη βοηθά το διδακτικό προσωπικό στην 

προσωπική έρευνα και ανάπτυξη και στην διδασκαλία.  
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 Να μεριμνά για την ασφαλή αποθήκευση και τη σωστή συντήρηση του σχολικού 

εξοπλισμού. Ένα καλά οργανωμένο σχολείο με τα απαραίτητα βοηθήματα 

(σχολικός εξοπλισμός), βοηθάει αποτελεσματικά την διδασκαλία και την 

μάθηση. Ένα σχολείο που έχει έλλειψη σε βασικό εξοπλισμό, δεν μπορεί να 

πετύχει τους στόχους του. Έτσι λοιπόν για να λειτουργεί σωστά μια σχολική 

μονάδα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός (Η/Υ, γραφικά, υλικά, 

χημικά εργαστήρια). Τις περισσότερες φορές όμως δεν υπάρχει μια σταθερή 

πολιτική για την προμήθεια των μέσων διδασκαλίας στα σχολεία, για αυτό και ο 

σχολικός εξοπλισμός εξαρτάται από το ενδιαφέρον του διευθυντή και την 

δραστηριότητα της σχολικής επιτροπής (Σαΐτης, 2012, σελ.405). 

 

 Να μεριμνά για την καλή χρήση και συντήρηση των σχολικών κτιρίων, καθώς τα 

κτίρια αυτά αποτελούν μεγάλη επένδυση του κράτους από τα χρήματα του 

Έλληνα φορολογούμενου. Δουλειά του διευθυντή λοιπόν, είναι να φροντίζει για 

την καλή χρήση των σχολικών κτιρίων και να ελέγχει ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα τους σχολικούς χώρους. Έπειτα πρέπει να αναφέρει εγγράφως 

οποιαδήποτε ζημία ή φθορά παρατηρήσει, ώστε να επιδιορθωθεί όσο το δυνατό 

γρηγορότερα. Τέλος, σημειώνουμε πως τα επίπεδα καθαριότητας πρέπει να είναι 

υψηλά στους χώρους του σχολείου για την υγεία όλου του ανθρώπινου 

δυναμικού (τουαλέτες, αίθουσες κλπ.).  

 

 Να προγραμματίζει και να οργανώνει ορθολογικά το έργο σε καθημερινή και 

εβδομαδιαία βάση, αφού ο χρόνος είναι μοναδικός πόρος και μάλιστα 

ανελαστικός (Drucker, 1998). Με αυτή τη λογική, η ουσία του προσωπικού 

προγραμματισμού βρίσκεται στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση του χρόνου. 

Επομένως, ο διευθυντής πρέπει να ξέρει τους στόχους που θέλει να πετύχει, να 

γνωρίζει τις δραστηριότητες που χρειάζεται να εκτελέσει και με ποια σειρά 

πρέπει να τις εκτελέσει για να πετύχει τους στόχους. Η αξιοποίηση βέβαια του 

χρόνου από τον διευθυντή είναι δύσκολή υπόθεση, γιατί πρώτον ο χρόνος ανήκει 

κατά βάση σε όλους τους άλλους, οι οποίοι μπορούν κάθε στιγμή να ζητήσουν 

κάτι και δεύτερον για ο διευθυντής ασχολείται και με άλλες εσωτερικές και 
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εξωτερικές δουλειές του σχολείου. Παρά τις ορατές, δυσκολίες μπορεί ένας 

διευθυντής σχολείου να χρησιμοποιήσει τον χρόνο του αποτελεσματικά, αν:  

 

α. καταγράψει όλες τις δραστηριότητες και κάνει ορθολογική κατανομή του 

έργου ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό, 

β. ταξινομήσει τις δραστηριότητες του σχολείου του σε βραχυπρόθεσμα 

προγράμματα (π.χ. διάρκειας δύο εβδομάδων), 

γ. κάνει καλή οργάνωση της διοικητικής εργασίας, 

δ. οργανώνει με προσοχή τις επισκέψεις των γονέων των μαθητών και τις 

συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων. Ιδιαίτερα στην περίπτωση οργάνωσης 

των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων, πρέπει να προσδιορίζει 

επακριβώς τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα που θα συζητηθούν. Ακόμη, είναι 

ανάγκη να αποφεύγει τη σπατάλη του χρόνου κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων, αρχίζοντας κανονικά τη συνεδρίαση και παρακολουθώντας-

ελέγχωντάς τη ροή της συζήτησης (Σαΐτης, 2005
α
, Ζαβλανός, 1998).  

Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση Η/Υ κάνει μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και 

ευκολότερη του δουλειά του διευθυντή.  Όλα γίνονται ταχύτερα και ευκολότερα (η 

αλληλογραφία, οι γραμματειακές εργασίες, οι εγκύκλιοι και οι ανακοινώσεις). Τέλος, οι 

βάσεις  δεδομένων είναι πολύ χρήσιμες για την καταγραφή στατιστικών στοιχείων, για 

τις λίστες των διευθύνσεων των γονέων, του προσωπικού του σχολείου, του ΟΤΑ, 

διάφορων δημόσιων υπηρεσιών κ.ά.  

 

4.2 Ο Διευθυντής του Σχολείο ως Επόπτης 

Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2008,σελ.34) ο διευθυντής έχει: 

α) διδακτικά, διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα για την λειτουργία της σχολικής 

μονάδας και 

β) ο επικεφαλής του σχολείου είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1566/1985, 

υπεύθυνος για της τήρηση ων νόμων, των εγκυκλίων και υπηρεσιακών εντολών και την 

εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων.  
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  Επομένως ο διευθυντής έχει την ευθύνη της εποπτείας όλου του προσωπικού της 

σχολικής μονάδας για την καθημερινή δραστηριότητά της, δηλαδή όλων των 

υφισταμένων του. Με τον όρο «εποπτεία», εννοούμε την επίβλεψη του διδακτικού και 

διοικητικού προσωπικού κατά την εκτέλεση της εργασίας του από τον διευθυντή του 

σχολείου.  

 Σύμφωνα με τον Click (2005), η εποπτεία μπορεί: 

α) να λάβει την έννοια του ελέγχου και της επιθεώρησης ή 

β)να εξελιχθεί σε μία σχέση αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ διοικούντος και διοικουμένων. 

 Για το αν θα ισχύσει η μία ή η άλλη μορφή εποπτείας, εξαρτάται από το βαθμό 

ασφάλειας που αισθάνεται ο διευθυντής σχετικά με την εργασία που εκτελούν οι 

συνεργάτες και  από το βαθμό ωριμότητας των υφισταμένων εκπαιδευτικών. Έτσι ο 

διευθυντής κάποιες φορές πρέπει να προβαίνει σε συστάσεις προς κάποιους 

εκπαιδευτικούς(π.χ. λόγω βραδείας προσέλευσης στο σχολείο) ή σε εποικοδομητική 

κριτική(π.χ. για την συμπεριφορά των δασκάλων προς μαθητών), ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις πρέπει να επαινέσει δημοσίως το έργο κάποιων υφισταμένων συναδέλφων 

του. Σύμφωνα με τον Σαΐτη(2008, σελ.34), η εποπτεία είναι μία από τις δυσκολότερες 

πλευρές της διοικητικής εργασίας, ο διευθυντής σχολείου πρέπει να διακρίνεται για την 

υπομονή του και την επιδεξιότητα στο τομέα της επικοινωνίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, 

ο διευθυντής χρησιμοποιώντας την αμφίδρομη επικοινωνία πρέπει να αποφεύγει τη 

στενή επίβλεψη(τις υπερβολικά λεπτομερείς οδηγίες και την συνεχή παρακολούθηση).  

 Έρευνες (Sisk and Williams, 1981) έδειξαν ότι υπάρχει αντιστρόφως ανάλογα σχέση 

μεταξύ παραγωγικότητας και στενότητας επίβλεψης. Όσο πιο στενή είναι η επίβλεψη 

που ασκεί ο προϊστάμενος στους υφισταμένους του, τόσο χαμηλότερη είναι η 

αποδοτικότητα των τελευταίων. Όσοι υφιστάμενοι δεν έχουν στενή επιτήρηση 

δηλώνουν πιο μεγάλη ικανότητα με την δουλειά τους, σε σχέση με αυτούς που 

επιτηρούνται στενά.  

 Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2012, σελ.408), στο κόσμο της σχολικής πραγματικότητας, ο 

διευθυντής με την κατάλληλη μορφή εποπτείας εξασφαλίζει, για παράδειγμα: 
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 Την ενημέρωσή του για την συνολική πορεία εφαρμογής π.χ. του ωρολογίου 

προγράμματος και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί, είτε από τον ίδιο είτε από 

το σύλλογο διδασκόντων. 

 Την επισήμανση του βαθμού τήρησης του χρονοδιαγράμματος στην εκτέλεση 

διαφόρων εργασιών της σχολικής μονάδας (π.χ. χρόνος κατάθεσης βαθμολογίας 

των μαθητών). 

 Την επισήμανση δυσάρεστων καταστάσεων (π.χ. τριβές μεταξύ εκπαιδευτικών), 

που πιθανό να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 Την επισήμανση της ανάγκης λήψης μέτρων για την έγκαιρη αντιμετώπιση 

κάποιας δυσάρεστης κατάστασης (π.χ. χαλάρωση στο τρόπο άσκησης του 

καθήκοντος της εφημερίας από ορισμένους εκπαιδευτικούς) κ.α. 

 

 Σύμφωνα με τον Ευαγγελόπουλο(1987) και τον Ζάχαρη(1985), ο ρόλος της εποπτείας 

είναι παρεξηγημένος στην χώρα μας, αφού στο παρελθόν έγινε κακή εφαρμογή της 

διοικητικής αυτής δραστηριότητας. Τότε, για παράδειγμα, τα ηγετικά στελέχη της 

εκπαίδευσης χρησιμοποιούσαν τη δραστηριότητα αυτή μόνο για να επισημάνουν 

σφάλματα και παραλείψεις των εκπαιδευτικών και να επιβάλουν τις απόψεις τους. Η 

πρόθυμη διευκόλυνση εκπαιδευτικών σε έκτατες περιπτώσεις και η πρέπουσα 

καθοδήγηση και υποστήριξη των νέων κυρίως δασκάλων αποτελούν παραδείγματα 

ανάπτυξης σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης του διευθυντή με το διδακτικό προσωπικό 

του σχολείου (Σαΐτης, 2012, σελ.409).  

 

4.3 Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Εκπαιδευτής 

 Ο καλός διευθυντής πρέπει να μεριμνά και για την ανάπτυξη του διδακτικού 

προσωπικού. Για αυτό οφείλει να μεταδίδει στους συνεργάτες τους όσες γνώσεις και 

ικανότητες κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του 

διδακτικού και εξωδιδακτικού έργου τους. Και αυτό είναι σημαντικό να συμβαίνει, γιατί 

ο εκπαιδευτικός που ξεκινά να ασκεί το επάγγελμά του με ένα σύνολο γνώσεων και 

κάποιες ικανότητες, κυρίως στο ολοήμερο σχολείο, είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί την 

υποστήριξη του προϊσταμένου του, για να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά του 

(Σαΐτη και Σαΐτης, 2006). Έτσι, ο διευθυντής φροντίζει κάθε μέρα να υποστηρίζει τα 
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μέλη του διδακτικού προσωπικού, να τα ενθαρρύνει και να τους συμπεριφέρεται σαν να 

είναι καλύτεροι στην δουλεία τους, από ότι είναι στην πραγματικότητα (αυτό ενισχύει 

την αυτοπεποίθησή των εκπαιδευτικών και τους κάνει καλύτερους στην δουλεία τους).  

 Σύμφωνα με τον Μπουράντα (2005,σελ.296), οι περισσότεροι άνθρωποι 

ικανοποιούνται και παρακινούνται από την εργασία τους, όταν μέσω αυτής 

αναπτύσσουν τις γνώσεις, τις ικανότητές τους  καθώς και την προσωπικότητά τους. Η 

ανάπτυξη του ανθρώπου, εκτός του ότι ικανοποιεί τις ανάγκες ολοκλήρωσης και 

αυτοεκτίμησης, ενισχύει την αυτοπεποίθησή του και βεβαίως συμβάλλει ουσιαστικά 

στην επαγγελματική του εξέλιξη και πρόοδο. Για αυτό ο διευθυντής του σχολείου 

φροντίζει να διεγείρει το ενδιαφέρον των συνεργατών του για τα καθήκοντα που 

εκτελούν. 

 Μολονότι η ανάπτυξη είναι προσωπικό θέμα και εξαρτάται από τον καθένα ξεχωριστά, 

η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών επηρεάζεται ισχυρά από τον διευθυντή του σχολείου. Ο 

Ιορδανίδης (2005), τόνισε ότι ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να σχεδιάσει και να 

εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που να καλύπτει όλες τις όψεις της ζωής και της λειτουργίας 

του σχολείου. Ένα τέτοιο πρόγραμμα χρειάζεται να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω 

στοιχεία: 

 Ανάπτυξη του αισθήματος της ευθύνης. Με δεδομένο ότι κάθε άνθρωπος, άρα και 

εκπαιδευτικός:  

α) είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και, επομένως, η αφύπνιση του αισθήματος 

της ευθύνης αποτελεί σπουδαιότατο μέσο, ώστε ο εκπαιδευτικός να γίνει 

τελειότερος και  

β) ενδιαφέρεται τόσο περισσότερο για ένα καθήκον, όσο αισθάνεται ότι είναι ικανός 

να το φέρει σε πέρας, ο διευθυντής του σχολείου πρέπει, στο πλαίσιο της 

καθημερινής διοικητικής πράξης, να εκπαιδεύει σωστά τους συνεργάτες του για τον 

τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους, να τους εμψυχώνει και να τους καθοδηγεί, 

προκειμένου να βρίσκουν μόνοι τους τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα φθάσουν 

στην επίτευξη του πιο ικανοποιητικού αποτελέσματος. 

 Έτσι, ο διευθυντής παρέχει ένα πλαίσιο ελευθερίας  πρωτοβουλιών στους 

εκπαιδευτικούς, για να αισθάνονται ότι μπορούν να δράσουν σύμφωνα με την δική 

τους κρίση. 
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 Για την ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης, ο διευθυντής πρέπει να μοιράσει 

αρμοδιότητες- ευθύνες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Οι περισσότεροι 

διευθυντές θεωρούν ότι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων είναι μια πολύ δύσκολη 

διαδικασία, ότι επιβαρύνει το διδακτικό προσωπικό και ότι ίσως δεν θα γίνει σωστά 

η εργασία που έχει ανατεθεί. Σύμφωνα με την θεωρία X του McGregor, οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι φυγόπονοι και αποφεύγουν να αναλάβουν 

ευθύνες. Πολλοί διευθυντές επίσης υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί, χωρίς πείρα, 

δυσκολεύουν το έργο τους, καθώς χρειάζεται περισσότερος χρόνος να εξηγήσουν 

κάτι, από το να το κάνουν οι ίδιοι. Ωστόσο, σαν αντίλογο θα λέγαμε ότι μελλοντικά 

ο χρόνος που αφιέρωσαν, θα απελευθερωθεί για να ασχοληθούν οι διευθυντές με 

άλλα διοικητικά θέματα του σχολείου.  

Ανακεφαλαιωτικά, σύμφωνα με τον Σαΐτη (2012, σελ.411), μπορούμε από τα 

παραπάνω να υποστηρίξουμε ότι: 

 α) τα διευθυντικά στελέχη των σχολικών μονάδων πρέπει να μοιράζονται τις 

ευθύνες με τους υφισταμένους τους, για να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί ικανότητες 

και δεξιότητες. 

β) η εκχώρηση αρμοδιοτήτων-ευθυνών αποτελεί το μέσο, με το οποίο τα 

διευθυντικά στελέχη εξασφαλίζουν τη μέγιστη συνεισφορά των ικανοτήτων και των 

δεξιοτήτων των μελών της σχολικής κοινότητας. Σύμφωνα με την θεωρία Ψ του 

McGregor, οι διευθυντές που έχουν θετική στάση απέναντι στους συνεργάτες τους, 

θα έχει και τα ανάλογα αποτελέσματα (οργάνωση, διεκπεραίωση στόχων, 

συνεργασία-συναδελφικότητα, αποτελεσματική επικοινωνία). Αντίθετα, οι 

διευθυντές που ακολουθούν την θεωρία Χ του McGregor και έχουν αρνητική στάση, 

τείνουν να ασκούν καθημερινό και λεπτομερή έλεγχο στους εκπαιδευτικούς, να 

εργάζεται πολύ κοντά τους και να επιτυγχάνονται αποτελέσματα βασιζόμενοι στην 

εξουσία και τη δύναμη. 

γ) η μεταβίβαση εξουσίας είναι ένα από τα κύρια εργαλεία των διευθυντικών 

στελεχών που πρέπει να χρησιμοποιήσουν, ώστε ο χρόνος τους να αφιερώνεται στην 

διοίκηση (π.χ. προγραμματισμό, συντονισμό κλπ.) και όχι τα ίδια να περατώνουν 

την εκτελεστική εργασία (Σαΐτης, 2008,σελ.37). 
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 Ανάπτυξη του αισθήματος της αλληλεγγύης. Ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να 

αναπτύσσει το συναίσθημα της αλληλεγγύης μεταξύ των υφισταμένων του, γιατί 

οι πράξεις δεν ακολουθούν μόνο εκείνους που τις έκαναν, αλλά έχουν αντίκτυπο 

σε όλη την οργάνωση (σχολική μονάδα). Ο διευθυντής πρέπει να αυξήσει το 

βαθμό αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων, ώστε να αυξηθεί και ο βαθμός 

ευθύνης στα μέλη της σχολικής ενότητας. Φυσικά αυτό δεν είναι εύκολο να 

επιτευχθεί, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική ψυχοσύνθεση και 

διαφορετικές φιλοδοξίες και συμπεριφορές στο εργασιακό χώρο. Παρά τις 

δυσκολίες όμως, ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να αντιμετωπίζει τις 

δυσκολίες και τα εμπόδια που υπάρχουν (αντιζηλίες, ανταγωνισμό κ.ά.), αρκεί 

να δραστηριοποιηθεί έγκαιρα και να διατηρεί συντονισμένη συνεργασία με 

όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας (Σαΐτης, 2008, σελ.36-37). 

 Τέλος, συμπεραίνουμε πως καθήκον του διευθυντή είναι να δίνει στους 

υφισταμένους του τη δυνατότητα να κατανοήσουν ότι η αποτελεσματική 

λειτουργία της σχολικής μονάδας στηρίζεται στην συλλογική προσπάθεια και 

όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη των 

κοινών στόχων του σχολείου τους (Σαΐτης, 2012,σελ.412). 

 

 Ανάπτυξη της ικανότητας τελειοποίησης του έργου. Ως εκπαιδευτής, ο διευθυντής 

σχολείου οφείλει να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τα καθήκοντά τους και 

να τους μαθαίνει νέες μεθόδους εργασίας, με στόχο την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρακτικά αυτό μπορεί να 

συμβεί με την μετάδοση γνώσεων και εμπειριών στους νέους κυρίως 

εκπαιδευτικούς. Η μεταβίβαση γνώσεων και πείρας για την σωστή χρήση των 

διαθέσιμων από το σχολείο μέσων διδασκαλίας, αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα προς την κατεύθυνση αυτή (Σαΐτης, 2012, σελ.412). 

 

 Ανάπτυξη προγραμματισμού εκτέλεσης εργασίας. Ο διευθυντής σχολικής μονάδας 

οφείλει ακόμα να μαθαίνει τους υφισταμένους του ότι προτού να αρχίζουν μια 

εργασία, πρέπει να σκεφτούν τον τρόπο με τον οποίο θα την  περατώσουν. Με 

απλά λόγια, πρέπει να μάθει στους εκπαιδευτικούς να καταρτίζουν το σχέδιο 
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εργασίας τους, αφού με την τεχνική αυτή θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι 

θέλουν να κάνουν και με ποιο τρόπο σε προκαθορισμένο χρόνο (Σαΐτης, 2005
α
). 

 

4.4 Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Συντονιστής  

 Με τον όρο «συντονισμό» εννοούμε τη μέθοδο, με την οποία ο επικεφαλής μιας 

οργάνωσης ή ομάδας εξασφαλίζει την ενότητα των προσπαθειών κατά την εκτέλεση 

μιας συλλογικής εργασίας. Δηλαδή, ο διευθυντής του σχολείου με τον συντονισμό 

επιτυγχάνει την ενοποίηση την επιμέρους ενεργειών του σχολείου σε μια ολότητα 

(Σαΐτης, 2008,σελ.38). 

 Ο διευθυντής πρέπει να συντονίζει τις ενέργειες όλων των υφισταμένων του, ώστε η 

συλλογική προσπάθεια να τείνει προς την επίτευξη των στόχων του σχολείου. Για να 

συμβεί αυτό, ο επικεφαλής της σχολικής μονάδας πρέπει να διακρίνεται για την 

συντονιστική επικοινωνία. Η μορφή αυτή επικοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα 

με τον Σαΐτη (2012,σελ.413):  

 με την προσωπική επαφή διοικούντος και διοικούμενων. Η προσωπική επαφή 

είναι ο απλούστερος και αποδοτικότερος τρόπος επικοινωνίας, αρκεί βέβαια να 

υπάρχει πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και 

 με την τεχνική συλλογικής σκέψης. Στην προκειμένη περίπτωση ο διευθυντής 

του σχολείου συγκαλεί τακτικά σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του συλλόγου, 

προκειμένου να τα ενημερώνει για την ροή της εργασίας και να εξετάζουν 

ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου. 

 Παρατηρώντας την καθημερινότητα της σχολικής μονάδας, βλέπουμε ότι στο πλαίσιο 

της σχολικής ζωής και του πολιτισμού, πραγματοποιούνται επισκέψεις και εκδηλώσεις 

στο χώρο του σχολείου κλιμακίων ή μεμονωμένων καλλιτεχνών μουσικής, θεάτρου, 

χορού, εικαστικών και άλλων πνευματικών ανθρώπων ή ειδικών επιστημόνων, που 

καλούνται στο σχολείο ή στην τάξη.  Επίσης στο μέρος της σχολικής ζωής και του 

πολιτισμού, εντάσσονται οι μαθητικές κοινότητες, οι σχολικοί συνεταιρισμοί, οι εορτές, 

οι εκθέσεις των βιβλίων, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι αθλητικοί αγώνες, η 

παρακολούθηση αγώνων, εκδηλώσεων κλπ. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τις 

διδακτικές επισκέψεις-συμμετοχές σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Οι τάξεις και οι 

σχολικές μονάδες επιλέγουν με προσοχή τους επισκέψιμους χώρους ιστορικής και 
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πολιτιστικής αναφοράς(μουσεία, θέατρα, εκθέσεις κλπ.), τις μονάδες παραγωγής, τα 

αξιοθέατα κλπ.  Αφού επιλέξουν τον χώρο που θέλουν να επισκεφτούν, οργανώνουν τις 

επισκέψεις τους, οι οποίες δεν είναι τυχαίες, αλλά οργανωμένες(Σαΐτης, 2008, σελ.39).   

 Ανακεφαλαιωτικά, ο συντονισμός των αποφάσεων κι των ενεργειών για την υλοποίησή 

τους εξαρτάται από μια σειρά διεργασιών και τις αντίστοιχες ευθύνες, που επωμίζεται 

κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας. Ο συντονισμός τέτοιων διεργασιών από τον 

διευθυντή σχολειού είναι σημαντικός και απαραίτητος. 

 

4.5 Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Ρυθμιστής Λειτουργικών Ζητημάτων 

 Ο διευθυντής βέβαια πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις που 

ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Παρακάτω παραθέτουμε μια 

σειρά περιπτώσεων, οι οποίες σχετίζονται με την καθημερινή διοικητική πράξη του 

σχολείου. 

 Πρόσθετες απασχολήσεις εκπαιδευτικών. 

 Πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο για 

διάφορες άλλες υπηρεσίες, όπως οι γιορτές, οι εκδηλώσεις, αθλητικά γεγονότα, 

ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση 

διοικητικών εργασιών (σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 8 του ν. 1566/1985). Οι 

εκπαιδευτικοί κάθονται στο σχολείο και πέρα από τις ώρες διδασκαλίας τους , πάντα 

στο πλαίσιο των εργάσιμων μερών και όχι πάνω από έξι ώρες την ημέρα, με εξαίρεση 

την παράγραφο 2 της περίπτωσης ΣΤ’ του άρθρου 11, που αναφέρεται στις 

συνεδριάσεις του συλλόγου γονέων διδασκόντων (οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός ωρών 

διδασκαλίας).  Από αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες που τα 

παιδιά τους είναι μέχρι 2 χρονών. 

 

 Αναπλήρωση έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να απουσιάζει εκτάκτως από την εργασία του για διάφορους 

λόγους. Ο τρόπος αναπλήρωσης του εκπαιδευτικού που απουσιάζει, είναι στις 

αρμοδιότητες του διευθυντή του σχολείου και του συλλόγου διδασκόντων (άρθρο 12 
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του Α΄ κεφ. Της Φ. 350/2/5209/ 6-5-1978, ΦΕΚ 472, τ. Β’) και δεν συμπεριλαμβάνεται 

στις περιπτώσεις για τις οποίες ο νόμος προβλέπει υπερωριακή αποζημίωση, αφού 

ανήκει στις πρόσθετες απασχολήσεις, τις οποίες μπορούν να αναθέτουν σε 

εκπαιδευτικούς τα όργανα διοίκησης του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 

1566/85, ανεξάρτητα αν έχουν συμπληρωμένο ή όχι το διδακτικό τους ωράριο (Γ1/567/ 

7-5-1998, εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας). Η αναπλήρωση του εκπαιδευτικού που 

απουσιάζει, γίνεται από το διδακτικό προσωπικό, τις ώρες που έχουν κενό στο 

πρόγραμμα της εργασίας (Γ1/657/ 27-7-1994, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας). Για 

να μην υπάρχουν δυσκολίες, παρεξηγήσεις και για την αποτελεσματική και εύρυθμη 

λειτουργία του σχολείο, καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να είναι ενήμεροι, από την αρχή 

της χρονιάς, για τις  μεθόδους  αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν,  με 

απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. 

 

 Αλλά ποια πρέπει να είναι η στάση του σχολείου, όταν: 

1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί αρνούνται να μπουν στην τάξη απουσιάζοντος συναδέλφου 

τους; 

2. (ακραία περίπτωση) ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίσει, στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς, την παραμονή των μαθητών χωρίς επιτήρηση στο προαύλιο ή 

την πρόωρη αποχώρησή τους από το σχολείο;  

 Σε ότι αφορά το πρώτο ερώτημα, ο διευθυντής είναι υποχρεωμένος να αναθέσει σε 

κάποιον εκπαιδευτικό που έχει κενό να μπει στην τάξη. Σε περίπτωση άρνησης του 

εκπαιδευτικού να μπει στην τάξη, αυτό συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 107, του 

ΥΚ, παράγραφος ιδ’), ενώ σε περίπτωση ατυχήματος σε μαθητή της συγκεκριμένης 

τάξης, εκτός πειθαρχικών να υπάρξουν και ποινικές ευθύνες. 

 Σε ότι αφορά το δεύτερο ερώτημα, ο διευθυντής οφείλει:  

  α) να αναφέρει στο γεγονός αυτό στην αρμόδια προϊσταμένη Αρχή (Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης), γιατί η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων αντίκειται στις κείμενες 

διατάξεις, που ορίζουν ότι η ασφάλεια των μαθητών επιβάλλει την επιτήρησή τους και 

δεν επιτρέπει την πρόωρη αποχώρησή τους και  
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 β) να αναθέσει σε εκπαιδευτικό το έργο της αναπλήρωσης, χωρίς να λάβει υπόψη του 

την απόφαση του συλλόγου. 

 

 Απεργία και στάση εργασίας εκπαιδευτικών.  

 Για οποιαδήποτε λόγο δεν ειδοποιήθηκαν οι μαθητές από την προηγούμενη μέρα, ο 

εκπαιδευτικός που δεν απεργεί εφαρμόζει μόνο το πρόγραμμά του και έχει ευθύνη για 

την ειδοποίηση των γονέων, ώστε να επιστρέψουν  τα παιδιά με ασφάλεια στο σπίτι. 

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός που δεν απεργεί, αλλά με την δική του πρωτοβουλία κρατά 

στο σχολείο και μαθητές απεργούντων μαθητή, ενώ έχει παράλληλα αυτοστιγματιστεί 

για αντιδεοντολογική ενέργεια, συνδικαλιστική και συναδελφική.  

 Σύμφωνα με τον Βαλσαμόπουλο (2000, σελ.145), αν όλοι οι εκπαιδευτικοί δηλώσουν 

απεργία, προσέρχεται στο σχολείο ένας από όλους –δεν είναι απαραίτητο να είναι πάντα 

ο διευθυντής- ενημερώνει τους γονείς και τους μαθητές που δεν είχαν ειδοποιηθεί για 

την απεργία, καθώς και το γραφείο εκπαίδευσης για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

σε αυτή. 

 Και για το θέμα της στάσης εργασίας των δασκάλων δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική 

διατύπωση. Η δυσκολία αντιμετώπισης του ζητήματος προκύπτουν, όταν η στάση 

εργασίας είναι στην μέση του προγράμματος ή όταν δεν συμμετέχει σε αυτή κάποιος 

εκπαιδευτικός ειδικότητας. Όπως στην περίπτωση της απεργίας έτσι και εδώ τίθεται το 

ερώτημα ποιος έχει την ευθύνη για το αν συμβεί κάποιο ατύχημα; Η ευθύνη είναι 

ατομική ή συλλογική;  

 Με δεδομένο ότι τα παραπάνω νομοθετικά κενά πιθανό να δημιουργήσουν σοβαρά 

προβλήματα στα σχολεία, οι διευθυντές αυτών πρέπει να γνωρίζουν ότι: 

1. Όταν κηρύσσεται απεργία (ή στάση εργασίας), οφείλουν να ενημερώνουν 

έγκαιρα και σωστά τους μαθητές και την υπηρεσία για την συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε αυτή. 

2. Σε καμία περίπτωση δεν παραμένουν οι μαθητές δίχως φροντίδα στο προαύλιο. 

Ή αποχωρούν μετά από συνεννόηση με τους γονείς, όπως προαναφέρθηκε, ή 

παραμένουν στο σχολείο με τη φροντίδα όσων εκπαιδευτικών δεν απεργούν. 
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3. Την πρώτη ημέρα μετά την λήξη της απεργίας οφείλουν να υποβάλλουν στο 

αρμόδιο γραφείο εκπαίδευσης κατάσταση με τα ονόματα όσων απέργησαν. 

 

 

 Εγγραφές μαθητών. 

Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται από 1 μέχρι 15 Ιουνίου του προηγούμενου έτος.   

 Στην Α’ τάξη εγγράφονται υποχρεωτικά όσοι μαθητές συμπληρώνουν νόμιμη ηλικία, 

δηλαδή όσοι είναι 6 χρονών (άρθρο 10, παράγραφος, 1 του ν. 2327/1995). Ο διευθυντής 

είναι υποχρεωμένος να γράψει στην Α΄ τάξη μαθητή μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν είχε 

γραφτεί σε προγενέστερο χρόνο, για τον α’ ή β’ λόγο (χαρακτηριστικό παράδειγμα τα 

τσιγγανόπαιδα). Οι εκπρόθεσμες εγγραφές γίνονται με απόφαση του διευθυντή. Για την 

εγγραφή στην Α’ τάξη απαιτούνται: 

1. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας, για την εγγραφή του μαθητή στα 

οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την 

εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η 

ημερομηνία γέννησης. 

2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, το 

οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

3. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης. 

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, 

φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. 

 Όσο αφορά τις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού, δηλαδή Β’ έως ΣΤ’, οι μαθητές 

εγγράφονται, με εξαίρεση κάποιων περιπτώσεων (άρθρο 9, του Π.Δ. 201/1998), 

αυτεπάγγελτα μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. 

  Μια άλλη περίπτωση είναι οι εγγραφές στα συστεγαζόμενα σχολεία (δηλαδή τα 

σχολεία που είναι μαζί στο ίδιο χώρο, την ίδια αυλή). Οι εγγραφή των μαθητών εκεί 

γίνεται από 1 έως 15 Ιουνίου, από τους διευθυντές ή από την επιτροπή που αποτελείται 

από έναν δάσκαλο κάθε σχολείου και οι μαθητές κατανέμονται ισομερώς σε κάθε 

τμήμα. Την κατανομή κάνουν οι διευθυντές ή τα μέλη της επιτροπής που συγκέντρωσαν 

τα δικαιολογητικά. Η ίδια διαδικασία γίνεται και για τις μετέγραφες. Φυσικά τα αδέρφια 

στα συστεγαζόμενα σχολεία εγγράφονται μαζί.  
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 Όσο αφορά την εγγραφή κάποιου μαθητή που δεν έχει νόμιμη ηλικία, η εγγραφή αυτή 

είναι άκυρη και ελέγχεται πειθαρχικά. Όταν ένας μαθητής έχει μικρότερη ηλικία από 

αυτή που αντιστοιχεί στη τάξη φοίτησής του, τότε εντάσσεται σε τάξη που να 

αντιστοιχεί στην ηλικία του.  

 Όλα τα δικαιολογητικά, όσων μαθητών προέρχονται από το εξωτερικό, είναι 

μεταφρασμένα από τις νόμιμες υπηρεσίες. Οι μαθητές αυτής της κατηγορίας 

εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που 

ισχύει στην Ελλάδα  ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση. 

 Όσο αφορά τους αλλοδαπούς μαθητές, που εγγράφονται στην Α’ τάξη, πρέπει να 

προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης, επίσημα μεταφρασμένο χωρίς την δέσμευση 

της ημερομηνίας που αναφέραμε πιο πάνω. Στις υπόλοιπες τάξεις, οι μαθητές 

εγγράφονται καταθέτοντας τον τίτλο ή το αποδεικτικό μετεγγραφής ή επίσημη 

βεβαίωση φοίτησης.  

 Οι αδήλωτοι μαθητές (άρθρο 3, ν.δ. 762/1970) εγγράφονται, εφόσον, κατά την κρίση 

του διευθυντή του σχολείου, έχουν τη νόμιμη ηλικία και , στη συνέχεια, γίνονται οι 

απαραίτητες ενέργειες από τον διευθυντή και τους γονείς ή τον κηδεμόνα, για να 

εγγραφούν στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας. Εάν μέχρι το τέλος του 

διδακτικού έτους δεν έχει ρυθμιστεί η εγγραφή στα δημοτολόγια ή μητρώα των 

μαθητών αυτών, αναγράφεται σχετική ένδειξη στους τίτλους προόδου και σπουδών. Με 

την λήξη του διδακτικού έτους ο διευθυντής υποβάλλει στο αρμόδιο προϊστάμενο 

έκθεση για τις ενέργειες που έχουν γίνει για την εγγραφή αδήλωτων μαθητών, στην 

οποία αναφέρεται και το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών (άρθρο 7 του Π.Δ. 

201/1998). 

 

 Μετεγγραφές μαθητών. 

Όσο αφορά τις μετεγγραφές των μαθητών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 201/1998, 

επιτρέπονται από σχολείο σε σχολείο σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι η 

συγχώνευση σχολείων, η ίδρυση σχολείου στην κατοικία του μαθητή ή η μετακίνηση 

της οικογένειας του μαθητή (άρθρο 8 του Π.Δ. 201/1998). 

  Η διαδικασία της μετεγγραφής των μαθητών γίνεται με την υποβολή αίτησης 

μετεγγραφής στον διευθυντή. Την αίτηση αυτή την υποβάλλει ένας από τους γονείς του 
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μαθητή ή από τον γονιό που έχει την επιμέλεια του παιδιού ( π.χ. λόγω διαζυγίου και 

υποβάλλεται το αντίγραφο από την απόφαση του δικαστηρίου) ή από οποιοδήποτε 

πρόσωπο έχει την εποπτεία του παιδιού (π.χ. όταν οι γονείς του παιδιού έχουν πεθάνει) 

ή σε εξαιρετικές-έκτακτες περιπτώσεις από τον ίδιο τον διευθυντή, οπού έχει εκτιμήσει 

πρώτα τους λόγους και τις αιτίες της μετεγγραφής. 

 

 

 Φοίτηση μαθητών. 

 Σύμφωνα  με το άρθρο 16 του Συντάγματος 1975/1986/2001 ο ρόλος του κράτους στο 

χώρο της παιδείας είναι κυρίαρχος. Σε ότι αφορά στην υποχρεωτική φοίτηση, η 

παράγραφος 3 του άρθρου 16 του Συντάγματος, ορίζει ότι «τα έτη υποχρεωτικής 

φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα». Ενεργοποιώντας την επιταγή αυτή 

του Συντάγματος το άρθρο 2, παράγραφος 3, του ν. 1566/1985 προβλέπει ότι η 

«φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο 

μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16
ο
 έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει την επιμέλεια του 

προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη 

φοίτηση, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα».  

  Αλλά η εφαρμογή των διατάξεων για την υποχρεωτική φοίτηση δεν αφορά μόνο στους 

γονείς αλλά και το σχολείο, αφού βάσει του άρθρου 11, παράγραφος 2, του Π.Δ. 

201/1998, η φοίτηση των μαθητών παρακολουθείται από τον δάσκαλο της τάξης, 

καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και για το θέμα υπάρχει αλληλοενημέρωση 

οικογένειας-σχολείου. Ο δάσκαλος της τάξης, φροντίζει να κατατίθενται από τους 

γονείς για τη δικαιολόγηση των απουσιών. 

 Περαιτέρω, αν ένας μαθητής απουσιάζει αδικαιολόγητα και οι γονείς ή ο κηδεμόνας 

του δεν επικοινωνούν με το σχολείο, παρ’ όλες τις ειδοποιήσεις, αναζητείται η 

οικογένειά του μέσω της δημοτικής ή αστυνομικής αρχής. Στις περιπτώσεις που η 

αναζήτηση δε φέρει αποτέλεσμα, αναφέρεται η διακοπή της φοίτησης στον αρμόδιο 

προϊστάμενο, στον οποίο υποβάλλονται και σχετικά με την αναζήτηση έγγραφα. Ο 

διευθυντής της διεύθυνσης ή του γραφείου  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναζητά το 

μαθητή σε όλα τα σχολεία του νομού. Όταν και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα, 

ο διευθυντής υποβάλλει σχετική αναφορά στη Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ του Υπουργείου 

Παιδείας συνοδευόμενη από έκθεση, η ποία περιέχει τα στοιχεία της έρευνας που έγινε. 
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Η αναζήτηση σε όλα τα σχολεία της χώρας γίνεται από τη Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ του 

Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

 

 Χορήγηση τίτλων προόδου και σπουδών. 

 Όσο αφορά την χορήγηση τίτλων σπουδών και προόδου των μαθητών, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 του Π.Δ. 121/1995, γίνεται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. Ο «Τίτλος 

Σπουδών» αποστέλλεται στο γυμνάσιο, που έχει οριστεί σύμφωνα με ισχύουσες 

διατάξεις, για να εγγραφεί ο μαθητής. Επίσης δίνεται αντίγραφο και στο ίδιο τον 

μαθητή. Στους τίτλους σπουδών της Α’, Β’, Γ’ και Δ’, αναγράφεται η λέξη 

«προάγεται», ενώ στους τίτλους σπουδών της Ε’ και ΣΤ’ τάξης, εκτός από το 

«προάγεται», γράφεται κατά περίπτωση ο λεκτικός χαρακτηρισμός και το αντίστοιχο 

σύμβολο, που αποτελεί το γενικό μέσο όρο της ετήσιας επίδοσης. 

  

 Ασφάλεια μαθητών. 

 Η ασφάλεια των μαθητών στο σχολείο είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα, καθώς 

συνδέεται άμεσα την σωματική τους ακεραιότητα και θα λέγαμε ότι σχετίζεται με 

τέσσερις βασικούς τομείς: 

1.  Πρόωρη αποχώρηση από το μάθημα. Σε πολλές περιπτώσεις ένας μαθητής 

πρέπει να αποχωρήσει από τη αίθουσα νωρίτερα από το τέλος του μαθήματος 

για διάφορους λόγους. Ο δάσκαλος σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλει να 

συνεννοηθεί με τον διευθυντή και φυσικά να επικοινωνήσει με τους γονείς ή 

κηδεμόνες του μαθητή (άρθρο 13 του Π.Δ. 201/1998). 

Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται και οι φορές που ο δάσκαλος αποβάλλει από 

την τάξη κάποιον άτακτο μαθητή, κατά την διάρκεια του μαθήματος. Αυτή η 

ενέργεια πρέπει να σημειώσουμε ότι εκτός από αντιπαιδαγωγική είναι και πολύ 

επικίνδυνη τόσο για τον μαθητή (δεν γνωρίζουμε που θα πάει και τι θα κάνει) 

όσο και για τον δάσκαλο (αν συμβεί κάτι στο μαθητή, υπεύθυνος φυσικά είναι ο 

δάσκαλός του). 
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2. Επιτήρηση μαθητών μέσα στην τάξη.  Σε αυτή τη περίπτωση, ο δάσκαλος που 

διδάσκει στην τάξη είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

μαθητών (άρθρο 13 του Π.Δ. 201/1998). Ακριβώς επειδή για το οτιδήποτε 

συμβεί στην τάξη  την ευθύνη  την έχει ο δάσκαλος, οφείλει να εισέρχεται στην 

αίθουσα μαζί με τους μαθητές και να εξέρχεται μετά την αποχώρηση όλων των 

μαθητών από την  αίθουσα. Είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να μην 

καθυστερεί να μπει στην αίθουσα και να μην βιάζεται να φύγει, γιατί εκείνο το 

διάστημα είναι συνήθως ο κατεξοχήν χρόνος διαπληκτισμών ανάμεσα στους 

μαθητές. Έτσι αν συμβεί κάποιο ατύχημα κατά την διάρκεια εκείνου του 

διαστήματος υπεύθυνος είναι ο δάσκαλος και θα δεχτεί όλες τις συνέπειες 

(πειθαρχικό και ποινικές προεκτάσεις).  

 

3. Επιτήρηση των μαθητών εκτός τάξης (εφημερία).  Ένα από τα βασικά 

καθήκοντα των εκπαιδευτικών είναι και οι εφημερίες στο σχολείο (άρθρο 13 του 

Π.Δ. 201/1998). Κατά την σύνταξη των κανόνων εφημερίας δίνεται 

προτεραιότητα στην επιτήρηση και τη μέριμνα για την προστασία και τη 

σωματική ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών 

χώρων και σε ότι έχει σχέση με την υγιεινή και την άσφάλειά τους. Ορίζεται 

επίσης και ο χρόνος προσέλευσης των εφημερευόντων, που δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος των 15’ λεπτών πριν την έναρξη των μαθημάτων και μετά την λήξη 

των μαθημάτων. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του 

διευθυντή και το γραφείο των εκπαιδευτικών.  

 

 Η κατάσταση για τα ονόματα των εκπαιδευτικών που έχουν εφημερίες, μπορεί 

να γίνει για όλο το χρόνο ή για μικρότερο διάστημα. Η κατάσταση με τα 

ονόματα δεν υπόκειται σε έγκριση από τον προϊστάμενο και αλλαγή στο 

πρόγραμμα (π.χ. αντικατάσταση εφημερεύοντος ή αλλαγή της ημέρας της 

εφημερίας), γίνεται από τον διευθυντή του σχολείου. 

 

  Σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 8, του ν. 1566/1985, η εφημερία δεν 

ανήκει  στις πρόσθετες υπηρεσίες και από αυτή απαλλάσσονται μόνο ο 

διευθυντής και ο υποδιευθυντής του σχολείου και όσοι εκπαιδευτικοί διδάσκουν 

σε τρία σχολεία ή και περισσότερα. Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε 

δύο σχολεία, κάνουν εφημερίες σε αυτό που έχουν οργανική θέση. Μόνο σε 
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εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ένας εκπαιδευτικός να απαλλαχθεί από την 

εφημερία και μόνο με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. 

 

 Στην ίδια πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζεται και ο αριθμός των 

εφημερευόντων. Για τον ορισμό του λαμβάνεται υπόψη η οργανικότητα του 

σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού 

χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιτήρηση των μαθητών. Στο ίδιο 

πρακτικό καταγράφονται με σαφήνεια οι τρόποι αντιμετώπισης περιπτώσεων, 

όπως είναι η έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού την ημέρα της εφημερίας του, η 

ολιγοήμερη απουσία εκπαιδευτικού για λόγους υγείας κ.ά. 

 

 Οι διευθυντές σχολικών μονάδων, πέρα από την οποία μορφή εποπτείας, πρέπει 

να τοποθετούν στο Πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου κατάσταση με τις 

αρμοδιότητες και τους κανόνες εφημερίας, ώστε να ενημερώνονται σωστά, οι 

νέοι κυρίως εκπαιδευτικοί. 

 

4. Μεταφορά των μαθητών από και προς το σπίτι.  Η μεταφορά των παιδιών είναι 

στην αρμοδιότητα του νομάρχη και γίνεται με τα συνήθη μέσα μεταφοράς ή και 

με μίσθωση ιδιωτικών μέσων μεταφοράς. Μια ακόμη λύση είναι η μεταφορά 

των παιδιών με ιδιωτικά λεωφορεία με την ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος 

Νεότητας ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) (ν. 1566/1985, 

άρθρο 4, παράγραφος 14). 

 

 Επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 11, του Π.Δ. 201/1998 και τις αριθ. 219/ 16-2-

2001 (ΦΕΚ 227, τ. Α’) και 480/ 6-7-2001 (ΦΕΚ 863, τ. Β’) υπουργικές αποφάσεις, 

σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές 

που δεν έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και είναι Έλληνες 

υπήκοοι. 

 Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης ( ο ένας μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο 

άλλος από 1
Η
 Φεβρουαρίου μέχρι τέλος της χρονιάς). Η επιλογή γίνεται με βάση το 

μέσο όρο της βαθμολογίας της προηγούμενης χρονιάς (υπολογιζόμενου και του 
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κλασματικού μέρους). σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. Το κλασματικό 

μέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό μέσο όρο και όχι στον μέσο όρο των επιμέρους 

μαθητών. Όσο αφορά τους παραστάτες τώρα ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ’ τάξης,  

ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με αυτή των σημαιοφόρων (πέντε μέχρι της 31 

Ιανουαρίου και πέντε από της 1
η
 Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος). 

 Η επιλογή γίνεται από τον διευθυντή του σχολείου ενώπιον του συλλόγου διδασκόντων 

και των ενδιαφερόμενων μαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο 

αναφέρεται η όλη διαδικασία, καθώς και τα ονόματα των μαθητών που πήραν μέρος 

στην κλήρωση. 

Τέλος στο σχολείο που υπάρχει μικρός αριθμός μαθητών στη ΣΤ’ τάξη, οι θέσεις 

συμπληρώνονται με μαθητές Ε’ και αν δεν επαρκούν και αυτοί, καλύπτονται οι θέσεις 

με μαθητές και των άλλων τάξεων κατά φθίνουσα σειρά. Έτσι επιλέγονται οι μαθητές 

που στο προηγούμενο έτος είχαν γενικό μέσο όρο «Α». αν υπάρχουν περισσότεροι 

μαθητές που έχουν μέσο όσο «Α», γίνεται και πάλι κλήρωση. 

 

 Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων. 

 Αναφορικά με τη λειτουργία των συστεγαζόμενων σχολείων την Ελλάδας, η σχετική 

εκπαιδευτική νομοθεσία (Π.Δ. αριθ. 201/1998, άρθρα 12 και 13) ορίζει ότι: 

 « Τα συστεγαζόμενα σχολεία έχουν τη διοικητική τους αυτοτέλεια και λειτουργούν με 

τις ίδιες προϋποθέσεις, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη σε ποιο σχολείο ανήκει το διδακτήριο. Προνομιακή λειτουργία ενός 

από τα συστεγαζόμενα σχολεία, με το αιτιολογικό ότι σ’ αυτό ανήκει το διδακτήριο, δεν 

επιτρέπεται. Από την στιγμή που αρχίζει η συστέγαση, λειτουργούν όλα με τις ίδιες 

συνθήκες ωραρίου εργασίας, χρησιμοποίησης γραφείων, αιθουσών, λοιπών χωρών, και 

παίρνονται τα μέτρα  εκείνα που εξασφαλίζουν την ισοτιμία των σχολείων και τη 

φοίτηση τν μαθητών σε ισοπληθή τμήματα». 

 Διαφοροποίηση των συνθηκών εργασίας συστεγαζόμενων σχολείων μπορεί να γίνει 

μετά από σύμφωνη γνώμη όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στη λειτουργία των 

σχολείων και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους μαθητές και τους γονείς τους. 
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4.6 Ο Διευθυντής του Σχολείου ως Εκπρόσωπος του Σχολείου 

 Ο διευθυντής πρέπει μα έχει αμφίδρομη επικοινωνία με φορείς του εξωτερικού 

περιβάλλοντος του σχολείου. Μελετώντας την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία 

παρατηρούμε ότι ο διευθυντής συνεργάζεται με τον αρμόδιο ΟΤΑ, με Πολιτιστικούς 

Αθλητικούς Συλλόγους, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και λοιπούς τοπικούς 

φορείς. Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2012,σελ.427), ως εκπρόσωπος το σχολείου ο 

διευθυντής: 

 Συνεργάζεται με τα ανώτερα επίπεδα διοίκησης. Τα διοικητικά στελέχη του 

νομαρχιακού επιπέδου διοίκησης είναι απαραίτητο να ενημερώνονται για τις 

περισσότερες πλευρές της ζωής και του έργου του σχολείου. Η βασική τους 

πηγή πληροφοριών πρέπει να είναι οι αναφορές του διευθυντή και οι 

πληροφορίες που δίνονται από τους διευθυντές στις συναντήσεις τους. Επιπλέον, 

είναι ανάγκη τα ΗΣΕ να συλλέγουν πληροφορίες από τις επισκέψεις τους στα 

σχολεία της χώρας. Σκοπός αυτής της επικοινωνίας πρέπει να είναι η επίλυση 

ορισμένων προβλημάτων των σχολικών μονάδων, αλλά και η άντληση 

πληροφοριών που είναι απαραίτητες για κάθε προσπάθεια εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης. 

 Συνεργάζεται με τους γονείς των μαθητών. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη 

ενότητα, η καλή συνεργασία σχολείου και οικογένειας αποτελεί ένα ακόμη 

βασικό στοιχείο για την ολοκλήρωση των στόχων του σχολείου ένα ακόμη 

βασικό στοιχείο για την ολοκλήρωση των στόχων του σχολείου, αφού η 

αρμονική συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών κοινωνικών φορέων, συντελεί στην 

επίλυση προβλημάτων του σχολείου και στην πραγματοποίηση περισσότερων 

αποτελεσμάτων, στον τομέα της αγωγής των μαθητών. Αναμφίβολα, η συχνή 

επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών και η ενημέρωσή τους για τη γενική 

λειτουργία του σχολείου, είναι ένα επιπρόσθετο μέλημα του διευθυντή της 

σχολικής μονάδας. Η προώθηση των διαφόρων δραστηριοτήτων του σχολείου, 

όπως : 

α) η κατά τακτά χρονικά  διαστήματα πρόσκληση των γονέων των μαθητών στο 

σχολείο, ώστε να συζητούνται τα γενικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει η 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα και να μεθοδεύονται συντονισμένοι τρόποι 
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αντιμετώπισης τους, και τα προβλήματα που τυχόν παρουσιάζει κάθε μαθητής 

ξεχωριστά ή όλη η σχολική επίδοση και διαγωγή του κλπ. 

β) η οργάνωση γενικών συγκεντρώσεων των γονέων για την ανάπτυξη σε αυτούς 

θεμάτων σχετικών με την αγωγή των παιδιών τους, και 

γ) η πρόσκληση των γονέων σε εορταστικές εκδηλώσεις του σχολείου, περιλαμβάνει 

τρόπους που συμβάλλον αποτελεσματικά-παρά τα οποία εμπόδια παρουσιάζονται από 

γονείς που είναι οικονομικοί μετανάστες- στην ανάπτυξη αγαστής συνεργασίας μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας και στην πραγμάτωση όσων στόχων θέτουν από κοινού το 

σχολείο και η οικογένεια (Σαΐτης, 2005:σελ.281, Saiti, 2007).  

 Συνεργάζεται με τον Δήμο και με λοιπούς κοινωνικούς φορείς, όπως Οικονομικές 

Μονάδες, Πολιτιστικούς και Αθλητικούς συλλόγους. Η αμφίδρομη επικοινωνία 

του σχολείου, μέσω ενός προγράμματος ενημέρωσης όλων των φορέων της 

τοπικής κοινωνίας που ανήκει το ίδιο, πιθανό να συντελέσει σε καλύτερη 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της σχολικής μονάδας αλλά και στην 

ανεύρεση άλλων πηγών χρηματοδότησής της. 

 Μετέχει στα όργανα λαϊκής συμμετοχής (άρθρο 50, 51,52 του ν. 1566/1985, 

Π.Δ/μα 323/1989 και άρθρα 5 και 9 του ν. 1894/1990). Συγκεκριμένα, ο 

διευθυντής:  

α) μετέχει στο Σχολικό Συμβούλιο ως πρόεδρός του και είναι υπεύθυνος για την 

συγκρότηση και τη λειτουργία του οργάνου αυτού στο σχολείο που ηγείται. Έργο του 

συγκριμένου Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου, η 

καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών 

καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος (Σαΐτη, 1999, 

Καραγιάννη, 2006). 

β) μετέχει στην Σχολική Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η διαχείριση των πιστώσεων 

που διατίθενται από την Πολιτεία, μέσω των ΟΤΑ, για την κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών των σχολικών μονάδων. 

γ) μετέχει στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία εισηγείται στον δήμαρχο και στο 

δημοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των 

σχολείων στις δύο πρώτες βαθμίδες  εκπαίδευσης, την κατανομή πιστώσεων για 

λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων 
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και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων την επισκευή και συντήρησή 

τους. 

 Ανακεφαλαιωτικά, σύμφωνα με τον Σαΐτη (2008, σελ.48), στόχος της σχολικής 

διεύθυνσης και των μελών της σχολικής κοινότητας πρέπει να είναι η αγάπη στην 

εργασία με όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Έτσι σύμφωνα με αυτά που 

προηγήθηκαν μπορούμε να σημειώσουμε ένας καλός διευθυντής πρέπει:  

 

 Να είναι πάντα και παντού παρόν. 

 Να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τις ελλείψεις της σχολικής μονάδας και τα εμπόδια 

που υπάρχουν για να πετύχει τον στόχο του. 

 Να είναι θαρραλέος, για να παίρνει την ευθύνη των αποτυχιών. 

 Να είναι γενναιόδωρος, ώστε να αναγνωρίζει και δημοσίως της επιτυχίες των 

υφιστάμενών του. 

 Να μπορεί με το ηγετικό το μεγαλείο, να κερδίζει την υπακοή, την εκτίμηση και 

το σεβασμό των υπολοίπων. 

 Να είναι δίκαιος, ειλικρινής, δημοκρατικός και καλοσυνάτος. 

 Με αυτό τον τρόπο κερδίζουν όλοι, γιατί γίνονται όλα πιο ανθρώπινα, απλούστερα και 

ευκολότερα 
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Κεφάλαιο  5
Ο

: Στελέχωση των Σχολικών Μονάδων
 

5.1 Η Έννοια και η Σπουδαιότητα της Στελέχωσης 

 Όπως γνωρίζουμε είναι πολλοί οι παράγοντες που συντελούν στην αποτελεσματική 

λειτουργία ενός οργανισμού, ωστόσο οι υλικοί πόροι δεν μπορούν να αποδώσουν  χωρίς 

τν ανθρώπινη προσπάθεια. Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2012, σελ.347), αυτό συμβαίνει 

γιατί οι άνθρωποι είναι αυτοί που δημιουργούν τα προγράμματα, συντονίζουν τις 

ενέργειες, αξιοποιούν τα υλικά μέσα και αναπτύσσουν κριτήρια αποδοτικότητας και 

συστήματα ελέγχου για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού. 

Φυσικά, όλες οι διοικητικές δραστηριότητες εξαρτώνται από τη θέληση, τις γνώσεις και 

τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται σε ένα οργανισμό. 

 Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα, συνεπώς και 

η δημόσια εκπαίδευση δεν φαίνεται να διαφέρει.  Γι αυτό όσο σύγχρονα και να είναι να 

μέσα διδασκαλίας και τα σχολικά κτίρια που χρησιμοποιούνται και όσο καλή και αν 

είναι η οργάνωση που υπάρχει, δεν θα υπάρχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα χωρίς τους 

κατάλληλα εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς. Άρα η πρόσληψη του ικανού 

εκπαιδευτικού προσωπικού στη δημόσια εκπαίδευση και η δημιουργία κατάλληλων 

εργασιακών συνθηκών αποτελεί το βασικότερο μέλημα της εκπαιδευτικής διοίκησης. 

 Σύμφωνα με το Κούρτη (1982) και τον Κανελλόπουλο (1990), το στοιχείο αυτό που 

διασφαλίζει ότι ο οργανισμός έχει στο παρόν και θα έχει στο μέλλον το αναγκαίο και 

κατάλληλο προσωπικό ονομάζεται «στελέχωση» ή κατά άλλη έκφραση «επάνδρωση». 

Το έργο της στελέχωσης όμως είναι πολύ δύσκολο για δύο λόγους: πρώτο, γιατί η 

ανεύρεση του κατάλληλου ανθρώπινου προσωπικού δυναμικού αφορά το μέλλον που 

ως γνωστό διακρίνεται για την αβεβαιότητά του και δεύτερο, τα θέματα του ανθρώπινου 

παράγοντα, σε αντίθεση με τα τεχνικά και οικονομικά προβλήματα, απαιτούν ιδιαίτερο 

χειρισμό και εξειδικευμένες γνώσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες 

προϋποθέσεις για την επιτυχία του οργανισμού. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο 

ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί επικερδή επένδυση, η οποία μακροχρόνια αποδίδει 

στον οργανισμό πλεονεκτήματα μεγάλης αξίας.  
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5.2 Διαδικασία Στελέχωσης  

Η λειτουργία της στελέχωσης αποτελείται από τα εξής στάδια: 

 Τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού.  

 Με το όρο «προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού» εννοούμε τη διαδικασία με 

την οποία ένας οργανισμός εξασφαλίζει την παρουσία του αναγκαίου και κατάλληλου 

προσωπικού, το οποίο θα είναι ικανό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του 

οργανισμού με το καλύτερο και φυσικά αποδοτικότερο τρόπο. Σύμφωνα με τον 

Richardson (1995), είναι η συστηματική πρόβλεψη των αναγκών της οργάνωσης σε 

έμψυχο υλικό και τις αναγκαίες ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών αυτών, έστω 

και αν ο προγραμματισμός αυτός θεωρείται, από κάποιους ερευνητές, απαραίτητος μόνο 

σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. ανεύρεση προσωπικού με δύσκολες ειδικότητες).  

 Η διαδικασία του ανωτέρω προγραμματισμού περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: 

1. Την αποτίμηση της παρούσας κατάστασης.  

 Στη φάση αυτή το υπεύθυνο διευθυντικό στέλεχος εξετάζει, σε συνδυασμό με 

μελλοντικές οργανωτικές αλλαγές και στόχους του οργανισμού, την υπάρχουσα 

κατάσταση σε ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι , με τη μέθοδο της απογραφής η διοίκηση 

γνωρίζει αν έχει στη διάθεσή της το απαιτούμενο προσωπικό και σε ποιο βαθμό, ποιες 

είναι οι αναμενόμενες μεταβολές (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης) στο ανθρώπινο 

δυναμικό. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνονται και ταξινομούνται στοιχεία αναφορικά 

με τον αριθμό, τις ειδικότητες κ.ά. του προσωπικού (Σαΐτης, 2012, σελ.348).    

2. Την πρόβλεψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. 

Στη δεύτερη φάση του προγραμματισμού καταβάλλεται προσπάθεια από τη διεύθυνση 

προσωπικού να εκτιμηθούν οι μελλοντικές ανάγκες της οργάνωσης σε ανθρώπινο 

δυναμικό. Για να γίνει το ζητούμενο, χρειάζεται να προηγηθεί η ανάλυση της εργασίας, 

η οποία περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία:  

Α) Την περιγραφή θέσης εργασίας (job description), που περιλαμβάνει το περιεχόμενο 

της εργασίας, δηλαδή τα καθήκοντα, τις υπευθυνότητες, τις συνθήκες εργασίας κ.ά. με 

τον όρο «θέση εργασίας» εννοούμε το μικρότερο υποσύστημα ή ομάδα ενεργειών μέσα 

σε μια τυπική οργάνωση. Αποτελείται από ένα συνδυασμό καθηκόντων που 
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εκτελούνται από τα άτομα και διακρίνεται από άλλες θέσεις με βάση τα συστατικά των 

καθηκόντων εργασίας (Κανελλόπουλος, 1990, σελ. 246). 

Β) Την περιγραφή των προσόντων (job specification), που περιλαμβάνει τα προσόντα 

(π.χ. γνώσεις, εμπειρία, δεξιότητες, χαρακτηριστικά προσωπικότητας), τα οποία πρέπει 

να έχει το άτομο που θα αναλάβει μια συγκεκριμένη θέση στον οργανισμό (Ξηροτύρη- 

Κουφίδου 1997, Ζαβλανός 1998). 

 Μια καλή τεχνική για να αντιληφθούμε την ανάλυση της εργασίας είναι να 

απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις (π.χ. τι γίνεται; γιατί γίνεται; πού και πότε 

γίνεται; ποιος εκτελεί της εργασίας; πως την εκτελεί; πως αλλιώς θα μπορούσε να την 

εκτελέσει;). για να γίνει κατανοητή η σημασία της ανάλυσης εργασίας σε μια 

οργάνωση, θα αναφέρουμε ένα απλό παράδειγμα, του Σαΐτη (2000) και Παπασταμάτης 

(1998) από το χώρο της εκπαίδευσης. 

 Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να πληρώσουμε μια θέση σε μονοθέσιο δημοτικό σχολείο 

της χώρας μας. Με βάση αυτά που προηγήθηκαν, πρέπει η περιγραφή της θέσης 

εργασίας σε μονοθέσιο σχολείο να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

1. Τον τίτλο της θέσης: Δάσκαλος/λα. 

2. Οργανικότητα σχολείου: Μονοθέσιο (ή γενικά ολιγοθέσιο). 

3. Αποστολή της θέσης: Είναι υπεύθυνος/η να διδάσκει στους μαθητές όλων των 

τάξεων τα μαθήματα που αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, 

ασκεί και διοικητικά καθήκοντα, αφού είναι προϊστάμενος/η  του σχολείου. 

4. Καθήκοντα και υπευθυνότητες: Διδάσκει στους μαθητές όλων των τάξεων. Έχει 

την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Συνεργάζεται με το 

εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. Διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή 

αλληλογραφία κ.λπ. 

 Στη συνέχεια, πρέπει α αναλυθούν τα προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά, που 

χρειάζεται να έχει ένας υποψήφιος δάσκαλος, για να καταλάβει θέση σε ολιγοθέσιο 

σχολείο. Δυστυχώς, όμως, για την ελληνική σχολική πραγματικότητα ο νόμος 

2525/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις προσλήψεις του διδακτικού 

προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ορίζει ομοιόμορφη 

διαδικασία επιλογής και κοινή κατηγορία τυπικών προσόντων για κάθε κλάδο 

εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει διάκριση ικανοτήτων και προσόντων 
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μεταξύ των υποψηφίων δασκάλων ολιγοθέσιων και πολυθέσιων σχολείων, έστω και 

αν το έργο των πρώτων είναι δύσκολο και πολύπλοκο. Δηλαδή, στο εκπαιδευτικό 

μας σύστημα, σε αντίθεση με τα συστήματα εκπαίδευσης άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εφαρμόζονται οι αρχές της σύγχρονης διοίκησης. Έτσι 

εξηγείται, γιατί στα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα στα μονοθέσια σχολεία, που 

αποτελούν το 36,7% του συνόλου των σχολικών μονάδων της χώρας, διορίζονται 

κατά κανόνα νέοι δάσκαλοι χωρίς διδακτική εμπειρία, ειδική κατάρτιση και φυσικά 

χωρίς διοικητικές γνώσεις για την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων. 

 Συνοπτικά, η διεύθυνση προσωπικού επιδιώκει μέσω του προγραμματισμού να έχει 

τον σωστό αριθμό και τις απαραίτητες ειδικότητες εργατικού δυναμικού την 

κατάλληλη στιγμή.  

 Την προσέλκυση ή στρατολόγηση. 

 Μετά τον προγραμματισμό, η διεύθυνση προσωπικού προβαίνει σε μια σειρά 

ενεργειών, προκειμένου να προσελκύσει υψηλού επιπέδου υποψηφίους για τη κάλυψη 

των κενών θέσεων του οργανισμού. Δηλαδή, η προσέλκυση δεν είναι τίποτε άλλο παρά 

η διαδικασία αναζήτησης ανθρώπων για τη πλήρωση των κενών θέσεων μιας επίσημης 

οργάνωσης. Οι υποψήφιοι για τη στελέχωση των κενών θέσεων μπορούν να 

αναζητηθούν είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. 

Ωστόσο, ο βασικότερος τρόπος προσέλκυσης των υποψηφίων φαίνεται να είναι η 

γνωστοποίηση των κενών θέσεων μέσω του ημερήσιου τύπου, όπου αναφέρονται οι 

προδιαγραφές των θέσεων αυτών. 

 Την επιλογή του προσωπικού. 

 Στο στάδιο αυτό της στελέχωσης το αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος καλείται να 

επιλέξει, από ένα σύνολο υποψηφίων, τα άτομα που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα 

για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Κι αυτό γιατί ο κατάλληλος άνθρωπος στη 

κατάλληλη θέση αποτελεί το πιο σημαντικό κεφάλαιο σε μια τυπική οργάνωση όπως 

είναι η εκπαίδευση. Για να συμβεί αυτό, πρέπει πρώτα να μελετήσει τα διαθέσιμα 

στοιχεία για κάθε υποψήφιο χωριστά (π.χ. βιογραφικά σημειώματα, επιστημονικές 

μελέτες, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.ά.). Στην συνέχεια, με τη χρήση διαφόρων 

μεθόδων επιλογής προσωπικού (π.χ. συνέντευξη, τεστ αξιολόγησης δυνατοτήτων, 

γραπτές εξετάσεις κ.ά.) μπορεί να ελέγχει κάποιες από τις ικανότητες και δεξιότητες 
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των υποψηφίων. Τέλος, επιλέγονται τα άτομα που συγκεντρώνουν τις περισσότερες και 

καλύτερες προϋποθέσεις για κάθε συγκεκριμένη θέση εργασίας.  

 Την τοποθέτηση.  

 Μετά την επιλογή, η διοίκηση του οργανισμού ανακοινώνει γραπτώς στον επιτυχόντα 

υποψήφιο την πρόσληψή του, καθώς και τη συγκεκριμένη θέση εργασίας που θα 

καλύψει. 

 Την ένταξη. 

 Δεν είναι αρκετό για τη διοίκηση του οργανισμού, η πρόσληψη και η τοποθέτηση του 

κατάλληλου ατόμου. Πρέπει, ακόμα, να υπάρξει συστηματική φροντίδα για την ομαλή 

ένταξη του νεοπροσληφθέντος υπαλλήλου στο εργασιακό περιβάλλον του οργανισμού. 

Σε μια σχολική μονάδα, για παράδειγμα, ο διευθυντής αυτής οφείλει: α) να ενημερώσει 

σφαιρικά τον πρωτοδιόριστο εκπαιδευτικό για την οργάνωση και λειτουργία του 

σχολείο, β) να τον ενσωματώσει στον επαγγελματικό και κοινωνικό ιστό της σχολικής 

κοινότητας, και γ) να του παράσχει ψυχολογική και προσωπική υποστήριξη στη 

δύσκολη μεταβατική περίοδο. 

 Την εκπαίδευση (ή μετεκπαίδευση). 

 Η πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού δε σημαίνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί 

πλήρως στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας. Οι ακαδημαϊκές σπουδές στο 

εκπαιδευτικό σύστημα πιθανό να αποτελούν το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη 

καριέρα, όχι μόνο γιατί προσφέρουν εξειδικευμένες ή και γενικές γνώσεις, αλλά γιατί 

μυούν τους φοιτητές σε έναν πιο ώριμο τρόπο σκέψης. Παρόλα αυτά, εκφράζονται 

αμφιβολίες για το αν και κατά πόσο είναι έτοιμοι οι απόφοιτοι των ΑΕΙ και των ΑΤΕΙ 

να ενταχθούν χωρίς εισαγωγική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στην αγορά 

εργασίας. Η εκπαίδευση, συνεπώς, του νεοδιοριζόμενου προσωπικού χρησιμοποιείται 

για την επίλυση μιας μεγάλης ποικιλίας οργανωσιακών προβλημάτων, αφού μέσω αυτής 

βελτιώνεται η ατομική και συλλογική απόδοση και ταυτόχρονα βοηθά την οργάνωση να 

αντιμετωπίσει ευκολότερα τις αλλαγές του περιβάλλοντος.  

  Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού είναι βασικό μέλημα της 

ανώτατης ηγεσίας του οργανισμού. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να 

ανταποκρίνεται στη βελτίωση των γνώσεων, της νοοτροπίας και των ικανοτήτων των 
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εκπαιδευτικών. Κατά μία άποψη (Schuller et al 1996, σελ.306) ο προσδιορισμός των 

εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται με βάση τα εξής κριτήρια: τις οργανωτικές ανάγκες σε 

ανθρώπινο δυναμικό, το είδος της εργασίας και τον προσδιορισμό των ατομικών 

εκπαιδευτικών αναγκών. 

 Τέλος, οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι: η διάλεξη, η 

μελέτη περιπτώσεων (case studies) και το παίξιμο ρόλων. 

 

5.3 Η Στελέχωση στο Εκπαιδευτικό μας Σύστημα 

 Εισαγωγικές παρατηρήσεις.  

 Στη χώρα μας την ευθύνη για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει, λόγω συγκεντρωτισμού, η κεντρική διοίκηση, η 

οποία ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες εκτιμά και ανάλογα με την πολιτική της 

εκπαίδευση, προβαίνει σε προσλήψεις διδακτικού προσωπικού. Επειδή η στελέχωση 

των σχολείων είναι μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες της εκπαιδευτικής 

διοίκησης, θεωρούμε σκόπιμο στο σημείο αυτό να εξετάσουμε αν η λειτουργία αυτή 

ασκείται σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης διοίκησης. 

 Έχοντας στο νου τις σκέψεις τις προηγούμενες υποενότητας, φρονούμε, ότι ένα 

σύστημα επιλογής στην εκπαίδευση για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει το ΥΠΔΒΜΘ 

να καθορίσει ομοιόμορφη διαδικασία που να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση αδιάβλητη 

και αξιοκρατική επιλογή των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Πρωταρχικό στοιχείο προς 

την κατεύθυνση αυτή αποτελεί ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού στα 

σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη χάραξη της 

πολιτικής στελέχωσης των σχολικών μονάδων χρειάζεται οι υπεύθυνοι της κεντρικής 

διοίκησης να έχουν πλήθος πληροφοριών- μέσω της ανατροφοδότησης από τις 

περιφερειακές Υ.Σ.Ε., των εκθέσεων των σχολικών συμβούλων και ερευνητικών 

μελετών- για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, προκειμένου: 

 Να αποτιμήσουν, με τη μέθοδο της απογραφής, την υφιστάμενη κατάσταση σε 

ανθρώπινο δυναμικό και 

 Να εκτιμήσουν, τουλάχιστον τις μεσοπρόθεσμες, ανάγκες της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αριθμό και ειδικότητες διδακτικού προσωπικού. 



 

69 
 

 Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 

όταν γίνει ένας διορισμός, η απόφαση που θα έχει ληφθεί δε θα ικανοποιεί απλά την 

αντικατάσταση κάποιου δασκάλου που αποχώρησε για κάποιο λόγο, αλλά θα συμβάλει 

στη παραπέρα ανάπτυξη του σχολείου και γενικά του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Σημαντικό για τη σωστή επιλογή του διδακτικού προσωπικού είναι να προσδιοριστεί Τι 

θα χρειαστεί να κάνει ο εκπαιδευτικός που θα προσληφθεί, Ποια προσόντα και Ποια 

εμπειρία χρειάζεται να έχει και Πώς αυτά τα στοιχεία μπορούν να εντοπιστούν. Με 

απλά λόγια, είναι απαραίτητη η ανάλυση της θέσης εργασίας που, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, περιλαμβάνει το περιεχόμενο της εργασίας (job description) και όσα 

προσόντα χρειάζεται να έχει ένας υποψήφιος εκπαιδευτικός, για να αναλάβει μια 

συγκεκριμένη θέση σε σχολείο (job specification).  

 Μετά την εκτίμηση των πραγματικών αναγκών σε διδακτικό προσωπικό, το Υπουργείο 

Παιδείας οφείλει να προϋπολογίσει τα κονδύλια που απαιτούνται για τους νέους 

διορισμούς και κατόπιν να προχωρήσει στην προκήρυξη των κενών θέσεων. 

 Στη συνέχεια, ο αρμόδιος κρατικός φορέας πρέπει να επιλέξει τους εκπαιδευτικούς με 

τη μία ή την άλλη μέθοδο ή και σε συνδυασμό αυτών (π.χ. με εξετάσεις ή συνέντευξη ή 

και με τις δύο αυτές μεθόδους), αρκεί να είναι αδιάβλητες και αξιοκρατικές. 

 Τέλος, μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων, οι νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικοί 

είναι απαραίτητο να τύχουν εισαγωγικής εκπαίδευσης που θα έχει ως στόχο την 

ανανέωση και συμπλήρωση της θεωρητικής και της πρακτικής κατάρτισής τους, την 

εναρμόνιση των γνώσεων και των μεθόδων διδασκαλίας με την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα και την ενημέρωσή τους σε υπηρεσιακά, επιστημονικά και 

παιδαγωγικά θέματα. 

 Σε ότι αφορά τη σημερινή διοικητική πρακτική, σημειώνουμε ότι στη Ελλάδα 

εφαρμόζεται ένα μεικτό σύστημα προσλήψεων. Πιο συγκεκριμένα, το νέο καθεστώς, 

που διαμορφώθηκε με τη ψήφιση των ν. 2525/1997, ν. 2725/1999, ν.3255/2004 και ν. 

3448/2010 και την έκδοση του προεδρικού διατάγματος 144/1997 και τη υπουργικής 

απόφασης Φ. 361.1/11/153/Δ1/21-3-97, ΦΕΚ 242, τ.Β’, για τους διορισμούς των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει ως εξής:   

 Διορισμός τακτικού προσωπικού. 
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 Οι διορισμοί εκπαιδευτικών στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται 

κατά ένα ποσοστό των πληρούμενων οργανικών θέσεων από τους εγγεγραμμένους 

στους πίνακες διοριστέων και κατά σειρά εγγραφής τους σε αυτούς και κατά το 

υπόλοιπο από τους μετέχοντες επιτυχώς σε διαγωνισμό. Έτσι, στο ισχύον σύστημα 

διορισμού τακτικού προσωπικού μπορούμε να διακρίνουμε, βάσει του άρθρου 6 του ν. 

3255/2004 (ΦΕΚ 138, τ.Α’), δύο κατηγορίες (περιπτώσεις) πρόσληψης διδακτικού 

προσωπικού: « αα) σε ποσοστό 60% από όσους επιτυγχάνουν στο διαγωνισμό του 

Α.Σ.Ε.Π. και κατά τη σειρά βαθμολογίας και ββ) σε ποσοστό 40%  από ενιαίο πίνακα 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος κατατάσσονται κατά 

σειρά που εξαρτάται από τη πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή η 

ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία».  

Περίπτωση του γραπτού διαγωνισμού. Στη προκειμένη περίπτωση το Α.Σ.Ε.Π. 

προκηρύσσει και διενεργεί, ανά διετία, διαγωνισμό για τη κατάρτιση πίνακα διοριστέων 

εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά 

κλάδο και ειδικότητες που ισχύει για μια διετία. Με απόφαση των υπουργών και 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται τα γνωστικά 

αντικείμενα που εξετάζονται κατά τον διαγωνισμό καθώς και η ύλη αυτών κατά 

ειδικότητες. 

 Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι οι έχοντες τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 

(ΦΕΚ 71, τ.Α’). 

 Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων.  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1566/1985 προβλέπεται ότι αν για 

οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, καθώς επίσης αν υπάρχουν άλλες έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των 

σχολείων, που δημιουργούνται κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, 

προσλαμβάνονται με αίτησή τους προσωρινοί αναπληρωτές σε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

 Η πρόσληψη  των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών διενεργείται σύμφωνα 

με το άρθρο 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 τ.Α’), και άρθρο 5 του ν. 3848/2010 που έχει 

ως εξής: 
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 «α) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη προσωρινών 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών  στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα που συντάσσεται για κάθε έτος και το οποίο 

κατατάσσονται, με αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται 

από το σύνολο των μορίων… β) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 

πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωρομίσθιων που συντάσσεται κατά 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στην περίπτωση α’. Κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός 

εγγράφεται στο πίνακα μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση 

εξάντλησης των πινάκων των υποψηφίων των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, 

προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί από τους εγγεγραμμένους στο πίνακα 

του εδαφίου α’ της παρούσας παραγράφου κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν». 

(ν.3255/2004 άρθρο 6). 

 Με την εφαρμογή του ν. 3848/2010 άρθρο 5, ισχύουν τα εξής: 

 Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας 

ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα 

λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται με 

αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας 

και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι 

περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν τον 

διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο εργασίας. 

 Η πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις σχολικές 

μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση 

πίνακες κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε 

σχολικό έτος από το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων. Οι ανωτέρω πίνακες συντάσσονται σύμφωνα με τη σειρά που 

έχουν οι εκπαιδευτικοί στους τελικούς πίνακες του άρθρου 3 και τις δηλώσεις 

προτίμησής τους. 
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 Αν οι εγγεγραμμένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρκούν, η πρόσληψη 

προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνεται με βάση συμπληρωματικό 

πίνακα, ο οποίος συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  και στο οποίο κατατάσσονται 

οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση της 

παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.3848/2010, κατά τη σειρά που έχουν στους 

τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.  

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αντικειμενικοί λόγοι επιτρέπουν την 

πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

 Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση ενιαίο πίνακα ωρομίσθιων που 

συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος κατά την περιφερειακή διεύθυνση 

εκπαίδευσης και στο οποίο κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που 

έχουν στου τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του 

Α.Σ.Ε.Π. υπό την προϋπόθεση ότι ατοί έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη 

στη περιοχή όπου πραγματοποιείται η πρόσληψη.  

 Αν οι εγγεγραμμένοι στον ως άνω πίνακα δεν επαρκούν, η πρόσληψη 

ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται με βάση συμπληρωματικό πίνακα, ο οποίος 

συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος και στο οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί που δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση της παραγράφου 5 

του άρθρου 2, κατά τη σειρά που έχουν στους τελικούς πίνακες κατάταξης 

εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. για τη σειρά κατάταξης 

υπολογίζονται οι ομάδες του άρθρου 3 ν.3848/2010. 
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Κεφάλαιο  6
Ο 

: Ιστορική Εξέλιξη του Εκπαιδευτικού Συστήματος της Ελλάδας 

6.1 Ιστορική Επισκόπηση 

  Μετά την ανεξαρτησία του Ελληνικού κράτους, τα Διατάγματα του 1834, του 1836 και 

του 1837, που θεσμοθετήθηκαν κατά την Περίοδο του Όθωνα, βάζουν τα θεμέλια του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος. Με το Ν. ΒΤΜΘ’ του 1895 συνεχίζεται ο 

μονοδιάστατος χαρακτήρας και η μονοδρομική σχολική πορεία. Τα Νομοσχέδια του 

1899 δημιουργούν ένα δημοτικό σχολείο για όλη την Ελλάδα με ενιαίο πρόγραμμα 

μαθημάτων. Στη συνέχεια η ελληνική εκπαίδευση, χαρακτηρίζεται από συνεχείς 

μεταρρυθμίσεις όπως του 1913 – 1917 και του 1929. Η δικτατορία του Κονδύλη και του 

Μεταξά ανακόπτει τις μεταρρυθμιστικέs προσπάθειες. Ακολουθεί μια περίοδος 

ταραγμένων χρόνων της παιδείας κατά την Αντίσταση. Το 1964 η Κυβέρνηση 

Παπανδρέου κάνει μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια, με τη θεσμοθέτηση ενός 

πολυεπίπεδου δικτύου και στροφή στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση. Το 

αντιμεταρρυθμιστικό έργο θα ολοκληρώσει η Δικτατορία (Μπουζάκης, 1991). Το 1939 

δίνεται η δυνατότητα να επιλέγονται γυμνασιάρχες και καθηγητές άλλων ειδικοτήτων 

πλην των φιλολόγων (φυσικομαθηματικοί και θεολόγοι), από συμβούλια όµως, στα 

οποία, εκτός από υπηρεσιακά στελέχη, συμμετέχει και ανώτερος αξιωματικός 

Μαυροσκούφης (1998) .   

 Κατά τη μεταπολεμική περίοδο δε σημειώνονται θεαµατικές αλλαγές στον τρόπο 

επιλογής και την κατάσταση των διευθυντών των σχολείων Μ.Ε, παρά µόνο η 

δυνατότητα προαγωγής στο βαθµό του βοηθού γυμνασιάρχη κατ’ απόλυτον εκλογήν 

(νομοθετήματα του 1955 και 1964), η δημιουργία θέσεων λυκειαρχών (1965 και 1966) 

και ο καθορισµός ποσοστώσεων για τις διευθυντικές θέσεις ανάλογα µε τις ειδικότητες 

(φιλόλογοι 50%, µαθηµατικοί και φυσικοί από 20% και θεολόγοι 10%). Την ίδια εποχή, 

στην επιλογή των διευθυντών, αποφασιστικής σηµασίας είναι οι εκθέσεις των 

Επιθεωρητών, οι οποίοι, παρά την ύπαρξη Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, 

όπου όµως δε συμμετέχουν αιρετά µέλη, είναι παντοδύναμοι. Και οι ίδιοι όµως οι 

διευθυντές, σε επίπεδο σχολείου, έχουν ευρεία εξουσία πάνω στο προσωπικό: ελέγχουν 

τους εκπαιδευτικούς σε όλο το φάσµα των καθηκόντων τους, τους αναθέτουν 

διοικητικά καθήκοντα, είναι πειθαρχικοί προϊστάμενοί τους, συντάσσουν εκθέσεις 

υπηρεσιακής ικανότητας κ.λπ.   
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 Ο εξουσιαστικός ρόλος των διευθυντών και ο έλεγχος των εποπτών και των 

επιθεωρητών, διευρύνονται κατά την περίοδο της δικτατορίας του 1967. Την περίοδο 

αυτή, ούτε οι διαδικασίες επιλογής των διευθυντών, ούτε ο τρόπος άσκησης των 

καθηκόντων τους, ούτε το πολιτικό κλίµα, δείχνουν ότι οι σχετικές λειτουργίες 

εκτελούνταν µε δημοκρατικότητα και αμεροληψία. Το αντίθετο µμάλιστα. Έθεταν υπό 

διωγµό εκπαιδευτικούς για τις ιδέες τους ή την πολιτική τους δράση, ενώ ταυτόχρονα, 

αναδείκνυαν σε διευθυντικές θέσεις άλλους, µε κύρια προσόντα την καθαρότητα της 

ιδεολογίας τους, τις διασυνδέσεις τους µε πολιτικούς και στρατιωτικούς ή τη σχέση 

τους µε χριστιανικά σωματεία, στα πλαίσια της ελληνοχριστιανικής ιδεολογίας και 

αγωγής. Ένα, ίσως πρωτοφανές για τα παγκόσμια εκπαιδευτικά χρονικά, καθεστώς της 

περιόδου αυτής, είναι η συνύπαρξη δύο διευθυντών στο ίδιο σχολείο, όπως συνέβη το 

1973, όπου οι γυμνασιάρχες ήταν κατά 200 περισσότεροι από τις υπάρχουσες θέσεις 

(Κόκκοτας 1979).   

 Στην μεταπολίτευση χαρακτηριστικό είναι  ότι σε εκθέσεις συνταγµένες στα τέλη της 

δεκαετίας του ’70, η «υπηρεσιακή ευσυνειδησία» κάποιων διευθυντών, κρινόταν και 

από το γεγονός, ότι κατάφερναν να λειτουργήσει το σχολείο τους χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήματα κατά τη διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων. Η αρνητική φόρτιση από 

την αοριστία των κριτηρίων αξιολόγησης και προαγωγής και από την κατάχρηση των 

δικαιωµάτων των εποπτών, των επιθεωρητών αλλά και των διευθυντών, οδήγησε από το 

1982 και εξής στην κατάργηση των εποπτών, και των επιθεωρητών, στην αναµόρφωση 

των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και στην επιλογή των διευθυντών σχολείων µε θητεία 

(νόµος 1566/1985).  

 Μετά την Μεταπολίτευση, θα θεσπιστεί μια σειρά νόμων που αποτελούν τη 

μεταρρύθμιση του 1976. Καθιερώνεται η δημοτική γλώσσα και η 9χρονη υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Αναβαθμίζεται το επίπεδο της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και καταβάλλονται προσπάθειες για τον προσανατολισμό μεγαλύτερου αριθμού 

μαθητών προς αυτή. Σημαντικό είναι ότι δίνεται έμφαση στον εκσυγχρονισμό των 

αναλυτικών προγραμμάτων, τη συγγραφή νέων βιβλίων και την καλύτερη διοίκηση και 

εποπτεία της εκπαίδευσης. 

 Τέλος, η δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τέλη του 20ου και αρχές του 

21ου αιώνα, διαμορφώνεται με βάση τις μεταρρυθμίσεις του 1997 - 1998 και τις 

νομοθετικές ρυθμίσεις της περιόδου 2000-2001 και 2004-2007.  
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  Πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού δεν έχει κανένα λόγο σε 

ουσιαστικά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Ενώ ο ρόλος της δευτεροβάθμιας τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, θεωρείται από μερικούς μελετητές, ότι έχει παραμείνει ασαφής και 

αμφισβητούμενος, αφού δεν έχει γίνει αναλυτική μεταβίβαση νέων αρμοδιοτήτων από 

το Υπουργείο Παιδείας (Ανδρέου & Παπακωσταντίνου, 1994. Λαΐνας, 2000). 

 

6.2 Νομοθετικές Ρυθμίσεις για την Επιλογή Διευθυντών από το 1985 έως 2015 

  Η επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων την τελευταία εικοσαετία, έγινε από 

διαφορετικά σώµατα και µε διαφορετικά κριτήρια, τα οποία δεν χαρακτηρίζονταν από 

θεσµική σταθερότητα. Σύµφωνα µε τον Ανδρέου (1999, σελ. 252), «τούτο είναι 

εξηγήσιµο, αφού κάθε πολιτική εξουσία επιδιώκει να διαμορφώσει υπέρ της το 

συσχετισµό δυνάμεων και να ελέγξει το διοικητικό, εποπτικό και καθοδηγητικό 

µηχανισµό της εκπαίδευσης». Πιο αναλυτικά:  

 Το 1985, η επιλογή διευθυντών έγινε µε βάση το Ν 1566/85 άρ. 11 (ΦΕΚ 187 τ. 

Α΄/30-9-1985). Τα κριτήρια επιλογής, σύµφωνα µε το νόµο αυτό, ήταν 

γενικόλογα και ασαφή: «. . το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εκτιµά, την 

υπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη γνώση τους για τα εκπαιδευτικά 

πράγµατα, την ικανότητά τους για ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, το 

εκπαιδευτικό τους έργο, την κοινωνική προσφορά και την προσωπικότητά τους, 

τις μεταπτυχιακές σπουδές, τη μετεκπαίδευση και την επιμόρφωση και την 

αξιόλογη συγγραφική εργασία». Τα παραπάνω προσόντα, προέκυπταν µόνο από 

τη σχετική αίτηση και το ιδιόγραφο βιογραφικό σηµείωµα των υποψηφίων. 

Όπως συνέβη και µε τους επόµενους νόµους και προεδρικά διατάγματα που 

ακολούθησαν, δεν προ- βλεπόταν κάποια ρητή προϋπόθεση-προσόντα για την 

επιλογή, εκτός από την κατοχή βαθµού Α΄ για τουλάχιστον µια διετία, δηλαδή 

δεκαετή προϋπηρεσία. Χαρακτηριστικό αυτού του νόµου είναι, ότι, εκτός από 

τους αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων που υπέβαλαν σχετική αίτηση, 

καταρτίζονταν και αξιολογικοί πίνακες όλων των εκπαιδευτικών µε διετή 

προϋπηρεσία στο βαθµό Α’, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση, αλλά θεωρούνταν 

υποψήφιοι για την κάλυψη θέσεων διευθυντών, σε περίπτωση έλλειψης 

επαρκών αιτήσεων. Υπήρξαν περιπτώσεις, δηλαδή, όπου κλήθηκαν να 

αναλάβουν θέση διευθυντή, εκπαιδευτικοί οι οποίοι κρίθηκαν ικανοί από το 
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υπηρεσιακό συμβούλιο, χωρίς όµως οι ίδιοι να το δηλώσουν ρητά την επιθυµία 

τους.  Όλες οι κρίσεις και επιλογές των διευθυντών της τελευταίας εικοσαετίας, 

έγιναν από τα υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΠΥΣ∆Ε και ΠΥΣΠΕ), αυτό όµως που διέφερε κάθε φορά, ήταν η 

σύνεση των συμβουλίων αυτών. Το 1986, σύµφωνα µε το Π∆ 75/86 άρ. 2-3 

(ΦΕΚ 28 τ. Α’ /20-3-1986), τα συμβούλια αποτελούνταν από: 

 α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, αντίστοιχα,  

β) δύο Προϊσταμένους γραφείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

αντίστοιχα και όπου αυτοί δεν επαρκούσαν, συμπληρώνονταν από διευθυντές 

σχολείων και  

γ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.    

  Το 1992, οι επιλογές βασίστηκαν στο Ν 2043/92 άρ. 2 (ΦΕΚ 79 τ.  Α΄/19-5-

1992). Τα κριτήρια επιλογής µε το νόµο αυτό, παίρνουν πιο σαφή µορφή, 

αποτιμώμενα συνολικά σε εκατό (100) αξιολογικές µονάδες, διακρίνονται δε σε 

τρεις κατηγορίες: 

 Α. Υπηρεσιακή κατάσταση έως 45 µονάδες (αρχαιότητα στην υπηρεσία έως 40 

µον. και διευθυντική προϋπηρεσία έως 5 µον.) 

 Β. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση έως 30 µονάδες (διδακτορικό, 

μεταπτυχιακό, μετεκπαίδευση, δεύτερο πτυχίο, επιμόρφωση, ξένες γλώσσες) 

 Γ. Γενική συγκρότηση έως 25 µονάδες (βιογραφικό και συνέντευξη). 

 ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης, είχαν οι εκπαιδευτικοί (µε κάποιες εξαιρέσεις 

ειδικοτήτων για τους διάφορους τύπους σχολείων), µε 12ετή προϋπηρεσία (µόνη 

απαραίτητη προϋπόθεση, εκτός από τους υποψηφίους διευθυντές ΤΕΛ, ΤΕΣ και ΣΕΚ, 

για τους οποίους επαρκούσε 8ετής προϋπηρεσία σε τεχνική-επαγγελµατική 

εκπαίδευση). Και στις επιλογές αυτές, ακολουθήθηκε η πρακτική ενός δεύτερου 

παράλληλου αξιολογικού πίνακα, µε υποψηφίους όλους όσους διέθεταν βαθµό Α’ , από 

τον οποίο αντλούνταν διευθυντές, στην περίπτωση εξάντλησης του πίνακα υποψηφίων 

διευθυντών µε αίτηση.   



 

77 
 

 Με το νόµο αυτό, εισήχθη και η µονιµότητα των διευθυντών ύστερα από δοκιμαστική 

περίοδο τριών ετών, η οποία όµως δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί λόγω αλλαγής της 

κυβέρνησης. Οι επιλογές έγιναν από τα ΠΥΣ∆Ε και ΠΥΣΠΕ, στη σύνθεση των οποίων 

όµως, συμμετείχε και ως προεδρεύων, ένας διορισμένος δικαστικός λειτουργός.    

 Στις επιλογές του 1997, εφαρμόστηκε το Π∆ 398/95 άρ. 11-14 (ΦΕΚ 223 τ. 

Α΄/31-10-1995), σύµφωνα µε το οποίο, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας 

είχαν οι εκπαιδευτικοί µε βαθµό Α΄(οκταετής δηλαδή προϋπηρεσία), µε κάποιες 

εξαιρέσεις ειδικοτήτων για τους διάφορους τύπους σχολείων. Τα κριτήρια 

επιλογής που και πάλι διακρίνονταν σε τρεις κατηγορίες, περιελάμβαναν 

κριτήρια που µοριοδοτούνταν και κριτήρια που συνεκτιμούνταν από τα 

υπηρεσιακά συμβούλια:  

Α. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και συγκρότηση έως 35 µονάδες 

(µοριοδοτούµενα έως 27 µον, συνεκτιµώµενα έως 8 µον. )  

Β. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία έως 25 µονάδες (µοριοδοτούµενα 

έως 9 µον, συνεκτιµώµενα έως 9 µον)  

Γ. Ικανότητα άσκησης διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου- κοινωνική 

δραστηριότητα έως 40 µονάδες (µοριοδοτούµενα έως 22 µον, συνεκτιµώµενα έως 18)   

 Η σύνθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων που διενήργησαν τις επιλογές, προβλεπόταν 

από το Π∆ 201/97 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄/12-8-1997) και ήταν ίδια µε αυτή του Π∆ 75/86. 

Κατά τη διαδικασία επιλογής, έπρεπε το υπηρεσιακό συμβούλιο να συνεκτιμήσει την 

εισήγηση τριµελούς επιτροπής αποτελούμενη από έναν εκ- παιδευτικό, έναν εκπρόσωπο 

του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων κι έναν εκ- πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης.     

 Οι επιλογές του 2002, έγιναν βάση του Π∆ 25/02 άρ. 17-20 (ΦΕΚ 20 τ. Α΄/7-2-

2002). ∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας, είχαν εκπαιδευτικοί µε οκταετή 

τουλάχιστον προϋπηρεσία (δηλαδή µε βαθµό Α΄), οι οποίοι, επί πενταετία 

τουλάχιστον, να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα. Τα κριτήρια επιλογής 

κατηγοριοποιήθηκαν και πάλι σε τρεις, διαφορετικές αυτή τη φορά, κατηγορίες: 

 Α. Μοριοδοτούµενα κριτήρια: επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και 

εμπειρία έως 28, 5 µον, υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία έως 11, 5 

µον, άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου έως 17 µον.  
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 Β. Κριτήρια που συνάγονται από τις αξιολογικές εκθέσεις οι οποίες συντάσσονται 

σε 50βαθµη κλίµακα  

Γ. Κριτήρια που συνεκτιμώνται από το οικείο συμβούλιο επιλογής: αυτόνοµο 

συγγραφικό και ερευνητικό έργο έως 12 µον, συνέντευξη έως 20 µον.    

 Στην πενταµελή σύνθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων που έγινε σύµφωνα µε το Π∆ 

4/2001(ΦΕΚ 3 τ.Α΄/15-1-2001) και ήταν όµοια µε αυτή του Π∆ 75/86 (µε την 

προσθήκη ότι στα ΠΥΣ∆Ε µπορούν να συμμετέχουν εκτός από προϊστάμενοι γραφείων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων φυσικής αγωγής ή γραφείων 

ΤΕΕ), προσετέθη, µόνο για τις επιλογές των διευθυντών, ως έκτο µέλος κι ένας 

σχολικός σύμβουλος.    

 Πρέπει να σημειωθεί, ότι στις τρεις τελευταίες επιλογές, υπήρχε η δυνατότητα 

υποβολής ένστασης από τους υποψηφίους, εντός δεκαημέρου από την ανακοίνωση των 

πινάκων, η οποία όµως εξεταζόταν από το ίδιο υπηρεσιακό συμβούλιο που έκανε την 

αρχική επιλογή, αναιρώντας έτσι στην πραγματικότητα, τη δυνατότητα δευτεροβάθμιας 

κρίσης. 

 Την χρονιά 2010, σύμφωνα με το Ν3848/2010 (άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 

3848/10), το δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με βαθμό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία 

στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν 

ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία 

τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων 

της αυτής βαθμίδας. Τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή, σύμφωνα 

με το  άρθρο 14, σε συνδυασμό με το άρθρο 13, παρ 2 του Ν. 3848/10 ), είναι τα 

εξής: 

Α) Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και εμπειρία, με ανώτατο όριο τις 24 

μονάδες, 

Β) Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής 

εμπειρίας αποτιμάται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο και  

Γ)  Η προσωπικότητα – γενική συγκρότηση, με ανώτατο βαθμό 15 μονάδες. Το 

κριτήριο αυτό αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του 
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Συμβουλίου Επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η 

επαγγελματική ανάπτυξη και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η αντιληπτική 

ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα 

ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, 

διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο 

παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των 

καθηκόντων τους. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη 

χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία, όπως 

φυσική παρουσία, επιτεύγματα, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές ικανότητες, 

στάσεις, προσαρμοστικότητα και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε Μέλος 

του Συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. 

 Το Συμβούλιο Επιλογής (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται 

εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που 

προβλέπεται στην προκήρυξη επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά 

προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τους 

σχετικούς αλφαβητικούς πίνακες. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς 

ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός πέντε ημερών από την κοινοποίησή τους 

(άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν. 3848/10). 

 

 Όσο αφορά την χρονιά 2015, σύμφωνα με το Φ.361.22/26/79840/Ε3 (άρθρο 18 

και 19 του ν.4327/2015), το δικαίωμα υποψηφιότητας για την θέση του 

διευθυντή έχουν οι εκπαιδευτικοί με 10ετή εκπαιδευτική υπηρεσία, με 8ετή 

διδακτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και με 3ετή διδακτική 

υπηρεσία σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη θέση τύπο σχολείου 

Πρωτοβάθμιάς. Σε αυτή τη χρονιά υπάρχουν ελάχιστες διαφοροποιήσεις από το 

2011, γι αυτό θα αναφερθούμε πολύ συνοπτικά. Τα κριτήρια με βάση τα οποία 

γίνεται η επιλογή (άρθρα 18 και 19 του ν.4327/2015) είναι τα εξής: 

Α) Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και εμπειρία, με ανώτατο όριο τις 11 

μονάδες, 

Β) Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής 

εμπειρίας αποτιμάται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο και  
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Γ)  Η προσωπικότητα – γενική συγκρότηση, του υποψηφίου που αποτιμάται με τη 

μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας έχει ανώτατο 

όριο τις 12 μονάδες.  

 Το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 37 μονάδες. 

 Και σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν ενστάσεις από τους 

υποψηφίους, εντός τριών ημερών  από την ανακοίνωση των πινάκων (σύμφωνα με το 

άρθρο 3 του ΦΕΚ 915/2015). 

 Με βάση τις παραπάνω νομοθετικές ρυθµίσεις που προωθήθηκαν για την επιλογή 

διευθυντών σχολικών μονάδων, µπορούµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: - 

διαπιστώνεται μεγάλη ρευστότητα στις ρυθµίσεις που αναφέρονται στα κριτήρια 

επιλογής, µε τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου, από τις κυβερνήσεις που 

εναλλάσσονταν στην εξουσία - οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, είχαν ως αποτέλεσµα 

την έλλειψη ευρύτερης αποδοχής και συναίνεσης των ρυθμίσεων από μεγάλη µερίδα 

των εκπαιδευτικών.   
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ΜΕΡΟΣ 2
Ο

- ΕΡΕΥΝΑ 

1
ο
 Κεφάλαιο: Μέθοδος 

1.1 Συμμετέχοντες 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα τα υποκείμενα που έλαβαν μέρος, ήταν οι υποψήφιοι για την 

θέση του διευθυντή σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική 

Μακεδονία. Ο αριθμός των υποψηφίων, όπως καταγράφονται στο πίνακα είναι 240 και 

από αυτούς οι 189 ήταν άντρες και οι 51 ήταν οι γυναίκες. Το δείγμα πάρθηκε από τους 

πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων, όπου και ήταν ανεβασμένοι στο διαδίκτυο. Ο 

αριθμός του δείγματος περιλαμβάνει τους υποψηφίους και από τους τέσσερις νομούς 

της Δυτικής Μακεδονίας, την Φλώρινα, την Κοζάνη, την Καστοριά και τα Γρεβενά.  

1.2 Μέσα Συλλογής Δεδομένων 

Στην ουσία τα ερευνητικά δεδομένα πάρθηκαν από τους ιστότοπους του κάθε νομού, 

όπου και ήταν αναρτημένα στις ανακοινώσεις. Τους πίνακες τους βρήκα διαδικτυακά σε 

επίσημες ιστοσελίδες και από εκεί συνέλεξα όλα τα δεδομένα που χρειαζόμουν και που 

χρησιμοποίησα κατά την έρευνά μου.  Φυσικά οι πίνακες που χρησιμοποίησα 

παρατίθενται και στη εργασία μου στο μέρος του παραρτήματος.  

1.3 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

  Η συγκεκριμένη έρευνα έχοντας ήδη έτοιμα τα δεδομένα που χρειάζονταν, προχώρησε 

κατευθείαν στο στάδιο της καταγραφής των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, πριν γίνει αυτό, 

χρειάστηκε αρκετή μελέτη των πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων ανά νομό, με 

σκοπό να καταφέρω να προσδιορίσω σωστά τα ερευνητικά ερωτήματα  και να δώσω 

απαντήσεις σε αυτά. Κυρίως εστίασα στη καταμέτρηση των δεδομένων που 

αναφέρονται στο φύλο των υποψηφίων, στα μόρια που έχουν συγκεντρώσει ανά 

κριτήριο και στα ποσοστά εκείνων που απέσυραν την αίτησή τους ή δεν προκρίθηκαν. 

  Έτσι, προχώρησα στην καταγραφή των δεδομένων που ήθελα να ερευνήσω ανά νομό. 

Ο λόγος που ερεύνησα το κάθε νομό ξεχωριστά ήταν επειδή η κάθε περιοχή είχε 

διαφορετικό πίνακα, με διαφορετικά στοιχεία και διαφορετικά δεδομένα. Για αυτό 

λοιπόν κατέγραψα όσα περισσότερα στοιχεία και ποσοστά μπορούσα για κάθε περιοχή. 

Στόχος ήταν να προσεγγίσω την λύση των ερευνητικών ερωτημάτων και να κατανοήσω 

όσο μπορώ τον τρόπο με τον οποίο τελικά γίνεται η επιλογή διευθυντών. 
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 Αρχικά, αποφάσισα ποια στοιχεία με ενδιαφέρουν από τον πίνακα κάθε νομού και αυτά 

ξεκίνησα να μετράω. Μέτρησα τους άντρες και τις γυναίκες, τα μόρια που συγκέντρωσε 

ο καθένας, ποια αποσύρθηκαν και ποιοι δεν προκρίθηκαν και τα μετέτρεψα σε ποσοστά, 

ώστε να τα παρουσιάσω σε πίτες ή ραβδογράμματα. Σκοπός ήταν μια πιο ξεκάθαρη 

εικόνα των στοιχείων που πλαισιώνουν κάθε πίνακα, για να μπορέσω να κατανοήσω 

καλύτερα τον τρόπο επιλογής διευθυντών, τα προσόντα που έχουν και τα γενικά 

χαρακτηριστικά αυτών που τελικά καταφέρνουν να διοικήσουν ένα σχολείο. Αφού, 

τελείωσα με τη μετατροπή των δεδομένων σε ποσοστά και την παρουσίασή τους σε 

πίτες ή ραβδογράμματα, ξεκίνησα να συγκεντρώνω τα αποτελέσματα, βγάζοντας 

κάποια βασικά συμπεράσματα, τα οποία παρατίθενται και παρακάτω. 
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Κεφάλαιο 2
ο
: Αποτελέσματα 

 Παρακάτω παρατίθενται τα στατιστικά δεδομένα και ποσοστά τα οποία 

συγκεντρώθηκαν μετά την διεξαγωγή της έρευνας. Συγκέντρωσα και παραθέτω τα 

στοιχεία ομαδοποιημένα ανά νομό και επισημαίνω το γεγονός πως κάθε πίνακας 

περιλάμβανε διαφορετικά στοιχεία και για αυτό κάθε νομός παρουσιάζεται 

ανεξάρτητος.    

 

2.1 Φλώρινα 

Στο νομό της Φλώρινας και σύμφωνα με τα δεδομένα που μου παρείχε ο πίνακας 

μοριοδότησης των υποψήφιων διευθυντών ανά σχολική μονάδα στη Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, συγκέντρωσα τα εξής ποσοστά: 

 

 Με κριτήριο το φύλο των υποψηφίων, που ήταν στο σύνολο 80, βρήκα ότι είναι  

71 άντρες (88,75%)  και 9 γυναίκες (11,25%).  
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Άνδρες 

Γυναίκες 
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 Με κριτήριο το φύλο των επιτυχόντων, που ήταν 27 άτομα, βρήκα ότι είναι 24 

άντρες (88,8%)  και 3 γυναίκες (11,2%). 

 

 

 Με κριτήριο να δω πόσοι από τους 80 υποψηφίους απέσυραν την αίτησή τους, 

πόσοι δεν προκρίθηκαν και πόσοι προκρίθηκαν αλλά τελικά δεν πήραν την θέση, 

κατέληξα στα εξής ποσοστά:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Με κριτήριο το επίπεδο των επιτυχόντων διευθυντών, έβγαλα το μέσο όσο από 

τα συνολικά μόριά τους. Με ανώτερα συγκεντρωτικά μόρια 32 και κατώτερα 

16,68, ο μέσος όρος των μορίων των επιτυχόντων είναι τα 22,16 μόρια.  
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2.2 Γρεβενά 

 

 Με κριτήριο το φύλο των επιτυχόντων, που στο σύνολο ήταν 11, βρήκα το 

ποσοστό του 100%, καθώς και οι 11 ήταν άντρες. 

 

 

 Με κριτήριο την υπηρεσιακή κατάσταση των υποψηφίων, παρουσιάζονται τα 

ποσοστά που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία. 
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 Με κριτήριο την επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση των υποψηφίων, 

παρουσιάζονται τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι σε κάθε 

κατηγορία. 

 

 

 Με κριτήριο το επίπεδο των επιτυχόντων διευθυντών, έβγαλα το μέσο όσο από 

τα συνολικά μόριά τους. Με ανώτερα συγκεντρωτικά μόρια 29 και κατώτερα 

22,8, ο μέσος όρος των μορίων των επιτυχόντων είναι τα 25,11 μόρια. 
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2.3 Κοζάνη 

 

 Με κριτήριο το φύλο των υποψηφίων, που ήταν στο σύνολο 74, βρήκα ότι είναι  

58 άντρες (78,38%)  και 16 γυναίκες (21,62%).  

 

 

 Με κριτήριο το φύλο των επιτυχόντων, που ήταν 31 άτομα, βρήκα ότι είναι 27 

άντρες (87,1%)  και 4 γυναίκες (12,9%). 
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 Με κριτήριο να δω πόσοι από τους 74 υποψηφίους απέσυραν την αίτησή τους, 

πόσοι δεν προκρίθηκαν και πόσοι προκρίθηκαν αλλά τελικά δεν πήραν την θέση, 

κατέληξα στα εξής ποσοστά: 

 

 

 

 

 

 

 Με κριτήριο τους υποψηφίους που συμμετείχαν, έβγαλα το ποσοστό εκείνων 

που στη μυστική ψηφοφορία δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό. 
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 Με κριτήριο το επίπεδο των επιτυχόντων διευθυντών, έβγαλα το μέσο όσο από 

τα συνολικά μόριά τους. Με ανώτερα συγκεντρωτικά μόρια 31 και κατώτερα 

18,1, ο μέσος όρος των μορίων των επιτυχόντων είναι τα 24,13 μόρια. 

 

 

2.4 Καστοριά 

 

 Με κριτήριο το φύλο των υποψηφίων, που ήταν στο σύνολο 75, βρήκα ότι είναι  

49 άντρες (65,4%)  και 26 γυναίκες (34,6%).  
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 Με κριτήριο το φύλο των επιτυχόντων, που ήταν 25 άτομα, βρήκα ότι είναι 17 

άντρες (68%)  και 8 γυναίκες (32%). 

 

 Με κριτήριο να δω πόσοι από τους 75 υποψηφίους απέσυραν την αίτησή τους, 

πόσοι δεν προκρίθηκαν και πόσοι προκρίθηκαν αλλά τελικά δεν πήραν την θέση, 

κατέληξα στα εξής ποσοστά: 

 
 

 Με κριτήριο την επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση των υποψηφίων, 

παρουσιάζονται τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι σε κάθε 

κατηγορία. 

68 

32 

Άνδρες 

Γυναίκες 

34.66 

9.34 
42.66 

13.34 
Επιτυχόντες 

Απέσυραν υποψηφιότητα 

Δεν προκρίθηκαν  

Προκρίθηκαν αλλά δεν 
επέτυχαν 



 

91 
 

 

 

 Με κριτήριο την υπηρεσιακή κατάσταση, την διοικητική και 

καθοδηγητική εμπειρία των υποψηφίων, παρουσιάζονται τα ποσοστά που 

συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία. 
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 Με κριτήριο τους υποψηφίους που συμμετείχαν, έβγαλα το ποσοστό 

εκείνων που στη μυστική ψηφοφορία δεν έλαβαν το απαιτούμενο 

ποσοστό. 

 

 

 Με κριτήριο το επίπεδο των επιτυχόντων διευθυντών, έβγαλα το μέσο όσο από 

τα συνολικά μόριά τους. Με ανώτερα συγκεντρωτικά μόρια 30 και κατώτερα 

16,3, ο μέσος όρος των μορίων των επιτυχόντων είναι τα 23,1 μόρια. 
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2.5 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα όλων των νομών 

 Θέλοντας να έχω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα παραθέτω τα ποσοστά από όλου στους 

νομούς συνολικά. Τονίζω και πάλι πως επειδή οι πίνακες έχουν διαφορετική δομή και 

μορφολογία, τα ποσοστά που παρατίθενται προέκυψαν από τα κοινά δεδομένα τα οποία 

υπήρξαν. 

 Με κριτήριο το φύλλο των υποψηφίων, όπου συνολικά από όλη την Δυτική 

Μακεδονία ήταν 240 άτομα, προέκυψαν τα παρακάτω ποσοστά. 
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 Με κριτήριο το φύλλο των επιτυχόντων, όπου συνολικά από όλη την Δυτική 

Μακεδονία ήταν 94 άτομα, προέκυψαν τα παρακάτω ποσοστά. 
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Κεφάλαιο 3
ο
 : Συζήτηση 

 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Calabrese and Zepeda (1999), στο παρελθόν, ήταν 

σχεδόν αρκετό να είναι κάποιος λευκός και άνδρας, για να γίνει διευθυντής σχολείου. 

Σήµερα όµως, που ο ρόλος της διοίκησης σχολικών μονάδων χαρακτηρίζεται κρίσιµης 

σηµασίας για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού µας συστήματος και 

την ανταπόκριση στις προκλήσεις της εποχής, αυτό δεν είναι αρκετό. Σήµερα, που το 

σχολείο δέχεται ισχυρές αλληλεπιδράσεις από την κοινωνία και την οικονοµία και 

επιβάλλεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του, οι αλλαγές και η 

ανάπτυξη του σχολείου θα επιτευχθούν και µε την αύξηση της αποδοτικότητας της 

σχολικής διοίκησης. Η διοίκηση των σχολικών μονάδων, μπορεί να συμβάλλει 

καθοριστικά στην εξειδίκευση, την εφαρμογή, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

πολιτικών και την αντιμετώπιση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού µας συστήματος.   

 Έτσι μέρα από αυτή την ερευνητική εργασία φαίνεται καθαρά ο τρόπος που επιλέγεται 

ο σχολικός ηγέτης και τα προσόντα που πρέπει να πληρεί για να κατέχει κάποιος αυτή 

τη θέση. Σαφώς αντιλαμβανόμαστε πως τα τελευταία χρόνια οι αρμοδιότητες και οι 

υποχρεώσεις το διευθυντή έχουν αυξηθεί και η δυσκολία για την κατάκτηση αυτής της 

θέσης έχει μεγαλώσει κατά πολύ. 

 Μέσω της έρευνας μπορούν συγκεντρωτικά να παρουσιαστούν οι εξής σκέψεις: 

1. Οι διευθυντικές θέσεις όπως φαίνεται καθαρά είναι ανδροκρατούμενες, καθώς 

οι περισσότεροι υποψήφιοι αλλά και οι περισσότεροι επιτυχόντες είναι άντρες, 

με ελάχιστες εξαιρέσεις.  

2. Φυσικά μέσα από τους μέρους όρους των μορίων που συγκέντρωσαν οι 

επιτυχόντες  ανά νομό, γίνεται αντιληπτό πως κάθε περιοχή έχει διαφορετικό 

επίπεδο γνώσεων, επιμόρφωσης και παιδαγωγικών ενδιαφερόντων. 

3. Ένα από τα συμπεράσματα που κάποιος μπορεί να βγάλει εύκολα και γρήγορα 

είναι πως οι περισσότεροι υποψήφιοι απορρίφθηκαν στην φάση της μυστικής 

ψηφοφορίας, η οποία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα και την τελική 

διαμόρφωση των πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων. 

4. Τέλος, από τα κριτήρια και τα προσόντα που ζητάει το κράτος να έχουν οι 

υποψήφιοι, φαίνεται η επιτακτική ανάγκη για ανάδειξη ανθρώπων με ηγετικά 

χαρακτηριστικά, με οργανωτικά και διοικητικά προσόντα, αλλά και με μια 

διαρκή θέληση για επιμόρφωση. 
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 Κλείνοντας συμπεραίνουμε πως δεν υπάρχουν ιδανικοί σχολικοί ηγέτες, αλλά 

άνθρωποι που προσπαθούν να βελτιώνονται, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας και στις διαταγές του νέου σύγχρονου σχολείου. Ωστόσο, θα 

μπορούσα να προτείνω για μια  επόμενη έρευνα κάποια ερωτήματα που προκύπτουν 

(π.χ. γιατί η μυστική ψηφοφορία επηρεάζει τόσο πολύ την τελική διαμόρφωση των 

αποτελεσμάτων και αν αυτό τελικά είναι καλό ή κακό, γιατί οι περισσότεροι υποψήφιοι 

και επιτυχόντες είναι άντρες και όχι γυναίκες;). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΑ ΝΟΜΟ 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 
     

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

1 1 Σεχίδης 
Κωνσταντίνο

ς 
του 

Αλεξάνδρου 
18,69 

 
     

 

1ο ΔΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

2 1 Μάντσος Γεώργιος 
του 

Κωνσταντίνου 
27,68 

 
     

 

2ο ΔΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

3 

1 Γκούλη Δήμητρα 
του 

Αναστασίου 
ΑΠΕΣ 

2 Δαϊκόπουλος Ιωάννης του Παντελή 28,5 

3 Κώτσου Συμεων του Σιδέρη ΑΠΕΣ 

4 Μίσκας Ιωάννης του Αχιλλέα ΔΠ 

5 Τυρπένου Σταύρος του Χρήστου ΑΠΕΣ 

 
     

 

3ο ΔΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

4 
1 Ζάχου Ιωάννα του Λαζάρου ΔΠ 

2 Συγκελάκης Γεώργιος του Ιωάννη 28,71 

 
     

 

5ο ΔΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

5 1 Γκόλια Παρασκευή του Φώτη 21,98 

 
     

 

6ο ΔΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

6 
1 Κώτσου Συμεών του Σιδέρη ΑΠΕΣ 

2 Λυγούρας Γεώργιος 
του 

Κωνσταντίνου 
32 
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ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

7 

1 Αντωνίου Χρήστος του Γεωργίου 18 

2 Ζάχου Ιωάννα του Λαζάρου ΔΠ 

3 Λάζου 
Κωνσταντίνο

ς 
του Στέφανου 19,88 

4 Σακουλέβα Ειρήνη 
του 

Κωνσταντίνου 
15,44 

5 Ψαρουμπά Ειρήνη του Δημητρίου ΑΠΕΣ 

 
     

 

ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

8 
1 Γεωργόπουλος Αντώνιος του Βασιλείου 9,52 

2 Ρότσιας Μιχαήλ του Στεφάνου 21,11 

 
     

 

ΔΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

9 

1 Ζώλης Βασίλειος του Τραϊανού ΔΠ 

2 Δαϊκόπουλος Ιωάννης του Παντελή ΑΠΕΣ 

3 Δούμτσης 
Κωνσταντίνο

ς 
του Νικολάου 18,95 

4 Καζαής Κωνσταντίνος του Ηλία 17,95 

5 Λαβασίδης Στυλιανός του Ισαάκ ΑΠΕΣ 

 
     

 

ΔΣ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

10 

1 Ζαμπούνης Δημήτριος του Ευαγγέλου 25,5 

2 Μίσκας Ιωάννης του Αχιλλέα ΔΠ 

3 Ρίσης Γεώργιος του Αθανασίου ΔΠ 

 
     

 

ΔΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

11 

1 Δούμτσης Κωνσταντίνος του Νικολάου ΔΠ 

2 Παρλαπανίδης Κυριάκος του Ελευθερίου ΑΠΕΣ 

3 Σταυρίδης Ευάγγελος του Παύλου 24,06 

 
     

 

ΔΣ ΒΕΥΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

12 

1 Ζαμπούνης Δημήτριος του Ευαγγέλου ΑΠΕΣ 

2 Λαβασίδης Στυλιανός του Ισαάκ ΑΠΕΣ 

3 Τσολοπάνης Κωνσταντίνος του Ιωάννη 28,69 
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ΔΣ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

13 1 Μαραγγός 
Κωνσταντίνο

ς 
του Παντελή 26,19 

 
     

 

ΔΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

14 

1 Βράντση Αγάπη 
του 

Κωνσταντίνου 
20,5 

2 Ρίσης Γεώργιος του Αθανασίου ΔΠ 

3 Τσολοπάνης Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΑΠΕΣ 

4 Τυρπένου Σταύρος του Χρήστου ΔΠ 

 
     

 

ΔΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

15 

1 Ζαμπούνης Δημήτρης του Ευαγγέλου ΑΠΕΣ 

2 Κώτσου Συμεών του Σιδέρη 20,44 

3 Μίσκας Ιωάννης του Αχιλλέα 23,5 

 
     

 

ΔΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

16 
1 Κούκας Ευάγγελος του Θωμά ΔΠ 

2 Παρλαπανίδης Κυριάκος του Ελευθερίου 20,36 

 
     

 

ΔΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

17 

1 Μάντσος Γεώργιος 
του 

Κωνσταντίνου 
ΑΠΕΣ 

2 Μαύρος Μιχαήλ του Παύλου 26,3 

3 Παρλαπανίδης Κυριάκος του Ελευθερίου ΑΠΕΣ 

4 Ρίσης Γεώργιος του Αθανασίου ΔΠ 

 
     

 

1ο ΔΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

18 1 Μιχαηλίδης Μιχαήλ του Βασιλείου 24,75 

 
     

 

2ο ΔΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

19 
1 Γεωργιάδης Πρόδρομος του Μιχαήλ 18 

2 Ιωαννίδης Παντελής του Σταύρου 20,5 
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3 Μαρκόπουλος Δημήτριος 
του 

Κωνσταντίνου 
ΔΠ 

4 Τσουμήτας Κωνσταντίνος του Σταύρου ΔΠ 

 
     

 

3ο ΔΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

20 

1 Ιωαννίδης Παντελής του Σταύρου ΔΠ 

2 Λαβασίδης Στυλιανός του Ισάκ 21,78 

3 Λάζου Κωνσταντίνος του Στεφάνου ΔΠ 

4 Μαρκόπουλος Δημήτριος 
του 

Κωνσταντίνου 
13,42 

4 Ολίδης Γεώργιος του Βασιλείου ΔΠ 

6 Τσουμήτας Κωνσταντίνος του Σταύρου ΔΠ 

 
     

 

ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

21 
1 Τσολοπάνης Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΑΠΕΣ 

2 Μαρκόπουλος Δημήτριος 
του 

Κωνσταντίνου 
16,68 

 
     

 

ΔΣ ΑΕΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

22 

1 Ζωγράφος Σταύρος του Ιγνατίου ΔΠ 

2 Μιχαηλίδης Νικόλαος του Παντελή 11,58 

3 Νεδέλκου Μαρία του Γεωργίου 17,77 

4 Πασπάλης Σταύρος του Θωμά ΔΠ 

 
     

 

ΔΣ ΚΕΛΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

23 

1 Δούμτσης 
Κωνσταντίνο

ς 
του Νικολάου 25,5 

2 Ζώλης Βασίλειος του Τραϊανού ΔΠ 

3 Παπαδημητρίου Άννα του Λαζάρου ΑΠΕΣ 

4 Σαλιάκου Γεώργιος του Χρήστου ΔΠ 

 
     

 

ΔΣ ΛΕΒΑΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

24 

1 Ζώλης Βασίλειος του Τραϊανού ΔΠ 

2 Μαντρατζής Νικόλαος του Παναγιώτη ΔΠ 

3 Τυρπένου Σταύρος του Χρήστου 25,5 

 
     

 

ΔΣ ΛΕΧΟΒΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
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Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

25 

1 Ολίδης Γεώργιος του Βασιλείου 17,44 

2 Παπαδάκης Αθανάσιος του Σταύρου ΔΠ 

3 Πασίνης Στέφανος του Θωμά 17 

 
     

 

ΔΣ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

26 

1 Γεωργιάδης Πρόδρομος του Μιχαήλ 19,45 

2 Βοσκόπουλος Σταύρος του Δημητρίου ΔΠ 

3 Μεκάσης Ιωάννης του Μιχαήλ 15,36 

4 Ολίδης Γεώργιος του Βασιλείου ΔΠ 

 
     

 

ΔΣ ΦΙΛΩΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Α/
Α 

Α/
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΜΟΡΙ
Α 

27 
1 Μαντρατζής Νικόλαος του Παναγιώτη 14,15 

2 Πασπάλης Σταύρος του Θωμά 23,73 

 
     

ΣΗΜ :  
    

ΔΠ = ΔΕΝ ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ 
   

ΑΠΕΣ : = ΑΠΕΣΥΡΕ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 
     

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΠΥΣΠΕ  
 

ΑΠΌ 12-06-2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 16-06-2015 
  

 
     

 
 

ΦΛΩΡΙΝΑ 12-06-2015 
   

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΠΥΣΠΕ    

 
     

 
     

 
     

 
     

 
 

ΚΙΜΩΝ ΣΑΒΒΑΚΗΣ 
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ΓΡΕΒΕΝΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
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ΚΟΖΑΝΗ 

Α/Α ΘΕΣ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΗΣ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ-

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΑΠΌ ΤΗ 

ΜΥΣΤΙΚΗ 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 6/Θ 
Δ.ΣΧ. ΓΕΩΡ.ΚΟΝΤΑΡΗΣ  

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 
ΜΠΛΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

18,00 12,00 30,00 

2 12/Θ 
Δ.ΣΧ. 2ο ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

15,50 10,36 25,86 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ 13,19 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΦΛΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
12,88 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
13,63 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

3 12/Θ 
Δ.ΣΧ. ΧΑΡΙΣΙΟΣ 

ΜΟΥΚΑΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 
ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

16,38 10,50 26,88 

4 12/Θ 
Δ.ΣΧ. 5ο ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ 

ΓΑΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 16,00 4,57 20,57 

ΚΩΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  13,50 6,86 20,36 

ΜΠΑΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 
10,25 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

5 12/Θ Δ.ΣΧ. 6ο ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

13,31 9,00 22,31 

ΜΟΥΛΑΣΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14,00 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΤΖΗΜΠΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 
8,50 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

6 6/Θ  
Δ.ΣΧ. 7ο ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 15,50 10,80 26,30 

ΤΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
12,69 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

7 9/Θ 
Δ.ΣΧ. 8ο ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13,38 9,60 22,98 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
13,75 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

8 12/Θ 
Δ.ΣΧ. 9ο ΚΟΖΑΝΗΣ   

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ  
ΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

13,50 10,67 24,17 
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9 12/Θ 
Δ.ΣΧ. 10ο ΚΟΖΑΝΗΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ 

ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
17,00 12,00 29,00 

10 6/Θ 
Δ.ΣΧ. 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΣΑΚΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 11,50 7,50 19,00 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

13,19 3,00 16,19 

11 6/Θ 
Δ.ΣΧ. 12ο ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)  

ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

18,50 10,67 29,17 

ΜΠΟΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
1,19 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

        

12 12/Θ 
Δ.ΣΧ. 13ο ΚΟΖΑΝΗΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ 

ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14,50 5,60 20,10 

ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12,06 4,80 16,86 

ΒΕΛΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 

16,50 
ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

13 12/Θ 
Δ.ΣΧ. ΧΑΡΙΣΙΟΣ 

ΜΕΓΔΑΝΗΣ  
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ 

ΒΕΛΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 16,50 9,27 25,77 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
18,50 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ 13,19 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΠΕΝΕΚΕΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14,25 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΤΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
12,69 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

14 12/Θ 
Δ.ΣΧ. 17ο ΚΟΖΑΝΗΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΕΑΕΠ 

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

19,00 12,00 31,00 

15 11/Θ 
Δ.ΣΧ. 18ο ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

15,50 4,24 19,74 

ΛΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  11,75 7,76 19,51 

ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
16,38 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

16 5/Θ 
Δ.ΣΧ. ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΗΣ 
13,50 12,00 25,50 

17 6/Θ 
Δ.ΣΧ. ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 13,13 9,60 22,73 

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7,81 2,40 10,21 

18 6/Θ  
Δ.ΣΧ. ΑΙΑΝΗΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

8,50 9,60 18,10 
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ΤΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12,69 2,40 15,09 

19 6/Θ 
Δ.ΣΧ. ΑΚΡΙΝΗΣ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 13,63 8,00 21,63 

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

7,81 4,00 11,81 

ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
12,19 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

20 6/Θ 
Δ.ΣΧ. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

14,31 12,00 26,31 

21 6/Θ 
Δ.ΣΧ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16,50 12,00 28,50 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
13,13 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

22 6/Θ 
Δ.ΣΧ. ΚΟΙΛΩΝ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11,38 10,67 22,05 

ΠΕΝΕΚΕΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

14,25 
ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
16,63 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
10,71 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

23 6/Θ Δ.ΣΧ. 1ο ΚΡΟΚΟΥ ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12,38 12,00 24,38 

24 6/Θ 
Δ.ΣΧ. 2ο ΚΡΟΚΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13,50 12,00 25,50 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
18,50 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΜΠΑΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 
10,25 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

25 6/Θ 
Δ.ΣΧ. ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΤΖΗΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 17,00 12,00 29,00 

ΓΚΟΥΛΕΤΣΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14,50 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
10,88 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

26 6/Θ 
Δ.ΣΧ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)  

ΝΤΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16,50 8,00 24,50 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13,75 2,67 16,42 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 8,50 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
10,88 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

27 5/Θ 
Δ.ΣΧ. ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΛΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  11,75 12,00 23,75 

ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
16,63 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7,81 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 
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28 6/Θ 
Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

13,50 10,91 24,41 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
13,75 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΚΑΚΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
16,38 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

29 6/Θ 
Δ.ΣΧ.ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13,50 6,67 20,17 

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10,71 2,67 13,38 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 11,50 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

30 5/Θ 
Δ.ΣΧ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΚΟΛΟΝΕΛΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

16,88 12,00 28,88 

ΦΛΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
12,88 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΤΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 

31 6/Θ 
Δ.ΣΧ. ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10,71 8,00 18,71 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12,25 4,00 16,25 
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