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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η λήψη αποφάσεων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διοίκησης ως  διαδικασία επιλογής 

μεταξύ εναλλακτικών τρόπων δράσης που αποβλέπει στη λύση προβλημάτων που έχουν σχέση 

με τους αντικειμενικούς σκοπούς ενός οργανισμού.   

Ο  Παιδικός Σταθμός, ως κοινωνικός οργανισμός, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά 

πρέπει να έχει και κατάλληλο σύστημα λήψης αποφάσεων. Έχει  αποδειχθεί ότι ο συμμετοχικός 

τρόπος  λήψης αποφάσεων συνδέεται άμεσα με τη δημοκρατική σχολική διοίκηση και την 

ποιότητα και αποτελεσματικότητα των μονάδων. 

Οι αποφάσεις στους Παιδικούς Σταθμούς σήμερα λαμβάνονται από κρατικά όργανα, 

γεγονός που έρχεται σε αντίφαση με όσα έχουν θεσπιστεί σχετικά με την αποκέντρωση και τον 

εκδημοκρατισμό της Δημόσιας Διοίκησης. 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει τις αντιλήψεις των διευθυντών -

ντριών/προϊσταμένων  και των παιδαγωγών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών της Αττικής για 

τη συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ως 

εργαλείο έρευνας ανώνυμο γραπτό ερωτηματολόγιο για τους παιδαγωγούς και ημιδομημένη 

συνέντευξη για τις διευθύντριες/προϊστάμενες.  

Διαπιστώθηκε ότι η  συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων στα θέματα 

διοίκησης  του Παιδικού Σταθμού κρίνεται απαραίτητη από όλους τους συμμετέχοντες της 

έρευνας. Αμφότεροι είχαν συνειδητοποιήσει ότι οι ευκαιρίες συμμετοχής των παιδαγωγών στη  

λήψη αποφάσεων δεν ήταν μόνο ηθική υποχρέωση σε σύμπνοια με τα δημοκρατικά ιδεώδη, 

αλλά  μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, του ενθουσιασμού και της 

ικανοποίησης από το επάγγελμά. Εν κατακλείδι η συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων στους 

δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Ν. Αττικής φάνηκε να βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικό 

επίπεδο, αν λάβει κανείς υπόψη την έλλειψη κατάλληλης νομοθεσίας και  επιμόρφωσης σε 

θέματα διοίκησης των διευθυντικών στελεχών.  

Λέξεις κλειδιά: Παιδικός Σταθμός, λήψη αποφάσεων, συμμετοχικότητα, εκπαιδευτική 

διοίκηση, είδη και μοντέλα αποφάσεων, στυλ ηγεσίας και λήψη αποφάσεων. 
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ABSTRACT  

Decision-making is an integral part of the management as selection between alternative 

courses of action aimed at solving problems related to the objectives of an organization. 

The Nursery school, as a social organization in order to function effectively must have and 

an adequate decision-making system. It has been shown that the participatory way of decision 

making is directly related to the democratic school management and the quality and efficiency of 

the units. 

Decisions in  Nursery school are currently taken by government bodies, which contradicts 

what has been established on the decentralization and democratization of Public Administration. 

This paper aims to present the perceptions of managers/superiors and educators of the 

Municipal Nursery Schools of Athens for the participation of educators in making decisions. For 

this reason as a research tool was used anonymous written questionnaire for educators and semi-

structured interview for the directors. 

It was found that the participation of educators in making decisions for the Nursery 

managerial  issues deemed necessary by all survey participants. Both were aware that educators’ 

opportunities to participate in decision-making was not only a moral obligation to accord with 

democratic ideals, but could help to increase productivity, excitement and satisfaction from the 

profession. In conclusion the participatory decision making in municipal day nurseries of Attica 

seemed to be in pretty good level, if one considers the lack of adequate legislation and training 

on management issues of the managers. 

Keywords: Nursery, decision making, participatory, educational administration, species, 

and decision models, leadership style and decision making. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Οριοθέτηση του Θέματος 

Τα τελευταία χρόνια τα φαινόμενα της Παγκοσμιοποίησης, της έξαρσης των 

τεχνολογιών πληροφορικής,  η οικονομική κρίση, τα τεράστια κύματα μετανάστευσης, οι 

αυξημένες πιέσεις για ποιότητα και λογοδοσία  δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστες 

τις εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση των κοινωνικών οργανισμών.  Η συνειδητοποίηση 

επίσης, της σημασίας των πρώιμων χρόνων φέρνουν τον Παιδικό Σταθμό, ως δομή  κοινωνικής 

προστασίας και θεσμό προσχολικής αγωγής, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. 

Πολλές έρευνες στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α έχουν αποδείξει  τα ευεργετικά 

αποτελέσματα του Παιδικού Σταθμού στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, στη φυσική 

υγεία, στη σχολική επιτυχία και στη μελλοντική τους εξέλιξη (Korjenevitch & Dunifon, 2010 ∙ 

American Academy of Pediatrics, 2005 ∙  Ho et al., 2010 ∙ Sandstrom, 2012 ∙ Sheridan et al., 

2009). Για  το λόγο αυτό σε πολλές χώρες της Ευρώπης η βελτίωση της ποιότητας  των 

Παιδικών Σταθμών αποτελεί μια από τις πρώτες επιταγές της εκπαιδευτικής τους μεταρρύθμισης 

(Ho et al., 2010 ∙ Koles at al, 2013).    

Ως γνωστό ένας κοινωνικός οργανισμός, άρα και ο Παιδικός Σταθμός για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά πρέπει εκτός των άλλων (Καψάλης 2005, Σαΐτης 2014) να έχει και κατάλληλο 

σύστημα λήψης αποφάσεων (Beck & Murphy, 1998 ∙ Gale & Densmore, 2003).  

Πράγματι υπάρχει μια θετική σχέση ανάμεσα στη δημοκρατική σχολική διοίκηση και στο 

συμμετοχικό τρόπο λήψης αποφάσεων (Ζαλβανός , 2003 ∙ Karageorgi, 2011) και αντίστοιχα 

ανάμεσα στο συμμετοχικό τρόπο λήψης αποφάσεων και στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα 

των μονάδων (Ward, 1985, in Pashiardis, 1994 ∙ Woods, 2004 ∙ Mullena & Jonesb, 2007). 

Άλλωστε η ίδια η  έρευνα του θέματος των συλλογικών αποφάσεων προσδίδει στη  διοίκηση  

χαρακτήρα δημοκρατικό, εξασφαλίζοντας τη διασταύρωση γνωμών και απόψεων και 

αυξάνοντας τη  δέσμευση και τα κίνητρα εκείνων που θα εκτελέσουν την απόφαση (Σαΐτης, 

2001).  
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Η θέσπιση του Νόμου 1566/85 και η μετέπειτα έκδοση της Τ. Α. στις 16/10/2002  περί  

συμμετοχής του Συλλόγου Διδασκόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν το 

σύνολό της σχολικής μονάδας, τόσο για την Πρωτοβάθμια όσο και για τη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, αποδεικνύουν την ευαισθητοποίηση του ελληνικού κράτους στα προαναφερόμενα 

ερευνητικά δεδομένα.  

Δυστυχώς παρά τη μεγάλη σπουδαιότητα του θέματος του δημοκρατικού τρόπου λήψης 

αποφάσεων μέσω της συμμετοχικότητας, ο θεσμός αυτός στη χώρα μας δεν έτυχε της 

πρέπουσας υποστήριξης από την Πολιτεία στην περίπτωση των Παιδικών Σταθμών. 

Ερευνητικά  δεδομένα από τον ελλαδικό χώρο (Τσιάντης 1988· Λαμπίδη & Πολέμη – 

Τοδούλου, 1992· Petrogiannis, 1996, 2001, 2002 · Μάντζιου, 2001 · PISA 2006∙  Μάντζιου & 

Πετρογιάννης, 2009 · Ρέντζου, 2011α · Tsakiri, 2010) καταγράφουν χαμηλής ποιότητας 

παροχής υπηρεσιών. Τα απογοητευτικά αυτά αποτελέσματα των ερευνών οδηγούν στην 

ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της παρεχόμενης 

φροντίδας και αγωγής  των Παιδικών Σταθμών. 

Από τα  παραπάνω προκύπτει ότι είναι χρήσιμο να μελετηθούν αναλυτικότερα οι απόψεις 

για το σύστημα λήψης αποφάσεων που ισχύει στους Παιδικούς Σταθμούς της χώρας, καθώς η 

αποτελεσματική τους λειτουργία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των αποφάσεων 

της διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει και να 

καταγράψει τις απόψεις των Διευθυντών-ριών/Προϊσταμένων και παιδαγωγών των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών του νομού Αττικής αναφορικά με τον τρόπο λήψης αποφάσεων.    

2. Εννοιολογική Αποσαφήνιση των Όρων της  Θεματικής 

2.1 Τι είναι «Παιδικός Σταθμός1» 

Παιδικός Σταθμός ονομάζεται το κέντρο ημερήσιας φροντίδας και αγωγής  για παιδιά 

ηλικίας 40 ημερών έως πέντε χρονών και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες (Μάντζιου & 

Πετρογιάννης, 2012):  

α) Βρεφικοί Σταθμοί για παιδιά από 3 μηνών - 2,5 χρονών  

                                                           
1 Ιστορική εξέλιξη των Παιδικών Σταθμών της Ελλάδας παρατίθεται στο Παράρτημα 3. 
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β) Παιδικοί Σταθμοί για νήπια ηλικίας από 2,5 - 5 και 

γ) Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που δέχονται παιδιά και των δύο προηγούμενων κατηγοριών.  

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας θα χρησιμοποιείται ο όρος 

«Παιδικός Σταθμός» και θα συμπεριλαμβάνει και τις τρεις προαναφερόμενες   κατηγορίες. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του 2002 (ΦΕΚ 497/Β/2002) οι στόχοι των 

κέντρων ημερήσιας φροντίδας είναι οι εξής (Μάντζιου & Πετρογιάννης, 2012): 

• Παροχή ενοποιημένης μορφής προσχολικής εκπαίδευσης με βάση τα τελευταία 

πορίσματα της έρευνας. 

• Προώθηση  της σωματικής, πνευματικής, συναισθηματική και κοινωνικής ανάπτυξης 

των παιδιών. 

• Εξομάλυνση  διαφορών μεταξύ των παιδιών λόγω πολιτιστικού, οικονομικού και 

εκπαιδευτικού υπόβαθρου των γονέων. 

• Ανακούφιση των εργαζόμενων γονέων και ευαισθητοποίησή των σε θέματα σύγχρονης 

παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 

• Διευκόλυνση της μετάβασης των παιδιών προσχολικής ηλικίας από το οικογενειακό στο 

σχολικό περιβάλλον. 

• Παροχή καθημερινής φροντίδας, διατροφής και  συμμόρφωσης με τους κανονισμούς 

υγιεινής και ασφάλειας. 

2.2 Οι Έννοιες: Λήψη Αποφάσεων και  Συμμετοχικότητα 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί συστατικό στοιχείο της διοίκησης. Πολλοί 

θεωρητικοί  την τοποθετούν μετά τη λειτουργία του προγραμματισμού και τη συνδέουν με 

αυτήν, αφού στο στάδιο αυτό  λαμβάνονται σημαντικές  αποφάσεις (Scanlan, Β. οπ. αναφ.  σε 

Σαΐτη, 2014α).  Στην πραγματικότητα όμως, η λήψη αποφάσεων είναι μια λειτουργία και ένας 

όρος για την αποτελεσματική άσκηση όλων των διοικητικών λειτουργιών (Σιδηροπούλου 

Μάλαμα, 2015). 
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Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τον όρο «Λήψη απόφασης». Ένας 

γενικός  ορισμός αναφέρει ότι «η Λήψη αποφάσεων είναι η διαδικασία επιλογής μεταξύ 

εναλλακτικών τρόπων δράσης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη κάποιων  στόχων 

(Drucker, 1998, οπ. αναφ. σε Σαΐτη, 2012α).  Εμπλέκεται σε όλες τις λειτουργίες της διοίκησης 

ενός  οργανισμού, αποτελεί κεντρική λειτουργία και η σημασία της είναι καθοριστική για το 

μέλλον της δομής, αφού η επιβίωση και η εξέλιξη της στηρίζεται στην ορθή λήψη αποφάσεων 

(Μακρυδημήτρης, 1989, όπ. αναφ. σε Σαΐτη, 2012α).  

Βάσει του αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης, οι  αποφάσεις, 

διακρίνονται σε (Σαΐτη, 2012):  

 ατομικές, λαμβάνονται από ένα διοικητικό στέλεχος στο δικό του χρόνο με τις 

διαθέσιμες πληροφορίες που έχει υπό την κατοχή του. Οι αποτελεσματικότητά τους συνίσταται 

σε την προσωπικότητα, την εκπαίδευση και την ικανότητά του (Robbins & Judge, 2011, 

Χατζηπαναγιώτου, 2003) και σε  

 

 ομαδικές (ή συλλογικές) λαμβάνονται από μία ομάδα ατόμων, είναι χρονοβόρες 

λόγω των διαδικασιών επικοινωνίας και συντονισμού των μελών. Χαρακτηρίζονται από 

αδυναμία απόδοσης επαίνων και ευθυνών, όπως επίσης και ομοιομορφία της σκέψης. 

Πλεονεκτούν όμως, έναντι των ατομικών επειδή αυξάνονται οι πιθανότητες εύρεσης της 

καταλληλότερης λύσης (Χατζηπαναγιώτου, 2003).  Έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια συνδυάζοντας 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση και γνώση εξαιτίας  της συγκέντρωσης  πόρων από ετερογενή 

άτομα  με ποικιλομορφία απόψεων. Η λήψη συλλογικών αποφάσεων είναι    σύμφωνη με τα 

δημοκρατικά ιδεώδη (Σιδηροπούλου Μάλαμα, 2015 ∙ Robbins & Judge, 2011), που ορίζουν ότι  

οι άνθρωποι έχουν  δικαίωμα να ασκούν κάποιο έλεγχο πάνω στην εργασία και στη ζωή τους  

(Somech, 2002 in Mokoena, 2015) με αποτέλεσμα να  αυξάνεται η παραγωγικότητα τους 

(Πασιαρδής, 2014), η δέσμευση  και  ικανοποίησης τους από το επάγγελμα και ως απόρροια 

αυτών η αποτελεσματικότητα του οργανισμού (Mokoena, 2015).  
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3. Δομή Εργασίας 

Η παρούσα εργασία είναι χωρισμένη σε τρία Βασικά Τμήματα. Στο  Πρώτο μέρος γίνεται 

παρουσίαση της θεωρητικής διερεύνησης του θέματος, στο Δεύτερο παρουσιάζεται η έρευνα 

και τα αποτελέσματά της, ενώ το Τρίτο και τελευταίο μέρος περιλαμβάνει τα παραρτήματα και 

τη βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα: 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Θεωρητική Διερεύνηση 

Στο πρώτο κεφάλαιο  αναπτύσσεται η προβληματική της έρευνας, διατυπώνονται οι 

στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα, αναφέρεται η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα της, 

καθώς και οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί στους οποίους εμπίπτει.  

Στη συνέχεια στο πλαίσιο του δεύτερου κεφαλαίου περιλαμβάνεται η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που σχετίζεται με τη διερεύνηση του θέματος λήψη αποφάσεων στον Παιδικό 

Σταθμό και των θεωριών πάνω στις οποίες θα βασιστεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Επιπροσθέτως γίνεται λόγος για τον ρόλο του/της διευθυντού-ντριας/υπεύθυνου-ης του παιδικού 

σταθμού στη λήψη αποφάσεων. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η Έρευνα 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας, δηλαδή το δείγμα,  τα 

εργαλεία έρευνας και στατιστικής. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας και 

στο πέμπτο γίνεται συζήτηση και ερμηνεία αυτών. 

Τέλος,  στο έκτο  και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται εξαγωγή των συμπερασμάτων και 

ακολουθούν  προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Παράρτημα και Βιβλιογραφία 

Εν κατακλείδι στο Τρίτο μέρος της παρούσας εργασίας παρατίθενται το παράρτημα, το 

οποίο περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους/στις παιδαγωγούς, η ημιδομημένη 

συνέντευξη των διευθυντών-ντριών / προϊσταμένων και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Θεωρητική Διερεύνηση 

Κεφάλαιο Πρώτο 

Η Προβληματική της Έρευνας 

1. Περίληψη 

Το παρόν κεφάλαιο έχει ως στόχο την παρουσίαση του ερευνητικού προβλήματος, το 

σκοπό της έρευνας, τις ερευνητικές υποθέσεις και παράλληλα την επισήμανση της 

αναγκαιότητας της διεξαγωγής της έρευνας αναφορικά με τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων σε 

δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Επίσης, παρουσιάζεται η σπουδαιότητά της 

συμμετοχικότητας, οι προϋποθέσεις που τέθηκαν για την επιτυχή πραγματοποίησή της, ενώ 

τίθεται ξεκάθαρα η οριοθέτησή της. 

 

2. Διατύπωση του Ερευνητικού  Προβλήματος 

Για να επιτύχει ένας οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός τους αντικειμενικούς σκοπούς του 

χρειάζεται εκτός των άλλων και το κατάλληλο σύστημα διοίκησης. Αυτό συμβαίνει γιατί η  

διοίκηση  είναι «η εναρμόνιση όλων των συντελεστών παραγωγής (ανθρώπινων και υλικών 

πόρων) για την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος (Scanlan, 1974,  οπ. αναφ. σε Σαΐτη & 

Σαΐτης, 2012α).     

Η λήψη αποφάσεων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διοίκησης ως  διαδικασία επιλογής 

μεταξύ εναλλακτικών τρόπων δράσης (Drucker, 1998) ή ως διαδικασία που αποβλέπει στη λύση 

προβλημάτων που έχουν σχέση με τους αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού (Kosiol, 1962, 

όπ. αναφ. Σαΐτη & Σαΐτης, 2012β).   

Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων επιτελείται κυρίως από τα διοικητικά στελέχη κάθε 

οργανισμού, αλλά το εύρος δυνατότητας λήψης αποφάσεων εξαρτάται α) από το επίπεδο 

διοίκησης (ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας πλήρης εξουσίας και ευθύνης, κατώτερο επίπεδο 

περιορισμένες αποφασιστικές αρμοδιότητες κυρίως εκτέλεσης των αποφάσεων) και β) από την 
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πολιτική αποκέντρωσης
2
 της κεντρικής  εξουσίας σε χαμηλότερα επίπεδα ιεραρχίας (Σαΐτη & 

Σαΐτης, 2012α) 

Το ελληνικό σύστημα δημόσιας διοίκησης έχει συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Οι  κρατικές  

λειτουργίες  έχουν  ανατεθεί  στα  κεντρικά  κρατικά  όργανα, ενώ τα περιφερειακά ή τα 

ειδικευμένα όργανα του κράτους, όπως και ο Παιδικός Σταθμός ως κοινωνικός οργανισμός,  

εξαρτώνται άμεσα και ιεραρχικά από τα κρατικά όργανα, χωρίς να διαθέτουν αυτονομία λήψης 

αποφάσεων. Εφαρμόζεται δηλαδή,  η κλασική μορφή διοίκησης, η οποία στηρίζεται στην 

ατομική λήψη αποφάσεων από «χαρισματικούς» ηγέτες (Robbins & Judge, 2011 ∙ Σαΐτη & 

Σαΐτης, 2012α). Τούτο σημαίνει ότι αγνοείται η συλλογική μορφή διοίκησης, βάσει της οποίας 

οι αποφάσεις γίνονται περισσότερο αποδεκτές από τα μέλη της δομής, υπάρχει δέσμευση για 

αποτελεσματική εφαρμογή των ειλημμένων αποφάσεων, αύξηση της παραγωγικότητας και 

κατ΄επέκταση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού (Mokoena, 2015).  

Παρά τα πλεονεκτήματα των συλλογικών αποφάσεων που αναμένονταν να πάρουν 

σάρκα και οστά με το πέρασμα των κοινωνικών οργανισμών στους Δήμους,  πρόσφατες 

μελέτες (Κοντιάδης & Απίστουλας, 2006) έδειξαν ότι  ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο 

συντονισμός των πολιτικών κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

δρώντας στο πλαίσιο ενός ελλειμματικού δημόσιου μοντέλου είχε εκ προοιμίου προβλήματα 

οργανωτικά, διοικητικά και οικονομικά. Αίτια ήταν οι  δυσλειτουργικές και πεπαλαιωμένες 

εσωτερικές γραφειοκρατικές δομές, η έλλειψη δικτύωσης και συνεργασίας με τους 

εμπλεκόμενους φορείς, η απουσία συστημάτων παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των 

πολιτικών και των προγραμμάτων, καθώς και η έλλειψη δεικτών αξιολόγησης της λειτουργίας  

του προνοιακού συστήματος κοινωνικής φροντίδας. Η  κατάσταση αυτή ήταν φυσικό να  

                                                           
2
 Τα κυριότερα συστήματα της δημόσιας διοίκησης είναι  τα ακόλουθα (Bombas, 1995):  

ΤΟ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ: οι κρατικές  λειτουργίες  έχουν  ανατεθεί  στα  κεντρικά  κρατικά  όργανα, ενώ τα 

περιφερειακά ή τα ειδικευμένα όργανα του κράτους εξαρτώνται άμεσα και ιεραρχικά από τα κρατικά  χωρίς να 

διαθέτουν αυτονομία λήψης αποφάσεων. 

ΤΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ:  Διορθωτικό σύστημα του συγκεντρωτικού. Μία  σειρά από τοπικούς κρατικούς 

λειτουργούς έχουν κατ’ανάθεση από την κεντρική διοίκηση μια ορισμένη εξουσία αποφάσεων .  

ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: άσκηση ενός μέρους των κρατικών λειτουργιών  είτε  από  περιφερειακά είτε  από  
εξειδικευμένα  όργανα,  τα  οποία διαθέτουν μία δική τους ύπαρξη και τα οποία αποφασίζουν για μία σειρά 

θεμάτων στα πλαίσια  των αρμοδιοτήτων τους. Η σχέση τους με τον κεντρικό μηχανισμό δεν είναι  σχέση  

εσωτερικής ιεραρχίας,  αλλά  σχέση  εποπτείας.  
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ενταθεί  και να ενισχυθεί  ακόμα περισσότερο με τις μεταβιβαζόμενες Αρμοδιότητες του 

Τομέα Κοινωνικής Προστασίας, όπως οι Παιδικοί Σταθμοί. Ως αίτια θα μπορούσαν να 

απαριθμηθούν ο χαμηλός βαθμός αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και  μεταφοράς επαρκών 

πόρων από την κεντρική διοίκηση, ο κλασικός «top down» χαρακτήρας του σχεδιασμού σε 

κεντρικό επίπεδο χωρίς τη συμμετοχή σ’ αυτόν των εμπλεκομένων μερών,  η έλλειψη 

στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού,  η  έλλειψη τεχνογνωσίας, η απουσία 

εργαλείων συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Επίσης, σχετικές ανακοινώσεις  διεκδικήσεων επαγγελματικών συλλόγων (Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Π.Ο.Ε.-O.T.A.) την τελευταία 

10ετία αναφέρουν συχνά την έλλειψη συμμετοχικότητας των ενδιαφερόμενων στις αποφάσεις 

των ιθυνόντων: 

 Διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων των Παιδικών Σταθμών και την 

υπαγωγή τους στο Eπαιδευτικό Προσωπικό αντί του Υγειονομικού Προσωπικού.  

 Διατήρηση του Δημόσιου Kοινωνικού Xαρακτήρα  της προσχολικής αγωγής και 

όχι απλά της φύλαξης παιδιών. 

 Tήρηση του ισχύοντος Πρότυπου Kανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών 

Σταθμών όσον αφορά την αναλογία παιδαγωγών – παιδιών. 

 Aύξηση της οικονομικής επιχορήγησης από το Yυπουργείο Εσωτερικών.  

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η προβληματική διοίκηση των Παιδικών Σταθμών 

αποτελεί γεγονός. Οι εργαζόμενοι μέσω των συλλογικών τους οργάνων (ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. & Π.Ο.Ε.-

O.T.A) προσπαθούν να συνδράμουν  προλαμβάνοντας καταστάσεις, αλλά ο  συγκεντρωτικός  

χαρακτήρας της πολιτείας δεν αφήνει περιθώρια για από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία. Το 

αποτέλεσμα είναι, όταν η πολιτεία λαμβάνει αποφάσεις να μη εφαρμόζονται λόγω της έλλειψης 

συμμετοχικότητας των υφισταμένων της, όπως συνέβη και στην προσπάθεια κατάρτισης 

αναλυτικού προγράμματος από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο το 2008.   

Σε σχετικό άρθρο του ημερήσιου τύπου (Παπασταθοπούλου, 2009) αναφέρεται στην υπ' 

αριθμόν 78980 (15/12/2008) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατά την οποία 
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συγκροτήθηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με σκοπό «τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 

πλαισίου….τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών των δημοτικών παιδικών» μέσω κατάρτισης 

παιδαγωγικού προγράμματος για τη λειτουργία των προαναφερόμενων δομών. Διαπιστώθηκε ότι 

μέσα στην ΟΔΕ δεν συμμετείχαν εκπρόσωποι των εργαζομένων (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και του 

επιστημονικού οργάνου τους (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ). Έπειτα από 

παρεμβάσεις-διαμαρτυρίες και των δύο σωματείων προς τον Υπουργό ορίστηκαν εκπρόσωποί 

τους στην επιτροπή. Τελικά, η ΟΔΕ παραγκωνίστηκε. Η εκπόνησή του παιδαγωγικού 

προγράμματος ανατέθηκε στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 

(ΤΕΑΠΗ) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών χωρίς την συμμετοχή των 

παιδαγωγών των παιδικών Σταθμών. Αποτέλεσμα του αποκλεισμού των ενδιαφερόμενων ήταν 

αρχικά να δημιουργηθεί αναστάτωση για την επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος και 

τελικά να μην εφαρμοσθεί (Παπασταθοπούλου, 2009). 

Μολονότι ο Παιδικός Σταθμός ως κοινωνική δομή αποτελεί καθρέπτη της δημόσιας 

διοίκησης (Βαρνάβα-Σκούρα, 2009), ωστόσο το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, οι αξιολογήσεις,  τα 

δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων  και  η εικοσάχρονη 

εμπειρία της υπογράφουσας στο χώρο δεν συνηγορούν στην ύπαρξη δημοκρατικής, 

αποτελεσματικής διοίκησης, ακρογωνιαίος λίθος παροχής ποιοτικών υπηρεσιών.  Παραμένει  

ένας μηχανισμός  ελεγχόμενος, γραφειοκρατικός και ιεραρχικά δομημένος. Στην  κορυφή του 

συστήματος ελέγχου βρίσκεται το εκάστοτε Υπουργείο με τις κυβερνητικές-κομματικές θέσεις 

ελέγχοντας όλα τα όργανα διοίκησης με  ιεραρχική κλίμακα αποφάσεων. Αποκυήματά του είναι 

η δυσκαμψία, η πολυνομία, η έλλειψη συνέχειας και οι χρονοβόρες διαδικασίες  (Σαΐτης, 1997).  

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για αποκέντρωση,   όλο το σύστημα πάσχει από 

τυχαία,  κακή διοίκηση, όπως  έλλειψη πόρων, μηχανισμού ελέγχου και ποιότητας 

(Πετρογιάννης, 2012).  

Σύμφωνα με τον παραπάνω προβληματισμό η  διερεύνηση  της διάστασης της 

συμμετοχικότητας των Διευθυντών-ντριών/προϊσταμένων και των παιδαγωγών για τη λήψη 

αποφάσεων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Ν. Αττικής αποτελεί την προβληματική 

της συγκεκριμένης έρευνας.  
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3.  Σκοπός της Έρευνας - Ερευνητικές Υποθέσεις 

Στα πλαίσια του ανωτέρω προβληματισμού η παρούσα έρευνα  στοχεύει στη διερεύνηση 

των αντιλήψεων των Διευθυντών-ριών/προϊσταμένων και των παιδαγωγών για τη λήψη 

συμμετοχικών αποφάσεων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Αττικής, στην  

καταγραφή στοιχείων συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και στη διατύπωση προτάσεων  

ενδυνάμωσης της συμμετοχής των παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν 

τον Παιδικό Σταθμό στο σύνολό του. 

   Ειδικότεροι στόχοι της έρευνας είναι: 

 Να ανιχνεύσει τις αντιλήψεις των Διευθυντών-ριών/προϊσταμένων και των 

παιδαγωγών για τη συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων στους Δημοτικούς 

Παιδικούς Σταθμούς της Αττικής. 

 Να καταγράψει στοιχεία συμμετοχής των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων.   

 Να προτείνει βάσει των ευρημάτων της έρευνας μέτρα ενδυνάμωσης της 

συμμετοχής των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων.   

Οι ερευνητικές υποθέσεις είναι οι εξής: 

 Να διερευνήσει  τις αντιλήψεις και τις  απόψεις των Διευθυντών-

ριών/προϊσταμένων  και των παιδαγωγών των δημοτικών παιδικών Σταθμών Αττικής  για τη 

συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.  

 Να διερευνήσει τις  πρακτικές που ακολουθούνται για τη λήψη αποφάσεων .  

 Να εντοπίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων.  

 Να διατυπώσει  με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα προτάσεις με στόχο τη 

δυνατότητα  βελτίωσης  της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στους παιδικούς Σταθμούς και 

κατ΄επέκταση της λειτουργίας τους. 

Οι επιμέρους ερευνητικές υποθέσεις (Υ) είναι οι εξής: 

Υ1. Οι παιδαγωγοί και οι προϊστάμενοί τους  θεωρούν ότι η συμμετοχική λήψη 

αποφάσεων αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους.  
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Υ2. Το επίπεδο σπουδών τους  επηρεάζει  την αντίληψη τους για τη σχέση της  

ικανοποίησης από το επάγγελμα  με τη συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων.  

Υ3. Η σταθερότητα του παιδαγωγικού προσωπικού δρα καταλυτικά στην άποψή τους   

για την σχέση της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων με την ευχαρίστηση που αντλούν από 

το επάγγελμα. 

Υ4. Οι  παιδαγωγοί προτιμούν να διοικούνται από προϊσταμένους/ες με συμμετοχικό στυλ 

ηγεσίας.   

Υ5. Η εκπαίδευση των παιδαγωγών σχετίζεται με την άποψή τους για το εύρος της 

συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων.   

Υ6. Ο αριθμός των συγκεντρώσεων σχετίζεται με την επάρκεια διευθέτησης των θεμάτων 

που προκύπτουν.  

Υ7. Η χρονολογική ηλικία των παιδαγωγών επηρεάζει τις ευκαιρίες συμμετοχής που 

παρέχουν οι προϊστάμενοι/ες στη λήψη αποφάσεων.  

Υ8. Οι  παιδαγωγοί επιθυμούν να έχουν λόγο στις μεθόδους διδασκαλίας-παιδαγωγικούς 

χειρισμούς , στην κατανομή των τμημάτων και σε θέματα συνεργασίας με τους γονείς.  

Υ9. Η συμβολή των παιδαγωγών στις αποφάσεις του Παιδικού Σταθμού περιορίζεται σε 

θέματα λειτουργικά, οργάνωσης εκδηλώσεων, επιλογής θεαμάτων και συνεργασίας με τους 

συναδέλφους. 

Υ10. Η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αποδίδεται στην 

ύπαρξη καλής συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και υπευθυνότητας των παιδαγωγών και 

του/της προϊσταμένου. 

Υ11. Ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις συντελούν «λίγο» ή «καθόλου» στην 

ομαλή του λειτουργία λόγω του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του δημόσιου τομέα (αυξημένη 

λογοδοσία προϊσταμένων, έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για συμμετοχική διοίκηση). 
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4.  Αναγκαιότητα Έρευνας 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι στην Ελλάδα, ενώ έχουν 

πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες για τη σπουδαιότητα της συμμετοχικής λήψης των 

αποφάσεων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το θέμα αυτό δε φαίνεται να 

έχει απασχολήσει τους ερευνητές για τον χώρο του Παιδικού Σταθμού. Για τον λόγο αυτό 

θεωρήθηκε απαραίτητη η πραγματοποίηση της παρούσας εργασίας, καθώς η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων θεωρείται σημαντική πτυχή της οργάνωσης και διοίκησης κάθε οργανισμού.  

Παράλληλα, από την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία και τα ερωτήματα που έχουν 

προκύψει, πέραν του βασικού σκοπού, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την καταγραφή, 

διερεύνηση και ερμηνεία των παραγόντων και του μηχανισμού παρεμπόδισης της συμμετοχικής 

λήψης αποφάσεων στους Παιδικούς Σταθμούς. 

 

5. Σπουδαιότητα Έρευνας 

Ο Παιδικός Σταθμός εκτός από χώρο φροντίδας και εκπαίδευσης είναι μια κοινωνική  

οργάνωση που επηρεάζεται από το περιβάλλον του και ο επηρεασμός αυτός δεν περιορίζεται 

μόνο από τις παιδαγωγικές εξελίξεις, αλλά και από τα επιτεύγματα της διοικητικής επιστήμης. 

Οι αποφάσεις στους Παιδικούς Σταθμούς σήμερα λαμβάνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, 

από τα εκάστοτε δημοτικά συμβούλια και σε κάποιες περιπτώσεις από δημότες εντεταλμένους 

από τους αιρετούς. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με όσα έχουν θεσπιστεί σχετικά με την 

αποκέντρωση και τον εκδημοκρατισμό της Δημόσιας Διοίκησης και σε όσα ισχύουν στην 

Α΄βάθμια και Β΄βάθμια εκπαίδευση, όπου ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί θεσμό 

(Ν.1566/1985) με κύριο μέλημα τη λήψη αποφάσεων «για τη χάραξη κατευθύνσεων….την 

οργάνωση της σχολικής ζωής». 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει τις αντιλήψεις των διευθυντών-

ντριών/προϊσταμένων  και των παιδαγωγών για τη συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη 

αποφάσεων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Αττικής. 

Η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα 

που θα προκύψουν,  θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε πρακτικό επίπεδο τόσο σε επιμορφώσεις 

και σεμινάρια διευθυντών /τριών και παιδαγωγών όσο και προς ευαισθητοποίηση της πολιτείας 
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για λήψη μέτρων ενδυνάμωσης της συμμετοχής των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων  

προκειμένου την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία  των  μονάδων αυτών.  

 

6. Προϋποθέσεις Έρευνας 

Η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας είναι του 

ανώνυμου γραπτού ερωτηματολογίου για τους παιδαγωγούς και της ημιδομημένης συνέντευξης 

για τους/τις διευθυντές-ριες/προϊστάμενους-ες. Επομένως,  κρίθηκε απαραίτητη η συλλογή ενός 

ικανοποιητικού αριθμού πλήρως συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και ημιδομημένων 

συνεντεύξεων. Επιπλέον, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων θα πρέπει να θεωρηθούν ως 

ειλικρινείς, ώστε τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα και να ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα. 

 

7. Περιορισμοί Έρευνας 

Οι περιορισμοί στους οποίους εμπίπτει και τους οποίους υφίσταται η συγκεκριμένη 

έρευνα, τίθενται τόσο από την ερευνήτρια και αφορούν στο θεματικό εύρος της έρευνας, όσο και 

από τα αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία χαρακτηρίζουν το συλλεγόμενο ερευνητικό υλικό για 

το υπό εξέταση θέμα. 

Συγκεκριμένα, η παρούσα ερευνητική εργασία επικεντρώθηκε στην ελληνική  

πραγματικότητα, σε δημοτικούς  Παιδικούς Σταθμούς του Νομού Αττικής σε γυναίκες 

παιδαγωγούς και προϊστάμενες - διευθύντριες
3
 που υπηρετούσαν σε βρεφικούς, παιδικούς και 

βρεφονηπιακούς Σταθμούς  διάφορης δυναμικότητας (40-280 παιδιών)  

Παράλληλα, μία σημαντική δυσκολία ήταν ότι παρόλο που η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών του δείγματός δέχτηκε με προθυμία και μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετέχει στην 

έρευνα με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ένα μεγάλο ποσοστό προϊστάμενων -

                                                           
3
 Οι περισσότεροι παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα είναι γυναίκες, και μόνο 3-4%  αυτών είναι άνδρες (Doliopoulou,  2006). 

 



38 
 

διευθυντριών
4
 απαντούσαν λακωνικά στις ερωτήσεις της ημιδομημένης συνέντευξης. Το 

αποτέλεσμα ήταν ο περιορισμός της επεξεργασίας με ανάλυση περιεχομένου του συλλεγόμενου 

ερευνητικού υλικού. Παρά ταύτα, έγινε όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή της εικόνας.  

 

8. Οριοθέτηση Προβλήματος 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή και η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

παιδαγωγών και των διευθυντριών/προϊσταμένων και η ερμηνεία των παραγόντων των 

μηχανισμών παρεμπόδισης της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων στους Παιδικούς Σταθμούς. Η 

έρευνα περιορίστηκε στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 

του Ν. Αττικής.  

Το δείγμα αποτελείται από παιδαγωγούς και  διευθύντριες/προϊσταμένες όλων των 

ειδικοτήτων και των σχέσεων εργασίας. Δυστυχώς δεν υπήρξαν άνδρες ούτε ως παιδαγωγοί ούτε 

σε θέση ευθύνης.  

Δεδομένου των προαναφερόμενων περιορισμών δεν είναι εφικτή η γενίκευση των όποιων 

συμπερασμάτων για το σύνολο του πληθυσμού. Δύναται όμως, τα αποτελέσματά της μελέτης 

αυτής  να δώσουν σε αδρές γραμμές μια γενικότερη αίσθηση της κατάστασης.  

 

 

                                                           
4
 Οι υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών ανάλογα με τη δομή κάθε δήμου ονομάζονται είτε διευθύντριες είτε 

προϊσταμένες. 
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Κεφάλαιο Δεύτερο 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

1. Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού και η σύνδεσή 

του με το σύστημα λήψης αποφάσεων. Ειδικότερα γίνεται μια προσπάθεια μελέτης της 

διαχρονικής πορείας του θεσμού της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης μέσα από τις 

πολιτικές και κοινωνικές μεταβολές και τη συμμετοχή του/της διευθυντή/ριας και  των 

εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση της λήψης αποφάσεων στους 

Παιδικούς Σταθμούς 

Οι οργανώσεις – δημόσιες και ιδιωτικές - αποτελούν πολύπλοκα ανθρώπινα συστήματα 

που αναπτύσσονται διαρκώς προκειμένου να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον ταχύρυθμων 

και απρόβλεπτων αλλαγών (Παπαλόη & Μπουραντάς, 2012).  Το κράτος μέσα από τους 

θεσμούς οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ακολουθώντας τις εξελίξεις.  Όλο και 

περισσότεροι επιστήμονες υποστηρίζουν την αναγκαιότητα περάσματος από το παραδοσιακό 

γραφειοκρατικό μοντέλο σε νέες θεωρίες αλλαγής της οργάνωσης , προκειμένου οι δομές να 

παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας (Παπαλόη & Μπουραντάς, 2012).  

Έρευνες για την ενεργό συμμετοχή  των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  

που  αφορούν  τη διοίκηση / διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών και των Νηπιαγωγείων δεν 

εντοπίστηκαν παρά μόνο της  Παναγοπούλου (2015) που επιχείρησε τη διερεύνηση του θέματος 

αυτού στα δημόσια νηπιαγωγεία της Φλώρινας. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι σε 

αντίθεση με τα ευρήματα των προαναφερόμενων ερευνών στην Α΄βάθμια και Β΄βάθμια 

εκπαίδευση, οι νηπιαγωγοί είχαν κατανοήσει πλήρως τη χρησιμότητα της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων και  επεδίωκαν τη συμμετοχή τους, διότι θεωρούσαν  ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στη διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας, αλλά και στις ίδιες ως επαγγελματίες. Γι΄ αυτό το 

λόγο πίστευαν ότι ήταν   σημαντικό να κατέχουν κάποιες βασικές γνώσεις διοίκησης της 

εκπαίδευσης.  
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Η έλλειψη βιβλιογραφικών πηγών που σχετίζονται με το υπό εξέταση θέμα στον 

Ελλαδικό χώρο οδήγησε στην εύρεση ερευνητικών εργασιών για τη συμμετοχική διοίκηση,  τον 

ρόλο του συλλόγου  διδασκόντων στη λήψη αποφάσεων, αλλά και γενικότερα το ρόλο του ως 

φορέα διαμόρφωσης και άσκησης εσωτερικής πολιτικής στα νηπιαγωγεία και στις σχολικές 

μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Όσον αφορά την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η έρευνα πεδίου του Σαΐτη (2001) που 

πραγματοποιήθηκε σε 27 Δημοτικά με θέμα «Η λειτουργία του Σχολείου μέσα από τις 

Αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων» διερεύνησε  τη συμβολή  του Συλλόγου  στην ομαλή 

και αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα  

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων λειτουργούσε αρκετά 

ικανοποιητικά στην αντιμετώπιση των καθημερινών θεμάτων που προέκυπταν.  Το 

οργανωσιακό κλίμα αποτελούσε σημαντικό παράγοντα ικανοποίησης και δέσμευσης των 

εκπαιδευτικών και κατ΄επέκταση της δραστηριοποίησης των. Ωστόσο δε φάνηκε οι δάσκαλοι να 

επιδείκνυαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενασχόλησης με εξωδιδακτικές δραστηριότητες και δεν 

αξιοποιούσαν τις δυνατότητες συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, 

λόγω του περιορισμένου αριθμού και της βραχείας διάρκειας των συνεδριάσεων,  του τρόπου 

στελέχωσης των σχολικών μονάδων, της έλλειψης συστήματος κινήτρων, κτιριακών 

εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.    

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν οι Κουσουλός, Μπούνιας & Καμπουρίδης 

(2004) σε μία επισκοπικού χαρακτήρα έρευνα με θέμα «Συμμετοχική διοίκηση και διαδικασία 

λήψης αποφάσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».  Μελέτησαν την επίδραση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων, την ποιότητα 

των αποφάσεων και το ρόλο της ηγετικής προσωπικότητας του Διευθυντή. Αποδείχθηκε ότι η 

συμμετοχική διοίκηση δεν εφαρμόζονταν στον  αναμενόμενο βαθμό. Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

αντιμετώπιζε σε ικανοποιητικό επίπεδο τα καθημερινά προβλήματα της σχολικής μονάδας χωρίς 

όμως, να  λάμβανε πρωτοβουλίες και χωρίς να αξιοποιούσε τις δυνατότητες συνεργασίας 

σχολείου και τοπικής κοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί επικροτούσαν την αναβάθμισης του ρόλου 

του Συλλόγου Διδασκόντων με την προϋπόθεση ότι  οι συνεδριάσεις να πραγματοποιούνταν  

εντός διδακτικού ωραρίου. Ο Διευθυντής  φάνηκε ότι ήταν κυρίως διεκπεραιωτής παρά ηγέτης.  
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Αδυναμία ανάληψης ηγετικού ρόλου από τους διευθυντές διαπιστώθηκε και στην έρευνα 

του Έλληνα (2005) που μελέτησε το ρόλο των διευθυντών και των εκπαιδευτικών μιας 

πρωτοβάθμιας εκπαιδευτικής μονάδας για την ανάδειξη των προσδοκιών και των  

απογοητεύσεών τους.  Από τα δεδομένα προέκυψε ότι οι δάσκαλοι ήταν τυπικοί  στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, χωρίς  όμως, να παρέχουν  συνεργασία ή στήριξη στις 

πρωτοβουλίες του διευθυντή. Ο οποίος αν και ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών του, εκείνος δε έχαιρε  της ίδιας ικανοποίησης. Παράγοντες που ευθύνονταν γι 

αυτή τη ποιότητα των σχέσεων ήταν η έλλειψη εμψύχωσης των εκπαιδευτικών, η μη  συμμετοχή 

τους σε προγράμματα, αλλά κυρίως η αδυναμία δημιουργίας θετικού κλίματος.  

Πιο δυσοίωνα ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας του Μαλακούδη (2005) στη 

Θεσσαλονίκη με τίτλο «Η εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». 

Στόχο  είχε τη μελέτη της συμμετοχής του συλλόγου διδασκόντων στα διοικητικά θέματα και τις 

κοινωνικές τους σχέσεις. Τα αποτελέσματα και αυτής της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

δεν ήταν ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του συλλόγου. Ο  προγραμματισμός και η εφαρμογή 

του σχολικού προγράμματος γίνονταν από το Διευθυντή. Ο  Σύλλογος Διδασκόντων δε 

συνεδρίαζε για την στοχοθεσία της σχολικής μονάδας και δεν υπήρχε στρατηγική  

αντιμετώπισης προβλημάτων. Δεν λαμβάνονταν αποφάσεις για τα μέσα, τις μεθόδους 

διδασκαλίας και την αντιμετώπιση μαθησιακών προβλημάτων των μαθητών. Ως εκ τούτου ο 

Σύλλογος Διδασκόντων δεν ήταν αποτελεσματικός στην επίλυση προβλημάτων  της λειτουργίας 

του σχολείου. 

Αντιθέτως  ο Τσώνος (2006)  είχε την τύχη να ερευνήσει  πιο λειτουργικούς Συλλόγους 

Διδασκόντων μελετώντας  τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και την 

αποτελεσματικότητα των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Φθιώτιδας. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν  ότι οι σχολικές μονάδες προγραμμάτιζαν  δραστηριότητες γενικές,  

εκπαιδευτικές-διδακτικές, παιδαγωγικές, διοικητικές και συνεργασίας με γονείς-τοπική κοινωνία  

σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Αντίθετα παρατηρήθηκε χαμηλό επίπεδο προγραμματισμού 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιμόρφωσης, εξωδιδακτικών, εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, βελτίωσης διδακτικών μεθόδων κλπ. Το  κλίμα στις συνεδριάσεις ήταν θετικό 

και θεωρούσαν  το σύλλογο διδασκόντων κυρίαρχο όργανο και η συμμετοχή τους στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων  ουσιαστική. Από τη συμμετοχή αυτή προέκυπταν οι  αναθέσεις 



42 
 

δραστηριοτήτων. Εν κατακλείδι φάνηκε ότι οι σχολικές μονάδες ήταν αποτελεσματικές σε 

ικανοποιητικό βαθμό.  

Ο Φωτεινός (2006) επίσης, ασχολήθηκε με την αποτελεσματικότητα του σχολείου σε 

σχέση με τη σχολική διοίκησης της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διαπιστώθηκε ότι η 

αποτελεσματικότητα μίας σχολικής μονάδας εξαρτιόταν από τη συνεργασία Διευθυντή και 

Συλλόγου Διδασκόντων, γονέων και τοπικής αυτοδιοίκησης.  Προς αυτή την κατεύθυνση είχαν 

συνδράμει  υποστηρικτικά  καινοτόμα προγράμματα που είχαν εκπονηθεί. Επίσης, φάνηκε ο 

διττός ρόλος του διευθυντή και η δυσκολία ισορροπίας  μεταξύ  των επιταγών του Υπουργείου 

για  συμπεριφορά ανάλογη των υπηρεσιακών ευθυνών  και των προσδοκιών των δασκάλων. 

Ο Καλαβρός (2007) εμπλούτισε τον προηγούμενο κατάλογο αποτελεσματικότητας του 

Συλλόγου  Διδασκόντων των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προσθέτοντας στους 

παράγοντες: συνεργασία, υπευθυνότητα, ανταλλαγή απόψεων και θετική στάση του διευθυντή. 

Θέματα που παρεμπόδιζαν το έργο του ήταν η νομοθετική ασάφεια.  Οι τυχόν συγκρούσεις 

επιλύονταν με συναίνεση. Αποφάνθηκε επίσης, ότι η οργάνωση, η προετοιμασία και η διάρκεια 

των συγκεντρώσεων  ήταν σε αρκετά καλό επίπεδο λόγω του δημοκρατικού τρόπου και  του 

συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης που ακολουθούσαν.  

Σε αντίθεση με αυτά τα ευρήματα για την ποιότητα των συνεδριάσεων του Συλλόγου 

Διδασκόντων  ο Παπαστεργίου (2007) σε δημοτικά σχολεία του Ν. Καβάλας ανακάλυψε ότι οι 

συνεδριάσεις πραγματοποιούνταν εντός του διδακτικού ωραρίου  σε αντίθεση με τα 

προβλεπόμενα της νομοθεσίας. Ως εκ τούτου ακολουθούταν  διαδικασία  πρόχειρη, βιαστική, 

πιεστική που επηρέαζε αρνητικά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων. 

Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε έλλειψη παιδαγωγικών συνεδριάσεων, δυσκολία ανάληψης 

προαιρετικών προγραμμάτων, ανυπαρξία  στοχοθεσίας γενικής και ειδικής ανάλογη με τις 

κοινωνικές και ατομικές ανάγκες των μαθητών. Επίσης, καταγράφηκε η άγνοια των 

εκπαιδευτικών για την κείμενη νομοθεσία που διέπει το Σύλλογο Διδασκόντων.  

Πιο θετική ήταν η εικόνα του συλλόγου διδασκόντων που κατέγραψε η έρευνα του  

Τζιρούδη (2008) στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  στα πολυθέσια σχολεία Αλεξανδρούπολης, 

Φερών και Σαππών. Διαπίστωσε  ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούσαν το δημοκρατικό τρόπο 

διοίκησης και ότι υπήρχε τάση συμμετοχικότητας. Ως  επί το πλείστον το κλίμα ήταν καλό,   
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συνεργατικό  κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του συλλόγου με ανασταλτικό παράγοντα την 

κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού που επιδρούσε αρνητικά τόσο στη διάθεση των 

μελών του συλλόγου διδασκόντων όσο και στην επίδοση των μαθητών, άρα και στην 

αποτελεσματικότητά της σχολικής μονάδας. 

Η Κλειδαρά (2008) ανάγοντας σε ένα ανώτερο επίπεδο την έννοια της συμμετοχικότητας 

ερεύνησε τη δυνατότητα του συλλόγου διδασκόντων για χάραξη εσωτερικής πολιτικής των 

εκπαιδευτικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Κιλκίς». Διαπίστωσε  ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ήταν σε θέση να διαμορφώσει και να ασκήσει «εσωτερική» 

εκπαιδευτική πολιτική υπό την προϋπόθεση της καλής συνεργασίας και επικοινωνίας. 

Ανασταλτικοί παράγοντες θα μπορούσαν να είναι  ο εφησυχασμός των εκπαιδευτικών λόγω της 

δημοσιοϋπαλληλικής τους σχέση, ο διαχειριστικός χαρακτήρας των αποφάσεων τους λόγω της 

χαμηλής θέσης τους στην ιεραρχία, όπως επίσης, και η ποιότητα και η συχνότητα των 

συνεδριάσεων.  

Ο Μπούνιας (2010) επίσης, είχε θετικά αποτελέσματα στη μελέτη για την ύπαρξη 

συμμετοχικής διοίκησης και την αποτελεσματικότητά της στα Δημοτικά Σχολεία της Αιγιαλείας. 

Το σύνολο των αποτελεσμάτων έδειξε ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των Δημοτικών Σχολείων του 

δείγματος   εφαρμόζονταν συλλογική αποτελεσματική διοίκηση. Ειδικότερα:  Οι εκπαιδευτικοί 

συμμετείχαν καθολικά στις συνεδριάσεις του συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου τους, οι 

οποίες ήταν καλά οργανωμένες. Οι στόχοι που τίθεντο υλοποιούνταν ως επί το πλείστον, εκτός 

από κάποιες φορές που δεν ολοκληρώνονταν ελλείψει οικονομικών πόρων,  υλικοτεχνικής 

υποδομής και  χρόνου. Οι  σχέσεις και το κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών ήταν  πολύ καλό 

παρά την κινητικότητα του διδακτικού τους προσωπικού.  

Τέλος, έρευνα  με θέμα: “Κατανεμημένη ηγεσία και συμμετοχική λήψη αποφάσεων στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση”, που έγινε από την προπτυχιακή φοιτήτρια Παπαευαγγέλου  (2013) 

κατέληξε ότι διευθυντές και εκπαιδευτικοί επιθυμούσαν τη συμμετοχικότητα στη λήψη 

αποφάσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρήθηκε η δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και η 

ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης για την  καθιέρωσης ενός κοινού  οράματος, η προώθηση  

ανοιχτού διαλόγου, η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών με την ενίσχυση της γνώμης τους και την 

εμπλοκή τους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. 
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Στην β/θμια εκπαίδευση έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες στο ίδιο θεματικό 

πεδίο διαφέροντας ωστόσο μεταξύ τους σε όρους γεωγραφικούς, ποιοτικούς και ποσοτικούς. Τα 

συμπεράσματα των  ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν 

φαίνεται να διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από τα αντίστοιχα της πρωτοβάθμιας. Ειδικότερα: 

Η μελέτη περίπτωσης της Χατζηπαναγιώτου (2003α) σε ένα Λύκειο και σε ένα 

Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης με θέμα «Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων» εξέτασε τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Διαπιστώθηκε ότι   οι 

εκπαιδευτικοί, αν και συμμετείχαν στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, δεν γνώριζαν τη 

νομοθεσίας για τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου, με αποτέλεσμα να μη γίνονται συμμέτοχοι 

στη διαμόρφωση της ενδοσχολικής πολιτικής στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής. Δεν 

αξιοποιούσαν τις δυνατότητες διοικητικής αποκέντρωσης, αυτονομίας και συμμετοχής που το 

ισχύον νομικό καθεστώς τους προσέφερε. Κυρίαρχη ήταν η άποψη  ότι ο εκπαιδευτικός ήταν 

απλός διεκπεραιωτής των εγκυκλίων και των νόμων που επιβάλλονταν εκ των άνω, όπως και ο 

Διευθυντής, ο οποίος θεωρούνταν ο κύριος υπεύθυνος για την εφαρμογή και την εκτέλεση των 

αποφάσεων. Αποτέλεσμα αυτών ήταν δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών για το σύστημα 

διοίκησης,  το επίπεδο συμμετοχής και συνεισφοράς τους. 

Σε επόμενη εργασία της ιδίας (Χατζηπαναγιώτου, 2003β) συνόψιση της  διδακτορικής 

διατριβής, 1995) σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μελετήθηκε  ο ρόλος 

των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων με ανάλογα συμπεράσματα. Συγκεκριμένα οι 

εκπαιδευτικοί δήλωναν άγνοια της νομοθεσίας περί συλλόγου διδασκόντων  και ως εκ τούτου 

των αρμοδιοτήτων που τους εκχωρούσε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα η 

ενασχόλησή τους να περιορίζεται μόνο στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. Αν και υπήρχε 

δυσαρέσκεια, δεν υπήρχαν προτάσεις αλλαγής του τοπίου. 

Έρευνα  στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση έγινε και από τους  Σαββουλίδου, Λαφατζή & 

Παπαδανιήλ (2003) με θέμα «Η διαδικασία λήψης αποφάσεων: διερευνητική προσέγγιση σε 

ένα Γυμνάσιο».  Στόχος ήταν η διερεύνηση του τρόπου λήψης αποφάσεων και η επίδραση του 

στυλ ηγεσίας του Διευθυντή στη διαδικασία αυτή. Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο 

Σύλλογος Διδασκόντων δεν είχε την αναμενόμενη ενεργοποίηση, αν και οι αποφάσεις 
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λαμβάνονταν πλειοψηφικά. Η συμμετοχή τους περιορίζονταν  σε θέματα που τους αφορούσαν 

και άπτονταν των εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων τους. Δεν ακολουθούνταν όλα τα στάδια  του 

συστημικού – ορθολογικού μοντέλου λήψης αποφάσεων  και το στυλ ηγεσίας του  Διευθυντή 

ποίκιλλε  ανάλογα με τη φύση του θέματος. 

Για τον τρόπο διοίκησης των διευθυντών έδωσε στοιχεία και η συγκριτική μελέτη του  

Διαβολή (2006). Διερευνήθηκε  ο βαθμός διοίκησης και διαμόρφωσης εσωτερικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής δύο ΤΕΕ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα η επιρροή 

που ασκεί ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του  Υπουργείου Παιδείας στο διευθυντή και  στη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διοίκηση του σχολείου.  Η έρευνα κατέληξε ότι η 

αποτελεσματικότητα ενός σχολείου και ο τρόπος διαμόρφωσης, άσκησης και εφαρμογής της 

εκπαιδευτικής πολιτικής εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο διοίκησης  και από τη συνεργασία του 

συλλόγου διδασκόντων με τον διευθυντή.  

Ο Πιπίλης (2006) στην έννοια της συμμετοχικής διοίκησης των σχολείων της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρόσθεσε και τον παράγοντα ‘όργανα λαϊκής συμμετοχής και 

τοπική αυτοδιοίκηση’ στη βελτίωση της διοίκησης και της λειτουργίας των Γυμνασίων και 

Λυκείων στο Ν. Πιερίας. Η έρευνα έδειξε  ότι δεν υπήρχε συμμετοχικότητα στη διοίκηση των 

σχολείων αυτών. Οι  αποφάσεις λαμβάνονται  από τους διευθυντές, διότι οι εκπαιδευτικοί αν και 

προτίθετο να  συμμετάσχουν στο διοικητικό έργο με περισσότερες αρμοδιότητες στη λήψη 

αποφάσεων,  δεν φαίνονταν να  επιθυμούν και την  συνυπευθυνότητα, που ευλόγως προκύπτει 

από τη συλλογικότητα στη διοίκηση.  

Επόμενη έρευνα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από Τσιρογιάννη 

(2011) με θέμα «Η Λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων ως οργάνου διοίκησης και οι 

διαδικασίες λήψης αποφάσεών του στις σχολικές μονάδες. Μια μελέτη περίπτωσης στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συνεδριάσεις του Συλλόγου 

Διδασκόντων ήταν εθιμοτυπικού χαρακτήρα, συμμετοχικές,  αλλά περιορισμένες σε αριθμό και 

διάρκεια. Το κλίμα ήταν συγκρουσιακό και  αντιμετωπίζονταν με δημοκρατικό τρόπο. Επίσης, 

επισημάνθηκε η έλλειψη γνώσης από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων και η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των  εκπαιδευτικών.  
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Ανακεφαλαιωτικά, οι εντατικές προσπάθειες για εντοπισμό ερευνών σχετικών με το θέμα 

της ερευνητικής αυτής μελέτης στους Παιδικούς Σταθμούς δεν απέδωσαν. Παρόλο  που η 

συμμετοχικότητα των εργαζομένων στη διοίκηση θεωρείται ένας από του σημαντικότερους 

παράγοντες αποτελεσματικότητας των κοινωνικών οργανισμών, φαίνεται ότι οι Παιδικοί 

Σταθμοί προς το παρόν έχουν εξαιρεθεί. Επομένως, η παρούσα εργασία μπορεί να θεωρηθεί 

πρωτότυπη, καθώς θα συμβάλει στην κάλυψη  αυτού του κενού εστιάζοντας το ενδιαφέρον της 

στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Ν. Αττικής . 

 

3. Θεωρητικό Πλαίσιο Αναφοράς: Λήψη Συλλογικών 

Αποφάσεων στους Παιδικούς Σταθμούς 

3.1 Διαστάσεις του όρου εκπαιδευτική διοίκηση 

Ο  όρος «Διοίκηση» προέρχεται από το ρήμα «διοικώ» και σημαίνει διευθύνω, καθοδηγώ 

βάσει ορισμένων αρχών και κανόνων μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας, καθώς προϋποθέτει την 

εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών και αναγκαίων μέσων, ώστε να παρέχεται εύρυθμη, 

σύννομη κι αποδοτική λειτουργία (Μπάκας, 2007).  

Παρά  την  πολυσημία  του  όρου  «Διοίκηση»  αρκετοί  συγγραφείς  συμφωνούν  ότι η 

διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού  είναι η διαδικασία συντονισμού των ανθρώπινων, 

υλικών  και  τεχνικών  πόρων  για  την  παροχή  εκπαίδευσης  με αποτελεσματικό τρόπο (Σαΐτη 

& Σαΐτης  2012α). Το έργο της εκπαιδευτικής διοίκησης (Σαΐτης, 2011α) αποβλέπει: 

 στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων, 

 στην εφαρμογή κανόνων δικαίου στην οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών 

μονάδων, 

 στη δημιουργία κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος για ομαδική προσπάθεια,  

 στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, 

 στον προσδιορισμό του βαθμού ποιότητας της εκπαιδευτικής δομής, 

 στην αναπροσαρμογή  των εκπαιδευτικών στόχων ανάλογα με τις επιταγές της κοινωνίας 

και 

 στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Λειτουργίες της διοίκησης 

Η  διοίκηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού μπορεί να ανήκει στην κατηγορία των 

βοηθητικών λειτουργιών σε σχέση με την παιδαγωγική και τη μορφωτική του λειτουργία, που 

συντάσσονται στις παραγωγικές λειτουργίες. Όμως, αποτελεί το στήριγμα των εκπαιδευτικών 

δομών εξασφαλίζοντας την πραγματοποίηση των στόχων της, αξιοποιώντας τους ανθρώπινους 

και υλικούς πόρους, αναπτύσσοντας κριτήρια αποδοτικότητας και συστήματα ελέγχου για την 

αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων (Σαΐτης, 2014β). Πιο συγκεκριμένα  η εκπαιδευτική 

διοίκηση  περιλαμβάνει πέντε λειτουργίες (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011α):  

 

Σχεδιασμός - Προγραμματισμός:  

Η λειτουργία του σχεδιασμού-προγραμματισμού προηγείται από τις άλλες ενέργειες της 

διοίκησης, όπως η λήψη αποφάσεων, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος. Στον σχεδιασμό-

προγραμματισμό περιλαμβάνεται η επιλογή αντικειμενικών σκοπών ή  ο καθορισμός της 

πολιτικής είτε για ολόκληρο τον οργανισμό είτε για τα επιμέρους του τμήματα. Σχετικά με τη 

διοίκηση  ενός Παιδικού Σταθμού ο προγραμματισμός αναφέρεται στην κατάρτιση 

συγκεκριμένων προγραμμάτων που αποβλέπουν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 

του: 

 διατύπωση προβλέψεων  

 καθορισμός αντικειμενικού σκοπού 

 περιγραφή των δυνατοτήτων του οργανισμού (αδυναμίες, πλεονεκτήματα)  

 διαμόρφωση  εναλλακτικών δράσεων και επιλογή 

 λήψη αποφάσεων και μεθόδευση ενεργειών (ορισμός προτεραιοτήτων, χρόνου 

και χώρου υλοποίησης των δράσεων τους).  

 

 

Λήψη αποφάσεων 

Τα διοικητικά στελέχη μιας οργάνωσης λαμβάνουν αποφάσεις σε κάθε ενέργειά τους. Για 

παράδειγμα όταν ο/η διευθυντής-ρια/προϊστάμενος-η θέλει να καταρτίσει ένα πρόγραμμα, 

παίρνει αποφάσεις για τον καθορισμό των αντικειμενικών σκοπών, επιλέγει στρατηγικές και 
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υπολογίζει το ποσό που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Γίνεται 

κατανοητό ότι η λειτουργία λήψης αποφάσεων δεν είναι μόνο ένα από τα σημαντικότερα 

καθήκοντα κάθε διοικητικού στελέχους, αλλά και μια λειτουργία που συνδέει τις άλλες 

λειτουργίες. 

 

Οργάνωση 

Η διοικητική αυτή λειτουργία περιλαμβάνει την καθιέρωση μια επίσημης δομής που 

ορίζει τη δραστηριότητα που οφείλει να γίνει, καθώς επίσης και το πρόσωπο που θα τη φέρει εις 

πέρας. Τα κυριότερα στοιχεία της λειτουργίας της οργάνωσης είναι:  

 καθορισμός των εργασιών με  ανάλογη δημιουργία επίσημης δομής ρόλων και 

καταμερισμός του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες σε σχέση με την υφή του έργου, 

 καθιέρωση γραμμών εξουσίας, ευθύνης, επικοινωνίας και βαθμού αποκέντρωσης,  

 στελέχωση των θέσεων που δημιουργούνται από την οργανωτική δομή, 

 ανάθεση της αναγκαίας εξουσίας στους υπεύθυνους για να μπορέσουν να 

εκτελέσουν την αποστολή τους. 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία οδηγούν στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 

ανθρώπινων και υλικών πόρων και στη συνέχεια στην πραγματοποίηση των συγκεκριμένων 

στόχων του Παιδικού Σταθμού.  

 

Διεύθυνση και Ηγεσία  

Η διεύθυνση αναφέρεται στην καθοδήγηση της συμπεριφοράς του ανθρώπινου δυναμικού 

με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων του. Είναι μια από τις δυσκολότερες λειτουργίες 

της διοίκησης, διότι έχει να αντιμετωπίσει τον άνθρωπο και  την απρόβλεπτη συμπεριφορά του. 

Στο έργο της διεύθυνσης συμπεριλαμβάνεται: 

 η εποπτεία του έργου των εργαζομένων και των συνθηκών εργασίας τους, 
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 η παρακίνηση, εφαρμογή κινήτρων για την βελτίωση της απόδοσης του 

εργατικού δυναμικού, 

 αποτελεσματική επικοινωνία των στελεχών με τους υφισταμένους . 

 

 

Έλεγχος 

 

Η λειτουργία του ελέγχου είναι αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού-προγραμματισμού, 

διότι μέσω αυτής πραγματοποιείται σύγκριση της απόδοσης του εργαζομένου ως προς το 

προκαθορισμένο πρότυπο του προγραμματισμού. Σε περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων ο 

έλεγχος προστατεύει τον οργανισμό από ανεπιθύμητα αποτελέσματα και  επαναπροσδιορίζει 

τους στόχους. 

 

3.2 Διοικητική δομή του Παιδικού Σταθμού 

Η μελέτη της οργανωτικής δομής της διοίκησης των Παιδικών Σταθμών δείχνει μια σαφή 

ιεραρχική διάταξη, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται ο υπουργός και η κεντρική υπηρεσία του 

Υπουργείου Εσωτερικών και ακολουθούν η Περιφέρεια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ή και το 

συμβούλιο Νομικού προσώπου (βλ. σχήμα 1).  Ο/Η διευθυντής-ια/προϊστάμενος-η αποτελούν τα 

μονομελή όργανα διοίκησης χωρίς όμως, να έχουν αποφασιστική εξουσία.   Οι μονάδες 

προσχολικής αγωγής και φροντίδας λειτουργούν με βάση ένα στοιχειώδες  δημοκρατικό 

θεσμικό πλαίσιο, που όμως αποκλείει τους άμεσα ενδιαφερόμενους (παιδαγωγούς, διευθυντής-

ρια/προϊστάμενος-η) από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  
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Σχήμα 1: Πυραμοειδής δομή και οργάνωση των Παιδικών Σταθμών  

 

3.3 Προσέγγιση στη Λειτουργία Λήψης Αποφάσεων 

3.3.1 Διαδικασία  Λήψης  Αποφάσεων  

 

«Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων αποτελεί τον εγκέφαλο και 

το νευρικό σύστημα ενός οργανισμού (Daft, ; in Noel, et al. 2008)». 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η λήψη αποφάσεων εμπλέκεται σε όλες τις λειτουργίες της 

διοίκησης ενός  οργανισμού και αποτελεί ξεχωριστή, κεντρική λειτουργία. Πολλοί θεωρητικοί  

την τοποθετούν μετά τη λειτουργία του προγραμματισμού και τη συνδέουν με αυτήν, αφού στο 

στάδιο αυτό  λαμβάνονται σημαντικές  αποφάσεις για το μέλλον της οργάνωσης (Scanlan, Β. οπ. 

αναφ. Σαΐτη & Σαΐτης, 2012α).  Προϋποθέτει το χειρισμό πολλών, σύνθετων και 

αντικρουόμενων συμφερόντων, καταστάσεων, συμπεριφορών και συνθηκών. 

Η διαδικασίας της λήψης αποφάσεων δεν αποτελεί απλά την επιλογή μίας λύσης μεταξύ  
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εναλλακτικών προτάσεων, αλλά την πεμπτουσία της διαδικασίας του σχεδιασμού όλης της 

στρατηγικής του οργανισμού (Δημητρόπουλος, 2007).  

Σύμφωνα με το συστημικό πρότυπο  (Δεκλερής,1989, όπ. αναφ. σε Σαΐτη & Σαΐτης 

2012α) η διαδικασία λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει τα εξής στάδια (Σχήμα 2.): 

 

 Σχήμα 2:  Διαδικασία λήψης αποφάσεων (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012) 

 

 Εξακρίβωση και Ορισμός του Προβλήματος: αρχικά προσδιορίζεται η διαφορά 

της επιθυμητής από την πραγματική κατάσταση. Έπειτα πραγματοποιείται συλλογή και ανάλυση 

πληροφοριών για τη φύση και τις  πηγές του προβλήματος (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

 Ανάπτυξη Εναλλακτικών Λύσεων: ακολουθεί καταγραφή και ανάλυση 

διαφορετικών οπτικών, προσεγγίσεων, πιθανών δρόμων που οδηγούν στη λύση του 

προβλήματος με συνυπολογισμό/πρόγνωση των προϋποθέσεων (χρόνος, διαθέσιμοι πόροι, 

υφιστάμενο πλαίσιο ευκαιριών, κόστους και συνεπειών, δυνατοτήτων, απειλών και 

αβεβαιότητας  του περιβάλλοντος, Σαΐτη & Σαΐτης, 2012α).    
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 Επιλογή της Προσφορότερης Λύσης/Απόφασης: μετά από σύγκριση των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των διαθέσιμων εναλλακτικών σε σχέση με τους 

σκοπούς του οργανισμού, τις επιπτώσεις και  τη δυνατότητα εφαρμογής τους (κόστος, αποδοχή) 

λαμβάνεται η απόφαση δράσης. 

 Εφαρμογή της Επιλεγμένης Λύσης: η απόφαση γίνεται σχέδιο δράσης. 

Πραγματοποιείται προγραμματισμός ανθρώπινων και υλικών πόρων με την προϋπόθεση της 

καλής συνεργασίας, της επικοινωνίας, του συντονισμού,  του έλεγχου, της σταθερής διοικητικής 

ηγεσίας και της συνεχούς οργανωσιακής υποστήριξης (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012α). 

 Έλεγχος και Αξιολόγηση του Αποτελέσματος: διεξάγεται εποπτεία των 

σταδίων εφαρμογής και πραγματοποιούνται διορθώσεις ή αναπροσδιορισμοί των αποκλίσεων. 

Προσδιορίζεται το εύρος επίτευξης των στόχων και των παραγόντων που συνετέλεσαν στην 

επιτυχή ή αποτυχημένη εφαρμογή της απόφασης. Τέλος, ακολουθεί η  ανατροφοδότηση για 

διεύρυνση της  εμπειρίας προκειμένου να ληφθούν προσφορότερες  μελλοντικές  αποφάσεις 

(Σαΐτη & Σαΐτης, 2012α). 

Συμπερασματικά, η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι από τις  σημαντικότερες 

λειτουργίες της διοίκησης, διότι αυτή  καθορίζει το κλίμα που επικρατεί στον οργανισμό. 

 

3.3.2 Είδη Αποφάσεων 

Οι διοικητικές αποφάσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα τα 

κριτήρια που κάθε φορά υιοθετούνται, για παράδειγμα (Σαΐτη & Σαΐτης,  2012α): 

 με κριτήριο το βαθμό σταθερότητάς τους διακρίνονται σε: 

•   προγραμματισμένες, όπως είναι οι αποφάσεις ρουτίνας και λαμβάνονται εύκολα και 

από άτομα που βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα ιεραρχίας και σε 

•  απρογραμμάτιστες, που αναφέρονται σε απρόβλεπτες, αβέβαιες καταστάσεις  και 

απαιτούν  εμπειρία και  ικανότητες. 

 ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν χωρίζονται σε αποφάσεις: 



53 
 

•  βεβαιότητας, όταν όλες οι πληροφορίες για τον προσδιορισμό του προβλήματος, είναι 

διαθέσιμες,  

•   αβεβαιότητας, όταν οι προαναφερόμενες πληροφορίες είναι περιορισμένες για την 

εύρεση εναλλακτικών λύσεων και των συνεπειών τους και τέλος, 

•  κινδύνου, όταν κάθε εναλλακτική λύση συνδέεται με το κόστος και τον κίνδυνο ως 

πιθανότητα. 

 Σύμφωνα με τα διοικητικά επίπεδα λήψης αποφάσεων διακρίνονται σε 

(Χατζηπαναγιώτου, 2003β): 

 στρατηγικές, οι οποίες λαμβάνονται στα ανώτατα ιεραρχικά κλιμάκια και 

αναφέρονται στη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών του οργανισμού  

  διαχειριστικές, όταν η λήψη αποφάσεων πραγματοποιείται από μεσαία 

διοικητικά στελέχη  και αφορούν  τη διαδικασία υλοποίησης των στρατηγικών σκοπών που 

τέθηκαν από την ανώτατη ηγεσία και σε 

  λειτουργικές, όταν τα κατώτερα ιεραρχικά κλιμάκια λαμβάνουν αποφάσεις για 

τη καθημερινή λειτουργία του οργανισμού και την εφαρμογή των διαχειριστικών αποφάσεων.  

 

 Βάσει του αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, οι αποφάσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε  (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012α):  

 ατομικές, οι οποίες λαμβάνονται από ένα διοικητικό στέλεχος στο δικό του 

χρόνο και  με τις διαθέσιμες πληροφορίες που έχει υπό την κατοχή του. Δεν υπάρχει χρονοτριβή. 

Η  αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από την προσωπικότητα, την εκπαίδευση και την 

ικανότητά του ηγέτη (Robbins & Judge, 2011 ∙  Χατζηπαναγιώτου, 2003β ∙ Σαΐτη & Σαΐτης , 

2012α) και σε 

 ομαδικές (ή συλλογικές) αποφάσεις, όταν  εξουσιοδοτούνται  και  άλλοι εκτός 

του ηγέτη για την εξεύρεση λύσεων στο θέμα που αντιμετωπίζεται (Δημητρόπουλος, 2007). 

Πλεονεκτούν έναντι των ατομικών, επειδή έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια συνδυάζοντας 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση και γνώση εξαιτίας  της συγκέντρωσης  πόρων από ετερογενή 

άτομα  με ποικιλομορφία απόψεων. Κατά  συνέπεια αυξάνονται οι πιθανότητες αποφυγής 

λάθους  και εύρεσης της καταλληλότερης λύσης (Χατζηπαναγιώτου, 2003α), επειδή η απόφαση 
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είναι πιο αντιπροσωπευτική  (Δημητρόπουλος, 2007, Yukl, 2006, οπ. αναφ. σε Kocolowski, 

2010 ∙ Conger and Pearce 2003,  οπ. αναφ. Kocolowski, 2010). Η λήψη συλλογικών αποφάσεων 

είναι    σύμφωνη με τα δημοκρατικά ιδεώδη (Σιδηροπούλου Μάλαμα, 2015 ∙ Robbins & Judge, 

2011∙ Scott Bauer (1992  in Liontos & Balster 1994).  

Οι ομαδικές αποφάσεις δεν χαίρουν μόνο πλεονεκτημάτων. Είναι προφανές ότι οι 

συμμετοχικές αποφάσεις θέτουν νέες απαιτήσεις και προκλήσεις για τους παιδαγωγούς και τους 

διευθυντές-ριες/προϊσταμένους-ες που πρέπει να παλέψουν  με ένα βαρύτερο φόρτο εργασίας 

(Δημητρόπουλος, 2007).  Θεωρούνται δύσκολες, απαιτητικές, χρονοβόρες λόγω των 

διαδικασιών επικοινωνίας και συντονισμού των μελών. Χαρακτηρίζονται από ομοιομορφία 

σκέψης,  αδυναμία απόδοσης επαίνων, ευθυνών και παρώθησης. Η επιθυμία των μελών να 

θεωρούνται αρεστοί και η ύπαρξη πιέσεων  συμμόρφωσης  στα ισχυρά μέλη της ομάδας 

μπορεί να καταπνίξει οποιαδήποτε ανοιχτή διαφωνία. Επίσης, η ομαδική συζήτηση μπορεί να 

μονοπωληθεί  από έναν ή περισσότερα μέλη (Robbins & Judge, 2011).  

Κατά τη διαδικασία λήψης συλλογικών αποφάσεων μπορεί να σημειωθούν συμβάντα 

εκμετάλλευσης κάποιων μελών και αδρανοποίησης άλλων (Robbins & Judge, 2011 ∙ 

Σιδηροπούλου Μάλαμα, 2015). Επιπλέον, έχουν καταγραφεί φαινόμενα πόλωσης, αύξησης 

ριψοκίνδυνων αποφάσεων λόγω της αίσθησης εξουσίας που νιώθει η ομάδα. Τα έξυπνα και 

ικανά μέλη μπορεί να χάσουν την υπομονή τους, να απογοητευτούν (Noel, et al. 2008)  και οι 

αποφάσεις να λαμβάνονται από μετριότητες. Σπάνια οι ομάδες είναι έτοιμες για τόσο απαιτητική 

δουλειά (Δημητρόπουλος, 2007) (Hackman, 2002, οπ. αναφ. Hiller et al, 2006). 

Η ομαδική  λήψη αποφάσεων δεν είναι πανάκεια, ούτε αποτελεί λύση γρήγορης 

επιδιόρθωσης των εκπαιδευτικών προβλημάτων. Ωστόσο  η λήψη ατομικών αποφάσεων δεν 

είναι  πλέον συμβατή με τις τρέχουσες οργανωτικές ανάγκες (Hiller et al, 2006). Η  συμμετοχική 

διοίκηση  θεωρείται  ο πιο κατάλληλος  τρόπος διοίκησης των σχολικών μονάδων, όχι μόνο 

επειδή συμβάλλει στην  αύξηση της αποτελεσματικότητας και  της παραγωγικότητας, αλλά 

κυρίως διότι εγγυάται τη βελτίωση της ποιότητας και της πραγματοποίησης των στόχων λόγω 

της νοητικής και συναισθηματικής δέσμευσης των ανθρώπων (Καμπουρίδης, 2002).  
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3.3.3 Μοντέλα λήψης Αποφάσεων 

Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση εντοπίστηκαν αρκετά μοντέλα λήψης αποφάσεων 

που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην εκπαίδευση. Για τους σκοπούς της εργασίας 

παρατίθενται μόνο εκείνα που εφαρμόζονται ή μπορούν να εφαρμοσθούν στην προσχολική 

αγωγή: το κλασικό ή παραδοσιακό μοντέλο, η στρατηγική της ικανοποίησης, το μοντέλο, του 

σκουπιδοτενεκέ και το συμμετοχικό μοντέλο λήψης αποφάσεων.  Πιο συγκεκριμένα: 

Κλασσική προσέγγιση/ Στρατηγική της βέλτιστης λύσης: είναι η λογική συστηματική  

ανάλυση επικεντρωμένη  στην επίτευξη των οργανωτικών  στόχων. Στοχεύει στη μεγιστοποίηση 

των πιθανοτήτων  ολοκλήρωσης των επιθυμητών στόχων  εξετάζοντας όλες τις πιθανές 

εναλλακτικές λύσεις και τις  συνέπειες τους, τέλος πραγματοποιείται η λήψη της βέλτιστης 

απόφασης (Lunenburg & Ornstein, 2000 in Tuten, 2006).  Πρόκειται για  ένα ιεραρχικό, 

γραμμικό  μοντέλο στόχων και μέσων (Tuten, 2006). Είναι μια αισιόδοξη, αλλά ουτοπιστική 

στρατηγική, διότι  προϋποθέτει την απόκτηση όλων των δεδομένων, άπλετο χρόνο και  πόρους, 

όπως επίσης  περιβάλλον  σταθερό και προκαθορισμένο (Simon, 1947 in Tuten, 2006,  Bendor, 

2003 in Tuten, 2006).  Ενδείκνυται  για απλές αποφάσεις (Hoy και Tarter, 1995 όπ. αναφ. σε 

Πασιαρδή, 2014). Συναντάται στην εκπαίδευση ως ένας τρόπος δικαιολόγησης της ηγεσίας για 

τη διαδικασία που ακολούθησε προκειμένου να καταλήξει στην  επιλεγμένη απόφαση (Tuten, 

2006).  

Στρατηγική ικανοποίησης/ Διοικητικό μοντέλο Ικανοποιητικής λύσης: καλύπτει τις 

αδυναμίες του προηγούμενου μοντέλου, διότι συνδυάζει τον ορθολογισμό με την ηθική 

(Πασιαρδή, 2014). Επιλέγεται  η  εναλλακτική που είναι εύκολη, κατανοητή, αποδεκτή και 

εφικτή. Δίδει άμεση διέξοδο στο πρόβλημα,  απαιτεί μικρό κόστος εφαρμογής και θεωρείται 

ικανοποιητική  λύση, παρά την ύπαρξη άλλης με καλύτερα οφέλη, αλλά μεγαλύτερο κόστος 

(Δημητρόπουλος, 2007).   Ενδείκνυται σε περιπτώσεις αβεβαιότητας και συγκρούσεων (Hoy και 

Tarter, 1995 όπ. αναφ. σε Πασιαρδή, 2014). Πρόκειται για ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται 

συχνά από τους ιθύνοντες για τη διατήρηση του status quo (Tuten, 2006).  

Μοντέλο σκουπιδοτενεκέ: σαρώνει και εντοπίζει  προηγούμενες επιτυχημένες  λύσεις 

και επιλογές του οργανισμού, χωρίς να προσφέρει πρακτικές λύσεις στο χάος που επικρατεί 

(Δημητρόπουλος, 2007). Μπορεί  να απεικονίσει οργανωτικές αποφάσεις, ιδιαίτερα σε 



56 
 

ορισμένες  χαλαρά οργανωμένες δομές. Το  μοντέλο αυτό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 

άνθρωποι συχνά ξεκινούν τη δράση πριν να προβληματιστούν σχετικά με τις αιτίες και τις 

συνέπειες (Μarch, 1994 in Tuten,  2006), διότι καθοδηγούνται από "ένστικτο" και 

"συναίσθημα". Υπό αυτές τις συνθήκες, ένας ηγέτης μπορεί να αναβάλει την εξέταση ενός 

προβλήματος έως ότου μια λύση να είναι διαθέσιμη. Όταν ένα πρόβλημα και μια λύση φαίνεται 

να ταιριάζoυν, μια απόφαση προκύπτει (Hall, 1987, Pinfield, 1986 in Tuten,  2006). Πρόκειται 

για  «μια συλλογή από επιλογές που αναζητούν προβλήματα, από θέματα και συναισθήματα που 

αναζητούν καταστάσεις» (Cohen,  Μarch & Olsen, 1972 in Tuten,  2006). Η συχνή χρήση του 

μοντέλου αυτού στη διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών επεξηγεί τους λόγους επιλογής 

εναλλακτικών που δεν επιλύουν τα προβλήματα για τα οποία επιλέχθηκαν.  

Συμμετοχικό μοντέλο: Έχει αποδειχθεί ότι η  οριζόντια διαχείριση και η αποκεντρωμένη 

εξουσία προσφέρουν  τη δυνατότητα επίτευξης αποτελεσμάτων ανέφικτων από την 

παραδοσιακή top down γραφειοκρατική δομή του σχολείου (Somech, 2002 in Mokoena, 2015 ∙  

Hackman, 2002, οπ. αναφ. Hiller et al. 2006).  Οι απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου είναι 

πολλές και ένας διευθυντής μόνος του δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Τα τελευταία χρόνια η 

οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης υιοθετεί μοντέλα περισσότερο δημοκρατικά και ως εκ 

τούτου συμμετοχικά.  

 Το θέμα της συμμετοχικότητας των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων φαίνεται να 

απασχολεί θεωρητικούς και ερευνητές από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Ο Maier το 1963 

(όπ. αναφ. Vroom & Jago, 1988) γράφει ότι μία απόφαση  θα πρέπει να  λαμβάνεται  μετά από 

μια διαδικασία  πολύπλευρης συλλογής πληροφοριών και εξειδικευμένων γνώσεων τις  οποίες 

μόνο οι υφιστάμενοι μπορούν να παρέχουν.  Σύμφωνα με τον Hoyle (1986) πολλοί θεωρητικοί 

συνδέουν τη συμμετοχικότητα με  τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα των σχολείων. Οι 

Bacharach, et al. (1990 in Noel, et al. 2008) παραθέτουν έρευνες που δείχνουν τη σχέση: 

 ποιότητας των σχολείων και συμμετοχής των εκπαιδευτικών,  

 ευκαιριών συμμετοχής παιδαγωγών  στη διαμόρφωση πολιτικής του σχολείου 

και υψηλού ηθικού, ενθουσιασμού, δέσμευσης και  ικανοποίησης  των διδασκόντων από το 

επάγγελμά τους (Harris, 2013; Harris and Spillance, 2008; Leithwood et al., 2007, 2009 όπ. 

αναφερ. Luff & Webster, 2014)  και 
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  εκδημοκρατισμό της διδασκαλίας τους  και κατά συνέπεια  

αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας (Mokoena, 2015). 

 Στη μελέτη που διεξήχθη από Blase & Blase (2000 in Mokoena, 2015) οι περισσότεροι 

διευθυντές ανέφεραν τη χρήση του συμμετοχικού μοντέλου για τη βελτίωση της διδασκαλίας 

και της μάθησης.  

Παράλληλα με τα πρώτα θετικά ερευνητικά αποτελέσματα για τη συμμετοχικότητα στη 

λήψη αποφάσεων αναπτύχθηκε και προτάθηκε το συμμετοχικό μοντέλο  των Vroom και Yetton 

(1973) το οποίο επεξεργάστηκαν αργότερα οι Vroom και Jago (1988) και παρουσίασαν σε 

απλούστερη μορφή οι Hoy και Tarter (1995) (Πασιαρδής, 2004, 2014). Το μοντέλο αυτό 

επιλέχθηκε και παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία λόγω της ευελιξίας του σε σχέση με τις 

επιλογές που παρέχονται σε ένα ηγέτη για τη λήψη αποφάσεων, βάσει του οποίου θα εξεταστούν 

τα ερευνητικά δεδομένα. Το εύρος του εμπεριέχει όλα τα είδη ηγεσίας από τον αυταρχισμό έως 

την δημοκρατία και συνεπώς δύναται να κατηγοριοποιήσει όλα τα στυλ διοίκησης των Παιδικών 

Σταθμών της έρευνας. 

Είδη ηγεσίας και λήψη αποφάσεων (Vroom και Yetton, 1973): 

Αυταρχική (Α1): Χρησιμοποιώντας ένα αυταρχικό στυλ ηγεσίας, ο ηγέτης θα πάρει την 

απόφαση μόνος του χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες. 

Αυταρχική (Α2): Χρησιμοποιώντας ένα λιγότερο  αυταρχικό στυλ ηγεσίας, ο ηγέτης  

διαβουλεύεται με τα μέλη της ομάδας για την απόκτηση  περισσότερων  πληροφοριών κι έπειτα  

θα πάρει ο ίδιος την  τελική απόφαση, που έγκειται στη δική του διακριτική ευχέρεια  αν θα τη  

μοιραστεί με την ομάδα. 

Συμβουλευτική (C1): Χρησιμοποιώντας συμβουλευτικό ύφος ο ηγέτης  συμβουλεύεται 

τους υφιστάμενους του και  ζητάει  τη γνώμη τους, αλλά θα πάρει ο ίδιος την  απόφαση.  

Συμβουλευτική (C2): Χρησιμοποιώντας ένα συμβουλευτικό στυλ ηγεσίας, ο ηγέτης  

συμβουλεύεται την ομάδα για την αναζήτηση των προσωπικών  τους απόψεων και προτάσεων. 

Ο  ηγέτης όμως, θα πάρει  την απόφαση. 
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Συνεργατική (G2): Χρησιμοποιώντας ένα συνεργατικό στυλ ηγεσίας, η ομάδα θα πάρει 

την απόφαση. Ο αρχηγός θα λειτουργήσει υποστηρικτικά για να εξασφαλίσει την ομοφωνία.  

Οι δυο πρώτοι τύποι Α1 & Α2 αποτελούν το αυταρχικό μοντέλο λήψης αποφάσεων.  Οι  

δύο επόμενοι C1 & C2 έχουν στοιχεία συμβουλευτικού μοντέλου και ο τελευταίος τύπος G2 

θεωρείται ότι ανήκει στο συμμετοχικό μοντέλο. 

Σε αυτό το μοντέλο (Vroom και Yetton, 1973)  δεν υπάρχει η πρόβλεψη αν η ομάδα  με 

πρωτοβουλία δική της  μπορεί  να πραγματοποιήσει τη λήψη αποφάσεων μόνη της ή σε 

συνεργασία με τον ηγέτη-αρχηγό.   

Αργότερα το συμμετοχικό μοντέλο των Vroom και Yetton (1973) παρουσιάστηκε πιο 

απλουστευμένο από τους Hoy και Tarter (1995) και εμπλουτισμένο με τη  Ζώνη Αδιαφορίας  ή 

Αποδοχής. Η  ζώνη αυτή διαδραματίζει  σημαντικό ρόλο στο ποσοστό που  οι εκπαιδευτικοί  θα 

πρέπει να  συμμετέχουν στη συλλογική λήψη αποφάσεων και εξαρτάται από τις απαντήσεις στα 

ερωτήματα: α) αν τους αφορά και έχουν προσωπικό όφελος συμμετοχής στη διαδικασία λήψης 

απόφασης και  β) αν είναι ειδικοί επί του θέματος (Bridges, 1967, οπ. αναφ. Πασιαρδής, 2004); 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά καθορίζουν τις τέσσερις κατευθύνσεις του μοντέλου 

και αντίστοιχα τις επιλογές του ηγέτη: α) Εκτός ζώνης αποδοχής όταν οι εργαζόμενοι έχουν 

όφελος από τη συγκεκριμένη απόφαση και εξειδίκευση, → οπότε επιβάλλεται η συμμετοχή τους 

β) Εντός ζώνης αποδοχής όταν δεν έχουν ούτε όφελος, ούτε εξειδίκευση, → άρα δεν υπάρχει 

λόγος συμμετοχής γ) Μερικώς εντός ζώνης,  όπου έχουν όφελος, αλλά δεν έχουν εξειδίκευση, 

→ προτείνεται να λαμβάνουν μέρος και  επίσης δ), Μερικώς εντός ζώνης αποδοχής,   δεν έχουν 

όφελος, αλλά έχουν εξειδίκευση, → συνήθως μετέχουν.  

Αργότερα τέθηκε και ένα τρίτο ερώτημα (Hoy and Miskel, 2001) για τον βαθμό 

εμπιστοσύνης του εκπαιδευτικού από τον ηγέτη.  Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα 

διαφοροποιεί και τις δομές λήψης απόφασης  και τον ρόλο του διευθυντή (Hoy and Miskel, 

2001) ως εξής: 

α) η ομάδα αποφασίζει συναινετικά  και ο διευθυντής έχει ρόλο ενοποιητικό,  

β) η ομάδα αποφασίζει πλειοψηφικά και ο διευθυντής έχει ρόλο κοινοβουλευτικό,  
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γ) η ομάδα ασκεί συμβουλευτικό ρόλο και ο διευθυντής ακαδημαϊκό, αφού εκείνος τελικά 

θα λάβει την απόφαση,  

δ) ανεξάρτητα άτομα ασκούν συμβουλευτικό ρόλο και ο διευθυντής είναι σε ρόλο 

δικηγόρου και ζητά συμβουλές και τέλος, 

ε) δομή λήψης απόφασης αυταρχισμού με τον διευθυντή να λαμβάνει κατά βούληση τις  

αποφάσεις.  

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στους Παιδικούς Σταθμούς από την ίδρυσή τους θα 

μπορούσε να θεωρηθεί Αυταρχική- Συμβουλευτική τύπου C1 κατά  Vroom και Yetton (1973), 

εφόσον η ηγεσία παίρνει αποφάσεις μόνη της χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχει 

διαθέσιμες. Τα μέλη των επιτροπών και των δημοτικών συμβουλίων εκτός από ευυπόληπτους, 

ενεργούς πολίτες, τυγχάνουν να μην είναι ειδήμονες θεμάτων διοίκησης, παιδαγωγικής και 

εκπαίδευσης (βλ. Παράρτημα Ιστορική διαδρομή Λήψη Αποφάσεων στο Εργασιακό Περιβάλλον του 

Παιδικού Σταθμού) . Ο/Η  Διευθυντής-ρια παρίσταται  για να παρέχει ενημέρωση στα θέματα που 

προκύπτουν, να λογοδοτεί και για να διασφαλίζει την από πάνω προς τα κάτω επιβολή των 

αποφάσεων. Ούτε λόγος δεν μπορεί να γίνει για τα ερωτήματα του  Bridges (1967, οπ. αναφ. 

Πασιαρδής, 2004) περί συμμετοχής όσων έχουν  προσωπικό όφελος ή  είναι ειδικοί επί του 

θέματος, όπως οι παιδαγωγοί (με εξαίρεση το νόμο του 2002, όπου παρίσταται εκπρόσωπος 

εργαζομένων).   

 

3.4 Λήψη Αποφάσεων στο Εργασιακό Περιβάλλον του Παιδικού Σταθμού 

Βάσει του  ΦΕΚ 497/Β/ του 2002 τα Νομικά πρόσωπα, διοικούνται από 5-15μελή 

επιτροπή (από δημοτικούς συμβούλους, δημότες) που ορίζεται από το δημοτικό διοικητικό 

συμβούλιο συμπεριλαμβανομένων  γονέων  και εκπρόσωπου εργαζομένων. Είναι η πρώτη 

φορά μετά από 180 χρόνια δημόσιας λειτουργίας που δίδεται χώρος για να ακουστεί η φωνή των 

εργαζομένων. Βέβαια, οι ομάδες πίεσης (μέλη δημοτικού συμβουλίου, δημότες, γονείς, 

εκπρόσωπος εργαζομένων) είναι  στενά συνδεμένες με το κράτος, οπότε η σχετική αυτονομία 

τους αναπόφευκτα συγχωνεύεται και περιορίζεται  παρά τις προσπάθειες αποκέντρωσης 
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(Υφαντή & Βοζαΐτης, 2005, όπως αναφ. σε  Παναγόπουλος, 2013). Ο ρόλος της διευθύντριας 

παραμένει της εισηγήτριας χωρίς δικαίωμα ψήφου (Ζαχαρενάκης, 1996 · Μπουζάκης, 2006).  

Το 2010 με το Νομοσχέδιο  «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’ /2010)  πολλοί Δήμοι 

ενοποίησαν τα νομικά πρόσωπα κοινωνικής φροντίδας σε  διευθύνσεις. Οι  αποφάσεις πλέον 

λαμβάνονται άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε Παιδικός Σταθμός μέσω του/της 

διευθύντριας καλείται να τις εφαρμόσει. 

Από αυτά που προηγήθηκαν γίνεται σαφές ότι ο τρόπος διοίκησης των Π.Σ. από την 

ίδρυσή τους μέχρι σήμερα  δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συμμετοχικός. Επομένως η 

έλλειψη συμμετοχής των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων  και ο διακοσμητικός ρόλος της 

διευθύντριας παραπέμπουν σε «συγκεντρωτικό, ιεραρχικό, πυραμοειδές» σύστημα διοίκησης. 

Αυτό σημαίνει ότι το  κράτος μέσω των  επιτροπών, των δημοτικών συμβουλίων διαμορφώνει 

τη στρατηγική για την πορεία των παιδικών Σταθμών  καθορίζοντας τις αρχές και τις  

προϋποθέσεις,  καθώς και τους  μηχανισμούς πληροφόρησης και ελέγχου.  

 

 3.4.2 Ο Παιδικός Σταθμός ως Διοικητική Μονάδα 

Με βάση τη συστημική θεωρία (Πετρίδου, 2011)   κάθε Παιδικός Σταθμός μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα υποσύστημα του όλου διοικητικού συστήματος της χώρας, που βρίσκεται σε 

διαρκή αλληλεξάρτηση με άλλα υπερσυστήματα του εξωτερικού περιβάλλοντος (άλλους 

Παιδικούς Σταθμούς, κοινωνικούς οργανισμούς, ομάδες ατόμων). Σε αυτό το ανοικτό σύστημα 

«εισρέουν» ως παραγωγικοί πόροι, οι παιδαγωγοί, τα παιδιά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η 

υλικοτεχνική υποδομή, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του. Οι  εισροές αυτές 

μετασχηματίζονται σε εκροές (υπηρεσίες φροντίδας, αγωγής, εκπαίδευσης…). Για την  

αποτελεσματική λειτουργία του Παιδικού Σταθμού, όπως και κάθε κοινωνικού οργανισμού, 

απαιτείται  η ορθολογική διοίκηση που ασκείται συστηματικά και περιλαμβάνει τη συνεχή και 

δυναμική διαδικασία προγραμματισμού, οργάνωσης, διεύθυνσης και ελέγχου, ώστε οι 

αποφάσεις, οι ενέργειες και τα προϊόντα/υπηρεσίες να είναι αποτελεσματικές (Πετρίδου, 2011).   

Οι Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί σήμερα είναι είτε μεμονωμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου είτε ομαδικά αποτελούν αυτοτελή διεύθυνση του δήμου. Στην πρώτη περίπτωση (Σχήμα 
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3) διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο που έχει ορίσει ο Δήμος στον οποίο χωροταξικά 

ανήκουν και στη δεύτερη υπάρχει ο/η διευθυντής/ρια των Παιδικών Σταθμών σε ρόλο 

συντονιστή-εισηγητή,  ενώ ο προγραμματισμός, η λήψη αποφάσεων, η οργάνωση, η διεύθυνση 

και ο έλεγχος γίνονται απευθείας από το δημοτικό συμβούλιο (Σχήμα 4).   

 

  

Σχήμα 3: Κάθε Παιδικός Σταθμός Ανεξάρτητο 

Νομικό Πρόσωπο             

 

Σχήμα 4: Σχήμα 4. Κάθε Παιδικός Σταθμός 

Τμήμα      Μιας Ενιαίας Διεύθυνσης 

 

 

 

3.4.3 Ο/η Διευθυντής-ρια, προϊστάμενος-η/ Υπεύθυνος-η του Παιδικού Σταθμού 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο/η επικεφαλής του Παιδικού Σταθμού είναι κατά κύριο λόγο,  

υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του. Αυτό σημαίνει ότι  βασικό καθήκον του/της είναι η 

εύρυθμη λειτουργία της μονάδας και μέσω αυτής, η εγγύηση της λειτουργικής της ανάπτυξης. 

Ωστόσο, σε ένα συγκεντρωτικό ιεραρχικό σύστημα, όπως το ελληνικό, ο/η Διευθυντής-ρια, 

προϊστάμενος-η/Υπεύθυνος-η του Παιδικού Σταθμού τοποθετείται στη βάση της διοίκησης των 

δομών προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό  η δύναμη, η αίγλη, τα 

πλεονεκτήματα, η κατεύθυνση εποπτείας  και ελέγχου, όπως επίσης και οι δυνατότητες λήψης 

αποφάσεων είναι αυστηρά οριοθετημένες. Παραχωρείται ένα είδος εξουσίας, αλλά συγχρόνως  

αποδίδεται και ευθύνη για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού.  Σύμφωνα με τις θεσμικές 
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προδιαγραφές του ρόλου (ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 2281, 27/10/2009,  άρθρο 4) ο/η Διευθυντής-ρια/ 

προϊστάμενος-η του Παιδικού Σταθμού είναι υπεύθυνος-η για:  

 την εύρυθμη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού,  

 την εφαρμογή κανονισμού και αποφάσεων Δ.Σ., 

 την εισήγηση και ενημέρωση του Δ.Σ. για όλα τα θέματα που προκύπτουν στην 

Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών, 

 το συντονισμό του έργου όλων των υπαλλήλων του Παιδικού Σταθμού, 

 τη διοργάνωση συγκεντρώσεων γονέων και εκδηλώσεων, 

 τις παραγγελίες, προμήθειες, επισκευές, συντηρήσεις, 

 την τήρηση και ενημέρωση βιβλίων και 

 τη λογοδοσία για κάθε απώλεια, καταστροφή. 

 

Βάσει του προαναφερόμενου ΦΕΚ. (Αρ. Φύλλου 2281, 27/10/2009,  άρθρο 4) ο/η 

διευθυντής-ρια/προϊστάμενος-η  έχει αποκλειστικά εκτελεστικές αρμοδιότητες των αποφάσεων 

που λαμβάνονται κεντρικά.  Ο ρόλος που επιτελεί  είναι διεκπεραιωτικός, εισηγητικός, 

ελεγκτικός. Απαιτείται από μέρους του/της υποταγή, πειθαρχία στην εξουσία, επιβολή κανόνων, 

απομονωτισμό και αποκλεισμό. Με αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται η προσωπικότητα, οι εμπειρίες 

του/της, η οπτική της πραγματικότητάς του/της,  ο στοχασμός, η πρωτοβουλία, ο διάλογος και η 

δράση του ανθρώπου που έχει επιλεγεί για τη θέση αυτή.  

Ωστόσο, σε αντίθεση με τους νόμους, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις εγκυκλίους 

που μπορεί να παραμένουν αναλλοίωτοι στο χρόνο,  ο Παιδικός Σταθμός είναι ένας ζωντανός 

κοινωνικός οργανισμός που επηρεάζεται από το εξωτερικό περιβάλλον. Οι εξελίξεις των 

επιστημών της Πληροφορικής, της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας, της Διοίκησης, η οικονομική 

κρίση, το μεταναστευτικό πρόβλημα δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστες τις 

προσχολικές δομές. Σε αυτό το συγκείμενο οι επιλογές και οι προσεγγίσεις του 20
ου

 αι τόσο για 

τη διοίκηση όσο και για τους ηγέτες δεν ευδοκιμούν πια. Τα παραδοσιακά μοντέλα είναι 

ακατάλληλα για τις πολυδιάστατες απαιτήσεις των καιρών μας.   
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Στην πράξη  λοιπόν, ο/η  διευθυντής-ρια/προϊστάμενος-η, δεν καλείται να επιτελέσει  

μόνο διοικητικό έργο, τυπικές αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία, αλλά  

και ηγετικό ρόλο προκειμένου ο Παιδικός Σταθμός να ανταπεξέλθει της αποστολής του και να 

παρέχει υπηρεσίες ποιότητας. Δεν είναι λίγες οι  φορές που οι υπεύθυνοι των Παιδικών Σταθμών  

βρίσκονται  μεταξύ του γραφειοκρατικού διοικητικού συστήματος και των αναγκών του 

Παιδικού Σταθμού και είναι υπόλογοι προς τη διοίκηση, τους εργαζόμενους, τους γονείς …  

προσπαθώντας να ισορροπήσουν μια ποικιλία απόψεων,  αξίων, προσδοκιών και 

αντικρουόμενων συμφερόντων. Για να είναι αποτελεσματικός/η πρέπει να  έχει όραμα, αξίες,  

κουλτούρα  και να δημιουργεί ένα  περιβάλλον εντός και εκτός του οργανισμού που να εμπνέει  

και να κινητοποιεί  τους ανθρώπους να  καταβάλλουν ενέργεια  για την επίτευξη υψηλότερης 

απόδοσης (Μπουραντάς, 2005).   Οφείλει να λειτουργεί ως  μέντορας,  να καθοδηγεί και να 

προσφέρει δυνατότητες αυτονομίας (Παπαλόη &  Μπουραντάς, 2012). Γίνεται ο ίδιος-α 

πρότυπο μέσα από την εργασία και την ηθικότητά του/της, ώστε οι εργαζόμενοι να τον/την 

ακολουθούν και να προσπαθούν να του/της μοιάσουν. Έχει  ενσυναίσθηση και αντιλαμβάνεται 

τις ανάγκες των εργαζομένων, καθώς και γνωρίζει τον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων,  

επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων (Φωτόπουλος, κ.α, 2013-15). 

Οι απαιτήσεις αυτές καθιστούν όλο και πιο δύσκολο το έργο της διοίκησης. Είναι 

ανέφικτο  για ένα  μεμονωμένο άτομο να κατέχει όλες τις δεξιότητες και ικανότητες που 

απαιτούνται για να καθοδηγήσει  αποτελεσματικά τους οργανισμούς του σήμερα (Galbraith, & 

Lawler, 2002,  οπ. αναφ.  Kocolowski, 2010). 

 

3.4.4 Θεσμικό Πλαίσιο Λήψης Αποφάσεων στους Παιδικούς Σταθμούς 

Οι διοικητικές αποφάσεις έχουν μεγάλη σημασία για τον οργανισμό, γιατί αυτές κινούν 

και εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα, την εξέλιξη  ή την καταστροφή του.   Επειδή το ελληνικό 

σύστημα διοίκησης είναι συγκεντρωτικό, στους Παιδικούς Σταθμούς λαμβάνονται αποφάσεις σε 

επίπεδο κυρίως λειτουργικό. Τα Συμβούλια (διοικητικά ή δημοτικά) σύμφωνα με ΦΕΚ. Αρ. 

Φύλλου 497, 22/04/2002,  άρθρο 3) είναι υπεύθυνα για την καλή λειτουργία των Παιδικών 

Σταθμών και οφείλουν να εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία, τον κανονισμό λειτουργίας και 

τις εγκύκλιες οδηγίες. Οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων είναι σχετικές με τον σκοπό  του 
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Βρεφονηπιακού Σταθμού, τη διοίκηση και τη  διαχείριση της περιουσίας του. Επίσης, 

αποφασίζουν για τη στελέχωση και τη λειτουργία του προσωπικού,  την εγγραφή ή τη διαγραφή 

των παιδιών. Ασκούν  πειθαρχική εξουσία στους εργαζόμενους του και διαχειρίζονται την 

περιουσία του Σταθμού λογοδοτώντας  για τις  ενέργειές  τους.   

 Οι αποφάσεις που τυχόν λαμβάνονται από τον/την προϊστάμενο-η είναι κυρίως 

λειτουργικού χαρακτήρα  λόγω του συγκεντρωτισμού της εξουσίας στα ανώτερα κλιμάκια. Πιο 

συγκεκριμένα βάσει του ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 497, 22/04/2002,  άρθρο 3 ο/η προϊστάμενος -η 

αποφασίζει για: 

 τη διοργάνωση συγκεντρώσεων γονέων και εορταστικών εκδηλώσεων με τη 

συνεργασία του παιδαγωγικού προσωπικού και όλου του προσωπικού, όπου χρειάζεται, 

 τις παραγγελίες τροφίμων και ειδών καθαριότητας, 

 τη νομιμότητα και πληρότητα των εγγράφων των υφισταμένων που απευθύνονται 

προς τη Διεύθυνση. 

 Εκτός   του διεκπεραιωτικού ρόλου του διαχειριστή-ριας που επιβάλει η νομοθεσία,  

υπάρχει χώρος  για να αποφασίσει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του/της. Είναι στη 

διακριτική του/της ευχέρεια να επιλέξει τη διαδικασία λήψης αυτών των λειτουργικών, 

εκτελεστικών αποφάσεων που έχει υπό τη δικαιοδοσίας του/της ανάλογα με το στυλ ηγεσίας που 

οι συνθήκες επιτρέπουν  (Φωτόπουλος, κ.α, 2013-15): 

 Αυταρχικό στυλ: ο/η διευθυντής-ρια  αποφασίζει μόνος-η του/της, αναλαμβάνει τις 

ευθύνες και επιβάλλει τη στρατηγική του/ της. Το μοντέλο αυτό ενδεχομένως να είναι 

αποτελεσματικό σε περιπτώσεις πίεσης χρόνου ή  όταν οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν την 

απαιτούμενη ωριμότητα και ακολουθούν τις αποφάσεις μόνο από φόβο ή καταναγκασμό.  

Το δημοκρατικό πρότυπο: η ομάδα συναποφασίζει.  Ο  ηγέτης αναλαμβάνει ρόλο 

συντονιστή και καθοδηγητή. Υπάρχει  κοινός  στόχος, κοινό όραμα, το οποίο ακολουθούν όλοι 

πρόθυμα και ηθελημένα. Το μοντέλο αυτό προσφέρει υψηλή αποτελεσματικότητα  όταν τα μέλη 

της ομάδας διαθέτουν ωριμότητα, μόρφωση και γενικότερα αναπτυγμένο επίπεδο νοημοσύνης.  

Το εξουσιοδοτικό πρότυπο: ο ρόλος του ηγέτη περιορίζεται να δίνει  αρμοδιότητες στους 

συνεργάτες του με στόχο την αυτενέργεια της ομάδας.  
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Συμπερασματικά ο ηγέτης οφείλει να προσαρμόζει τον τρόπο λήψης των αποφάσεων 

ανάλογα με τις περιστάσεις, τη φύση του έργου, την ωριμότητα των ατόμων, την οργανωτική 

δομή, τις συνθήκες του εξωτερικού, αλλά και του εσωτερικού περιβάλλοντος. Η  αξιοδότηση 

της συμμετοχικής ηγεσίας από τον ηγέτη και η κατανόηση των δυνατοτήτων  των μελών της 

ομάδας (Hall, 2001, οπ. αναφ. Kocolowski, 2010) φαίνεται να ευθύνονται για την επιτυχία ή την 

αποτυχία της συλλογικής ηγεσίας.  

 

3.4.5 Η αναγκαιότητα συμμετοχής των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων 

Έχοντας παραθέσει σε προηγούμενα κεφάλαια τα πλεονεκτήματα των ομαδικών 

αποφάσεων και του συμμετοχικού μοντέλου ηγεσίας αυτή  η ενότητα θα εστιαστεί στην 

αναγκαιότητα   συνδρομής των παιδαγωγών   στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θεωρητικοί, 

μελετητές και ερευνητές   έχουν ασχοληθεί με τα θετικά αποτελέσματα της συλλογικής λήψης 

αποφάσεων όχι μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των 

οργανισμών, αλλά και τα οφέλη που χαίρονται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.  Πιο  συγκεκριμένα 

πιστεύεται  ότι οι  εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συμμετέχουν στα τεκταινόμενα,  όχι τόσο επειδή 

μπορεί να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις, ούτε για λόγους αποτελεσματικότητας, αλλά διότι η 

εκπαίδευση από μόνη της είναι μια διαδραστική δραστηριότητα και οι παιδαγωγοί είναι 

ανθρώπινα όντα και σαν τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται (Bottery, 1990 in Noel, et al. 2008).  

Η ευκαιρία συμμετοχής των παιδαγωγών στη  λήψη αποφάσεων ενός οργανισμού 

θεωρείται ηθική, επιτακτική υποχρέωση, επειδή με αυτόν τον τρόπο τους δίδεται το δικαίωμα 

να ασκούν κάποιο έλεγχο πάνω στην εργασία τους και στη ζωή τους (Somech, 2002 in  

Mokoena, 2015). 

Ένα άλλο επιχείρημα για τη συμμετοχή των παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων  είναι η ανθρώπινη ανάπτυξη και εξέλιξη διαμέσου του  εγγενούς  κινήτρου που 

προέρχεται από την ίδια την  εργασία (ικανοποίηση  των ψυχολογικών  ανάγκες των 

εργαζομένων  για συντροφικότητα, δύναμη και αυτοεκτίμηση Mokoena, 2015).  

Έχει  αποδειχθεί ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή των  παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων 

σε θέματα του σχολείου τους  για τον εκδημοκρατισμό τόσο των δομών αυτών, αλλά κυρίως  
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διότι εκδημοκρατίζεται και  ο τρόπος αντιμετώπισης των παιδιών από τους δασκάλους  

(Barth 2001 in  Mokoena, 2015). 

   Η  συμμετοχή του προσωπικού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προσφέρει την 

ευκαιρία  δημιουργίας ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος  στο σχολείο (Barth 2001 in  

Mokoena, 2015 ∙ Pashiardis, 1994). Οι παιδαγωγοί θα πρέπει να επεκτείνουν το ρόλο τους  και 

στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, καθώς επίσης και σε θέματα αξιολόγησης, βελτίωσης  

του σχολείου,  ηγεσίας και έρευνας (Pashiardis, P. 1994). Οφείλουν να έχουν  μεγαλύτερη 

επιρροή,  αυτονομία (Ξηροτύρη –Κουφίδου 2003) και ευθύνη για το σύνολο του σχολείου 

(Keith 1996 in  Mokoena, 2015 ). Με αυτόν τον τρόπο  νέοι ηγέτες θα προκύψουν και το 

γενικότερο κλίμα μέσα στο σχολείο θα βελτιωθεί (Pashiardis, 1994), διότι λειτουργώντας ως 

μέλη της ομάδας θα επηρεάζουν ο ένας τον άλλον,  θα αλληλοϋποστηρίζονται, θα 

αλληλοβοηθούνται και θα αλληλοαξιολογούνται (Jewell, 1998 in Olorunsola & Olayemi 2011 ∙ 

Gaziel & Weiss 1990 in Noel, et al. 2008). Αναμενόμενη θα είναι η αυξημένη ικανοποίηση και 

παραγωγικότητα τους (Mokoena, 2015), η ενίσχυση του ηθικού τους και η οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης στον εαυτό τους  (Short, 1998 in Noel, et al. 2008).  Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

αυτόνομα όντα που απομονώνονται σε τάξεις. Πρόκειται για δημιουργικούς επαγγελματίες που 

ξέρουν τι κάνουν και γιατί το κάνουν. 

Έχει παρατηρηθεί   ότι όπου οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στη διοίκηση του 

σχολείου, συμπεριφέρονται σαν να είναι ξένοι μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Δε δίνουν τον  

καλύτερο εαυτό τους, δεν  έχουν πλήρη αίσθηση δέσμευσης και αφοσίωσης προς το σχολείο και 

δεν αναπτύσσεται η αυτοεκτίμησή τους (NDU & Anogbov, 2007, in Olorunsola & Olayemi 

2011). Κατά  συνέπεια υπάρχει πλήξη και  απογοήτευση στο χώρο εργασίας, αισθάνονται  

ανήμποροι να  επηρεάσουν τη διαδικασία της λήψη απόφασης (Welfson, 1998,   Ashton και 

Webb, 1986 both  in Olorunsola & Olayemi 2011)  έχοντας την αίσθηση ότι κανείς δε θέλει να 

ακούσει τις ιδέες τους.  

Η   συμμετοχή των παιδαγωγών  στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι σαν δύο άνδρες 

που συνεργάζονται για να κυλήσουν μια πέτρα που ο καθένας μόνος του δε θα μπορούσε ούτε 

καν να μετακινήσει (Shaw, 1971 in Olorunsola & Olayemi 2011) .  
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3.5 Παράμετροι λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων στους Παιδικούς Σταθμούς 

Όπως  έχει προαναφερθεί στο κεφάλαιο «Είδη Αποφάσεων» η λήψη συμμετοχικών 

αποφάσεων δεν είναι ούτε εύκολη υπόθεση, ούτε πανάκεια του διοικητικού συστήματος (Hiller 

et al, 2006). Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της συλλογικότητας στη λήψη 

αποφάσεων στους Παιδικούς Σταθμούς θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις 

(Δημητρόπουλος, 2007):  

 δυναμική   ηγεσία της ομάδας του Παιδικού Σταθμού (δημιουργία οράματος, 

καθοδήγηση, προώθηση και προσανατολισμός συμπεριφοράς μελών για επίτευξη στόχων  

Williams,1984 όπ. αναφ. σε Σιδηροπούλου-Μάλαμα, 2015), 

 πρότερη εκπαίδευση ηγέτη και προσωπικού του Παιδικού Σταθμού περί 

συμμετοχικότητας και δυναμικών ομάδας (Pashiardis, 1994), 

 ωριμότητα της ομάδας του Παιδικού Σταθμού (γνώσεις, ικανότητες σε σχέση με 

το έργο,  λόγοι παρώθησης), 

 συναινετικό κλίμα του Παιδικού Σταθμού (αξίες, διαθέσεις, συνοχή και ηθικό 

των μελών - Σιδηροπούλου-Μάλαμα, 2015 ∙ Rice, 2006, οπ. αναφ. Kocolowski,  2010), 

 μέγεθος  ομάδας του Παιδικού Σταθμού: έως 5 μέλη με διαφορετικό υπόβαθρο,  

δεξιότητες και γνώσεις και να εκπροσωπούνται όλα τα σημαντικά υπο-συστήματα του 

οργανισμού και κυρίως όσων οι συνθήκες εργασίας πρόκειται να επηρεαστούν  

 Οι προαναφερόμενες συνθήκες για την επιτυχή εφαρμογή  της συμμετοχικής διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας. Τα μέλη της 

ομάδας θα χαίρουν αναγνώρισης της αξίας τους, σεβασμό, εμπιστοσύνη και ασφάλεια 

(Χατζηπαναγιώτου, 2005). Απόρροια αυτών η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του Παιδικού Σταθμού.  
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η Έρευνα 

Κεφάλαιο Τρίτο 

Μεθοδολογία Έρευνας 

1. Περίληψη 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται από την 

παρούσα μελέτη. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η επιλογή του δείγματος, το ερευνητικό 

εργαλείο και τα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. 

2. Το Δείγμα 

Η παρούσα έρευνα υπάγεται στην κατηγορία των ερευνών πεδίου για τη συλλογή 

δεδομένων (Βαμβουκάς, 2007 ∙ Παρασκευόπουλος, 1993,) και πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 

του 2016. Ο πληθυσμός στόχος ήταν οι διευθυντές-ριες/προϊστάμενοι-ες και οι παιδαγωγοί των 

δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Νομού Αττικής. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη 

μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας.  

Ένας από τους σοβαρούς προβληματισμούς κάθε ερευνητή, κατά τη δειγματοληπτική 

διαδικασία, είναι ο προσδιορισμός του μεγέθους του δείγματος, έτσι ώστε να μπορεί να 

θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού αναφοράς. Είναι γεγονός ότι το σωστό μέγεθος 

του δείγματος στη συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών, εξαρτάται από τον στόχο της μελέτης 

και τη φύση του υπό διερεύνηση πληθυσμού. Στη συγκεκριμένη έρευνα ο πληθυσμός 

αναφοράς ήταν 15 διευθύντριες, προϊσταμένες και 114 παιδαγωγοί δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους/τις 

Διευθυντές/ριες, Προϊστάμενοι/ες και δόθηκαν 114 ερωτηματολόγια σε παιδαγωγούς.  

Η εγκυρότητα οποιασδήποτε εμπειρικής έρευνας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο δείγμα 

που έχει πραγματοποιηθεί η έρευνα. Όταν το δείγμα είναι ομοιογενές και αντιπροσωπευτικό 

σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματά είναι αξιόπιστα (Cohen, et al 2008). Το δείγμα καλύπτει 

δημοτικούς παιδικούς Σταθμούς των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, 
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Αλίμου, Καλλιθέας, Πετρούπολης, Περιστερίου, Αγίας Παρασκευής, Παλλήνης και  Μεγάρων. 

Το δείγμα θεωρείται τυχαίο και αντιπροσωπευτικό καθώς καλύπτει το 6,57% του σχετικού 

πληθυσμού
5
. 

. 

3. Ερευνητικό Εργαλείο 

Τα δεδομένα της έρευνας προέκυψαν από συλλογή στοιχείων με τη μέθοδο της 

ημιδομημένης συνέντευξης για τις Διευθύντριες/Προϊστάμενες
6
  και του γραπτού 

ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε και συμπληρώθηκε επιτόπου και ανώνυμα από τους 

συμμετέχοντες παιδαγωγούς.  Η επιλογή των προαναφερόμενων εργαλείων  θεωρήθηκε ότι θα 

ήταν περισσότερο αποτελεσματική για την καταγραφή των απόψεων των διευθυντών/ριων, 

προϊστάμενων και των παιδαγωγών των Παιδικών Σταθμών για τον τρόπο λήψης 

αποφάσεων σε σχέση με άλλους τρόπους συλλογής στοιχείων. 

Ως μέθοδος παραγωγής δεδομένων για τις Διευθύντριες/Προϊστάμενες  χρησιμοποιήθηκε 

η  συνέντευξη. Σκοπός της συνέντευξης ήταν η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και σε βάθος 

συλλογή στοιχείων, πληροφοριών, εμπειριών, στάσεων και γνώσεων των συμμετεχουσών για το 

θέμα.  Ο τύπος συνέντευξης που επιλέχθηκε ήταν  η ημι-δομημένη συνέντευξη (semi-structured 

interview) που χαρακτηρίζεται από προκαθορισμένες ερωτήσεις με ελευθερία ως προς τη σειρά, 

το περιεχόμενο ακόμα και τη δυνατότητα τροποποίησής των. Πρόκειται για ευέλικτη μορφή 

συνέντευξης. Επιτρέπει την εμβάθυνση, την αλλαγή στη σειρά των ερωτήσεων και 

διευκρινιστικές ερωτήσεις τόσο από την πλευρά του ερευνητή όσο και του συνεντευξιαζόμενου 

παρέχοντας τη δυνατότητα για μία αρμονικότερη, περισσότερο φυσική επαφή. Προσφέρει 

μέγιστη ελευθερία έκφρασης απόψεων και συνεπώς μία πληρέστερη εικόνα των στάσεων και 

συναισθημάτων του ερωτώμενου για θέματα που τον/την αφορούν (Ιωσηφίδης, 2003).  

Η ημιδομημένη συνέντευξη περιελάμβανε 25 ερωτήσεις ανοικτού τύπου (βλ. Παράρτημα 

1). Επίσης,   περιλαμβάνονται  προκαταρκτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου που βοηθούν στη 

σκιαγράφηση του ‘‘προφίλ’’ και του χαρακτήρα των ερωτώμενων. Πιο συγκεκριμένα, 

                                                           
5
  Υπάρχουν 228 δημοτικοί παιδικοί Σταθμοί στο λεκανοπέδιο Αττική (ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ., 2004) εκ των οποίων 15 έλαβαν μέρος στην έρευνα .  

6 Το δείγμα αποτελούνταν από γυναίκες. 
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αποτελείται από πέντε μέρη: Στο πρώτο μέρος υπήρχαν δύο ερωτήσεις γενικών στοιχείων του 

Παιδικού Σταθμού που διηύθυναν (δυναμικότητα σε βρέφη και νήπια). Στο δεύτερο μέρος 

υπήρχαν 9 ερωτήσεις που σχετίζονται με τα ατομικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των  

Διευθυντών/ριών, Προϊστάμενων (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, τίτλοι σπουδών, 

χρόνια υπηρεσίας ως παιδαγωγός, ως διευθυντής-ρια/ προϊστάμενος-η γενικά και στον 

συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό ειδικότερα, καθώς και σπουδές σε σχέση με θέματα διοίκησης). 

Στο τρίτο μέρος καλούνταν οι ερωτώμενοι  να απαντήσουν 5 ερωτήσεις που σχετίζονται με 

τις απόψεις τους για την συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων. Στο τέταρτο 

μέρος ζητούνταν στοιχεία συμμετοχής των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων μέσω 10 

ερωτήσεων (αριθμός συγκεντρώσεων προσωπικού, θέματα συμβολής των παιδαγωγών στη 

λήψη αποφάσεων, τρόποι λήψης και υλοποίησης αποφάσεων και η συνδρομή τους στην ομαλή 

και αποτελεσματική λειτουργία   του Παιδικού Σταθμού). Στο πέμπτο μέρος τα διευθυντικά 

στελέχη πρότειναν τρόπους ενδυνάμωσης της συμμετοχής των παιδαγωγών στη λήψη 

αποφάσεων. 

Όσον αφορά τους παιδαγωγούς κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα δομημένο 

ερωτηματολόγιο 27 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Προτιμήθηκαν οι κλειστές ερωτήσεις για τους 

παρακάτω λόγους: 

 • προσφέρονται για στατιστική ανάλυση και ανίχνευση, 

 • μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα απόψεων και 

 • είναι σύντομες και συνήθως είναι κατανοητές ώστε να δίνουν απαντήσεις εύκολες για 

κωδικοποίηση (Ξωχέλλης, 1990). 

Το ερωτηματολόγιο των παιδαγωγών αποτελούνταν επίσης από 5 μέρη:. Στο πρώτο 

μέρος υπάρχουν δύο ερωτήσεις γενικών στοιχείων του Παιδικού Σταθμού που υπηρετούσαν 

(δυναμικότητα σε βρέφη και νήπια). Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν 9 ερωτήσεις που σχετίζονται 

με τα ατομικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των παιδαγωγών (φύλο, ηλικία, οικογενειακή 

κατάσταση, τίτλοι σπουδών, χρόνια υπηρεσίας ως παιδαγωγός, γενικά και στον συγκεκριμένο 

Παιδικό Σταθμό ειδικότερα, καθώς και τις σπουδές του σε σχέση με θέματα διοίκησης). Στο 

τρίτο μέρος καλούνταν  οι ερωτώμενοι  να απαντήσουν 5 ερωτήσεις που σχετίζονταν με τις 
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απόψεις τους για την συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων. Στο τέταρτο μέρος 

ζητούνταν στοιχεία συμμετοχής των στη λήψη αποφάσεων 10 ερωτήσεων (αριθμός 

συγκεντρώσεων προσωπικού, θέματα συμβολής των  στη λήψη αποφάσεων, τρόποι λήψης και 

υλοποίησης αποφάσεων και η συνδρομή τους στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία   

του Παιδικού Σταθμού). Στο πέμπτο μέρος οι παιδαγωγοί καλούνταν να προτείνουν τρόπους 

ενδυνάμωσης της συμμετοχής των στη λήψη αποφάσεων. 

  Η ερευνήτρια ήρθε σε προσωπική επαφή τόσο με τους Διευθυντές/ντριες, 

Προϊστάμενους/ες όσο και με τους παιδαγωγούς που συμμετείχαν στην έρευνα, στους οποίους 

απηύθυνε θερμή παράκληση για τη συμμετοχή τους, αφού πρώτα ενημέρωσε αναλυτικά για 

τον σκοπό της έρευνας. Επισημάνθηκε η ανωνυμία των ερωτηματολογίων και ζητήθηκε η 

εκούσια συμμετοχή τους. Δεν προτιμήθηκε η ταχυδρομική αποστολή των ερωτηματολογίων 

διότι, σύμφωνα με εμπειρικές έρευνες η διαδικασία αυτή παρουσιάζει μεγάλες απώλειες 

(Ξωχέλλης, 1990). Η διαδικασία συνέντευξης απαιτούσε περίπου 45 λεπτά ενώ η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου περίπου 10 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο λόγω της 

διαμόρφωσής του καταλάμβανε μόνο 4 σελίδες, γεγονός που λειτούργησε ενισχυτικά στην 

όλη διαδικασία. Ιδιαίτερες δυσκολίες, όπως απροθυμία,  λόγω έλλειψης χρόνου, υπερβολικού 

φόρτου εργασίας, δυσπιστία και προκατάληψη απέναντι στην ερευνήτρια, δεν διαπιστώθηκαν 

εκτός ελαχίστων μεμονωμένων περιπτώσεων, γεγονός που αποδεικνύεται και από το υψηλό 

επίπεδο ανταπόκρισης των παιδαγωγών. Αντίθετα  οι Διευθύντριες/Προϊστάμενες που 

συμμετείχαν στην έρευνα φάνηκαν πιο διστακτικές και πολλές φορές λακωνικές. Το χρονικό 

διάστημα που ελήφθησαν οι συνεντεύξεις και συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια ήταν από 

1/6-20/6 του 2016. 

Ελήφθησαν συνολικά 15 ημιδομημένες συνεντεύξεις και 114 ερωτηματολόγια τα οποία 

ήταν επαρκώς συμπληρωμένα και μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω στατιστική 

επεξεργασία.  

Η διαμόρφωση και η τελική σύνθεση της ημιδομημένης συνέντευξης και του 

ερωτηματολογίου πέρασε από διάφορα στάδια. Αρχικά συντάχθηκαν από την ερευνήτρια 

μετά από σχετική βιβλιογραφική ενημέρωση, συνδρομή του επόπτη και ανταλλαγές απόψεων 

με άλλους συναδέλφους. Η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο  οριστικοποιήθηκαν και έλαβαν 
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την τελική τους μορφή μετά από δοκιμαστική εφαρμογή (έλεγχος αξιοπιστίας) σε μικρό δείγμα, 

αφού αξιοποιήθηκαν και οι επιμέρους παρατηρήσεις των ερωτηθέντων συναδέλφων. Με 

αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε και συντάχθηκε η τελική ημιδομημένη συνέντευξη 25 

ερωτήσεων και το τελικό ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε συνολικά 27 ερωτήσεις . 

 

4. Εργαλεία Στατιστικής 

 Για τη στατιστική επεξεργασία των ευρημάτων χρησιμοποιείται ως κύριο εργαλείο το 

στατιστικό πακέτο SPSS 20 και ακολουθούνται οι ακόλουθες στατιστικές τεχνικές: 

-Πίνακες Συχνοτήτων Απλής Εισόδου για την περιγραφή των μεταβλητών.  

-Πίνακες Συνάφειας (πίνακες συχνοτήτων διπλής εισόδου) για την αναζήτηση 

συσχετίσεων μεταξύ δύο μεταβλητών.  

-Έλεγχος Ανεξαρτησίας με το Pearson Chi-Square Test. Όταν το σύνολο των 

παρατηρήσεων  έχει ταξινομηθεί σ’ έναν πίνακα συχνοτήτων διπλής εισόδου μπορεί να ελεγχθεί 

η ανεξαρτησία των μεταβλητών. Δύο μεταβλητές ορίζονται ως ανεξάρτητες όταν η πιθανότητα 

να βρίσκεται μια εγγραφή μέσα σε ένα κελί, ισούται με το γινόμενο των περιθωριακών 

πιθανοτήτων της στήλης και της γραμμής που ορίζουν το συγκεκριμένο κελί. Με πιο απλά 

λόγια, δύο μεταβλητές ορίζονται ως ανεξάρτητες όταν η γνώση της μιας μεταβλητής δεν 

επηρεάζει την τιμή της άλλης. Μπορούν επομένως να διατυπωθούν οι εναλλακτικές υποθέσεις: 

Ηο (μηδενική υπόθεση) Οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, και Η1 (εναλλακτική υπόθεση) Δεν 

είναι ανεξάρτητες. Οι παραπάνω υποθέσεις ελέγχονται με το στατιστικό Pearson Chi-Square 

Test (έλεγχος χ
2 

). Με τον υπολογισμό του στατιστικού μέτρου Chi-Square δίνεται και η 

σημαντικότητα αυτού (significance or p-value). Ο έλεγχος γίνεται με τη σύγκριση ενός 

προκαθορισμένου επιπέδου σημαντικότητας (α=0,05) με τη σημαντικότητα που προκύπτει από 

τον έλεγχο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

1. Περίληψη 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια λεπτομερής μελέτη των στοιχείων εκείνων που 

προκύπτουν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης 

και παρουσίασης των ευρημάτων. Χρησιμοποιούνται τεχνικές που αφορούν ποιοτικές ή 

κατηγορικές μεταβλητές αφού οι τιμές των μεταβλητών εκφράζονται με λέξεις και επιτρέπουν 

την κατάταξη των επί μέρους μονάδων του δείγματος σε διακεκριμένες κατηγορίες.  

 

2. Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση και Πίνακες Διπλής Εισόδου 

για τους ελέγχους Συσχετίσεων  
 

Α. Γενικά στοιχεία – Δυναμικότητα Παιδικού Σταθμού  

Παρακάτω παρατίθενται τα ευρήματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των 

δεδομένων που αναφέρονται στα στοιχεία του δείγματος της έρευνας 

(διευθύντριες/προϊσταμένες και παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας) σύμφωνα με τις απαντήσεις 

που έδωσαν στις αντίστοιχες ερωτήσεις (βλ. παράρτημα 1 και 2 για τους πίνακες και τα 

ερωτηματολόγια).    

Α.1.1 Δυναμικότητα των παιδικών Σταθμών του δείγματος  των 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων 

          Ένα μεγάλο ποσοστό, 40%, των Διευθυντριών/Προϊσταμένων που απάντησε στην 

ερώτηση 1 σχετικά με τον αριθμό των  παιδιών που φιλοξενούνταν στους Παιδικούς Σταθμούς 

που εργάζονταν, ήταν δυναμικότητας 40-50 παιδιών, το ίδιο ποσοστό, 40%, υπηρετούσε σε 

Παιδικούς Σταθμούς δυναμικότητας πάνω από 75-90 παιδιά  και το 20% σε Παιδικούς Σταθμούς 

με 130-250 παιδιά (Πίνακας 1, Διάγραμμα/Ραβδόγραμμα 1). 
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Διάγραμμα 1: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των  συμμετεχουσών  

Διευθυντριών/Προϊσταμένων κατά δυναμικότητας Παιδικού Σταθμού  
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ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 

Α.1. 2  Δυναμικότητα  των Παιδικών Σταθμών του δείγματος  των Παιδαγωγών 

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 46,4%, των παιδαγωγών που απάντησε στην ερώτηση 1, σχετικά 

με τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενούνταν στους Παιδικούς Σταθμούς που εργάζονταν, 

είχαν  δυναμικότητα 130-250 παιδιά, το 31,6% υπηρετούσαν σε Παιδικούς Σταθμούς 

δυναμικότητας 30-50 παιδιά και  το 22,8% με 75-90 παιδιά (Πίνακας 2, 

Διάγραμμα/ραβδόγραμμα 2). 

Διάγραμμα 2: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των  συμμετεχουσών 

παιδαγωγών κατά δυναμικότητα Παιδικού Σταθμού σε αριθμό παιδιών 
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  Β. Δημογραφικά στοιχεία   

Παρακάτω παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

Διευθυντριών/Προϊστάμενων και των Παιδαγωγών που έλαβαν μέρος στην έρευνα.  

Β.1.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά Διευθυντών/ντριών, Προϊστάμενων 

Οι Διευθύντριες/ Προϊσταμένες, που συμμετείχαν στην έρευνα και απάντησαν στην 

ερώτηση 2, σχετικά με το φύλο τους, ήταν γυναίκες σε ποσοστό 100% (Πίνακας 3). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 73,3%, των συμμετεχουσών Διευθυντριών/ Προϊσταμένων είχε 

ηλικία 41-50 ετών και το 26,7% είχε ηλικία 51 και πάνω ετών (Πίνακας 4, Διάγραμμα/πίτα 3). 

Διάγραμμα 3: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % των συμμετεχουσών Διευθυντριών/ 

Προϊσταμένων κατά ηλικία 

 

Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχουσών Διευθυντριών/ Προϊσταμένων, 60%, ήταν 

έγγαμοι, το 26,7% άγαμοι και σε ποσοστό 13,3% απάντησαν άλλο (Πίνακας 5). 

Οι Διευθύντριες/Προϊστάμενες, που συμμετείχαν στην έρευνα και απάντησαν στην 

ερώτηση 5, σχετικά με το βασικό τους πτυχίο, στο μεγαλύτερο ποσοστό, 60%, είχαν πτυχίο ΤΕΙ, 

και σε ποσοστό, 40%, ήταν πτυχιούχοι Πανεπιστημίου (Πίνακας 6, Διάγραμμα/ραβδόγραμμα 4). 
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Διάγραμμα 4: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % των συμμετεχουσών Διευθυντριών/ 

Προϊσταμένων ως προς το βασικό πτυχίο  

 

Η συντριπτική πλειοψηφία, 80%, των συμμετεχουσών Διευθυντριών/ Προϊσταμένων στην 

έρευνα δεν απάντησε στην ερώτηση 6, σχετικά με τους τίτλους σπουδών εκτός του βασικού 

πτυχίου. Σε ποσοστό 50% οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες, που απάντησαν στην ερώτηση 

6, ήταν κάτοχοι δεύτερου πτυχίου, στο ίδιο ποσοστό, 50%, ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 

και συγκεκριμένα μεταπτυχιακού στην Ψυχοθεραπεία-Εκπαίδευση, ενώ δεν δηλώσαν κάτοχοι 

διδακτορικού τίτλου (Πίνακας 7). 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό, 57,1%, των συμμετεχουσών Διευθυντριών/ Προϊσταμένων 

στην έρευνα που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο είχε πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας ως 

παιδαγωγοί, το 28,6% είχε 11-20 χρόνια και σε ποσοστό 14,3%, είχε έως 10 χρόνια υπηρεσίας 

στην προσχολική αγωγή (Πίνακας 8, Διάγραμμα/ραβδόγραμμα 5). 

Διάγραμμα 5: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % των συμμετεχουσών Διευθυντριών/ 

Προϊσταμένων σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας ως παιδαγωγός 

0

50
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έως 10 χρόνια 11 μέχρι 20 χρόνια 20 χρόνια και πάνω

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
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 Η συντριπτική πλειοψηφία, 71,4%, των Διευθυντριών/ Προϊσταμένων, που συμμετείχε 

στην έρευνα και συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο είχε μέχρι 5 χρόνια υπηρεσίας ως 

Προϊστάμενες στον Παιδικό Σταθμό, το 21,4% ήταν πάνω από 10 χρόνια σε θέση ευθύνης και το 

7,1% υπηρετούσε 6-10 χρόνια ως Προϊστάμενες στον Παιδικό Σταθμό (Πίνακας 9). 

Η συντριπτική πλειοψηφία, 93,3%, των Διευθυντριών/Προϊσταμένων, που συμμετείχε 

στην έρευνα είχε μέχρι 5 χρόνια υπηρεσίας ως Προϊστάμενες στον Παιδικό Σταθμό που 

υπηρετούσε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και το 6,7% υπηρετούσε πάνω από 10 χρόνια ως 

Προϊστάμενες στον ίδιο Παιδικό Σταθμό (Πίνακας 10, Διάγραμμα/πίτα 6). 

Διάγραμμα 6: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % των συμμετεχουσών Διευθυντριών/ 

Προϊσταμένων σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας στον Παιδικό Σταθμό που υπηρετείτε τώρα 

 

 Στην ερώτηση 8, σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση, οι Διευθύντριες/ Προϊστάμενες, 

σε μεγάλο ποσοστό, 80%, υπηρετούσαν ως μόνιμοι και σε ποσοστό 20% υπηρετούσε με 

σύμβαση αορίστου χρόνου (Πίνακας 11, Διάγραμμα/πίτα 7). 
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Διάγραμμα 7: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % των συμμετεχουσών σύμφωνα με την 

υπηρεσιακή τους κατάσταση  

 

Στην ερώτηση (9), αν οι Διευθύντριες/ Προϊστάμενες είχαν παρακολουθήσει μαθήματα 

Διοίκησης, η απάντηση των συμμετεχουσών Διευθυντριών/ Προϊσταμένων σε ποσοστό 57,1% 

ήταν Όχι και σε ποσοστό 42,9% ήταν Ναι  (Πίνακας 12, Διάγραμμα/πίτα 8). 

Διάγραμμα 8: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % των συμμετεχουσών Διευθυντριών/ 

Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 9  
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Στην ερώτηση 9, σχετικά με το επίπεδο μαθημάτων Διοίκησης που είχαν 

παρακολουθήσει, οι Διευθύντριες/ Προϊστάμενες, στο μεγαλύτερο ποσοστό, 33,3%, είχαν λάβει 

εβδομαδιαία επιμόρφωση, σε ποσοστό 16,7%  είχαν παρακολουθήσει μαθήματα σε προπτυχιακό 

επίπεδο, στο ίδιο ποσοστό, 16,7%, είχαν επιμορφωθεί σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ίδιο επίσης 

ποσοστό, 16,7%, είχαν παρακολουθήσει μαθήματα ημερήσιας επιμόρφωσης και τέλος στο ίδιο 

ποσοστό, 16,7%, είχαν  επιμορφωθεί άνω των  τριών μηνών (Πίνακας 13, Διάγραμμα 

Ραβδόγραμμα 9). 

Διάγραμμα 9: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % των συμμετεχουσών Διευθυντριών/ 

Προϊσταμένων ως προς το επίπεδο μαθημάτων Διοίκησης 

 

 

Β.2 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά των Παιδαγωγών  

 Οι παιδαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα και απάντησαν στην ερώτηση 2, σχετικά με 

το φύλο τους, είναι γυναίκες, ποσοστό 100% (Πίνακας 14). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 38,4%, των συμμετεχουσών Παιδαγωγών είχε ηλικία 31-40 

ετών, το 33% ήταν 41-50 ετών, το 19,6% ήταν 21-30 ετών και μόλις το 8,9% είχε ηλικία 51 και 

άνω ετών (Πίνακας 15, Ραβδόγραμμα 10). 
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Διάγραμμα 10: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % των συμμετεχουσών Παιδαγωγών 

κατά ηλικία 

 

Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχουσών Παιδαγωγών, 63,4%, ήταν έγγαμοι, το 32,1% 

άγαμοι και σε ποσοστό 4,5% απάντησε (Πίνακας 16). 

Οι παιδαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα και απάντησαν στην ερώτηση 5, σχετικά με 

το βασικό τους πτυχίο, σε ποσοστό 39,6%  είχε πτυχίο ΤΕΙ, σε ποσοστό 35,1% ήταν απόφοιτοι 

ΙΕΚ, ενώ σε ποσοστό 12,6% ήταν απόφοιτοι ΕΠΑΛ και στο ίδιο ποσοστό, 12,6%, ήταν 

πτυχιούχοι Πανεπιστημίου (Πίνακας 17, Διάγραμμα/ Ραβδόγραμμα 11). 

Διάγραμμα 11: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % των συμμετεχουσών Παιδαγωγών ως 

προς το βασικό πτυχίο  
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Η συντριπτική πλειοψηφία, 89,5%, των συμμετεχουσών στην έρευνα δεν απάντησε στην 

ερώτηση 6, σχετικά με τους τίτλους σπουδών εκτός του βασικού πτυχίου. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των παιδαγωγών που απάντησε στην ερώτηση 6, 41,7%, ήταν κάτοχοι δεύτερου 

πτυχίου, σε ποσοστό 24,9% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και συγκεκριμένα σε ποσοστό 

8,3% είχαν Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία, στο ίδιο ποσοστό, 8,3%, είχαν Μεταπτυχιακό στην 

Ειδική Αγωγή και στο ίδιο επίσης ποσοστό, 8,3%, είχαν Μεταπτυχιακό στη Λογιστική. Ακόμη, 

σε ποσοστό 33,3% είχαν παρακολουθήσει παιδαγωγικά σεμινάρια, ενώ δεν δήλωναν κάτοχοι 

διδακτορικού τίτλου (Πίνακας 18). 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό, 38,6%, των παιδαγωγών που συμμετείχε στην έρευνα και 

συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο, είχε μέχρι 5 συνολικά χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση, το 

22,8% είχε 11-20 χρόνια, σε ποσοστό 16,7%,  είχε 6-10 χρόνια, το 15,8% είχε 21-30 χρόνια 

υπηρεσίας στην εκπαίδευση και μόλις το 6,1% είχε πάνω από 30 χρόνια. (Πίνακας 19, 

Διάγραμμα/ραβδόγραμμα 12). 

Διάγραμμα 12: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % των συμμετεχουσών Παιδαγωγών 

σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας   
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 Το μεγαλύτερο ποσοστό, 64,8%, των παιδαγωγών που συμμετείχε στην έρευνα και 

συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο είχε μέχρι 5 χρόνια υπηρεσίας στον Παιδικό Σταθμό που 

εργάζονταν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, το 13% υπηρετούσε πάνω από 20 χρόνια, το 12%  

11-20 χρόνια και το 10,2% είχε 6-10 χρόνια υπηρεσίας  (Πίνακας 20, Διάγραμμα/ραβδόγραμμα 

13). 

Διάγραμμα 13: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % των συμμετεχουσών Παιδαγωγών 

σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας στον Παιδικό Σταθμό που υπηρετούσαν κ.δ. της έρευνας  

 

 Στην ερώτηση 9, σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών, το μεγαλύτερο ποσοστό, 47,4%, των παιδαγωγών υπηρετούσε με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου, το 30,7% υπηρετούσε με σύμβαση αορίστου χρόνου και σε ποσοστό 21,9% 

υπηρετούσε με μόνιμη σύμβαση εργασίας (Πίνακας 21, Διάγραμμα/πίτα 14). 

Διάγραμμα 14: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % των συμμετεχουσών Παιδαγωγών 

σύμφωνα με την υπηρεσιακή τους κατάσταση  
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Στην ερώτηση (10), αν οι παιδαγωγοί είχαν παρακολουθήσει μαθήματα Διοίκησης, η 

απάντηση των συμμετεχουσών ήταν σε ποσοστό 80,5% Όχι και σε ποσοστό 19,5% Ναι  

(Πίνακας 22). 

Διάγραμμα 15: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % των συμμετεχουσών Παιδαγωγών 

σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 10 

 

 

Στην ερώτηση 10, σχετικά με το επίπεδο μαθημάτων Διοίκησης που είχαν 

παρακολουθήσει, οι συμμετέχοντες παιδαγωγοί στο μεγαλύτερο ποσοστό, 54,5%, είχαν 

παρακολουθήσει μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο, σε ποσοστό 22,7%  είχαν λάβει 

επιμόρφωση μεγαλύτερη των τριών μηνών, σε ποσοστό 13,6% είχαν παρακολουθήσει μαθήματα 

για μια εβδομάδα, σε ποσοστό 4,5% είχαν παρακολουθήσει επιμόρφωση δεκαπενθήμερη και στο 

ίδιο ποσοστό, 4,5%, μηνιαία επιμόρφωση (Πίνακας 23, Διάγραμμα/ραβδόγραμμα 16). 
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 Διάγραμμα 16: Κατανομή σχετικών συχνοτήτων % των συμμετεχουσών Παιδαγωγών 

ως προς το επίπεδο μαθημάτων Διοίκησης 

 

Γ. Απόψεις για τη συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων     

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι απαντήσεις των Διευθυντριών/Προϊσταμένων και 

των Παιδαγωγών στις ερωτήσεις που αφορούν τις απόψεις τους για τη συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων.    

Γ.1.1 Οι αντιλήψεις των Διευθυντριών/Προϊσταμένων για τη συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων    

 

Στην ερώτηση (10), αν θεωρούσαν ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη 

αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού Σταθμού ήταν απαραίτητη, η απάντηση των ερωτηθέντων 

ήταν Ναι σε ποσοστό 100%    (Πίνακας 24). 

Γ.1.2 Οι αντιλήψεις των Παιδαγωγών  για τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων    

Στην ερώτηση (11), αν θεωρούσαν ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη 

αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού Σταθμού ήταν απαραίτητη, η απάντηση των ερωτηθέντων 

ήταν Ναι σε ποσοστό 100%    (Πίνακας 25). 
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Γ.2.1 Απόψεις των Διευθυντριών/Προϊσταμένων για τη σχέση  συμμετοχής των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων   με την αποτελεσματικότητά τους 

Στην ερώτηση (11), αν πίστευαν ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων 

στα θέματα του Παιδικού Σταθμού μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, 

του ενθουσιασμού και της ικανοποίησής τους από το επάγγελμά τους, η απάντηση των 

ερωτηθέντων ήταν Ναι σε ποσοστό 100% (Πίνακας 26). 

Γ.2.2 Απόψεις των Παιδαγωγών  για τη σχέση  της συμμετοχής τους στη λήψη 

αποφάσεων   με την αποτελεσματικότητά τους 

Στην ερώτηση (12), αν πίστευαν ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων 

στα θέματα του Παιδικού Σταθμού μπορούσε  να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, 

του ενθουσιασμού και της ικανοποίησής τους από το επάγγελμά τους, η απάντηση των 

ερωτηθέντων ήταν Πάρα πολύ σε ποσοστό 57,9%, Πολύ σε ποσοστό 36%, Μέτρια σε ποσοστό 

4,4%, Λίγο ή Καθόλου σε ποσοστό 0,9% (Πίνακας 27). 

Γ.3.1 Απόψεις των Διευθυντριών/Προϊσταμένων για την προτίμηση συμμετοχικών 

διευθυντικών στελεχών από τους  παιδαγωγούς 

Στην ερώτηση (12), αν θεωρούσαν ότι οι παιδαγωγοί προτιμούν τις/τους προϊσταμένες/ους 

που παρέχουν ευκαιρίες συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, η απάντηση των ερωτηθέντων ήταν 

Ναι σε ποσοστό 100% (Πίνακας 28). 

Γ.3.2 Απόψεις των Παιδαγωγών για την προτίμηση συμμετοχικών διευθυντικών 

στελεχών  

Στην ερώτηση (13), αν θεωρούσαν ότι οι παιδαγωγοί προτιμούν τις/τους προϊσταμένες/ους 

που παρέχουν ευκαιρίες συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, η απάντηση των ερωτηθέντων ήταν 

Πάρα πολύ σε ποσοστό 42,1%, Πολύ σε ποσοστό 41,2%, Μέτρια σε ποσοστό 13,2%, Λίγο ή 

Καθόλου σε ποσοστό 1,8% (Πίνακας 29). 
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Γ.4.1 Απόψεις των Διευθυντριών/Προϊσταμένων για τη συμμετοχή των   παιδαγωγών 

στη λήψη αποφάσεων επί όλων των διοικητικών θεμάτων 

 

Στην ερώτηση (13), αν πίστευαν ότι η μεγάλη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορούσε 

να είναι επιζήμια, η απάντηση των ερωτηθέντων ήταν Ναι σε μεγάλο ποσοστό, 60%, και Όχι σε 

ποσοστό 40% (Πίνακας 30). 

Στην ερώτηση (14), αν πίστευαν ότι η μικρή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορούσε 

να είναι επιζήμια, η απάντηση των ερωτηθέντων ήταν Ναι σε μεγάλο ποσοστό, 64,3%, και Όχι 

σε ποσοστό 35,7% (Πίνακας 31). 

Γ.4.2 Απόψεις των Παιδαγωγών  για τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων επί 

όλων των διοικητικών θεμάτων 

Στην ερώτηση (14), αν πίστευαν ότι η μεγάλη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορούσε 

να είναι επιζήμια, η απάντηση των ερωτηθέντων ήταν Πάρα πολύ σε μικρό ποσοστό, 2,7%, Πολύ 

επίσης σε μικρό ποσοστό, 8%, Μέτρια σε ποσοστό 30,1%, Λίγο σε ποσοστό 28,3%, Καθόλου σε 

ποσοστό 31% (Πίνακας 32). 

Στην ερώτηση (15), αν πίστευαν ότι η μικρή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορούσε 

να είναι επιζήμια, η απάντηση των ερωτηθέντων ήταν Πάρα πολύ σε ποσοστό 12,4%, Πολύ σε 

ποσοστό 30,1%, Μέτρια σε ποσοστό 29,2%, Λίγο ή Καθόλου σε ποσοστό 14,2% (Πίνακας 33). 

Δ. Στοιχεία συμμετοχής των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων    

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται τα ευρήματα για τη συμμετοχή των παιδαγωγών στη 

λήψη αποφάσεων στον Παιδικό Σταθμό (συχνότητα, επάρκεια, θεματολογία συγκεντρώσεων, 

τρόπος λήψης αποφάσεων και η επίδρασή του στη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού, όπως 

επίσης και η εφαρμογή των αποφάσεων).    

Δ.1.1  Αντιλήψεις των Διευθυντριών/Προϊσταμένων για τη συχνότητα συνεδριάσεων 

και την  επάρκειά τους     

Σχετικά με τον αριθμό συγκεντρώσεων  που πραγματοποίησαν οι  Διευθύντριες-

Προϊστάμενες με τους παιδαγωγούς κατά το τρέχον σχολικό έτος (ερώτηση 15), μεγάλο 

ποσοστό, 42,9%, των συμμετεχουσών που απάντησε στην ερώτηση δήλωσε ότι δεν έγινε καμία 
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συγκέντρωση παιδαγωγών κατά το τρέχον σχολικό έτος, το 21,4% δήλωσε μόνο 1-2 

συγκεντρώσεις, το 28,6% δήλωσε ότι έγιναν 3-5 συγκεντρώσεις και μόλις το 7,1% δήλωσε  πάνω 

από 5 συγκεντρώσεις (Πίνακας 34). 

Στην ερώτηση (16), αν πίστευαν ότι ο δηλωθείς αριθμός συνεδριάσεων ήταν αρκετός για 

τη διευθέτηση θεμάτων του Παιδικού Σταθμού, η απάντηση των ερωτηθέντων ήταν Ναι σε πολύ 

μικρό ποσοστό, 7,7%, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε Όχι, σε ποσοστό 92,3%    

(Πίνακας 35). 

Δ.1.2  Αντιλήψεις των Παιδαγωγών  για τη συχνότητα συνεδριάσεων και την  

επάρκειά τους     

Σχετικά με τον αριθμό συγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό 

έτος (ερώτηση 16), μεγάλο ποσοστό, 41,8%, των συμμετεχουσών παιδαγωγών που απάντησε 

στην ερώτηση, δήλωσε ότι έγιναν μόνο 1-2 συγκεντρώσεις, το 28,2% δήλωσε ότι έγιναν 3-5 

συγκεντρώσεις, το 20% δήλωσε πάνω από 5 συγκεντρώσεις, ενώ το 10% δήλωσε ότι δεν έγινε 

καμία συγκέντρωση παιδαγωγών κατά το τρέχον σχολικό έτος (Πίνακας 36). 

Στην ερώτηση (17), αν οι παιδαγωγοί πίστευαν  ότι ο δηλωθείς αριθμός συνεδριάσεων  

ήταν αρκετός για τη διευθέτηση θεμάτων του Παιδικού Σταθμού, η απάντηση των ερωτηθέντων 

ήταν Ναι σε ποσοστό 39,4% και Όχι σε ποσοστό 60,6%    (Πίνακας 37). 

Δ.2.1   Απόψεις περί  συμμετοχικότητας  των Διευθυντριών/Προϊσταμένων  

Στην ερώτηση (17), αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμβολή των 

παιδαγωγών κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η συντριπτική πλειοψηφία, 93,3%, των 

ερωτηθέντων απάντησε Ναι, ενώ σε μικρό ποσοστό, 6,7%, απάντησε Όχι (Πίνακας 38). 

Στην ερώτηση (18α) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα  λειτουργικά, όλοι οι ερωτηθέντες 

(100%) απάντησαν θετικά (Πίνακας 39). 

Στην ερώτηση (18β) αν ζητούσε ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια τη συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα  μεθόδων διδασκαλίας-παιδαγωγικών 
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χειρισμών, η πλειονότητα των ερωτηθέντων ( 78,6%) απάντησε θετικά  και μόνο το 21,4% έδωσε 

αρνητική απάντηση (Πίνακας 40β). 

Στην ερώτηση (18γ) αν ζητούσε ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια τη συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα συνεργασίας εργαζομένων, η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων ( 85,7%) απάντησε θετικά και μόνο το 14,3% έδωσε αρνητική 

απάντηση (Πίνακας 41). 

Στην ερώτηση (18δ) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμμετοχή  των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα συνεργασίας με γονείς, η πλειονότητα 

των ερωτηθέντων ( 92,9%) απάντησε θετικά και μόνο το 7,1% έδωσε αρνητική απάντηση  

(Πίνακας 42). 

Στην ερώτηση (18ε) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα συνεργασίας με τον Δήμο, η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων (57,19%) απάντησε θετικά, ενώ το 42,9% έδωσε αρνητική 

απάντηση (Πίνακας 43). 

Στην ερώτηση (18στ) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα ωραρίων, η πλειονότητα των 

ερωτηθέντων (78,6%) απάντησε θετικά, ενώ το 21,4% έδωσε αρνητική απάντηση (Πίνακας 44). 

Στην ερώτηση (18ζ) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα κατανομής τμημάτων,  η πλειονότητα 

των ερωτηθέντων (71,4%) απάντησε θετικά, ενώ το 28,6% έδωσε αρνητική απάντηση (Πίνακας 

45). 

Στην ερώτηση (18η) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα οργάνωσης εκδηλώσεων,  η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων (85,7%) απάντησε θετικά, ενώ το 14,3% έδωσε αρνητική 

απάντηση (Πίνακας 46). 
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Στην ερώτηση (18θ) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε άλλα θέματα,  η συντριπτική πλειονότητα των 

ερωτηθέντων (92,9%) απάντησε θετικά, ενώ το 7,1% έδωσε αρνητική απάντηση (Πίνακας 47). 

Δ.2.1  Απόψεις των παιδαγωγών περί συμμετοχικότητας  των 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων  

 Στην ερώτηση (18), αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμβολή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων, η συντριπτική πλειοψηφία, 72,8%, των ερωτηθέντων 

απάντησε Ναι και Όχι απάντησε ένα ποσοστό 27,2% (Πίνακας 48). 

Στην ερώτηση (19α) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμβολή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα  λειτουργικά,  οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες (69,9%) απάντησαν θετικά και μόνο το 30,1% έδωσε αρνητική απάντηση (Πίνακας 

49). 

Στην ερώτηση (19β) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμβολή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα  μεθόδων διδασκαλίας-παιδαγωγικών 

χειρισμών,  οι περισσότεροι ερωτηθέντες (65,9%) απάντησαν θετικά και μόνο το 34,1% έδωσε 

αρνητική απάντηση (Πίνακας 41
β
). 

Στην ερώτηση (19γ) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμβολή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα συνεργασίας εργαζομένων,  οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες (53%) απάντησαν θετικά και μόνο το 47% έδωσε αρνητική απάντηση 

(Πίνακας 51). 

Στην ερώτηση (19δ) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμβολή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα  συνεργασίας με γονείς,  οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες (80,7%) απάντησαν θετικά και μόνο το 19,3% έδωσε αρνητική 

απάντηση (Πίνακας 52). 

Στην ερώτηση (19ε) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμβολή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα  συνεργασίας με τον Δήμο,  οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες (74,7%) απάντησαν αρνητικά και μόνο το 25,3% έδωσε θετική 

απάντηση (Πίνακας 53). 
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Στην ερώτηση (19στ) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμβολή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα ωραρίων,  οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες (67,5%) απάντησαν θετικά και μόνο το 32,5% έδωσε αρνητική απάντηση (Πίνακας 

54). 

 Στην ερώτηση (19ζ) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμβολή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα κατανομής τμημάτων,  οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες (51,8%) απάντησαν αρνητικά και μόνο το 48,2% έδωσε θετική 

απάντηση (Πίνακας 55). 

 Στην ερώτηση (19η) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε συμβολή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα οργάνωσης εκδηλώσεων,  οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες (79,5%) απάντησαν θετικά και μόνο το 20,52% έδωσε αρνητική 

απάντηση (Πίνακας 56). 

 Στην ερώτηση (19θ) αν ο/η προϊστάμενος-η/διευθυντής-ρια ζητούσε τη συμβολή των 

παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε άλλα θέματα, η συντριπτική πλειοψηφία  

(97,6%) απάντησε  αρνητικά και μόνο το 2,4% έδωσε θετική απάντηση (Πίνακας 57). 

Στην ερώτηση (20α)  που αφορά αν στα λειτουργικά θέματα θα επιθυμούσαν οι 

παιδαγωγοί να ζητείται η άποψή τους από τον/την προϊστάμενο/η, οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων ήταν 55,5% θετικές και 45% αρνητικές (Πίνακας 58).  

Στην ερώτηση (20β)  που αφορά αν στις μεθόδους διδασκαλίας-παιδαγωγικούς χειρισμούς 

θα επιθυμούσαν οι παιδαγωγοί να ζητείται η άποψή τους από τον/την προϊστάμενο/η, οι 

απαντήσεις των ερωτηθέντων ήταν 67,6 % θετικές και 32,4% αρνητικές (Πίνακας 59).  

Στην ερώτηση (20γ)  που αφορά αν στα θέματα συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων θα 

επιθυμούσαν οι παιδαγωγοί να ζητείται η άποψή τους από τον/την προϊστάμενο/η, οι απαντήσεις 

των ερωτηθέντων ήταν 68,5 % θετικές και 31,5% αρνητικές (Πίνακας 60).  

Στην ερώτηση (20δ)  που αφορά αν στα θέματα συνεργασίας με γονείς  θα επιθυμούσαν οι 

παιδαγωγοί να ζητείται η άποψή τους από τον/την προϊστάμενο/η, οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων ήταν 75,7 % θετικές και 24,3% αρνητικές (Πίνακας 61).  
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Στην ερώτηση (20ε)  που αφορά αν στα θέματα συνεργασίας με τον Δήμο θα επιθυμούσαν 

οι παιδαγωγοί να ζητείται η άποψή τους από τον/την προϊστάμενο/η, οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων ήταν 64,9 αρνητικές  και 35,1% θετικές  (Πίνακας 62).  

Στην ερώτηση (20στ)  που αφορά αν στα θέματα ωραρίων  θα επιθυμούσαν οι παιδαγωγοί 

να ζητείται η άποψή τους από τον/την προϊστάμενο/η, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων ήταν 63,1 

θετικές  και 36,9% αρνητικές  (Πίνακας 63).  

 

Στην ερώτηση (20ζ)  που αφορά αν στα θέματα κατανομής τμημάτων  θα επιθυμούσαν οι 

παιδαγωγοί να ζητείται η άποψή τους από τον/την προϊστάμενο/η, οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων ήταν 70,3% θετικές  και 29,7% αρνητικές  (Πίνακας 64). 

Στην ερώτηση (20η)  που αφορά αν στα θέματα οργάνωσης εκδηλώσεων θα επιθυμούσαν 

οι παιδαγωγοί να ζητείται η άποψή τους από τον/την προϊστάμενο/η, οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων ήταν 72,2% θετικές  και 27,9% αρνητικές  (Πίνακας 65). 

Στην ερώτηση (20θ)  που αφορά αν σε άλλα θέματα θα επιθυμούσαν οι παιδαγωγοί να 

ζητείται η άποψή τους από τον/την προϊστάμενο/η, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία  ήταν 97,3 % αρνητικές  και 2,7% θετικές  (Πίνακας 66). 

Δ.3.1  Η άποψη  των Διευθυντριών/Προϊσταμένων  για τη διαδικασία  και την 

αποτελεσματικότητα της λήψης αποφάσεων  που ακολουθούν  

Στην ερώτηση (19α) που αφορά αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες  λάμβαναν αποφάσεις 

μόνες τους χωρίς τη συνδρομή των παιδαγωγών χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες οι 

απαντήσεις των ερωτηθέντων διευθυντικών στελεχών στην πλειοψηφία τους (86,7%) ήταν 

αρνητικές και μόνο το 13,3% καταφατικές (Πίνακας 67). 

Στην ερώτηση (19β) που αφορά αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες  λάμβαναν  αποφάσεις 

μετά από συζήτηση με τους παιδαγωγούς για την απόκτηση περισσοτέρων πληροφοριών και  την 

τελική  τους απόφαση μπορεί να την μοιραζόντουσαν μαζί τους, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

διευθυντικών στελεχών στην πλειοψηφία τους (86,7%) ήταν θετικές και το 13,3% αρνητικές 

(Πίνακας 68). 
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Στην ερώτηση (19γ) που αφορά αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες  λειτουργούσαν  

υποστηρικτικά για να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι παιδαγωγοί συμφωνούν με την απόφαση που 

έχει ληφθεί, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων διευθυντικών στελεχών στην πλειοψηφία τους 

(93,3%) ήταν αρνητικές  και  μόλις 6,7% θετικές (Πίνακας 69). 

Στην ερώτηση (20), αν πίστευαν ότι ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονταν οι αποφάσεις 

στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του, η απάντηση 

των ερωτηθέντων ήταν Ναι σε ποσοστό 92,9% και Όχι σε ποσοστό 7,1% (Πίνακας 70). 

Δ.3.2  Η άποψη  των Παιδαγωγών  για τη διαδικασία  και την αποτελεσματικότητα  

της λήψης αποφάσεων   των  Διευθυντριών/Προϊσταμένων   

Στην ερώτηση (21α)  που αφορά αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες λάμβαναν αποφάσεις 

μόνες τους χωρίς τη συνδρομή των παιδαγωγών χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι 

απαντήσεις των ερωτηθέντων παιδαγωγών στην πλειοψηφία τους (80,97%) ήταν αρνητικές και 

το 19,1% καταφατικές (Πίνακας 71). 

Στην ερώτηση (21β) που αφορά αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες  λάμβαναν  αποφάσεις 

μετά από συζήτηση με τους παιδαγωγούς για την απόκτηση περισσοτέρων πληροφοριών και  την 

τελική  τους απόφαση μπορεί να την μοιραζόντουσαν μαζί τους, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

παιδαγωγών κατά το ήμισυ  (50%) ήταν θετικές και οι υπόλοιπες (50%) αρνητικές (Πίνακας 72). 

Στην ερώτηση (21γ) που αφορά αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες  συμβουλεύονταν και 

ζητούσαν τη γνώμη των παιδαγωγών,  αλλά στο τέλος έπαιρναν οι ίδιες την απόφαση , οι 

απαντήσεις των ερωτηθέντων παιδαγωγών στην πλειοψηφία τους (60,93%) ήταν αρνητικές  και  

μόλις 39,1% ήταν θετικές (Πίνακας 73). 

Στην ερώτηση (21δ) που αφορά αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες  λειτουργούσαν  

υποστηρικτικά για να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι παιδαγωγοί συμφωνούσαν με την απόφαση που 

είχε ληφθεί, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων παιδαγωγών σε συντριπτική τους πλειοψηφία 

(98,2%) ήταν αρνητικές  και  μόλις 6,7% θετικές (Πίνακας 74). 

Στην ερώτηση (22), αν πίστευαν ότι ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονταν  οι αποφάσεις 

στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του, η απάντηση 
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των ερωτηθέντων ήταν Πάρα πολύ σε ποσοστό 20,2%, Πολύ σε ποσοστό 46,5%, Λίγο σε 

ποσοστό 28,1% και Καθόλου σε ποσοστό 5,3% (Πίνακας 75). 

Δ.4.1  Η άποψη  των Διευθυντριών/Προϊσταμένων  για τους ευνοϊκούς παράγοντες  

αποτελεσματικής λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού   

Στην ερώτηση (21α),  αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του λόγω του δημοκρατικού τρόπου επίλυσης των προβλημάτων, υποστηρίχτηκε  από 

το 46,7% των ερωτηθέντων,  ενώ οι άλλοι μισοί απέρριψαν αυτή την παράμετρο   (Πίνακας 76).  

Στην ερώτηση (21β), αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του λόγω της ύπαρξης συνεργασίας και καλής επικοινωνίας μεταξύ παιδαγωγών και 

προϊσταμένων, υποστηρίχτηκε από τους περισσότερους  ερωτηθέντες ιθύνοντες (78,6%), ενώ  το 

21,4% απάντησε αρνητικά   (Πίνακας 77).  

Στην ερώτηση (21γ), αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του λόγω της ανταλλαγής απόψεων - συμμετοχής των παιδαγωγών στη λήψη 

αποφάσεων, υποστηρίχτηκε από τους περισσότερους ερωτηθέντες (78,6%) και απορρίφθηκε από  

το 21,4% (Πίνακας 78).  

Στην ερώτηση (21δ), αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του  λόγω του στυλ ηγεσίας ή των ικανοτήτων τους,. απορρίφθηκε από τους 

περισσότερους  ερωτηθέντες ιθύνοντες (57,1%), ενώ  απάντησε θετικά το 42,9%   (Πίνακας 79).  

Στην ερώτηση (21ε), αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του λόγω της υπευθυνότητας των παιδαγωγών, υποστηρίχτηκε από τους 

περισσότερους  ερωτηθέντες ιθύνοντες (57,1%), ενώ  το 42,9% απάντησε αρνητικά   (Πίνακας 

80).  
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Στην ερώτηση (21στ), αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του λόγω της σταθερότητας του προσωπικού, απορρίφθηκε από τους περισσότερους  

ερωτηθέντες ιθύνοντες (64,3%), ενώ υποστηρίχτηκε από το 35,7% (Πίνακας 81).  

Στην ερώτηση (21ζ), αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του λόγω του μικρού αριθμού των παιδαγωγών, απορρίφθηκε από τους 

περισσότερους  ερωτηθέντες (64,3%) και υποστηρίχτηκε από το 35,7%    (Πίνακας 82).      
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Στην ερώτηση (21η), αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του λόγω κάποιου άλλου παράγοντα εκτός των προαναφερθέντων, δεν 

υποστηρίχτηκε από κανέναν συμμετέχοντα (0%) (Πίνακας 47η).  

Δ.4.2  Η άποψη  των Παιδαγωγών  για τους ευνοϊκούς παράγοντες αποτελεσματικής 

λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού   

Στην ερώτηση (23α), αν οι παιδαγωγοί  που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων 

στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω 

επίλυσης των προβλημάτων με δημοκρατικό τρόπο, οι περισσότεροι  ερωτηθέντες (57,1%) 

απάντησαν θετικά και το 42,9% αρνητικά   (Πίνακας 84).  

Στην ερώτηση (23β),  αν οι παιδαγωγοί  που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων 

στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω της 

ύπαρξης συνεργασίας και καλής επικοινωνίας μεταξύ παιδαγωγών και προϊσταμένων. 

Υποστηρίχτηκε από τους περισσότερους  ερωτηθέντες, (84,4%), και μόνο το 15,6% απάντησε 

αρνητικά   (Πίνακας 85).  

Στην ερώτηση (23γ),  αν οι παιδαγωγοί  που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων 

στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω της 

ανταλλαγής απόψεων - συμμετοχής των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων, υποστηρίχτηκε από 

τους  περισσότερους ερωτηθέντες, (63,6%), ενώ το 36,4% απάντησε αρνητικά   (Πίνακας 86).  

Στην ερώτηση (23δ),  αν οι παιδαγωγοί  που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων 

στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω του 

στυλ ηγεσίας ή των  ικανοτήτων  του/της προϊσταμένου/νης, οι περισσότεροι  ερωτηθέντες, 

(64,9%), απάντησαν αρνητικά και   θετικά το 35,1% (Πίνακας 87).  

Στην ερώτηση (23ε),  αν οι παιδαγωγοί  που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων 

στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω της 

υπευθυνότητας των παιδαγωγών, οι περισσότεροι  ερωτηθέντες, (71,4%) απάντησαν θετικά και  

το 28,6% αρνητικά (Πίνακας 88).  
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Στην ερώτηση (23στ),  αν οι παιδαγωγοί  που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων 

στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω της 

σταθερότητας του προσωπικού, οι περισσότεροι  ερωτηθέντες, (67,5%) απάντησαν αρνητικά  

και   θετικά το 32,5 (Πίνακας 89).  

Στην ερώτηση (23ζ),  αν οι παιδαγωγοί  που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων 

στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω του 

μικρού αριθμού των παιδαγωγών, η πλειοψηφία των  ερωτηθέντων, (87%) απάντησαν αρνητικά  

και   θετικά μόνο το 13%  (Πίνακας 90).  

Στην ερώτηση (23η), αν οι παιδαγωγοί  που  θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων 

στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του  λόγω   

άλλου παράγοντα διαφορετικού από τους προαναφερθέντες, όλοι όσοι απάντησαν (100%)  είχαν     

αρνητική άποψη   (Πίνακας 91).  

Δ.5.1  Η άποψη  των Διευθυντριών/Προϊσταμένων  για τους παράγοντες  μη 

αποτελεσματικής λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού   

Στην ερώτηση (22
α
 ), αν οι Διευθυντριών/Προϊσταμένων που θεωρούσαν ότι ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων  στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του λόγω της έλλειψης νομοθετικού πλαισίου, οι μισοί (50%) ερωτηθέντες 

απάντησαν θετικά και οι άλλοι μισοί (50%) αρνητικά (Πίνακας 92). 

Στην ερώτηση (22β ), αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες που θεωρούσαν ότι ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων  στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του λόγω της αυξημένης λογοδοσίας της προϊσταμένης, οι μισοί (50%) ερωτηθέντες 

απάντησαν θετικά και οι άλλοι μισοί (50%) αρνητικά (Πίνακας 93). 

Στην ερώτηση (22γ ), οι Διευθυντριών/Προϊσταμένων που θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης 

αποφάσεων  στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

του λόγω του περιορισμένο αριθμό συγκεντρώσεων του προσωπικού, η πλειοψηφία  (75%) των 

ερωτηθέντων απάντησε θετικά και το 25% αρνητικά (Πίνακας 94). 

Στην ερώτηση (22δ ), αν οι Διευθυντριών/Προϊσταμένων που θεωρούσαν ότι ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων  στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική 
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λειτουργία του λόγω της έλλειψης συνεργασίας των παιδαγωγών μεταξύ τους, όλοι (100%) όσοι 

απάντησαν είχαν αρνητική άποψη   (Πίνακας 95δ). 

Στην ερώτηση (22ε), αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες που θεωρούσαν ότι ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων  στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του λόγω της διαφορετικής κατάρτισης των παιδαγωγών, η πλειοψηφία  (75%) των 

ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά και το 25% θετικά (Πίνακας 96). 

Στην ερώτηση (22στ), αν  οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες που θεωρούσαν ότι ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων  στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του λόγω του μεγάλου αριθμού των παιδαγωγών στον Παιδικό Σταθμό, η  

συντριπτική πλειοψηφία  (87,5%) των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά και μόνο το 12.5% 

θετικά (Πίνακας 97). 

Στην ερώτηση (22ζ), αν οι Διευθυντριών/Προϊσταμένων που θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης 

αποφάσεων  στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

του λόγω των συνεχών μετακινήσεων του παιδαγωγικού προσωπικού, η πλειοψηφία  (62,5%) 

των ερωτηθέντων απάντησε θετικά και το 37,5% αρνητικά (Πίνακας 98). 

Στην ερώτηση (22η), οι Διευθυντριών/Προϊσταμένων που θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης 

αποφάσεων  στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

του λόγω του μεγάλου αριθμού των παιδαγωγών στον Παιδικό Σταθμό,  η συντριπτική  

πλειοψηφία  (87,5%) των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά και μόνο το 12.5% θετικά (Πίνακας 

99). 

Στην ερώτηση (22θ), οι Διευθυντριών/Προϊσταμένων που θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης 

αποφάσεων  στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

του λόγω άλλου παράγοντα διαφορετικού από τους προηγούμενους, όλοι (100%) όσοι 

απάντησαν  είχαν αρνητική άποψη (Πίνακας 100). 
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Δ.5.2  Η άποψη  των παιδαγωγών   για τους παράγοντες μη αποτελεσματικής 

λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού   

Στην ερώτηση (24α),  αν οι Παιδαγωγοί που θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων  

στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω  

έλλειψης νομοθετικού πλαισίου,  οι περισσότεροι (78,9%)  απάντησαν αρνητικά και μόνο το 

21,1%  θετικά  (Πίνακας 101). 

Στην ερώτηση (24β),  αν οι Παιδαγωγοί που θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων  

στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω 

αυξημένης λογοδοσίας του/της προϊσταμένου/ης,  οι περισσότεροι (68,4%)  απάντησαν αρνητικά 

και μόνο το 31,6% θετικά  (Πίνακας 102). 

Στην ερώτηση (24γ),  αν οι Παιδαγωγοί που θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων  

στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω του 

περιορισμένου αριθμού συγκεντρώσεων προσωπικού,  οι μισοί (50%)  απάντησαν θετικά  και οι 

άλλοι μισοί (50%) αρνητικά (Πίνακας 103). 

Στην ερώτηση (24δ), αν οι Παιδαγωγοί που θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων  

στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω 

έλλειψης συνεργασίας των παιδαγωγών μεταξύ τους, οι περισσότεροι (60,5%)  απάντησαν 

αρνητικά  και το 39,5% θετικά (Πίνακας 104). 

Στην ερώτηση (24ε),  αν οι Παιδαγωγοί που θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων  

στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω της 

διαφορετικής κατάρτισης των παιδαγωγών,  η συντριπτική πλειοψηφία (94,75%)  απάντησε 

αρνητικά  και μόνο το 5,3% θετικά (Πίνακας 105). 

Στην ερώτηση (24στ),  αν οι Παιδαγωγοί που θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων  

στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω του 

μεγάλου αριθμού  παιδαγωγών στον Παιδικό Σταθμό, η συντριπτική πλειοψηφία (89, 5%)  

απάντησε αρνητικά  και μόνο το 10,5% θετικά (Πίνακας 106). 

Στην ερώτηση (24ζ),  αν οι Παιδαγωγοί που θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων  

στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του, λόγω 
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συνεχών μετακινήσεων του παιδαγωγικού προσωπικού,  η πλειοψηφία (76,3%)  απάντησε θετικά  

και το 23,7% αρνητικά (Πίνακας 107). 

Στην ερώτηση (24η), αν  οι Παιδαγωγοί που θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων  

στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του, λόγω των 

συνεχών μετακινήσεων  του παιδαγωγικού προσωπικού,  η πλειοψηφία (76,3%)  απάντησε 

θετικά  και το 23,7% αρνητικά (Πίνακας 108). 

Στην ερώτηση (24θ),  αν οι Παιδαγωγοί που θεωρούσαν ότι ο τρόπος λήψης αποφάσεων  

στον Παιδικό Σταθμό δεν συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λόγω 

άλλου παράγοντα από τους προαναφερθέντες, όλοι όσοι απάντησαν (100%) είχαν αρνητική 

άποψη (Πίνακας 109). 

Δ.6. Εφαρμογή των ειλημμένων αποφάσεων   

Δ.6.1  Η άποψη  των Διευθυντριών/Προϊσταμένων  για την εφαρμογή  των 

αποφάσεων που λαμβάνονται  

Στην ερώτηση (23), αν υλοποιούνταν οι αποφάσεις που λαμβάνονταν, η συντριπτική 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων, 93,3%,  απάντησε Ναι (Πίνακας 110). 

Στην ερώτηση (24), σε περίπτωση που δεν υλοποιούνταν οι αποφάσεις που λαμβάνονταν, 

αν επιβάλλονταν κυρώσεις στα μέλη που δεν τις εφάρμοζαν, δεν καταγράφηκαν απαντήσεις 

(Πίνακας 111). 

Δ.6.2  Η άποψη  των Παιδαγωγών  για την εφαρμογή  των αποφάσεων που 

λαμβάνονται  

 

Στην ερώτηση (25), αν υλοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, η συντριπτική 

πλειοψηφία, 81,4%, των ερωτηθέντων απάντησε Ναι, Όχι απάντησαν σε ποσοστό 18,6% 

(Πίνακας 112). 

Στην ερώτηση (26), σε περίπτωση που  δεν υλοποιούνταν οι αποφάσεις που λαμβάνονταν, 

αν επιβάλλονταν κυρώσεις στα μέλη που δεν τις  εφήρμοζαν, η πλειοψηφία, 61,9%, των 
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ερωτηθέντων απάντησε Όχι, σε ποσοστό 38,1% απάντησαν Μερικές φορές,  ενώ Ναι δεν 

απάντησε κανείς (Πίνακας 113). 

 

Ε. Προτάσεις για συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων στον Παιδικό Σταθμό   

Σε αυτή την ενότητα  παρουσιάζονται οι προτάσεις των Διευθυντριών/ Προϊσταμένων και 

των Παιδαγωγών για ενδυνάμωση της συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων στον Παιδικό 

Σταθμό. 

Ε.1.1 Προτάσεις Διευθυντριών/ Προϊσταμένων 

Στην ερώτηση (25α), αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες πίστευαν ότι στην ενδυνάμωση 

των παιδαγωγών για τη λήψη συμμετοχικών αποφάσεων θα συντελούσε η ύπαρξη νομοθετικού 

πλαισίου, οι περισσότεροι ερωτηθέντες (66,7%) απάντησαν αρνητικά και το 33,3% θετικά 

(Πίνακας 114). 

 

 Στην ερώτηση (25β), αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες πίστευαν ότι στην ενδυνάμωση 

των παιδαγωγών για τη λήψη συμμετοχικών αποφάσεων θα συντελούσε η παραχώρηση 

περισσότερης εξουσίας στους Παιδικούς Σταθμούς για την ανάληψη πρωτοβουλιών, οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες (75%) απάντησαν θετικά και το 25% αρνητικά (Πίνακας 115). 

 

Στην ερώτηση (25γ), αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες πίστευαν ότι στην ενδυνάμωση των 

παιδαγωγών για τη λήψη συμμετοχικών αποφάσεων θα συντελούσε η επιμόρφωση παιδαγωγών 

και προϊσταμένων σε θέματα Διοίκησης, οι περισσότεροι ερωτηθέντες (83,3%) απάντησαν 

θετικά και το 16,7% αρνητικά (Πίνακας 116). 

Στην ερώτηση (25δ), αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες πίστευαν ότι στην ενδυνάμωση των 

παιδαγωγών για τη λήψη συμμετοχικών αποφάσεων θα συντελούσε η καθιέρωση κινήτρων 

ηθικών και υλικών στους παιδαγωγούς για να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις προσωπικού εκτός 

ωραρίου, οι μισοί ερωτηθέντες (50%) απάντησαν θετικά και το υπόλοιπο 50% αρνητικά  

Στην ερώτηση (25ε), αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες πίστευαν ότι στην ενδυνάμωση των 

παιδαγωγών για τη λήψη συμμετοχικών αποφάσεων θα συντελούσε κάποια άλλη πρόταση εκτός 

των προαναφερθέντων, όλοι όσοι απάντησαν είχαν αρνητική άποψη (Πίνακας 55ε). 



101 
 

Ε.1.2. Προτάσεις Παιδαγωγών  

Στην ερώτηση (27α), αν οι Παιδαγωγοί πίστευαν ότι στην ενδυνάμωση τους για τη λήψη 

συμμετοχικών αποφάσεων θα συντελούσε η  ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου, το  70,5% απάντησε 

αρνητικά και  θετικά το 29,5% (Πίνακας 118). 

Στην ερώτηση (27β), αν οι Παιδαγωγοί πίστευαν ότι στην ενδυνάμωση τους για τη λήψη 

συμμετοχικών αποφάσεων θα συντελούσε η  παραχώρηση περισσότερης εξουσίας στους 

Παιδικούς Σταθμούς για την ανάληψη πρωτοβουλιών,  οι περισσότεροι  (58%) απάντησαν 

αρνητικά και  θετικά το 42% (Πίνακας 119). 

Στην ερώτηση (27γ), αν οι Παιδαγωγοί πίστευαν ότι στην ενδυνάμωση τους για τη λήψη 

συμμετοχικών αποφάσεων θα συντελούσε η  επιμόρφωση παιδαγωγών και προϊσταμένων σε 

θέματα Διοίκησης, οι περισσότεροι  (69,6%) απάντησαν θετικά και  το 30,4% αρνητικά (Πίνακας 

120). 

Στην ερώτηση (27δ), αν οι Παιδαγωγοί πίστευαν ότι στην ενδυνάμωση τους για τη λήψη 

συμμετοχικών αποφάσεων θα συντελούσε η  καθιέρωση κινήτρων ηθικών και υλικών στους 

παιδαγωγούς για να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις προσωπικού εκτός ωραρίου, οι περισσότεροι   

(60,7%) απάντησαν θετικά και  το 39,3% αρνητικά (Πίνακας 121). 

Στην ερώτηση (27ε), αν οι Παιδαγωγοί πίστευαν ότι στην ενδυνάμωση τους για τη λήψη 

συμμετοχικών αποφάσεων θα συντελούσε κάποια άλλη πρόταση εκτός των προαναφερθέντων, 

όλοι (100%) όσοι απάντησαν, ήταν αρνητικοί (Πίνακας 122). 
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3. ΣΥΝΑΦEΙΕΣ 
 

Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών Τίτλοι σπουδών 

(Βασικό Πτυχίο) και  άποψης ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων στα θέματα 

του Παιδικού Σταθμού συμβάλλει στην ικανοποίησή τους από το επάγγελμά τους (Χ2 = 36,508, 

df=12, p=0,000 < 0,001). Συγκεκριμένα  τα ευρήματα από την απάντηση των παιδαγωγών στην 

ερώτηση 12 όσον αφορά ότι η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού 

Σταθμού μπορούσε να συμβάλλει στην ικανοποίησή τους από το επάγγελμά τους σε συνδυασμό 

με τον τίτλο του βασικού τους πτυχίου (ερώτηση 5),   αποκαλύπτουν ότι σε ποσοστό γραμμής 

περισσότερο οι παιδαγωγοί που ήταν  κάτοχοι ανώτερων πτυχίων, όπως ΤΕΙ (68,2%) και ΠΕ 

(64,3%), σε σχέση με τους παιδαγωγούς κατόχους κατώτερων πτυχίων, όπως ΕΠΑΛ (50%) και 

ΙΕΚ (46,2%), απάντησαν ότι η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού 

Σταθμού μπορούσε να συμβάλλει Πάρα πολύ στην ικανοποίησή τους από το επάγγελμά τους 

(βλ. Πίνακα 123). Ο πίνακας 123 ταξινομεί διαξονικά το σύνολο των παρατηρήσεων, ως προς 

τις δύο μεταβλητές, Τίτλοι σπουδών (Βασικό Πτυχίο) και Θεωρείτε ότι η συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού Σταθμού συμβάλλει στην 

ικανοποίησή τους από το επάγγελμά τους. Είναι, δηλαδή, ένας δισδιάστατος πίνακας συνάφειας 

που διασταυρώνει τις δύο αυτές μεταβλητές.  

Chi-Square Tests

36,508a 12 ,000

26,814 12 ,008

8,321 1 ,004

111

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

12 cells (60,0%) have expected count less than 5.  The

minimum expected count is ,13.

a. 
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Πίνακας 1: Τίτλοι σπουδών (Βασικό Πτυχίο)  *  Θεωρείτε ότι η συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού Σταθμού συμβάλλει στην 

ικανοποίησή τους από το επάγγελμά τους (Crosstabulation)  

  

Συσχετίσεις 

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 12: Θεωρείτε ότι η συμμετοχή 

των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων στα θέματα 

του Παιδικού Σταθμού συμβάλλει στην ικανοποίησή 

τους από το επάγγελμά τους; Total 

Πάρα 

πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου  

Τίτλοι 

σπουδών 

(Βασικό 

Πτυχίο) 

ΕΠΑΛ Count 

7 2 4 0 1 14 

    % within Τίτλοι 

σπουδών 

(Βασικό Πτυχίο) 

50,0% 14,3% 28,6% ,0% 7,1% 100,0% 

    % of Total 6,3% 1,8% 3,6% ,0% ,9% 12,6% 

  ΙΕΚ Count 18 20 0 1 0 39 

    % within Τίτλοι 

σπουδών 

(Βασικό Πτυχίο) 

46,2% 51,3% ,0% 2,6% ,0% 100,0% 

    % of Total 16,2% 18,0% ,0% ,9% ,0% 35,1% 

  ΤΕΙ Count 30 13 1 0 0 44 

    % within Τίτλοι 

σπουδών 

(Βασικό Πτυχίο) 

68,2% 29,5% 2,3% ,0% ,0% 100,0% 

    % of Total 27,0% 11,7% ,9% ,0% ,0% 39,6% 

  ΠΕ Count 9 5 0 0 0 14 

    % within 

Τίτλοι σπουδών 

(Βασικό Πτυχίο) 

64,3% 35,7% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

    % of Total 8,1% 4,5% ,0% ,0% ,0% 12,6% 

Total Count 64 40 5 1 1 111 

  % within 

Τίτλοι σπουδών 

(Βασικό Πτυχίο) 

57,7% 36,0% 4,5% ,9% ,9% 100,0% 

  % of Total 57,7% 36,0% 4,5% ,9% ,9% 100,0% 
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Ακόμη, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών Χρόνια 

υπηρεσίας στον Παιδικό Σταθμό που υπηρετείτε (κ.δ. της έρευνας)  και της άποψης  ότι η 

συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού Σταθμού μπορούσε 

να συμβάλλει στην ικανοποίησή τους από το επάγγελμά  (Χ2 = 21,145, df=12, p=0,048 < 0,05). 

Συγκεκριμένα τα ευρήματα από την απάντηση των παιδαγωγών (ερώτηση 12) ότι η συμμετοχή 

τους στη λήψη αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού Σταθμού μπορούσε να συμβάλλει στην 

ικανοποίησή τους από το επάγγελμά τους σε συνδυασμό με τα χρόνια υπηρεσίας στον 

συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό αποκαλύπτουν ότι, σε ποσοστό γραμμής περισσότερο οι 

παιδαγωγοί που είχαν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο Παιδικό Σταθμό (64,3%), 

απάντησαν ότι η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού Σταθμού 

μπορούσε να συμβάλλει Πάρα πολύ στην ικανοποίησή τους από το επάγγελμά (βλ. Πίνακα 124). 

Ο πίνακας  124 ταξινομεί διαξονικά το σύνολο των παρατηρήσεων ως προς τις δύο μεταβλητές, 

Χρόνια υπηρεσίας στον Παιδικό Σταθμό που υπηρετείτε τώρα και Θεωρείτε ότι η συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού Σταθμού συμβάλλει στην 

ικανοποίησή τους από το επάγγελμά. Είναι, δηλαδή, ένας δισδιάστατος πίνακας συνάφειας που 

διασταυρώνει τις δύο αυτές μεταβλητές.  

Chi-Square Tests

21,145a 12 ,048

15,865 12 ,197

,062 1 ,804

108

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

14 cells (70,0%) have expected count less than 5.  The

minimum expected count is ,10.

a. 
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Πίνακας 2: Χρόνια υπηρεσίας στον Παιδικό Σταθμό που υπηρετείτε τώρα   *  Θεωρείτε 

ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού Σταθμού 

συμβάλλει στην ικανοποίησή τους από το επάγγελμά  (Crosstabulation) 

  
  

 Συσχετίσεις 

 
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 12: Θεωρείτε ότι η συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων στα θέματα του 
Παιδικού Σταθμού συμβάλλει στην ικανοποίησή 
τους από το επάγγελμά; 

Total 
Πάρα 
πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

Χρόνια 
υπηρεσίας 
στον Παιδικό 

Σταθμό που 
υπηρετείτε 
τώρα 

0-5 Count 

42 23 5 0 0 70 

    % within  
Χρόνια 
υπηρεσίας 
στον 
Παιδικό 

Σταθμό που 
υπηρετείτε 
τώρα 

60,0% 32,9% 7,1% ,0% ,0% 100,0% 

    % of Total 38,9% 21,3% 4,6% ,0% ,0% 64,8% 
  6-10 Count 4 6 0 0 1 11 
    % within  

Χρόνια 

υπηρεσίας 
στον 
Παιδικό 
Σταθμό που 
υπηρετείτε 
τώρα 

36,4% 54,5% ,0% ,0% 9,1% 100,0% 

    % of Total 3,7% 5,6% ,0% ,0% ,9% 10,2% 

  11-20 Count 7 6 0 0 0 13 
    % within  

Χρόνια 
υπηρεσίας 
στον 
Παιδικό 
Σταθμό που 
υπηρετείτε 

τώρα 

53,8% 46,2% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

    % of Total 6,5% 5,6% ,0% ,0% ,0% 12,0% 
  πάνω 

από 20 
Count 

9 4 0 1 0 14 

    % within  
Χρόνια 
υπηρεσίας 

64,3% 28,6% ,0% 7,1% ,0% 100,0% 
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στον 
Παιδικό 
Σταθμό που 
υπηρετείτε 

τώρα 
    % of Total 8,3% 3,7% ,0% ,9% ,0% 13,0% 
Total Count 62 39 5 1 1 108 
  % within  

Χρόνια 
υπηρεσίας 
στον 
Παιδικό 

Σταθμό που 
υπηρετείτε 
τώρα 

57,4% 36,1% 4,6% ,9% ,9% 100,0% 

  % of Total 57,4% 36,1% 4,6% ,9% ,9% 100,0% 
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Επιπλέον, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών  Τίτλοι 

σπουδών (Βασικό Πτυχίο) και της άποψης ότι  η μικρή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορεί να 

είναι επιζήμια  (Χ2 = 23,144, df=12, p=0,027 < 0,05). Συγκεκριμένα τα ευρήματα από την 

απάντηση των παιδαγωγών στην ερώτηση 15 η μικρή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορεί 

να είναι επιζήμια σε συνδυασμό με τον τίτλο σπουδών στο βασικό πτυχίο, αποκαλύπτουν ότι  

περισσότερο οι παιδαγωγοί κάτοχοι ανώτερων πτυχίων, όπως ΤΕΙ (50%) και ΠΕ (57%), σε 

σχέση με τους παιδαγωγούς που ήταν κάτοχοι κατώτερων πτυχίων, όπως ΕΠΑΛ (28%) και ΙΕΚ 

(36%), απάντησαν ότι η μικρή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορούσε να είναι Πάρα πολύ 

και Πολύ επιζήμια (βλ. Πίνακα 125). Ο πίνακας 125 ταξινομεί διαξονικά το σύνολο των 

παρατηρήσεων ως προς τις δύο μεταβλητές, Τίτλοι σπουδών (Βασικό Πτυχίο) και Πιστεύετε ότι η 

μικρή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι επιζήμια. Είναι, δηλαδή, ένας 

δισδιάστατος πίνακας συνάφειας που διασταυρώνει τις δύο αυτές μεταβλητές.  

 

Chi-Square Tests

23,144a 12 ,027

22,897 12 ,029

1,088 1 ,297

110

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

12 cells (60,0%) have expected count less than 5.  The

minimum expected count is 1,78.

a. 
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Πίνακας 3: Τίτλοι σπουδών (Βασικό Πτυχίο) *  Πιστεύετε ότι η μικρή συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι επιζήμια;  (Crosstabulation) 

 

  

  

 Συσχετίσεις 

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 15: Πιστεύετε ότι η μικρή 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορεί να 

είναι επιζήμια; 

Total 

Πάρα 

πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

Τίτλοι 

σπουδών 

(Βασικό 

Πτυχίο) 

ΕΠΑΛ Count 

1 3 4 1 5 14 

    % within Τίτλοι 

σπουδών 

(Βασικό 

Πτυχίο) 

7,1% 21,4% 28,6% 7,1% 35,7% 100,0% 

    % of Total ,9% 2,7% 3,6% ,9% 4,5% 12,7% 

  ΙΕΚ Count 8 6 15 7 2 38 

    % within Τίτλοι 

σπουδών 

(Βασικό 

Πτυχίο) 

21,1% 15,8% 39,5% 18,4% 5,3% 100,0% 

    % of Total 7,3% 5,5% 13,6% 6,4% 1,8% 34,5% 

  ΤΕΙ Count 3 19 12 6 4 44 

    % within Τίτλοι 

σπουδών 

(Βασικό 

Πτυχίο) 

6,8% 43,2% 27,3% 13,6% 9,1% 100,0% 

    % of Total 2,7% 17,3% 10,9% 5,5% 3,6% 40,0% 

  ΠΕ Count 2 6 1 2 3 14 

    % within Τίτλοι 

σπουδών 

(Βασικό 

Πτυχίο) 

14,3% 42,9% 7,1% 14,3% 21,4% 100,0% 

    % of Total 1,8% 5,5% ,9% 1,8% 2,7% 12,7% 

Total Count 14 34 32 16 14 110 

  % within Τίτλοι 

σπουδών 

(Βασικό 

Πτυχίο) 

12,7% 30,9% 29,1% 14,5% 12,7% 100,0% 

  % of Total 12,7% 30,9% 29,1% 14,5% 12,7% 100,0% 
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Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών 

Συχνότητα συγκεντρώσεων και Επάρκειας τους για τη διευθέτηση θεμάτων (Χ2 = 50,204, df=13, 

p=0,000 < 0,001). Συγκεκριμένα τα ευρήματα από την απάντηση των παιδαγωγών στην 

ερώτηση 16, που αφορά τον αριθμό των συγκεντρώσεων των παιδαγωγών που 

πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος, σε συνδυασμό με τα ευρήματα από την 

απάντηση των παιδαγωγών στην ερώτηση 17, αν πίστευαν ότι ο αριθμός συνεδριάσεων ήταν 

αρκετός για τη διευθέτηση θεμάτων, αποκαλύπτουν ότι σε ποσοστό γραμμής  περισσότερο οι 

παιδαγωγοί, (95,5%), που δήλωσαν ότι  πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5 συνεδριάσεις κατά το 

τρέχον σχολικό έτος, απαντούσαν Ναι στην ερώτηση αν πίστευαν ότι ο αριθμός συγκεντρώσεων 

ήταν αρκετός για τη διευθέτηση θεμάτων (βλ. Πίνακα 126). Ο πίνακας 126 ταξινομεί διαξονικά 

το σύνολο των παρατηρήσεων, ως προς τις δύο μεταβλητές, Πιστεύετε ότι ο  αριθμός 

συνεδριάσεων είναι αρκετός για τη διευθέτηση θεμάτων  και  Πόσες συγκεντρώσεις παιδαγωγών 

πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος. Είναι, δηλαδή, ένας δισδιάστατος πίνακας 

συνάφειας που διασταυρώνει τις δύο αυτές μεταβλητές.  

 

Chi-Square Tests

50,204a 3 ,000

57,189 3 ,000

42,039 1 ,000

108

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 4,28.

a. 
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Πίνακας 4: (ΕΡΩΤΗΣΗ 17) Πιστεύετε ότι ο παραπάνω αριθμός συνεδριάσεων είναι 

αρκετός για τη διευθέτηση θεμάτων * (ΕΡΩΤΗΣΗ 16) Πόσες συγκεντρώσεις παιδαγωγών 

πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος (Crosstabulation) 

 Συσχετίσεις 
   

ΕΡΩΤΗΣΗ 17: 

Πιστεύετε ότι ο 
παραπάνω αριθμός 
συνεδριάσεων είναι 
αρκετός για τη 
διευθέτηση θεμάτων; 

Total     ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16: Πόσες 
συγκεντρώσεις 
παιδαγωγών 

πραγματοποιήθηκαν 
κατά το τρέχον σχολικό 
έτος; 

Καμία Count 

2 9 11 

    % within ΕΡΩΤΗΣΗ 16: 
Πόσες συγκεντρώσεις 
παιδαγωγών 
πραγματοποιήθηκαν 

κατά το τρέχον σχολικό 
έτος; 

18,2% 81,8% 100,0% 

    % of Total 1,9% 8,3% 10,2% 
  1-2 Count 4 41 45 
    % within ΕΡΩΤΗΣΗ 16: 

Πόσες συγκεντρώσεις 
παιδαγωγών 
πραγματοποιήθηκαν 

κατά το τρέχον σχολικό 
έτος; 

8,9% 91,1% 100,0% 

    % of Total 3,7% 38,0% 41,7% 
  3-5 Count 15 15 30 
    % within ΕΡΩΤΗΣΗ 16: 

Πόσες συγκεντρώσεις 
παιδαγωγών 

πραγματοποιήθηκαν 
κατά το τρέχον σχολικό 
έτος; 

50,0% 50,0% 100,0% 

    % of Total 13,9% 13,9% 27,8% 
  πάνω από 5 Count 21 1 22 

    % within 
ΕΡΩΤΗΣΗ 16: Πόσες 

συγκεντρώσεις 
παιδαγωγών 
πραγματοποιήθηκαν 
κατά το τρέχον σχολικό 
έτος; 

95,5% 4,5% 100,0% 
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    % of Total 19,4% ,9% 20,4% 
Total Count 42 66 108 
  % within ΕΡΩΤΗΣΗ 16: 

Πόσες συγκεντρώσεις 

παιδαγωγών 
πραγματοποιήθηκαν 
κατά το τρέχον σχολικό 
έτος; 

38,9% 61,1% 100,0% 

  % of Total 38,9% 61,1% 100,0% 
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Ακόμη, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών Ηλικία 

των παιδαγωγών και παροχή ευκαιριών συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων από την 

προϊστάμενη/διευθύντρια (Χ2=5,417, df=1, p=0,020 < 0,050). Συγκεκριμένα τα ευρήματα από 

την απάντηση των παιδαγωγών στην ερώτηση 18 αν Ζητείται η συμβολή σας από την 

προϊστάμενη/διευθύντρια στη λήψη αποφάσεων σε συνδυασμό με την ηλικία των παιδαγωγών, 

αποκαλύπτουν ότι, σε ποσοστό γραμμής (54,5%) περισσότερο οι νεότεροι παιδαγωγοί, ηλικίας 

21-30 ετών, σε σχέση με τους παιδαγωγούς μεγαλύτερης ηλικίας, απάντησαν Όχι στην ερώτηση 

αν ζητούνταν η συμβολή τους από την προϊστάμενη/διευθύντρια  στη λήψη αποφάσεων (βλ. 

Πίνακα 127). Ο πίνακας 127 ταξινομεί διαξονικά το σύνολο των παρατηρήσεων ως προς τις δύο 

μεταβλητές, Ηλικία και Ζητείται η συμβολή σας από τον/την προϊστάμενο/η στη λήψη αποφάσεων. 

Είναι, δηλαδή, ένας δισδιάστατος πίνακας συνάφειας που διασταυρώνει τις δύο αυτές 

μεταβλητές.  

 

Chi-Square Tests

13,433a 3 ,004

13,127 3 ,004

11,859 1 ,001

112

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 2,68.

a. 
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Πίνακας 5: Ηλικία  *  Ζητείται η συμβολή σας από την προϊστάμενη στη λήψη 

αποφάσεων (Crosstabulation)  

 Συσχετίσεις 

   

ΕΡΩΤΗΣΗ 18: Ζητείται η συμβολή 

σας από τον/την προϊστάμενο/η στη 

λήψη αποφάσεων; 

Total     ΝΑΙ ΟΧΙ 

Ηλικία 21-30 ετών Count 10 12 22 

    % within 

Ηλικία 
45,5% 54,5% 100,0% 

    % of Total 8,9% 10,7% 19,6% 

  31-40 ετών Count 31 12 43 

    % within 

Ηλικία 
72,1% 27,9% 100,0% 

    % of Total 27,7% 10,7% 38,4% 

  41-50 ετών Count 32 5 37 

    % within 

Ηλικία 
86,5% 13,5% 100,0% 

    % of Total 28,6% 4,5% 33,0% 

  51 ετών και πάνω  Count 9 1 10 

    % within 

Ηλικία 
90,0% 10,0% 100,0% 

    % of Total 8,0% ,9% 8,9% 

Total Count 82 30 112 

  % within 

Ηλικία 
73,2% 26,8% 100,0% 

  % of Total 73,2% 26,8% 100,0% 
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Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών 

Αν ζητείται η συμβολή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων από τις προϊσταμένες/διευθύντριες 

και Αν θα πάρει ο/η προϊστάμενος/η την απόφαση μόνος/η χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες 

πληροφορίες   (Χ2 = 5,417, df=1, p=0,020 < 0,05). Συγκεκριμένα τα ευρήματα από την 

απάντηση των παιδαγωγών στην ερώτηση 18, αν ζητούνταν η συμβολή τους από τον/την 

προϊστάμενο/η στη λήψη αποφάσεων, σε συνδυασμό με τα ευρήματα και από την απάντηση των 

παιδαγωγών στην ερώτηση 21α, αν θα έπαιρνε η προϊστάμενη/διευθύντρια την απόφαση μόνη 

της χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες, αποκαλύπτουν ότι σε ποσοστό γραμμής  

περισσότερο οι παιδαγωγοί που δήλωναν ότι ζητείται η συμβολή τους από τον/την 

προϊστάμενο/η στη λήψη αποφάσεων, απαντούσαν Όχι (86,3%) στην ερώτηση αν θα έπαιρνε  

ο/η προϊστάμενος/η την απόφαση μόνος/η χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες, (βλ. 

Πίνακα 128). Ο πίνακας 128 ταξινομεί διαξονικά το σύνολο των παρατηρήσεων ως προς τις δύο 

μεταβλητές, Θα πάρει ο/η προϊστάμενος/η την απόφαση μόνος/η χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες 

πληροφορίες  και  Ζητείται η συμβολή σας από τον/την προϊστάμενο/η στη λήψη αποφάσεων. 

Είναι, δηλαδή, ένας δισδιάστατος πίνακας συνάφειας που διασταυρώνει τις δύο αυτές 

μεταβλητές.  

Chi-Square Tests

5,417b 1 ,020

4,223 1 ,040

5,004 1 ,025

,029 ,023

5,368 1 ,021

110

Pearson Chi-Square

Continuity  Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(2-sided)

Exact Sig.

(1-sided)

Computed only  f or a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count is

5,73.

b. 
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Πίνακας 6:  (ΕΡΩΤΗΣΗ 21
α
) Θα πάρει ο/η προϊστάμενος/η την απόφαση μόνος/η 

χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες  * (ΕΡΩΤΗΣΗ 18) Ζητείται η συμβολή σας 

από τον/την προϊστάμενο/η στη λήψη αποφάσεων (Crosstabulation) 

 Συσχετίσεις 
   

ΕΡΩΤΗΣΗ 21α: Θα 

πάρει ο/η 

προϊστάμενος/η την 

απόφαση μόνος/η 

χρησιμοποιώντας τις 

διαθέσιμες 

πληροφορίες; 

Total     ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18: 

Ζητείται η 

συμβολή σας από 

τον/την 

προϊστάμενο/η στη 

λήψη αποφάσεων 

ΝΑΙ Count 

11 69 80 

    % within ΕΡΩΤΗΣΗ 

18: Ζητείται η συμβολή 

σας από τον/την 

προϊστάμενο/η στη 

λήψη αποφάσεων 

13,8% 86,3% 100,0% 

    % of Total 10,0% 62,7% 72,7% 

  ΟΧΙ Count 10 20 30 

    % within ΕΡΩΤΗΣΗ 

18: Ζητείται η συμβολή 

σας από τον/την 

προϊστάμενο/η στη 

λήψη αποφάσεων 

33,3% 66,7% 100,0% 

    % of Total 9,1% 18,2% 27,3% 

Total Count 21 89 110 

  % within ΕΡΩΤΗΣΗ 

18: Ζητείται η συμβολή 

σας από τον/την 

προϊστάμενο/η στη 

λήψη αποφάσεων 

19,1% 80,9% 100,0% 

  % of Total 19,1% 80,9% 100,0% 
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Τέλος, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών Αριθμός 

συγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος με το Αν η 

προϊστάμενη/διευθύντρια τούς συμβουλεύεται και ζητά τη γνώμη τους, αλλά θα πάρει μόνη της  την 

απόφαση (Χ2 = 11,046, df=3, p=0,011 < 0,05). Τα ευρήματα από την απάντηση των παιδαγωγών 

στην ερώτηση 16, που αφορά στον αριθμό των συγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά 

το τρέχον σχολικό έτος, σε συνδυασμό με τα ευρήματα και από την απάντηση των παιδαγωγών 

στην ερώτηση 21γ, αν η προϊστάμενη/διευθύντρια τούς συμβουλεύονταν και ζητούσε τη γνώμη 

τους, αλλά έπαιρνε η ίδια την απόφαση, αποκαλύπτουν ότι σε ποσοστό γραμμής όλοι οι 

παιδαγωγοί που δηλώσαν  ότι δεν πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις κατά το τρέχον σχολικό 

έτος, απάντησαν Όχι (100%)  στην ερώτηση αν συζητούσε μαζί τους ο/η προϊστάμενος/η για την 

απόκτηση περισσοτέρων πληροφοριών πριν πάρει την τελική απόφαση που μπορούσε να 

μοιραστεί μαζί τους (βλ. Πίνακα 129). Ο πίνακας 129 ταξινομεί διαξονικά το σύνολο των 

παρατηρήσεων ως προς τις δύο μεταβλητές, Ο/Η προϊστάμενος/η σάς συμβουλεύεται και ζητά τη 

γνώμη σας, αλλά θα πάρει ο/η ίδιος/α την απόφαση  και  Πόσες συγκεντρώσεις παιδαγωγών 

πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος. Είναι, δηλαδή, ένας δισδιάστατος πίνακας 

συνάφειας που διασταυρώνει τις δύο αυτές μεταβλητές.  

Chi-Square Tests

11,046a 3 ,011

14,697 3 ,002

1,463 1 ,226

106

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is 4,05.

a. 
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Πίνακας 7: (ΕΡΩΤΗΣΗ 21
γ
) Ο/Η προϊστάμενος/η σάς συμβουλεύεται και ζητά τη γνώμη 

σας, αλλά θα πάρει ο/η ίδιος/α την απόφαση * (ΕΡΩΤΗΣΗ 16) Πόσες συγκεντρώσεις 

παιδαγωγών πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος (Crosstabulation) 

 Συσχετίσεις   

ΕΡΩΤΗΣΗ 21γ: ο/η 

προϊστάμενος/η σάς 

συμβουλεύεται και 

ζητά τη γνώμη σας, 

αλλά θα πάρει ο/η 

ίδιος/α την 

απόφαση; 

Total     ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16:Πόσες 

συγκεντρώσεις 

παιδαγωγών 

πραγματοποιήθηκαν 

κατά το τρέχον 

σχολικό έτος; 

Καμία Count 

0 11 11 

    % within ΕΡΩΤΗΣΗ 16: 

Πόσες συγκεντρώσεις 

παιδαγωγών 

πραγματοποιήθηκαν κατά 

το τρέχον σχολικό έτος; 

,0% 100,0% 100,0% 

    % of Total ,0% 10,4% 10,4% 

  1-2 Count 21 23 44 

    % within ΕΡΩΤΗΣΗ 16: 

Πόσες συγκεντρώσεις 

παιδαγωγών 

πραγματοποιήθηκαν κατά 

το τρέχον σχολικό έτος; 

47,7% 52,3% 100,0% 

    % of Total 19,8% 21,7% 41,5% 

  3-5 Count 8 22 30 

    % within ΕΡΩΤΗΣΗ 16: 

Πόσες συγκεντρώσεις 

παιδαγωγών 

πραγματοποιήθηκαν κατά 

το τρέχον σχολικό έτος; 

26,7% 73,3% 100,0% 

    % of Total 7,5% 20,8% 28,3% 

  πάνω από 

5 

Count 
10 11 21 

    % within ΕΡΩΤΗΣΗ 16: 

Πόσες συγκεντρώσεις 

παιδαγωγών 

πραγματοποιήθηκαν κατά 

47,6% 52,4% 100,0% 
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το τρέχον σχολικό έτος; 

    % of Total 9,4% 10,4% 19,8% 

Total Count 39 67 106 

  % within ΕΡΩΤΗΣΗ 16: 

Πόσες συγκεντρώσεις 

παιδαγωγών 

πραγματοποιήθηκαν κατά 

το τρέχον σχολικό έτος; 

36,8% 63,2% 100,0% 

  % of Total 36,8% 63,2% 100,0% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Περίληψη 

Μετά την παρουσίαση της στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων της παρούσας 

έρευνας στο προηγούμενο κεφάλαιο, ακολουθεί η ανάλυση και η ερμηνεία αυτών, πιστεύοντας 

ότι η μελέτη τους θα φωτίσει περισσότερο την εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης στη λήψη 

αποφάσεων στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν. Αττικής, ως παράγοντα που μπορεί να συμβάλει 

στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. 

2. Γενικά στοιχεία  

Σκοπός της παρούσας έρευνας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ήταν η διερεύνηση των 

αντιλήψεων των Διευθυντριών/προϊσταμένων και των παιδαγωγών για τη λήψη συμμετοχικών 

αποφάσεων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Αττικής, η  καταγραφή στοιχείων 

συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων και η διατύπωση προτάσεων  ενδυνάμωσης της 

συμμετοχής των παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τον Παιδικό 

Σταθμό στο σύνολό του. 

Οι παράγοντες που διερευνήθηκαν δόμησαν την υφιστάμενη εικόνα του τρόπου λήψης 

αποφάσεων φανερώνοντας ότι οι περισσότερες Διευθύντριες/προϊστάμενες και παιδαγωγοί 

πίστευαν ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων στους Παιδικούς Σταθμούς 

είναι αναγκαία. Όμως, ο βαθμός συμμετοχικότητας παραμένει χαμηλός λόγω των συνθηκών 

εργασίας, του νομοθετικού κενού, του συγκεντρωτισμού, της αυξημένης λογοδοσίας  και κυρίως 

λόγω έλλειψης επαρκούς διοικητικής κατάρτισης τόσο των Διευθυντριών/προϊσταμένων όσο και 

των παιδαγωγών.  

Τα αποτελέσματα που παρουσιάσθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο επιβεβαίωσαν όλες 

τις  ερευνητικές υποθέσεις.  Έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στον τρόπο 

λήψης αποφάσεων στους Παιδικούς Σταθμούς και στη διαδικασία που θα έπρεπε να 

ακολουθείται για την ομαλή λειτουργία τους και ανάπτυξη.   Πιο συγκεκριμένα, από τη 

συνολική θεώρηση των επιμέρους ευρημάτων προέκυψαν οι κάτωθι διαπιστώσεις:  
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3. Κατανομή των Παιδικών Σταθμών του δείγματος   

          Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από το δείγμα των συμμετεχουσών όσον 

αφορά τη δυναμικότητα των Παιδικών Σταθμών του δείγματος το 40% των 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων  διεύθυνε Παιδικούς Σταθμούς που φιλοξενούσαν  40-50 παιδιά  

και άλλο ένα 40% χωρητικότητας 75-90 παιδιά, ενώ λίγες ήταν  εκείνες που είχαν υπό την 

ευθύνη τους Παιδικούς Σταθμούς 130-250 παιδιών. Το ερευνητικό αυτό αποτέλεσμα ήταν 

αναμενόμενο, διότι γίνεται προσπάθεια ώστε τα κέντρα προσχολικής αγωγής να στεγάζονται σε 

κτίρια μικρής χωρητικότητας για να δημιουργείται ατμόσφαιρα οικογένειας. Αντίθετα το 46,4% 

των παιδαγωγών  που έλαβαν μέρος στην έρευνα  εργάζονταν σε Παιδικούς Σταθμούς 

δυναμικότητας 130-250  παιδιών. Είναι κατανοητό ότι ένας μεγάλος Παιδικός Σταθμός, 

φιλοξενεί περισσότερα παιδιά και κατά συνέπεια έχει ανάγκη από μεγαλύτερο αριθμό 

παιδαγωγών. 

 

4. Ποιοτική Ανάλυση δημογραφικών στοιχείων 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων και Παιδαγωγών 

Από την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων προκύπτει ότι ως προς τη στελέχωση των 

Παιδικών Σταθμών η έρευνα έδειξε ότι το σύνολο των Διευθυντριών/προϊσταμένων και των 

παιδαγωγών του δείγματος (100%) που υπηρετούσαν στην περιοχή του Ν. Αττικής ήταν 

γυναίκες. Είναι αλήθεια ότι τα παιδαγωγικά επαγγέλματα  είναι γυναικοκρατούμενα  όχι μόνο 

στην Ελλάδα, αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες (Κιτσαράς, 1997, Σαΐτης, 2005), διότι θεωρείται 

επάγγελμα υψηλού γοήτρου και λόγω ωραρίου προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας 

οικογένειας. Ιδιαίτερα στην προσχολική αγωγή οι άνδρες αποτελούν μόνο το 3-4% (Κιτσαράς, 

1997). Αναμενόμενο το ποσοστό αυτό αν αναλογιστεί κανείς ότι ο πρώτος άνδρας νηπιαγωγός 

αποφοίτησε το 1984, ενώ η πρώτη γυναίκα το 1880  (Κιτσαράς, 1997). Ίσως αυτό συμβαίνει  

επειδή τα παιδαγωγικά επαγγέλματα προσχολικής ηλικίας είναι συνυφασμένα στην ελληνική 

κοινωνία ως υποκατάστατα της μητρικής φροντίδας (Αναγνωστοπούλου κ.α. 2004). 

Ως προς την ηλικιακή σύνθεση των διευθυντριών/προϊσταμένων το 73,3%  κυμαίνονταν  

γύρω  41-50 χρονών. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι για την επιλογή των στελεχών 

ευθύνης στο δημόσιο τομέα επικρατεί το κριτήριο της αρχαιότητας, σε αντίθεση με άλλες 



121 
 

δυτικές χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο) που ένας καλός εκπαιδευτικός μπορεί να προαχθεί και 

από τα 3 έτη υπηρεσίας (Πασιαρδής, 1996). Η αλήθεια είναι ότι οι τίτλοι σπουδών έχουν αρχίσει 

να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και στο ελληνικό δημόσιο (ν.3839/2010). Από την άλλη 

πλευρά το μεγαλύτερο ποσοστό  (57%,) των παιδαγωγών άνηκε στην ηλικιακή ομάδα  21-40 

ετών στοιχείο σημαντικό για το συγκεκριμένο επάγγελμα που απαιτεί σωματικές αντοχές και 

γρήγορα αντανακλαστικά.  

Αναφορικά με την «οικογενειακή κατάσταση» η πλειοψηφία των 

διευθυντριών/προϊσταμένων (60%)  και το 63,4% των παιδαγωγών του δείγματος ήταν έγγαμες. 

Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει τη ρήση προηγούμενης παραγράφου, ότι τα παιδαγωγικά 

επαγγέλματα λόγω ωραρίου συντελούν στη δημιουργία οικογένειας. 

Σχετικά με το «επίπεδο εκπαίδευσης» η συντριπτική πλειοψηφία (80%), των 

Διευθυντριών/προϊσταμένων της έρευνας είχε μόνο το βασικό πτυχίο διορισμού, συγκεκριμένα 

60%   από τα  ΤΕΙ  και  40% από τα ΑΕΙ. Το εύρημα αυτό δεν εκπλήσσει, διότι οι απόφοιτοι 

ΑΕΙ μέχρι το 2008 που πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος διαγωνισμός ΑΣΕΠ προτιμούσαν να 

διορίζονται στα Νηπιαγωγεία του Υπουργείου Παιδείας λόγω καλύτερων συνθηκών εργασίας 

(ωράριο, διακοπές εργασίας, γόητρο). Οι Παιδαγωγοί σε ποσοστό 47,7%  του δείγματος 

προέρχονταν από εκπαιδεύσεις είτε επαγγελματικής κατεύθυνσης β΄βάθμιας εκπαίδευσης είτε 

Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό 

ίσως να δικαιολογείται λόγω της οικονομικής ύφεσης της χώρας , που  ως απόρροια έχει το 

πάγωμα  των διορισμών και  οι όποιες προσλήψεις πραγματοποιούνται είναι ορισμένου χρόνου 

και  μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ με κριτήριο τις χαμηλές αμοιβές.  

Όσον αφορά  την κατοχή  «δεύτερου τίτλου σπουδών» από τις Διευθύντριες/προϊσταμένες 

του δείγματος τα στοιχεία δεν ήταν ενθαρρυντικά. Μία μόνο από τις 15 συμμετέχουσες   ήταν 

απόφοιτος και πανεπιστημιακής σχολής και μία  ήταν και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, ενώ  

καμία δεν είχε διδακτορικό δίπλωμα. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί, πιθανόν επειδή το 

συγκεκριμένο επίπεδο σπουδών απαιτεί μεγάλη χρονική δέσμευση και απαλλαγή από 

οικογενειακούς ρόλους. Οι παιδαγωγοί αντίστοιχα, σε ποσοστό μόνο 7,1% δήλωσαν κάτοχοι 

δεύτερου πτυχίου, εκ των οποίων το 2,7% είχε μεταπτυχιακό δίπλωμα. Η περιορισμένη 

αναζήτηση ευκαιριών για διαρκή εκπαίδευση, μπορεί να οφείλεται  είτε στο ότι το επάγγελμα 
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της παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας δεν αξιοδοτείται από την ελληνική κοινωνία και συγχέεται 

με την κατ΄οίκον φύλαξη (baby sitting) είτε λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης οι 

επαγγελματίες δεν δύναται να επενδύσουν σε περεταίρω εκπαίδευση. 

Αναφορικά με «τα χρόνια προϋπηρεσίας» το 57,1%  των Διευθυντριών/προϊσταμένων  

είχε εκπαιδευτική υπηρεσία πάνω από 20 χρόνια. Το εύρημα αυτό μπορεί να αποδοθεί στο 

γεγονός ότι    βάσει των τελευταίων κρίσεων για θέσεις ευθύνης στους Παιδικούς Σταθμούς 

(2014)  μοριοδοτήθηκαν  τα χρόνια υπηρεσίας περισσότερο από άλλα προσόντα (ν.3839/2010).   

Ως προς «τα χρόνια διευθυντικής προϋπηρεσίας»   η συντριπτική πλειοψηφία (71,4%)  

των Διευθυντριών/Προϊσταμένων που συμμετείχαν στην έρευνα είχε μέχρι 5 χρόνια υπηρεσίας 

σε θέση ευθύνης. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η θητεία στους 

δήμους σε διευθυντικές θέσεις  είναι τετράχρονη. 

Όσον  αφορά «την παραμονή των διευθυντριών/προϊσταμένων  στον Παιδικό Σταθμό που 

υπηρετούσαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας», η πλειονότητα (93,3%) προσέφερε τις 

υπηρεσίες της έως 5 έτη. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο γεγονός ότι ανά τετραετία 

διεξάγονται υπαλληλικές κρίσεις επιλογής στελεχών είτε στον τρόπο τοποθέτησης των 

διευθυντριών/προϊσταμένων από τη Δημοτική Αρχή (ν.3839/2010). Από μεριάς παιδαγωγών η  

πλειοψηφία (64,8%) είχε υπηρετήσει και εκείνη μέχρι 5 χρόνια στο συγκεκριμένο Παιδικό 

Σταθμό. Η κινητικότητα αυτή φαίνεται να είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τα χρόνια 

υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί λόγω ότι οι νέοι παιδαγωγοί είτε 

επιδιώκουν την μετακίνησή τους εγγύτερα των οικιών τους μια και η πλειοψηφία αυτών (63,4%) 

είναι έγγαμοι, είτε επειδή νεοεισαχθέντες επιλέγονται συχνότερα για κάλυψη κενών θέσεων 

λόγω του νεαρού της ηλικίας και βέβαια και της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου που 

έχουν συνάψει, με αποτέλεσμα να θεωρούνται, να αισθάνονται προσωρινοί και αναλώσιμοι.  

Σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση, οι Διευθύντριες/Προϊστάμενες (80%), 

υπηρετούσαν ως μόνιμοι υπάλληλοι, διότι βάσει της εγκυκλίου 17/02-09-13 μόνο οι μόνιμοι και 

οι επ΄αορίστου μπορούν να κριθούν σε διευθυντικές θέσεις. Αντιθέτως, το 47,4% των  

παιδαγωγών  είχε συμβάσεις ορισμένου χρόνου λόγω πρόσληψης μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

και ΟΑΕΔ. 
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Ως προς «τη διοικητική κατάρτιση  των Διευθυντριών/προϊσταμένων» στην πλειοψηφία  

(57,1%)  δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για τον τρόπο άσκησης 

διοικητικού έργου πριν ή μετά την εκλογή τους στη θέση ευθύνης.  Από το 43% που είχε λάβει 

κάποια επιμόρφωση μόνο το 13,3 % δήλωσε ότι η κατάρτιση αυτή ήταν εβδομαδιαίας διάρκειας. 

Η έλλειψη επιμόρφωσης των παραπάνω διευθυντικών στελεχών μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός 

ότι στη χώρα μας δεν παρέχεται συστηματική διοικητική επιμορφωτική εκπαίδευση ούτε 

πρακτική εξάσκηση στα διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης και υπερτερεί το κριτήριο της 

αρχαιότητας. Σε αντίθεση με τη Σουηδία, που από το 1976 έχουν καθιερωθεί ειδικά μαθήματα 

για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, την Αγγλία, όπου θεωρείται εθνική προτεραιότητα 

η εκπαίδευση στην οργάνωση και διοίκηση τόσο των  διευθυντών όσο και των εκπαιδευτικών, 

τη Γαλλία, που οργανώνονται επιμορφωτικά προγράμματα για διευθυντές, προϊσταμένους και  

επιθεωρητές, την Αυστρία, όπου  λειτουργούν επιμορφωτικά προγράμματα για τη διοίκηση του 

σχολείου, τη Γερμανία, που διοργανώνονται δραστηριότητες συνεχούς επιμόρφωσης που 

απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς πριν και μετά την ανάληψη των διευθυντικών τους 

καθηκόντων (Ευρωπαϊκή επιτροπή 2008 ∙ Ανδρέου, 1997). Η διοικητική εμπειρία στους 

Παιδικούς Σταθμούς στην Ελλάδα  προκύπτει είτε από την καθημερινή πρακτική  είτε από την 

μίμηση προηγούμενων διοικητικών προτύπων είτε  από τις προσωπικές τους αξίες και 

αναζητήσεις. Πιθανόν η πολυετής εμπειρία ως νηπιαγωγοί  να εξισορροπεί την προαναφερόμενη 

διοικητική απειρία και  όλο το χρονικό διάστημα που εργάζονται ως υφιστάμενοι να τους 

προετοιμάζει αντιμετωπίζοντας πληθώρα θεμάτων διοικητικής φύσης.   

Οι παιδαγωγοί επίσης, στην συντριπτική τους πλειοψηφία (80,5%) δεν είχαν λάβει 

κάποιου τύπου διοικητική κατάρτιση. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα μαθήματα 

διοίκησης είναι κυρίως προαιρετικού χαρακτήρα στις Παιδαγωγικές και «Καθηγητικές σχολές» 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2005). Η ελλιπής διοικητική κατάρτιση αποτελεί ένα από τα πιο 

συνηθισμένα προβλήματα που αναφέρονται από τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 

(Σαΐτης, 1997, 2012∙ Πατούνα κ.α., 2005).  

5. Απόψεις για τη συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη 

αποφάσεων     

Όσον αφορά τη αναγκαιότητα συμμετοχής των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων στα 

θέματα του Παιδικού Σταθμού κρίθηκε απαραίτητη από όλους τους συμμετέχοντες της έρευνας 
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(100%). Οι Διευθύντριες/προϊσταμένες καλούνται να επιτελέσουν   ένα απαιτητικό, πολύπλοκο  

διοικητικό έργο. Οφείλουν να ισορροπούν μια ποικιλία απόψεων,  αξίων, προσδοκιών και 

αντικρουόμενων συμφερόντων, να  είναι  μέντορες, (Παπαλόη &  Μπουραντάς, 2012),  πρότυπα 

με   ενσυναίσθηση, να διαχειρίζονται συγκρούσεις  και να λαμβάνουν αποφάσεις (Φωτόπουλος, 

κ.α, 2013-15). Έχοντας προφανώς συνειδητοποιήσει ότι δεν κατείχαν όλες τις δεξιότητες και 

ικανότητες που απαιτούνται (Galbraith, & Lawler, 2002,  οπ. αναφ.  Kocolowski, 2010) είχαν 

ανάγκη από την ετερογένεια των παιδαγωγών και την ποικιλομορφία των απόψεών τους  

(Χατζηπαναγιώτου, 2003), διότι όπως χαρακτηριστικά είπε μια Διευθύντρια/Προϊσταμένη «οι 

παιδαγωγοί γνωρίζουν καλύτερα τα θέματα του Σταθμού». Ενώ μια  Διευθύντρια Παιδικού 

Σταθμού δυναμικότητας 250 παιδιών επισήμανε άλλη μία παράμετρο αναγκαιότητας συμμετοχής 

των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων «οι παιδαγωγοί  είναι εκείνες που τελικά εκτελούν
7
 τις 

αποφάσεις και θα πρέπει να είναι συνυπεύθυνες». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε  και άλλη 

προϊσταμένη που δήλωσε  ότι  «αν  οι παιδαγωγοί δεν συμμετέχουν  στη λήψη αποφάσεων που 

τους αφορούν, θα τις εκτελέσουν με λιγότερο ενθουσιασμό» (ερώτηση 10). 

Οι Παιδαγωγοί από την άλλη πλευρά επιθυμώντας να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων 

(100%) απέδειξαν ότι ασκώντας αυτό το επάγγελμα πιστεύουν ότι η εκπαίδευση από μόνη της 

είναι μια διαδραστική δραστηριότητα και οι δάσκαλοι είναι ανθρώπινα όντα, γι΄ αυτό και πρέπει 

να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα δημοκρατικά ιδεώδη (Bottery, 1990 in Noel, et al. 2008). 

Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα, που μπορεί να σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας 

εποχής στους Παιδικούς Σταθμούς, μιας εποχής συμμετοχικότητας και δημοκρατίας. 

Αναφορικά με την αντίληψη ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων στα 

θέματα του Παιδικού Σταθμού μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, του 

ενθουσιασμού και της ικανοποίησής τους από το επάγγελμά, η απάντηση των ερωτηθέντων  

Διευθυντριών/Προϊσταμένων  ήταν καταφατική σε ποσοστό 100%. Μάλιστα   προϊσταμένη που 

εκτελούσε τα διευθυντικά της καθήκοντα στον ίδιο Παιδικό Σταθμό τα τελευταία 2,6 χρόνια 

εξήγησε  ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων  υποβοηθά την αποδοτικότητά 

τους και την ικανοποίηση από το επάγγελμα, διότι με την ανταλλαγή των απόψεων μπορούσε η 

ίδια να κατανοήσει τους προβληματισμούς τους και να τους καθησυχάζει. Επίσης,  άλλη 

                                                           
7 (βλ. σχολιασμό του ρήματος «εκτελώ» σελ. 134) 
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προϊσταμένη δήλωσε ότι με τη συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων 

αντιλαμβάνονταν τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες ικανότητες τους και τις προσάρμοζε στις 

δράσεις που αναλάμβαναν. Διευθύντρια/προϊσταμένη ενός χρόνου πρόσθεσε  ότι  «οι 

παιδαγωγοί που συμμετέχουν νιώθουν ότι εισακούονται και οι απόψεις τους υπολογίζονται», 

διότι η ευκαιρία συμμετοχής αποτελεί «αναγνώριση της επιθυμίας τους να είναι ενεργά μέλη 

αναλαμβάνοντας τις συνέπειες των πράξεών τους» συμπλήρωσε   Διευθύντρια/προϊσταμένη 

μεγάλου Παιδικού Σταθμού.  

Από την άλλη πλευρά μόνο το 57,9% των ερωτηθέντων παιδαγωγών απάντησε 

καταφατικά. Κατανοούσαν τη σημασία της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

επιθυμούσαν την ενεργή συμμετοχή, διότι πίστευαν στη συμβολή τους και ήθελαν να 

εισακούονται και να αναγνωρίζονται. Πράγματι βάσει ερευνών έχει αποδειχθεί ότι η  

συμμετοχική διοίκηση  θεωρείται  ο πιο κατάλληλος  τρόπος διοίκησης των σχολικών μονάδων, 

επειδή συμβάλλει στην  αύξηση της αποτελεσματικότητας και  της παραγωγικότητας, της 

νοητικής και συναισθηματικής δέσμευσης των διδασκόντων  (Καμπουρίδης, 2002) και της 

ικανοποίησης τους   αφενός από το επάγγελμά  και αφετέρου της κάλυψης  των ψυχολογικών  

τους αναγκών  ως εργαζόμενοι  για συντροφικότητα, δύναμη και αυτοεκτίμηση  και  

αλληλοβοήθεια (Mokoena, 2015). Τα ευρήματα αυτά είναι σε συνήχηση με τα αποτελέσματα 

των ερευνών των Σαΐτη (2001), Τσώνο (2006) και Παπαευαγγέλου (20013) και επιβεβαιώνουν 

εν μέρει την Υ1  ερευνητική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία οι παιδαγωγοί και οι προϊστάμενοί  

θεωρούν ότι η συμμετοχική λήψη αποφάσεων αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους. Τα 

αποτελέσματα αυτά διαφοροποιούνται σε σχέση με Βασικό Πτυχίο των ερωτηθέντων  

παιδαγωγών. Συγκεκριμένα, περισσότερο οι  κάτοχοι ανώτερων πτυχίων, (ΤΕΙ 68,2% και ΑΕΙ 

64,3%) απάντησαν ότι η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού 

Σταθμού συνέβαλε Πάρα πολύ στην ικανοποίησή τους από το επάγγελμά, σε σχέση με τους 

παιδαγωγούς κατόχους κατώτερων πτυχίων (ΕΠΑΛ 50% και ΙΕΚ 46,2%). Η διαφοροποίηση 

αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι η  εκπαιδευτική επένδυση των παιδαγωγών στο 

επάγγελμά τους πορεύονταν ανάλογα με την επιθυμία τους να συμβάλλουν στις αποφάσεις του 

χώρου. Επιβεβαιώθηκε επίσης, η  Υ2  ότι το επίπεδο σπουδών των παιδαγωγών επηρεάζει  την 

αντίληψη τους για τη σχέση της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων με την ικανοποίηση από 

το επάγγελμα.  
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Επίσης, διαπιστώθηκε διαφοροποίηση  στα χρόνια υπηρεσίας στον συγκεκριμένο Παιδικό 

Σταθμό (τη στιγμή της έρευνας)  και της άποψης  ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη 

αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού Σταθμού συνέβαλε στην ικανοποίησή τους από το 

επάγγελμα.   Αποκαλύφθηκε ότι, περισσότερο οι παιδαγωγοί που είχαν  πάνω από 20 χρόνια 

υπηρεσίας στον ίδιο χώρο (64,3%), ένιωθαν ικανοποίηση από το επάγγελμά τους λόγω της 

συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού Σταθμού. Φαίνεται ότι οι 

παιδαγωγοί που είχαν παραμείνει αρκετό χρονικό διάστημα στον ίδιο χώρο, έδειχναν 

περισσότερη αφοσίωση έχοντας  αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο συνεργασίας και 

αλληλοεκτίμησης που τους βοηθούσε να εδραιώσουν την άποψή τους και να εισακούονται.  Ως 

εκ τούτου  έγινε  αποδεκτή και  η Υ3 της ερευνητικής αυτής εργασίας, ότι δηλαδή, η 

σταθερότητα του παιδαγωγικού προσωπικού δρα καταλυτικά στην άποψή ότι η επιθυμία της 

συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων συμπορεύονταν με την ευχαρίστηση που αντλούσαν από 

το επάγγελμα.  

Σχετικά με την άποψη ότι οι παιδαγωγοί προτιμούν   να διοικούνται από  συμμετοχικά 

διευθυντικά στελέχη φαίνεται ότι όλες οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες  (100%) την 

ενστερνίζονταν. Πιθανόν να είχαν συνειδητοποιήσει ότι η προσφορά ευκαιριών συμμετοχής των 

παιδαγωγών στη  λήψη αποφάσεων αποτελούσε ηθική, επιτακτική υποχρέωση, επειδή με αυτόν 

τον τρόπο τους δίδονταν το δικαίωμα να ασκήσουν κάποιο έλεγχο όσον αφορά την εργασία τους 

και τη ζωή τους (Somech, 2002 in  Mokoena, 2015), αλλά κυρίως διότι δύνανται να  

αποτελέσουν πρότυπα στα παιδιά για να συμμετάσχουν και να διατηρήσουν τη δημοκρατία ως 

αυριανοί πολίτες (Barth 2001 in  Mokoena, 2015, ∙   Βαρνάβα-Σκούρα 2015). Προϊσταμένη που 

υπηρετούσε 2,6 χρόνια στον ίδιο χώρο θεωρούσε ότι οι παιδαγωγοί προτιμούσαν τις 

συμμετοχικές προϊσταμένες «γιατί έτσι (οι παιδαγωγοί) νιώθουν ισότιμοι, χωρίς να 

παρακάμπτεται ο ρόλος της υπεύθυνης».   Σε αντιδιαστολή διευθύντρια σε μικρό Παιδικό 

Σταθμό απάντησε ότι «οι παιδαγωγοί μπορεί να προτιμούν συμμετοχικές προϊσταμένες, αλλά οι 

τελευταίες δεν τοποθετούνται από τις παιδαγωγούς» θέτοντας το θέμα της επιλογής των 

διευθυντικών  στελεχών  χωρίς τη συμμετοχή των  υφιστάμενων. Έγινε αποδεκτή η Υ4 ότι οι 

παιδαγωγοί προτιμούν να διοικούνται από  συμμετοχικές Διευθύντριες/προϊσταμένες, 

ακολουθώντας τα ευρήματα έρευνας του Πασιαρδή  (1994) στην Κύπρο με διευθυντές της 

Α΄βάθμιας εκπαίδευσης. 
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 Αν   και   η πλειονότητα των παιδαγωγών (83,3 %) επιβεβαίωσε ότι επιθυμούσε 

διευθυντικά στελέχη που παρέχουν ευκαιρίες συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, υπήρχε ένα 

ποσοστό 15% που δεν συμφωνούσε.  Όπως  εξηγεί μια προϊσταμένη που διάνυε τη δεύτερη 

τετραετία της ως υπεύθυνη, αλλά ήταν η πρώτη της χρονιά στο συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό 

«(η συμμετοχικότητα) εξαρτάται  από την εμπειρία και τις γνώσεις των παιδαγωγών και των 

προϊσταμένων, κυρίως, όμως από την ύπαρξη καλής συνεργασίας».  Πράγματι, μια ομάδα   από 

νεαρούς και άπειρους παιδαγωγούς που λόγω της προσωρινότητας των συμβάσεων τους,  δεν  

είχε επενδύσει αρκετά στο χώρο που εργάζονταν και σύμφωνα με το μοντέλο «του κύκλου της 

ζωής» των Hersey & Blanchard (1988) ως υφιστάμενοι στα πρώτα τους βήματα έχουν ανάγκη 

από ένα ηγέτη κυρίως  καθοδηγητικό  και λιγότερο συμμετοχικό.  

Ως προς τις απόψεις  των Διευθυντριών/προϊσταμένων για τη συμμετοχή των   

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων επί των διοικητικών θεμάτων,  πίστευαν ότι τόσο  η μεγάλη 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων όσο και η μικρή σε ποσοστό 60% και 64,3%, αντίστοιχα, 

μπορούσε να είναι εξίσου επιζήμιες (ερώτηση 13, 14). Μία περίπτωση που θεωρήθηκε ότι η 

μεγάλη συμμετοχή μπορεί να αποβεί επιζήμια ήταν η  συνεργασία με το Δήμο, διότι «μπορεί να 

δημιουργηθούν προβλήματα», όπως ανέφερε Διευθυντρια/Προϊσταμένη μεγάλου Παιδικού 

Σταθμού. Μία προϊσταμένη Παιδικού Σταθμού 75 παιδιών πρόσθεσε ότι «η μεγάλη συμμετοχή 

μπορεί να φέρει πολλές προτάσεις διαφορετικές μεταξύ τους και να είναι δύσκολη η επιλογή» ή 

όπως ανέφερε άλλη συνάδελφός της «θα υπάρχει πρόβλημα, αν δεν υπάρχει σύγκλιση 

απόψεων».   Ο ίδιος προβληματισμός διαχείρισης πιθανών  αντικρουόμενων απόψεων επί ενός 

θέματος φάνηκε  να ελλοχεύει πίσω από τα λόγια προϊσταμένης/διευθύντριας που εργάζονταν σε 

Παιδικό Σταθμό 40 παιδιών,  όταν δήλωνε ότι «η μεγάλη συμμετοχή δεν μπορεί να είναι  

επιζήμια, αν ο αριθμός των παιδαγωγών είναι μικρός». Επίσης, και άλλη 

προϊσταμένη/διευθύντρια ανέφερε ότι η μεγάλη συμμετοχή μπορεί να δημιουργήσει  

περισσότερα προβλήματα,  σε αντιδιαστολή  με τη μικρή συμμετοχή, υπό τον όρο ότι η 

συμμετοχή περιορίζεται σε παιδαγωγούς που έχουν «κάποια εμπειρία». Όντως το μεγάλο 

ποσοστό συμμετοχικότητας μπορεί να αποβεί επιζήμιο σε περίπτωση συμμετοχής ατόμων με 

ελλιπή γνώση, χωρίς εξειδίκευση και ενδιαφέρον επί του θέματος, όπως αναφέρεται και στη  

ζώνη αποδοχής  του Bridges (1967 όπ, αναφ. σε Πασιαρδή, 2004). Η εξειδικευμένη γνώση και 

το ενδιαφέρον   διαδραματίζουν  σημαντικό ρόλο στο ποσοστό που  οι εκπαιδευτικοί  θα πρέπει 

να  συμμετέχουν  στη συλλογική λήψη αποφάσεων, όπως επίσης και ο βαθμός εμπιστοσύνης 
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που χαίρει κάθε παιδαγωγός από τον/την ηγέτη (Hoy and Miskel, 2001, οπ. αναφ. Πασιαρδής, 

2004), διότι βάσει αυτών διαφοροποιούνται οι δομές λήψης απόφασης (συναινετική, 

πλειοψηφική, συμβουλευτική) και ο ρόλος του/της διευθυντή/ριας (ενοποιητικός, 

κοινοβουλευτικός, ακαδημαϊκός, του δικηγόρου, αυταρχικός) (βλ. κεφ.2). Η αγωνία των 

Διευθυντριών/προϊσταμένων για την επεξεργασία μεγάλου αριθμού εναλλακτικών προτάσεων 

και λύσεων που πιθανόν να προκύψουν σε περίπτωση  συμμετοχικής διοίκησης, αποκάλυψε για 

άλλη μια φορά την ελλιπή τους γνώση για διοικητικά θέματα και ειδικότερα  για τη διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Οι δε παιδαγωγοί πρέσβευαν ότι η μεγάλη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορούσε  

να αποβεί επιζήμια σε ποσοστό 40,8% και η μικρή συμμετοχή σε ποσοστό 71%. Μια 

προϊσταμένη εξήγησε ότι η μικρή συμμετοχή θα ήταν επιζήμια, γιατί θα σημαίνει ότι «οι 

παιδαγωγοί δεν έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν σε θέματα που τους αφορούν». Σε 

περιπτώσεις περιορισμένης  συμμετοχής  οι αποφάσεις μπορεί να χαρακτηρισθούν από  έλλειψη 

πλουραλισμού, δημιουργικότητας, πρωτοτυπίας και εναλλακτικών λύσεων και οι 

Διευθύντριες/Προϊσταμένες να κατηγορηθούν ότι αποπνέουν  εντύπωση-βεβαιότητα ότι είναι 

ειδήμονες και ότι λειτουργούν βάσει συνήθειας (Σαΐτης, 2014). Προκειμένου  να αποφευχθεί το 

επιζήμιο της μικρής συμμετοχής, αλλά χωρίς να απαιτείται η παρουσία της ολομέλειας του 

προσωπικού μια Διευθύντρια μεγάλου Παιδικού Σταθμού πρότεινε «η λήψη αποφάσεων να 

γίνεται μέσω εκπροσώπων, ώστε να αντιπροσωπεύεται το σύνολο των εργαζομένων». Εν 

κατακλείδι τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι  τόσο οι έχουσες την ευθύνη, όσο και οι 

παιδαγωγοί επιθυμούσαν τη διατήρηση ενός μέτρου, μιας χρυσής τομής  μεταξύ της πλήρους και 

παντελούς συμμετοχής των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων. Το αποτέλεσμα αυτό δεν 

εκπλήσσει, διότι  η λήψη αποφάσεων ακολουθεί το συγκεκριμένο συγκεντρωτικό, 

δημοσιονομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο, η λογοδοσία βαραίνει τις 

Διευθύντριες/προϊσταμένες  κατά αποκλειστικότητα (ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 2281, 27/10/2009,  

άρθρο 4).  

Φάνηκε επίσης,  ότι υπήρχε διαφοροποίηση της άποψης ότι η μικρή συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων που μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με το βασικό πτυχίο των 

παιδαγωγών. Περισσότερο οι  παιδαγωγοί κάτοχοι ανώτερων πτυχίων (ΤΕΙ 50% και ΠΕ 57%) 

απάντησαν ότι η μικρή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορεί να ήταν  Πάρα πολύ και Πολύ 
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επιζήμια  σε σχέση με τους παιδαγωγούς που ήταν κάτοχοι κατώτερων πτυχίων (ΕΠΑΛ 28% και 

ΙΕΚ 36%). Με το εύρημα αυτό επιβεβαιώθηκε  η Υ5 ότι η εκπαίδευση των παιδαγωγών 

σχετίζεται με την άποψή τους για το εύρος της συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων.   

 

6. Στοιχεία συμμετοχής των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων    

Σχετικά με τον αριθμό συγκεντρώσεων παιδαγωγικού προσωπικού  που 

πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος που διεξήχθη  η έρευνα, το 42,9% των 

Διευθυντριών/προϊσταμένων δήλωσε ότι δεν έγινε καμία, ενώ το 41,8% των παιδαγωγών   

δήλωσε ότι έγιναν 1-2 (ανάλογα ευρήματα με Σαΐτη, 2001 ∙ Παπαστεργίου, 2007). Το γεγονός 

ότι έλαβαν χώρα ελάχιστες συνεδριάσεις  δικαιολογείται  λόγω έλλειψης ανάλογου νομοθετικού 

πλαισίου και καθολικής λογοδοσίας των Διευθυντριών/Προϊσταμένων (ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 2281, 

27/10/2009,  άρθρο 4), αν και σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στην  ερώτηση 11, 

τόσο  οι Διευθύντριες/προϊστάμενες όσο και οι παιδαγωγοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

πίστευαν στη συμμετοχική διοίκηση.   

Ως προς την επάρκεια των συγκεντρώσεων  για τη διευθέτηση των θεμάτων που 

προέκυπταν,   οι  Διευθύντριες/προϊστάμενες σε ποσοστό 92,3%  και το 57,9% των  παιδαγωγών  

δήλωσε  ότι ο μικρός αριθμός  συγκεντρώσεων δεν ήταν αρκετός για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που παρουσιάζονταν (όπως σε Σαΐτη, 2001). Η συνειδητοποίηση της 

αναγκαιότητας περισσότερων συγκεντρώσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών που 

εμφανίζονταν, αποτελεί ακόμη ένα εύρημα ενθαρρυντικό για πιθανή μελλοντική αλλαγή της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων στους Παιδικούς Σταθμούς. Εύλογα γεννάται το ερώτημα, 

εφόσον και οι δύο πλευρές πίστευαν στη συμμετοχικότητα και επιθυμούσαν περισσότερες 

συναντήσεις για να λύσουν τα θέματα που τους προβλημάτιζαν, για ποιο λόγο δεν 

οργανώνονταν συγκεντρώσεις; Πιθανές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα θα μπορούσαν να είναι 

οι βάρδιες των παιδαγωγών που ως αποτέλεσμα έχουν   όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό να 

βρίσκεται σε πλήρη σύνθεση μόνο τρεις ώρες ημερησίως (10:00-13:00) και το γεγονός ότι, οι 

συνεδριάσεις θεωρούνται δύσκολες, απαιτητικές, χρονοβόρες λόγω των διαδικασιών 

επικοινωνίας και συντονισμού και ως εκ τούτου προκαλούσαν  επιπρόσθετες προκλήσεις και 

ευθύνες στο ήδη βεβαρυμμένο  φόρτο εργασίας τους (Δημητρόπουλος, 2007).  Άλλωστε λόγω 
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έλλειψης διοικητικής κατάρτισης, ούτε οι  Διευθύντριες/προϊσταμένες ούτε οι παιδαγωγοί δεν 

ήταν έτοιμοι για τόσο απαιτητική δουλειά. Από πλευράς διοίκησης  λόγω του υφιστάμενου 

συγκεντρωτικού συστήματος τα πιο σημαντικά οργανωτικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα 

των Παιδικών Σταθμών επιλύονταν σε ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα (τοπική αυτοδιοίκηση και  

Υπουργείο Εσωτερικών), με αποτέλεσμα  οι αποφάσεις που λαμβάνονταν από τη 

Διευθύντρια/προϊστάμενη να είναι κυρίως λειτουργικού χαρακτήρα  και γι΄ αυτό το λόγο ίσως 

δεν υφίσταται η ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου  για συγκεντρώσεις προσωπικού. 

Φάνηκε να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του αριθμού των συγκεντρώσεων και της 

επάρκειας τους για τη διευθέτηση θεμάτων. Συγκεκριμένα περισσότερο οι παιδαγωγοί, που 

δηλώσαν ότι  πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5 συγκεντρώσεις  (95,5%) κατά το τρέχον σχολικό 

έτος, απάντησαν ότι ο αριθμός αυτός των  συνεδριάσεων ήταν αρκετός για τη διευθέτηση 

θεμάτων. Το εύρημα αυτό επιβεβαίωσε την Υ6 ότι ο αριθμός των συγκεντρώσεων σχετίζονταν 

με την επάρκεια διευθέτησης των θεμάτων που προέκυπταν.  

Αναφορικά  με το αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες ζητούσαν τη συμβολή των 

παιδαγωγών κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι πρώτες απάντησαν καταφατικά σε 

ποσοστό 93,3%, ενώ οι παιδαγωγοί σε ποσοστό 72,8%. Προϊσταμένη/διευθύντρια σε μεγάλο 

Παιδικό Σταθμό διευκρίνισε ότι συμβουλεύονταν τους παιδαγωγούς   «σε θέματα που είναι της 

αρμοδιότητας τους» και «ορισμένες φορές, όταν ήταν απαραίτητο» πρόσθεσε 

προϊσταμένη/διευθύντρια σε μικρό παιδικό σταθμό (31 παιδιών). Τα προαναφερόμενα ευρήματα 

παρουσίασαν την ύπαρξη ενός καλού κλίματος συνεργασίας που διαπνέονταν από επικοινωνία, 

δημοκρατικές διαδικασίες, αλληλοσεβασμό και αναγνώριση της αξίας της συμμετοχικότητας 

εκατέρωθεν. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι  οι Διευθύντριες/προϊσταμένες του δείγματος   

είχαν κάποιες  ηγετικές δεξιότητες και αναγνώριζαν την χρησιμότητα του πλουραλισμού και της 

καινοτομίας που μπορούσε να προσφέρει η συλλογικότητα. Ζητώντας τη συνδρομή των 

παιδαγωγών, έδειχναν εμπιστοσύνη, διατηρούσαν σε υψηλό επίπεδο τις προσδοκίες για το 

προσωπικό και δημιουργούσαν αίσθημα ισότητας. Το αποτέλεσμα αυτό παρουσίασε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, διότι αν και οι παιδαγωγοί δεν δικαιοδοτούνταν να λαμβάνουν μέρος στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων (ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 2281, 27/10/2009,  άρθρο 4) παρόλα αυτά 

εμπλέκονταν σε ένα είδος συμμετοχικής διοίκησης.  
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Παρατηρήθηκε ότι υπήρξε διαφοροποίηση της παροχής ευκαιριών συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων από την προϊστάμενη/διευθύντρια ανάλογα με την ηλικία των παιδαγωγών. 

Συγκεκριμένα περισσότερο οι νεότεροι παιδαγωγοί, ηλικίας 21-30 ετών, σε σχέση με τους 

παιδαγωγούς μεγαλύτερης ηλικίας, απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση αν ζητήθηκε η συμβολή 

τους από την Προϊστάμενη/διευθύντρια  στη λήψη αποφάσεων. Φαίνεται ότι οι έχουσες ευθύνη 

επιζητούσαν και αξιοδοτούσαν τους μεγαλύτερους ηλικιακά συναδέλφους, προφανώς λόγω της 

πολυετούς εμπειρίας τους, της μακροχρόνιας συνεργασίας τους, της αλληλοεκτίμησης και 

αλληλοϋποστήριξης που είχε  εδραιωθεί με την πάροδο του χρόνου.  Το εύρημα αυτό 

επιβεβαιώνει την Υ7 κατά την οποία η χρονολογική ηλικία των παιδαγωγών επηρεάζει τις 

ευκαιρίες συμμετοχής  που παρέχουν οι Διευθύντριες/προϊσταμένες.  

 Στα θέματα που φαίνεται ότι οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες παρείχαν ευκαιρίες 

γνωμοδότησης στους παιδαγωγούς, ήταν κατά σειρά προτίμησης: λειτουργικά (93%),  

συνεργασίας με γονείς (92,9%)  και μεταξύ εργαζομένων (85,7%), οργάνωσης εκδηλώσεων 

(85,7%), θέματα διδασκαλίας – μεθόδων και ωραρίου (73,3% αντίστοιχα),  κατανομής τμημάτων 

(71,4%) και τέλος, συνεργασίας με τον Δήμο (57,1%). Φαίνεται ότι τα θέματα που είχαν άμεσο 

αντίκτυπο με την εικόνα του Παιδικού Σταθμού προς τα έξω επιλύονταν με συμμετοχικό τρόπο, 

ενώ όσα αφορούσαν την εσωτερική του λειτουργία τα επωμίζονταν τα στελέχη, διότι είχαν την 

απόλυτη ευθύνη (ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 2281, 27/10/2009,  άρθρο 4).   

Από το πρίσμα των παιδαγωγών ήταν παρόμοια η  σειροθέτηση των θεμάτων για τα οποία 

φάνηκε ότι ζητήθηκε η συνδρομή τους από τις Διευθύντριες/Προϊσταμένες και ήταν η εξής: 

συνεργασία με τους γονείς (80,7%), οργάνωση εκδηλώσεων (79,5%), θέματα λειτουργικά  

(69,9%), ωραρίου (67,5%), διδασκαλίας και μεθόδων (65,9%), συνεργασίας μεταξύ 

εργαζομένων (53%), κατανομής τμημάτων (48,2%) και τέλος, συνεργασίας με τον Δήμο 

(25,3%).  Είναι αναμενόμενο τα ζητήματα που προέκυπταν με τους γονείς οι 

Διευθύντριες/Προϊσταμένες να συμβουλεύονταν τους παιδαγωγούς, διότι οι τελευταίοι έρχονταν 

άμεσα και καθημερινά σε επαφή μαζί τους. Με αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώθηκε η Υ9 ότι η 

συμβολή των παιδαγωγών στις αποφάσεις του Παιδικού Σταθμού περιορίζονταν σε θέματα 

λειτουργικά, οργάνωσης εκδηλώσεων, επιλογής θεαμάτων και συνεργασίας με τους 

συναδέλφους. 
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Σχετικά με τα θέματα στα οποία οι παιδαγωγοί θα επιθυμούσαν να ζητείται η άποψή τους 

από την διευθύντρια/προϊστάμενη ήταν τα εξής κατά σειρά προτίμησης: θέματα συνεργασίας με 

γονείς  75,7%,  οργάνωσης εκδηλώσεων 72,2%,  κατανομής τμημάτων 70,3%, συνεργασίας 

μεταξύ των εργαζομένων 68,5%, μεθόδων διδασκαλίας-παιδαγωγικών χειρισμών 67,6%, 

ωραρίων  63,1%,  λειτουργικών θεμάτων 55,5%, θεμάτων συνεργασίας με τον Δήμο 35,1% και   

άλλων θεμάτων 2,7%.   

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές τα θέματα  που οι παιδαγωγοί θα 

επιθυμούσαν να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων στον Παιδικό Σταθμό ήταν παρόμοια με 

αυτά που ήδη τους δίδονταν ευκαιρίες να συμβάλλουν. Η σειρά προτίμησης των επιθυμιών δε 

διέφερε πολύ από την πραγματικότητα. Συγκεκριμένα τα  θέματα συνεργασίας και οργάνωσης 

εκδηλώσεων παρέμειναν πρώτα στη λίστα, τα θέματα περί μεθόδου διδασκαλίας  βρίσκονταν 

σταθερά στην 5
η
 θέση  και η συνεργασία με το Δήμο στην τελευταία. Διαφορές μεταξύ επιθυμίας 

και πραγματικότητας φάνηκε να υπάρχουν  στην κατανομή των τμημάτων και σε θέματα 

συνεργασίας εργαζομένων, όπου οι παιδαγωγοί θα προτιμούσαν να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή, 

ενώ φαίνεται ότι το ωράριο και τα λειτουργικά θέματα τους απασχολούσαν λιγότερο. Είναι 

ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι παιδαγωγοί δεν αναμιγνύονται, ούτε επιθυμούσαν τη συμμετοχή 

τους σε θέματα συνεργασίας με το Δήμο. Σε συνδυασμό με τις απαντήσεις στην ερώτηση 14 ότι 

η μεγάλη συμμετοχή μπορεί να αποβεί επιζήμια στην περίπτωση συνεργασίας με το Δήμο, όπως 

ανέφερε χαρακτηριστικά διευθύντρια Παιδικού Σταθμού.  Φαίνεται  ότι πρόκειται για πάγια 

τακτική των διευθυντριών/προϊσταμένων και των παιδαγωγών να διατηρούν αποστάσεις από την 

δημοτική ηγεσία. Έγινε  αντιληπτό ότι υπήρχε μια λεπτή ισορροπία σε σχέση με τη συνεργασία 

με τους εκάστοτε αιρετούς την οποία αναλάμβαναν κατά αποκλειστικότητα οι 

Διευθύντριες/Προϊσταμένες με τις ευλογίες των παιδαγωγών.    

 Όπως  φάνηκε και στην προηγούμενη ερώτηση Προϊστάμενες/διευθύντριες και 

παιδαγωγοί συμφωνούσαν ότι οι τελευταίοι καλούνταν να  συμβάλουν στις αποφάσεις του 

Παιδικού Σταθμού κυρίως σε λειτουργικά θέματα και λιγότερο σε θέματα κατανομής τμημάτων 

και επιλογής μεθόδων διδασκαλίας. Έκπληξη θα μπορούσε να προκαλέσει το γεγονός ότι οι 

παιδαγωγοί δεν είχαν τον πρώτο λόγο ούτε στις μεθόδους διδασκαλίας, ούτε στην επιλογή των 

τμημάτων που θα αναλάμβαναν. Όπως  ήδη έχει αναφερθεί οι περισσότεροι παιδαγωγοί του 

δείγματος ήταν νέοι και άπειροι και  γι αυτό το λόγο ίσως να δικαιολογείται η τάση 
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συγκεντρωτισμού από πλευράς διεύθυνσης (βλ. «κύκλο της ζωής» των Hersey & Blanchard 

(1988). Επίσης, οι διευθύντριες/προϊσταμένες  κατά κύριο λόγο είχαν μεγάλη θητεία ως 

παιδαγωγοί και σχετικά πρόσφατα είχαν αφήσει την τάξη για να  αναλάβουν θέση ευθύνης,  με 

αποτέλεσμα να χαίρουν σεβασμού και εκτίμησης από τους νεώτερους για τις ικανότητές τους ως 

παιδαγωγοί.    Εφόσον ένα μεγάλο ποσοστό (68%) των παιδαγωγών επιθυμούσε να έχει λόγο 

στις μεθόδους διδασκαλίας-παιδαγωγικούς χειρισμούς, στην κατανομή των τμημάτων, 

επιβεβαιώθηκε και η Υ8, που αναφερόταν στη προτίμηση των παιδαγωγών να συμμετέχουν στη  

λήψη αποφάσεων σε θέματα μεθόδων διδασκαλίας-παιδαγωγικών χειρισμών και κατανομής 

τμημάτων. 

Όσον αφορά αν υπήρχαν άλλα θέματα εκτός των προαναφερομένων για τα οποία οι 

Διευθύντριες/Προϊσταμένες ζητούσαν τη συμβολή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων το 

92,9% των Διευθυντριών/Προϊσταμένων και το 97,6% των παιδαγωγών έδωσαν αρνητική 

απάντηση.  

Αναφορικά με το αν οι Διευθύντριες/προϊσταμένες  λάμβαναν αποφάσεις από μόνες τους 

χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες χωρίς τη συνδρομή των παιδαγωγών, η έρευνα 

έδειξε ότι η πλειοψηφία των Διευθυντριών/προϊσταμένων (86,7%)  και των παιδαγωγών 

(80,97%) δήλωσε ότι οι Διευθύντριες/προϊσταμένες  δε θα αποφάσιζαν χωρίς τη συνδρομή των 

παιδαγωγών παρόλο που είχαν την αποκλειστική ευθύνη. Φαίνεται ότι για τις περισσότερες 

Διευθύντριες/προϊσταμένες  είχε μεγαλύτερη σημασία η συμμετοχικότητα παρά η λογοδοσία.  

Δεν ακολουθούσαν ένα ιεραρχικό, γραμμικό  μοντέλο, διότι μάλλον γνώριζαν ότι είναι 

υπερφίαλο και ουτοπιστικό να θεωρούν ότι είχαν υπό την κατοχή τους όλα τα δεδομένα για να 

λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις. Μια τέτοια τακτική  θα χαρακτηρίζονταν ως αυταρχική 

(Α1) κατά Vroom και Yetton (1973), που παρόλο η νομοθεσία τους επιβάλει τον διεκπεραιωτικό 

ρόλο του/της διαχειριστή/ριας του Παιδικού Σταθμού και οι εργαζόμενοι δεν διέθεταν την 

απαιτούμενη ωριμότητα,  οι έχουσες ευθύνη αποφάσιζαν για τον τρόπο άσκησης των 

καθηκόντων τους.  

Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση των ευκαιριών που προσέφεραν οι 

Προϊσταμένες/διευθύντριες στη συμβολή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων με το αν θα 

έπαιρνε η προϊστάμενη την απόφαση μόνη της χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες.   

Ειδικότερα, περισσότερο οι παιδαγωγοί, που δήλωσαν ότι ζητούνταν η συνδρομή τους από την 
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προϊστάμενη στη λήψη αποφάσεων, απάντησαν (86,3%) ότι δεν θα έπαιρνε η προϊστάμενη την 

απόφαση μόνη της έχοντας στην κατοχή της τις διαθέσιμες πληροφορίες.  

Σχετικά με το αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες  λάμβαναν τις αποφάσεις τους μετά από 

συζήτηση με τους παιδαγωγούς για την απόκτηση περισσοτέρων πληροφοριών και  την τελική  

τους απόφαση μπορεί να την μοιράζονταν μαζί τους, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

Διευθυντριών/προϊσταμένων   στην πλειοψηφία τους (86,7%) τάσσονταν υπέρ αυτού του τρόπου 

λήψης αποφάσεων. Όμως,  οι παιδαγωγοί φάνηκαν ότι κατά το ήμισυ  (50%) είχαν αντιληφθεί 

τέτοιο τρόπο διοίκησης.  Πρόκειται   για αυταρχική (Α2) στρατηγική σύμφωνα με Vroom και 

Yetton (1973), καθώς οι  Διευθύντριες/προϊσταμένες χρησιμοποιώντας ένα λιγότερο  αυταρχικό 

στυλ ηγεσίας,  διαβουλεύονταν με τις παιδαγωγούς  για την απόκτηση  περισσότερων  

πληροφοριών κι έπειτα  έπαιρναν οι ίδιες την  τελική απόφαση. Ίσως γι αυτό το λόγο 

δικαιολογείται και η χρήση της έκφρασης «(οι παιδαγωγοί)  να εκτελέσουν τις αποφάσεις» που 

δόθηκαν από δύο προϊσταμένες σε προηγούμενες απαντήσεις (βλ. 124).   Σύμφωνα με 

αποτελέσματα άλλων ερευνών  αποδείχθηκε ότι  οι εκπαιδευτικοί όταν αντιλαμβάνονται ότι 

απλά τους ζητείται η απόψή τους,  αλλά η διοίκηση θα λάβει την  τελική απόφαση, είναι 

λιγότερο πρόθυμοι να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων (Luthans, 2005 in Olorunsola & 

Olayemi 2011)  και μάλιστα διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να αισθανθούν και  

χειραγώγηση όταν αναγκάζονται να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς 

καμία εγγύηση ότι οι ιδέες τους θα εισακουστούν (Court, 2003, οπ. αναφ. Kocolowski, 2010).  

Όσον αφορά  αν οι Διευθύντριες/προϊσταμένες που   συμβουλεύονταν και ζητούσαν τη 

γνώμη των παιδαγωγών,  στο τέλος έπαιρναν οι ίδιες τις αποφάσεις, το 39,1% απάντησε θετικά. 

Πρόκειται για συνδυασμό της τακτικής Συμβουλευτικής (C1)  και  (C2) κατά Vroom και Yetton 

(1973), καθώς οι Διευθύντριες/προϊσταμένες χρησιμοποιώντας συμβουλευτικό ύφος  

συζητούσαν  με τους παιδαγωγούς, ζητούσαν τη γνώμη τους και τις προτάσεις τους, αλλά τελικά 

εκείνες έπαιρναν τις αποφάσεις. 

Διαπιστώθηκε διαφοροποίηση του αριθμού συγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν 

κατά το τρέχον σχολικό έτος με το αν η Προϊστάμενη/διευθύντρια συμβουλεύονταν τους 

παιδαγωγούς και ζητούσε τη γνώμη τους, ενώ θα έπαιρνε μόνη της  την απόφαση. Συγκεκριμένα 

όλοι οι παιδαγωγοί που δήλωσαν ότι δεν πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις κατά το τρέχον 
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σχολικό έτος, απάντησαν ότι  η προϊστάμενη δεν συζητούσε μαζί τους για την απόκτηση 

περισσοτέρων πληροφοριών. 

Σε ότι αφορά αν οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες  λειτουργούσαν απλά υποστηρικτικά για 

να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι παιδαγωγοί συμφωνούσαν με την  ειλημμένη απόφαση, οι 

απαντήσεις των ερωτηθέντων διευθυντριών/προϊσταμένων και παιδαγωγών στην πλειοψηφία 

τους (93,3% και 98,2% αντίστοιχα) ήταν αρνητικές. Ως εκ τούτου δε ακολουθούνταν η 

Συνεργατική (G2) τακτική (Vroom και Yetton,  1973), διότι δεν αποφάσιζε η ομάδα των 

παιδαγωγών και οι Διευθύντριες/προϊσταμένες  δεν είχαν τον ρόλο συντονιστή και καθοδηγητή 

σύμφωνα με το δημοκρατικό – εξουσιοδοτικό πρότυπο. Ίσως λόγω έλλειψης διοικητικής 

εκπαίδευσης των Διευθυντριών/προϊσταμένων δεν μπορούσαν να έχουν έναν  κοινό  στόχο, ένα 

κοινό όραμα, το οποίο όλοι θα ακολουθούσαν  πρόθυμα και ηθελημένα. Επίσης, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη για άλλη μια φορά ότι οι παιδαγωγοί δεν  διέθεταν την  ωριμότητα, την 

εκπαίδευση και την εμπειρία που απαιτείται για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός τέτοιου 

στυλ διοίκησης.  

Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει με τις απαντήσεις των Διευθυντριών/προϊσταμένων και 

παιδαγωγών ότι η μεγάλη συμμετοχή μπορεί να αποβεί επιζήμια, γι΄αυτό το λόγο πιθανόν 

γίνονταν προσπάθεια εύρεσης μιας ισορροπίας μεταξύ της πλήρους δημοκρατίας και του 

αυταρχισμού. 

Όσον αφορά  αν πίστευαν ότι ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονταν οι αποφάσεις στον 

Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του, οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων Διευθυντριών/προϊσταμένων ήταν θετικές σε ποσοστό 92,9%, ενώ των 

παιδαγωγών σε ποσοστό 66,8%. Αυτό ίσως να σημαίνει ότι οι Διευθύντριες/προϊσταμένες δεν 

επιθυμούσαν αλλαγές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, διότι όπως διαπιστώθηκε από τις 

προηγούμενες ερωτήσεις φάνηκε ότι είχαν κάποιες δημοκρατικές νόρμες  συμπερίληψης των 

παιδαγωγών στις αποφάσεις τους, αν και μια μεγάλη μερίδα παιδαγωγών (43,2%) δεν ήταν 

ικανοποιημένοι, όπως αντίστοιχα και οι εκπαιδευτικοί άλλων βαθμίδων (Σαΐτης, 2001 ∙ 

Κουσουλός κ.α., 2004). 

Σχετικά με τους παράγοντες που οι Διευθύντριες/προϊσταμένες θεωρούσαν ότι 

συντελούσαν στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Παιδικού Σταθμού 
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συμπεριελάμβαναν κατά σειρά σημαντικότητας την ύπαρξη συνεργασίας και καλής επικοινωνίας 

μεταξύ παιδαγωγών και μαζί τους 78,6%, την ανταλλαγή απόψεων - συμμετοχής των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων 78,6%, την υπευθυνότητα των παιδαγωγών  57,1%, το 

δημοκρατικό τρόπο επίλυσης των προβλημάτων 50%, το στυλ ηγεσίας ή τις ικανότητες τους 

42,9%, τη σταθερότητα του προσωπικού  35,7%,  τον μικρό αριθμό των παιδαγωγών 35,7% και  

σε κάποιον άλλο παράγοντα εκτός των προαναφερθέντων 0%.  

Όσον αφορά τους παράγοντες που συντελούσαν στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του Παιδικού Σταθμού κατά τη γνώμη των παιδαγωγών ήταν: η  ύπαρξη συνεργασίας 

και καλής επικοινωνίας μεταξύ τους και με τις προϊσταμένες τους 84,4%, η υπευθυνότητα τους 

71,4%, η ανταλλαγή απόψεων - συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων 63,6%, ο δημοκρατικός 

τρόπος επίλυσης των προβλημάτων 57,1%,  το στυλ ηγεσίας ή ικανότητες της προϊσταμένης 

35,1%, η σταθερότητα του προσωπικού 32,5%, ο μικρός αριθμός των παιδαγωγών 13% και  

άλλος λόγος εκτός των προαναφερθέντων 0%.  

Και οι δύο πλευρές έθεσαν σαν σημαντικό πρώτο παράγοντα ομαλής και αποτελεσματικής 

λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού την ύπαρξη συνεργασίας και καλής επικοινωνίας μεταξύ 

παιδαγωγών και προϊσταμένων (84,4% και 78,6% αντίστοιχα), που αποτελεί «την κόλλα που 

κρατά ενωμένο έναν οργανισμό» (Durbin, 1998, όπως αναφ, σε Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Η  

επικοινωνία από τη μια πλευρά καθιστά αποτελεσματική τη διοίκηση, διότι συγκεντρώνει τις 

απαραίτητες πληροφορίες, ελαχιστοποιεί τις παρανοήσεις και αναπτύσσει καλές σχέσεις και 

ομαδικό πνεύμα   (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Από την άλλη το πνεύμα συνεργασίας είναι ένα από 

τα επιτεύγματα του αποτελεσματικού διευθυντή και αποτελεί κίνητρο για τους παιδαγωγούς. Τα 

ευρήματα αυτά συμφωνούν και με τα αποτελέσματα των ερευνών των Σαΐτη (2001), Τζιρούδη 

(2008), Παπαευαγγέλου (2013). 

 Ως δεύτερο παράγοντα αποτελεσματικής λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού  οι μεν 

Διευθύντριες/Προϊσταμένες θεώρησαν την ανταλλαγή απόψεων - συμμετοχής των παιδαγωγών 

στη λήψη αποφάσεων (78,6%), οι δε παιδαγωγοί την υπευθυνότητά τους (71,4%). Το γεγονός 

ότι η υπευθυνότητα δε θεωρείται ο σημαντικότερος παράγοντας που συντελεί στην ομαλή 

λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων έχει προκύψει και από άλλες έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Σαΐτης, 2001 ∙ Καλαβρός, 2007).  Παρόλα αυτά με το 
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υψηλό ποσοστό 71,4% των  παιδαγωγών και το 57,1% των Διευθυντριών/προϊσταμένων 

επιβεβαιώθηκε η Υ10 ότι η  ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των Παιδικών Σταθμών 

αποδίδεται στην ύπαρξη καλής συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων και υπευθυνότητας των 

παιδαγωγών και του/της προϊσταμένου. 

Τρίτο κατά σειρά στοιχείο που ευνοούσε τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών   

θεωρήθηκε  η  ανταλλαγή απόψεων - συμμετοχής των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων (78,6% 

για τις Διευθύντριες/προϊσταμένες και 63,6% για τις παιδαγωγούς).  Ακολούθησε  ο 

δημοκρατικός τρόπος επίλυσης των προβλημάτων (50% για τις Διευθύντριες/Προϊσταμένες και 

για τις παιδαγωγούς 57,1%)  για να τον διαδεχτεί το στυλ ηγεσίας ή ικανότητες της προϊσταμένης 

(42,9% για τις Διευθύντριες/Προϊσταμένες και για τις παιδαγωγούς 35,1%). Το γεγονός ότι δεν 

αξιοδοτούνταν το στυλ ηγεσίας, ίσως να οφείλεται στην έλλειψη διοικητικής κατάρτισης τόσο 

των Διευθυντριών/Προϊσταμένων όσο και των παιδαγωγών, όπως φάνηκε από τις απαντήσεις 

τους στην ενότητα των δημογραφικών στοιχείων.   

Στη συνέχεια της ακολουθίας των ευνοϊκών παραγόντων για ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του Παιδικού Σταθμού ήταν   η σταθερότητα του προσωπικού (35,7% για τις 

Διευθύντριες/Προϊσταμένες και για τις παιδαγωγούς 32,5%), ο μικρός αριθμός των παιδαγωγών 

(35,7% για τις Διευθύντριες/Προϊσταμένες και για τις παιδαγωγούς 13%) και   άλλος λόγος 

εκτός των προαναφερθέντων 0% και για τους δύο. 

Αναφορικά με τους παράγοντες οι Διευθύντριες/προϊσταμένες  θεωρούσαν ότι 

παρακώλυαν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Παιδικού Σταθμού  κατά σειρά 

σημαντικότητας αναφέρθηκαν:  ο περιορισμένος αριθμός συγκεντρώσεων προσωπικού 75%,   οι 

συνεχείς μετακινήσεις του παιδαγωγικού προσωπικού 62,5%,  η αυξημένη λογοδοσία της 

προϊσταμένης και η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου  50% αντίστοιχα, η διαφορετική κατάρτιση 

των παιδαγωγών 25%, ο μεγάλος αριθμός των παιδαγωγών στον Παιδικό Σταθμό 12,5%,  η 

έλλειψη συνεργασίας των παιδαγωγών μεταξύ τους 0%, όπως επίσης στο ίδιο ποσοστό άλλος 

λόγος διαφορετικός από τους προηγούμενους (0%). 

Όσον αφορά τους παράγοντες που δεν συντελούσαν στην ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία του Παιδικού Σταθμού κατά τη γνώμη των παιδαγωγών ήταν: οι συνεχείς 

μετακινήσεις του παιδαγωγικού προσωπικού 76,3%, ο περιορισμένος αριθμός συγκεντρώσεων 
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του προσωπικού 50%,  η έλλειψη συνεργασίας των παιδαγωγών μεταξύ τους 39,5%,  η  

αυξημένη λογοδοσία του/της προϊσταμένου/ης  31,6%, η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου 21,1%, 

ο μεγάλος αριθμός των παιδαγωγών στον Παιδικό Σταθμό 10,5%, η διαφορετική κατάρτιση των 

παιδαγωγών  5,3% και άλλος λόγος διαφορετικός από τους προαναφερθέντες 0%.   

Είναι προφανές ότι Διευθύντριες/προϊσταμένες και παιδαγωγοί είχαν συνειδητοποιήσει ότι 

ο παράγοντας σταθερότητας προσωπικού και η έλλειψη συγκεντρώσεων αποτελούσαν τους 

κύριους λόγους δυσλειτουργίας των Παιδικών Σταθμών. Είναι γεγονός ότι η κινητικότητα του 

προσωπικού είτε για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών είτε λόγω προσωπικών επιλογών είτε 

λόγω λήξης συμβάσεων είτε για πειθαρχικούς λόγους aaa, Σαΐτης 2005, Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

Ανάλογα ήταν και τα ευρήματα και άλλων ερευνών στην Α΄βάθμια και Β΄βάθμια Εκπαίδευση 

(Σαΐτης, 2001 ∙ Καλαβρός, κ.α., 2007 ∙ Τζιρούδη, 2008).  

Στις επόμενες θέσεις των αιτιών που δημιουργούσαν θέματα στη λειτουργία των 

Παιδικών Σταθμών φαίνεται ότι τόσο οι Διευθύντριες/Προϊσταμένες όσο και οι παιδαγωγοί 

αναφέρονταν ο καθένας στο δικό του μερίδιο ευθύνης. Οι μεν  Διευθύντριες/Προϊσταμένες 

θεώρησαν ότι η λογοδοσία και η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου δυσχεραίνει την κατάσταση, 

ενώ οι Παιδαγωγοί τόνισαν την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ τους. Το εύρημα αυτό θα 

μπορούσε να ερμηνευθεί ως πολύ ελπιδοφόρο, αφού και οι δύο πλευρές θεωρούσαν ότι είχαν 

μερίδιο ευθύνης των κακώς κειμένων.  

Όσον αφορά τον παράγοντα  λογοδοσία της προϊσταμένης και έλλειψη νομοθετικού 

πλαισίου οι παιδαγωγοί το τοποθέτησαν στην επόμενη θέση της σειράς υπαιτιότητας κακής 

λειτουργίας. Πράγματι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο επικεφαλής του Παιδικού 

Σταθμού είναι κατά κύριο λόγο, ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του και λογοδοτεί αποκλειστικά, 

διότι δεν γίνεται καμία αναφορά για σύγκλιση συνεδριάσεων προκειμένου να συναποφασιστούν 

οι δράσεις επίλυσης των θεμάτων που προκύπτουν. Ωστόσο,  σε ένα συγκεντρωτικό ιεραρχικό 

σύστημα όπως το ελληνικό, ο/η Υπεύθυνος/η του Παιδικού Σταθμού (ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 2281, 

27/10/2009,  άρθρο 4)  έχει αποκλειστικά εκτελεστικές αρμοδιότητες,  ο ρόλος του/της είναι 

διεκπεραιωτικός και απαιτείται από μέρους του/της υποταγή. Τόσο οι 

Διευθύντριες/προϊσταμένες όσο και οι παιδαγωγοί αναγνώριζαν τα προβλήματα που 

πυροδοτούνταν λόγω του προαναφερόμενου νομικού καθεστώτος, όπως ήδη έχει σημειωθεί και 
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από τις μελέτες των Φωτεινός (2006) και Κλειδαρά (2008). Επιβεβαιώθηκε η  Υ11 ότι ο τρόπος 

με τον οποίο  λαμβάνονταν  οι αποφάσεις συντελούσε «λίγο» ή «καθόλου» στην ομαλή του 

λειτουργία, λόγω του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του δημόσιου τομέα (έλλειψη νομοθετικού 

πλαισίου για συμμετοχική διοίκηση και αυξημένη λογοδοσία του/της προϊσταμένου/ης).  

Σχετικά με την υλοποίηση των αποφάσεις που λαμβάνονταν, η συντριπτική πλειοψηφία 

των Διευθυντριών /Προϊσταμένων  93,3% και των παιδαγωγών 81,4% απάντησε ότι οι 

ειλημμένες αποφάσεις εφαρμόζονταν. Ανάλογα ευρήματα έδωσαν και η έρευνα Μπουνιά, 

(2010). Το υψηλό αυτό ποσοστό είναι ενθαρρυντικό για τη δέσμευση που επεδείκνυαν   οι 

παιδαγωγοί στην εργασία τους. Επίσης, αποδεδείχθηκε ότι οι διευθύντριες/προϊσταμένες 

λάμβαναν σοβαρά υπόψη τους τις απόψεις των παιδαγωγών γι΄ αυτό υπήρχε και η ανάλογη 

δέσμευση.  Περίπτωση μη υλοποίησης  παρουσιάστηκε από μια προϊσταμένη νέα στα 

διευθυντικά καθήκοντα η  οποία αποκάλυψε  ότι «οι αποφάσεις δεν  υλοποιούνται όταν  υπάρχει 

χρονοτριβή από μέρους της διοίκησης» θέτoντας  για άλλη μια φορά το θέμα του 

συγκεντρωτισμού και της γραφειοκρατίας της κεντρικής διοίκησης.  

Αναφορικά με το αν επιβάλλονταν κυρώσεις σε  περίπτωση  μη υλοποίησης των 

αποφάσεων που λαμβάνονταν,  δεν καταγράφηκαν απαντήσεις από πλευράς Διευθυντριών 

/προϊσταμένων, ενώ το 61,9% των παιδαγωγών δήλωσε ότι δεν υπήρχαν κυρώσεις.  Το εύρημα 

αυτό ίσως να μπορούσε να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι το φαινόμενο της μη εφαρμογής των 

αποφάσεων, όπως φάνηκε από τις απαντήσεις των παιδαγωγών στην ερώτηση 25, δεν λάμβανε 

χώρα συχνά. Μία άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι στις θέσεις των Διευθυντριών 

/προϊσταμένων γίνεται εκχώρηση ευθύνης χωρίς εξουσία, με νομοθετικά κενά και ασάφειες 

(Σαΐτης, 2012), άρα και  αδυναμία των Διευθυντριών /προϊσταμένων για εφαρμογή ελέγχου 

υλοποίησης  αποφάσεων και  απόδοσης ευθυνών. 

 

7.  Προτάσεις για συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων στον Παιδικό σταθμό
 
  

Όσον αφορά τις προτάσεις των Διευθυντριών/ προϊσταμένων για την ενδυνάμωση  της 

συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων καταγράφηκαν τα εξής: η επιμόρφωση 

παιδαγωγών και προϊσταμένων σε θέματα Διοίκησης 83,3%, η παραχώρηση περισσότερης 
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εξουσίας στους Παιδικούς Σταθμούς για την ανάληψη πρωτοβουλιών 75%, η καθιέρωση 

κινήτρων ηθικών και υλικών στους παιδαγωγούς για συμμετοχή σε συγκεντρώσεις προσωπικού 

εκτός ωραρίου 50% και   η ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου 33,3%. 

Αναφορικά με τις προτάσεις των παιδαγωγών για την ενδυνάμωση τους στη λήψη 

αποφάσεων αναφέρθηκαν: η επιμόρφωση παιδαγωγών και προϊσταμένων σε θέματα Διοίκησης 

69,6%, η  καθιέρωση κινήτρων ηθικών και υλικών στους παιδαγωγούς για να συμμετέχουν σε 

συγκεντρώσεις προσωπικού εκτός ωραρίου 60,7%, η παραχώρηση περισσότερης εξουσίας στους 

Παιδικούς Σταθμούς για την ανάληψη πρωτοβουλιών 42% και   η  ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου 

29,5%.  

Σχετικά με τις προτάσεις των Διευθυντριών/ προϊσταμένων και των παιδαγωγών για την 

ενδυνάμωση των τελευταίων στη λήψη αποφάσεων υπήρχε σύμπνοια όσον αφορά την ανάγκη 

για επιμόρφωση αμφοτέρων  σε θέματα Διοίκησης (83,3% των Διευθυντριών/ προϊσταμένων και 

69,6% των Παιδαγωγών). Οι Διευθύντριες/προϊσταμένες αναγνωρίζοντας ότι έργο της 

διεύθυνσης είναι απαιτητικό και προϋποθέτει γνώσεις, δεξιότητες και κατάλληλη προετοιμασία, 

ζήτησαν συνεχή επιμορφωτική στήριξη.  Ήταν γνώστες της ελλιπούς κατάρτισης τους, καθώς 

από παιδαγωγοί της προηγούμενης ημέρας έγιναν διευθύντριες/προϊσταμένες  της επόμενης 

(Χατζηπαναγιώτου, 2003β). Οι   παιδαγωγοί επίσης,  έδωσαν προβάδισμα στη διοικητική 

κατάρτιση, διότι πλέον αντιλαμβάνονταν ότι ο ρόλος τους δεν περιορίζονταν μόνο στο 

εκπαιδευτικό τους έργο, αλλά και στη διοίκηση.  

Στον επόμενο κατά σειρά παράγοντα οι απαντήσεις τους διαφοροποιούνταν. Οι  μεν 

Διευθύντριες/Προϊσταμένες πίστευαν στην παραχώρηση περισσότερης εξουσίας στους 

Παιδικούς Σταθμούς για την ανάληψη πρωτοβουλιών σε ποσοστό 75%  αποδεικνύοντας για άλλη 

μια φορά  την ανυπαρξία διοικητικής αποκέντρωσης στο χώρο της προσχολικής αγωγής.  Οι  δε 

παιδαγωγοί έθεσαν ως δεύτερη πρόταση την   καθιέρωση κινήτρων ηθικών και υλικών για τη 

συμμετοχή τους σε συγκεντρώσεις προσωπικού εκτός ωραρίου σε ποσοστό 60,7%, ενώ οι 

Διευθύντριες/Προϊσταμένες σε ποσοστό 50%. Γενικά έχει αποδειχθεί ότι η καθιέρωση κινήτρων 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα παρακίνησης για καλύτερη απόδοση (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Τα 

κίνητρα αυτά θα μπορούσαν να είναι: καλύτερες συνθήκες εργασίας, δυνατότητα καριέρας, 

αναβάθμιση κοινωνικού status και υψηλότερες αμοιβές (Χατζηπαναγιώτου, 2003). Θέμα 
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κινήτρων είχε τεθεί και από τους εκπαιδευτικούς που είχαν λάβει μέρος στην έρευνα Σαΐτη, 

(2001). 

Στις τελευταίες θέσεις και για τις δύο πλευρές βρέθηκε  η  ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου 

(Διευθύντριες/προϊσταμένες 33,3%  και παιδαγωγοί 29,5%) και  στην τελευταία θέση η έλλειψη 

κάποιας άλλης πρότασης εκτός των προαναφερόμενων (0%) για την ενδυνάμωση των 

παιδαγωγών στις συμμετοχικές αποφάσεις και για τα δύο μέρη. Οι προτάσεις τους, όπως 

ταξινομήθηκαν κατά σειρά προτίμησης φάνηκε ότι είχαν μία προοπτική από τις πιο 

βραχυπρόθεσμες στις πιο μακροπρόθεσμες, από τις άμεσα υλοποιήσιμες με προσωπική 

προσπάθεια σε τοπικό επίπεδο προς εκείνες που  χρειάζονται συλλογικές κινήσεις.  

Έχοντας ολοκληρώσει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι τόσο οι 

διευθύντριες/προϊσταμένες όσο και οι παιδαγωγοί έχουν ευαισθητοποιηθεί εκατέρωθεν για την 

ανάγκη συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  Οι  δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Ν. 

Αττικής, παρόλο που ο οργανισμός λειτουργίας τους  συνεχίζει να είναι συγκεντρωτικός και  

ιεραρχικός, με την πλειοψηφία των αποφάσεων να  λαμβάνονται  από την κεντρική διοίκηση 

των Υπουργείων, υπήρξαν ενδείξεις ότι η συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων υιοθετούνταν 

όλο και περισσότερο. Η ανάγκη για ενδυνάμωση των παιδαγωγών για να συμμετέχουν πιο 

ενεργά και η επιμόρφωση των Διευθυντριών/προϊσταμένων για τη διαχείριση της 

συμμετοχικότητας είναι αδιαμφισβήτητη.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Περίληψη 

Στο παρόν κεφάλαιο λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση και την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ακολουθεί η 

παρουσίαση των τελικών συμπερασμάτων  σχετικά με τη συμμετοχικότητα των παιδαγωγών στη 

λήψη αποφάσεων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Ν. Αττικής. Τέλος, με άξονα τα 

τελικά συμπεράσματα της μελέτης αυτής γίνονται προτάσεις με στόχο την ενδυνάμωση της 

φωνής των παιδαγωγών και κατ΄επέκταση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του 

Παιδικού Σταθμού ως διοικητική μονάδα.  

2. Συμπεράσματα 

Έχοντας  ολοκληρώσει την ερμηνευτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσης 

έρευνας σε αυτή την ενότητα γίνεται μια σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων.  Η  

συμμετοχική διοίκηση  ως  ο πιο κατάλληλος  τρόπος διοίκησης των σχολικών μονάδων, 

επειδή συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητά τους, βασίζεται στη 

λήψη συλλογικών  αποφάσεων.  Η έρευνα είχε ως στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων και των 

εκτιμήσεων των Διευθυντριών/προϊσταμένων και των παιδαγωγών για τη λήψη συμμετοχικών 

αποφάσεων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Αττικής. Η  καταγραφή στοιχείων 

συμμετοχικότητας των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων ήταν το βασικό σημείο αναφοράς 

γύρω από το οποίο ανέπτυξαν τις απόψεις τους οι ερωτηθέντες στα γραπτά ερωτηματολόγια και 

στις ημιδομημένες συνεντεύξεις. Από τη συνολική θεώρηση των επιμέρους ευρημάτων 

διατυπώνονται οι εξής κατά περίπτωση διαπιστώσεις: 

Εκθέτοντας συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας εκτιμάται ότι η συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων στα θέματα διοίκησης  του Παιδικού Σταθμού κρίθηκε 

απαραίτητη από όλους τους συμμετέχοντες της έρευνας. Οι Διευθύντριες/προϊσταμένες είχαν 

συνειδητοποιήσει ότι δεν κατείχαν όλες τις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνταν για το 

έργο τους και είχαν ανάγκη από την ετερογένεια των παιδαγωγών και την ποικιλομορφία των 
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απόψεών τους για αποφάσεις με ακρίβεια, συνυπευθυνότητα και προθυμία εφαρμογής. Οι 

παιδαγωγοί από τη δική τους πλευρά είχαν αντιληφθεί ότι το επάγγελμά τους δεν περιορίζονταν 

μόνο στο κομμάτι της αγωγής και της φροντίδας, αλλά και της διοίκησης.  

Αμφότεροι είχαν συνειδητοποιήσει ότι οι ευκαιρίες συμμετοχής των παιδαγωγών στη  

λήψη αποφάσεων δεν ήταν μόνο ηθική υποχρέωση σε σύμπνοια με τα δημοκρατικά ιδεώδη, 

αλλά  μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, του ενθουσιασμού και της 

ικανοποίησής από το επάγγελμά. Με αυτόν τον τρόπο γίνονταν αντιληπτοί οι προβληματισμοί  

τους,  τα ενδιαφέροντα τους,  εισακούονταν και αναγνωρίζονταν η συμβολή τους, ενώ 

ταυτόχρονα καλύπτονταν οι ψυχολογικές τους ανάγκες  ως εργαζόμενοι  για συντροφικότητα, 

δύναμη και αυτοεκτίμηση και  αλληλοβοήθεια. Διαπιστώθηκε μάλιστα διαφοροποίηση  στα 

χρόνια υπηρεσίας στον συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό (τη στιγμή της έρευνας)  και στην 

ικανοποίηση των παιδαγωγών από το επάγγελμα λόγω της συμμετοχής τους στη λήψη 

αποφάσεων. Η σταθερότητα του παιδαγωγικού προσωπικού δρούσε θετικά  στην ανάπτυξη ενός 

σταθερού δικτύου συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης και συμμετοχικότητας.  

Επιπροσθέτως,  από τα ερευνητικά δεδομένα προέκυψε ότι η σταθερότητα του 

προσωπικού δεν ήταν η μόνη προϋπόθεση για την παροχή ευκαιριών συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων, αλλά και η ηλικία των παιδαγωγών. Όσο μεγαλύτεροι τόσο περισσότερες ευκαιρίες 

συμμετοχής είχαν προφανώς λόγω της πολυετούς εμπειρίας, της αφοσίωσης και της 

μακροχρόνιας συνεργασίας τους.   Βέβαια, ο βαθμός συμμετοχικότητας εξαρτάται και  από τις 

γνώσεις, το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη μεταξύ παιδαγωγών και προϊσταμένων.   

Τόσο  η μεγάλη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων όσο και η μικρή θεωρήθηκαν εξίσου 

επιζήμιες. Η  μεγάλη συμμετοχή μπορεί να φέρει πληθώρα  προτάσεων, αντικρουόμενων και η 

επιλογή να είναι δύσκολη.  Η μικρή συμμετοχή μπορεί να οδηγήσει σε μονομέρεια αποφάσεων,  

έλλειψη πλουραλισμού, δημιουργικότητας, πρωτοτυπίας και εναλλακτικών λύσεων και οι 

Διευθύντριες/προϊσταμένες να κατηγορηθούν για υπερφίαλο συγκεντρωτισμό.   

Ο  τρόπος με τον οποίο λαμβάνονταν οι αποφάσεις στον Παιδικό Σταθμό συντελούσε στην 

ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του,  λόγω ύπαρξης συνεργασίας και καλής επικοινωνίας 

μεταξύ  τους.  Όμως, δεν αξιοδοτούνταν το στυλ ηγεσίας εξαιτίας της έλλειψης διοικητικής 

κατάρτισης τόσο των Διευθυντριών/Προϊσταμένων όσο και των παιδαγωγών.  Βέβαια 
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καταγράφηκαν και παράγοντες που  παρακώλυαν την εύρυθμη λειτουργία του Παιδικού 

Σταθμού, όπως  ήταν ο περιορισμένος αριθμός συγκεντρώσεων προσωπικού και   οι συνεχείς 

μετακινήσεις του παιδαγωγικού προσωπικού, διότι  δυσχέραινε το έργο της οργάνωσης και 

διοίκησής του.   

Η  πλειοψηφία των Διευθυντριών/Προϊσταμένων  αποφάσιζαν μετά από συζήτηση με τους 

παιδαγωγούς για την απόκτηση περισσοτέρων πληροφοριών και την τελική  τους απόφαση 

μπορεί να την μοιραζόντουσαν μαζί τους (αυταρχική Α2 στρατηγική).  Υπήρχε και ένα ποσοστό 

Συμβουλευτικής τακτικής (C1) που οι Διευθύντριες/προϊσταμένες χρησιμοποιώντας 

συμβουλευτικό ύφος  συζητούσαν  με τους παιδαγωγούς, ζητούσαν τη γνώμη τους και τις 

προτάσεις τους, αλλά τελικά εκείνες έπαιρναν τις αποφάσεις. Οι δύο αυτοί τρόποι ήταν 

αποκυήματα του συγκεντρωτισμού, της αποκλειστικής λογοδοσίας που βαραίνει τους ώμους των 

Διευθυντριών/προϊσταμένων και βέβαια της έλλειψης διοικητικής εκπαίδευσης. 

Τέλος, η έρευνα ανέδειξε  ως τον σημαντικότερο παράγοντα ενδυνάμωσης  της συμμετοχή 

των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων  την επιμόρφωση παιδαγωγών και προϊσταμένων σε 

θέματα Διοίκησης, την παραχώρηση περισσότερης εξουσίας στους Παιδικούς Σταθμούς για την 

ανάληψη πρωτοβουλιών και την καθιέρωση κινήτρων.  

Με βάση τα ερευνητικά ευρήματα που προηγήθηκαν, επαληθεύτηκαν όλες οι επιμέρους 

ερευνητικές υποθέσεις. Ακόμη η πρόσθετη ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι:  

 Η ηγεσία και η στελέχωση των Παιδικών Σταθμών του Ν. Αττικής ήταν γυναίκες 

και οι περισσότερες έγγαμες.  Οι διευθύντριες/προϊσταμένες ως επί το πλείστον  είχαν μόνο το 

βασικό πτυχίο διορισμού Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης κυρίως από τα TEI και λιγότερες απόφοιτοι 

ΑΕΙ και οι δύο χωρίς εκπαίδευση στη διοίκηση.  

 Οι παιδαγωγοί προέρχονταν κυρίως  από εκπαιδεύσεις λυκειακής ή μεταλυκιακής 

κατάρτισης, χωρίς μεταπτυχιακά και με συμβάσεις  ορισμένου χρόνου. Το Βασικό Πτυχίο των 

παιδαγωγών φάνηκε να σχετίζεται με την επιθυμία τους για συμβολή στις αποφάσεις του 

Παιδικού Σταθμού με τους αποφοίτους των ΤΕΙ και ΑΕΙ να επιζητούν τη συμμετοχή τους στη 

λήψη αποφάσεων. 

Λόγω της έλλειψης νομοθετικού πλαισίου οι συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν 

ήταν κατά μέσο όρο 0-2, οι οποίες κατά γενική ομολογία δεν επαρκούσαν για τη διευθέτηση των 
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θεμάτων που προέκυπταν. Διαπιστώθηκε διαφοροποίηση του αριθμού συγκεντρώσεων και του 

ηγετικού στυλ αποφάσεων, ώστε στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις 

κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι προϊστάμενες δεν συζητούσαν με τους παιδαγωγούς για την 

απόκτηση περισσοτέρων πληροφοριών. Το γεγονός των βαρδιών και ότι οι συνεδριάσεις 

θεωρούνταν δύσκολες, απαιτητικές, χρονοβόρες καταδεικνύει ότι δεν θα είναι από τα θέματα 

που οι εργαζόμενοι και τα στελέχη των παιδικών Σταθμών θα  αγωνιστούν να θεσπίσουν.  

 Οι μεν Διευθύντριες/προϊσταμένες ζητούσαν τη συμβολής των παιδαγωγών κατά 

τη διαδικασία της λήψη αποφάσεων  σε θέματα  λειτουργικά  συνεργασίας με γονείς, οργάνωσης 

εκδηλώσεων, επιλογής θεαμάτων και συνεργασίας με τους συναδέλφους.  Οι παιδαγωγοί ήταν 

ευχαριστημένοι με την προσφορά τους στην προαναφερόμενη θεματολογία, όμως επιζητούσαν 

τη συνδρομή τους και σε θέματα συνεργασίας εργαζομένων, αλλά κυρίως στις μεθόδους 

διδασκαλίας και στην επιλογή των τμημάτων. Φάνηκε  ότι τα θέματα που είχαν άμεσο αντίκτυπο 

με την εικόνα του Παιδικού Σταθμού προς τα έξω επιλύονταν με συμμετοχικό τρόπο, ενώ όσα 

αφορούσαν την εσωτερική του λειτουργία τα επωμίζονταν τα στελέχη, διότι είχαν την απόλυτη 

ευθύνη.  

 Οι  ειλημμένες αποφάσεις εφαρμόζονταν αν και δεν επιβάλλονταν κυρώσεις σε  

περίπτωση  μη υλοποίησης των αποφάσεων. Αυτό συνέβαινε από τη μια μεριά λόγω της 

νομοθετικής ασάφειας και από την άλλη λόγω της αδυναμίας των Διευθυντριών /προϊσταμένων 

για εφαρμογή ελέγχου υλοποίησης των αποφάσεων και  απόδοσης ευθυνών εξαιτίας της 

έλλειψης διοικητικής κατάρτισης. 

 Τόσο οι Διευθύντριες/προϊσταμένες όσο και οι παιδαγωγοί αναγνώριζαν τα 

προβλήματα που πυροδοτούνταν λόγω του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του δημόσιου τομέα 

(έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για συμμετοχική διοίκηση και αυξημένη λογοδοσία του/της 

προϊσταμένου/ης). 

Εν κατακλείδι η συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων στους δημοτικούς Παιδικούς 

Σταθμούς του Ν. Αττικής βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο, αν λάβει κανείς υπόψη το 

καθετοποιημένο ελληνικό διοικητικό σύστημα, την έλλειψη κατάλληλης νομοθεσίας και της 

μονοπρόσωπης λογοδοσίας. Σε ένα περιβάλλον οικονομικής δυσπραγίας με διευθυντικά στελέχη 

χωρίς περεταίρω εκπαίδευση εκτός του βασικού πτυχίου και χωρίς επιμόρφωση στη διοίκηση, 

με παιδαγωγούς ορισμένου χρόνου  λυκειακής ή μεταλυκειακής παιδείας, οι Παιδικοί Σταθμοί 
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λειτουργούν ομαλά λόγω της αφοσίωσης των εργαζομένων.  Όμως,  αυτό δεν είναι αρκετό. Έχει 

ήδη τονιστεί ότι η χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες ενέχουν κινδύνους για την ανάπτυξη των 

παιδιών. Επομένως, χρειάζεται να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις  από την πολιτεία για τη 

βελτίωση και την προαγωγή της ποιότητας σε υψηλά επίπεδα ακολουθώντας τα πορίσματα της 

σύγχρονης διοικητικής επιστήμης.  
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3. Προτάσεις 

Η παρούσα έρευνα μελέτησε τις απόψεις των Διευθυντριών/προϊσταμένων και 

παιδαγωγών, που υπηρετούν σε δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Ν. Αττικής περί 

συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων. Έχοντας κατά νου τις παραπάνω διαπιστώσεις και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική λειτουργία του Παιδικού Σταθμού είναι 

συνυφασμένη με τη συμμετοχικότητα στη λήψη των αποφάσεων, η μελέτη αυτή καταλήγει στη 

διατύπωση των κάτωθι προτάσεων: 

 Επένδυση κονδυλίων στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση, ώστε να 

τηρούνται οι κανονισμοί λειτουργίας περί προσόντων των παιδαγωγών και των βοηθών αυτών. 

 Θεσμοθέτηση νόμων και εγκυκλίων περί συμμετοχικής διοίκησης στους 

Παιδικούς Σταθμούς με σαφήνεια ως προς τον αριθμό, την οργάνωση και διεξαγωγή των 

συνεδριάσεων, των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και ευθυνών των συμμετεχώντων. 

 Μεταβίβαση σημαντικών αρμοδιοτήτων στον Παιδικό Σταθμό, διότι κάθε μονάδα 

είναι μοναδική έχει τις δικές της ανάγκες, τις δικές της δυνατότητες, άρα και το δικό της όραμα  

και πρόγραμμα.  

 Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών και παιδαγωγών περί συλλογικής 

διοίκησης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να ενδυναμωθούν, να ενισχυθεί η γνώμη 

τους, να δημιουργηθεί κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης για να εμπλακούν ενεργά στη λήψη 

αποφάσεων. 

 Ανάπτυξη συστήματος κινήτρων υλικών και ηθικών για σύγκλιση και συμμετοχή 

σε συνεδριάσεις προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία των 

Παιδικών Σταθμών. 

 Οι προαναφερόμενες συνθήκες για την επιτυχή εφαρμογή  της συμμετοχικής διαδικασίας 

στη λήψη αποφάσεων θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας, αναγνώρισης, 

σεβασμού,  εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Απόρροια αυτών θα είναι η αναβάθμιση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Η συγκεκριμένη έρευνα περιελάμβανε δείγμα προϊσταμένων/ διευθυντριών και 

παιδαγωγών από τους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Ν. Αττικής. Μελλοντική έρευνα θα 

μπορούσε να επεκταθεί αν όχι πανελλαδικά, συγκριτικά  σε αγροτικές και αστικές περιοχές και 
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ίσως συμπεριλαμβάνοντας στη λήψη συμμετοχικών αποφάσεων τους γονείς, κοινωνικούς και 

τοπικούς φορείς.  

Ερευνητικός στόχος επόμενης μελέτης θα μπορούσε να είναι η διερεύνηση των αιτιών 

που οι Παιδικοί Σταθμοί δεν έχουν συμπεριληφθεί στο συμμετοχικό τρόπο διοίκησης. 

Όσα επισημάνθηκαν στην παρούσα έρευνα οδηγούν σε μια πρόταση για την πορεία προς 

ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Παιδικό Σταθμό μέσα στον οποίο τα δημοκρατικά ιδεώδη να 

αποτελούν καθημερινότητα για τους εργαζομένους και περιβάλλον γαλούχησης των παιδιών που 

φοιτούν σε αυτό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 Ιστορική Διαδρομή 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο η προσχολική αγωγή και φροντίδα 

ως θεσμός της πολιτείας από την απαρχή της ίδρυσής της και μέχρι τις μέρες μας  εντάσσεται 

στη γενικότερη διοικητική δυσπραγία εφαρμόζοντας αναχρονιστικούς νόμους και διατάξεις που 

δεν συνάδουν με τη γενικότερη τάση για συμμετοχικότητα και δημοκρατία.  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις ρίζες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στους 

Παιδικούς Σταθμούς συναντώνται  στη σύσταση του ελληνικού κράτους. Ο  Ιωάννης 

Καποδίστριας προσπαθεί να δημιουργήσει το θεσμό της παιδικής προστασίας (Τζάνη & 

Παμουκτσόγλου, 1998) με σκοπό την φροντίδα και τη βασική εκπαίδευση των ορφανών παιδιών 

στοχεύοντας στην πνευματική αναγέννηση του απελευθερωμένου από τον τουρκικό ζυγό 

ελληνικού κράτους. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Όθωνας με Βασιλικό Διάταγμα (16/18 

Σεπτεμβρίου 1833) μεριμνά για τα απροστάτευτα βρέφη και ιδρύει το νηπιοτροφείο. Το1896 

ιδρύονται παιδικοί Σταθμοί από τις βιομηχανίες για τις ανάγκες των εργαζομένων μητέρων, 

αλλά και από άλλα φιλανθρωπικά σωματεία (Ζαχαρενάκης, 1996 · Μπουζάκης, 2006). Γι΄  αυτή 

τη χρονική περίοδο (1826-1896) δεν βρέθηκαν στοιχεία για τη διοίκηση των παιδικών Σταθμών. 

Κατά τα έτη 1922 – 1940 το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας αναλαμβάνει τη δημιουργία 

κρατικού θεσμού  προσχολικής αγωγής   (Ν.2882/1922). Ιδρύονται οι πρώτοι δημόσιοι Παιδικοί 

Σταθμοί, ενώ παράλληλα αυξάνονται τα αντίστοιχα τμήματα των ιδιωτικών και φιλανθρωπικών 

ιδρυμάτων. Τα κέντρα αυτά  διοικούνται από επιτροπή που απαρτίζεται από τον Νομάρχη, τον 

Δήμαρχο, τον πρόεδρο, τον επίσκοπο, τον εισαγγελέα, τον έφορο, τον επιθεωρητή και τέσσερις 

ευυπόληπτους πολίτες. Η ομάδα αυτή  συναντιέται κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα και εκτάκτως 

όταν  παρουσιαστεί ανάγκη   με την διευθύντρια του Παιδικού Σταθμού σε ρόλο εισηγητή, 

χωρίς  δικαίωμα ψήφου (Ν. 285/1922, ΦΕΚ Α΄ 114). Πρόκειται για ένα συμμετοχικό τρόπο 

Διοίκησης, που όμως αποκλείει τους υφισταμένους,  τη Διευθύντρια και τους παιδαγωγούς, από 

τη λήψη αποφάσεων. 
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Παρομοίως και το ΦΕΚ 527/Α/ του 1935 ορίζει  διοικητική επιτροπή που συναντιέται σε 

εβδομαδιαία βάση, με τη  Διευθύντρια να παραμένει σε  ρόλο  εισηγητή και επιπροσθέτως του  

γραμματέως και της διαχειρίστριας σταθερά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 Το επόμενο ΦΕΚ 115/Α/ εκδίδεται το 1942, άρθρο 8.1 & 8.3 και  καθιστά  5μελή 

διοικητική επιτροπή υπεύθυνη για τη διοίκηση των χώρων αυτών  που συνεδριάζει πλέον μια 

φορά τον μήνα με τη  διευθύντρια σε ρόλο εισηγητή, γραμματέα πάντα χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 Την περίοδο της Κατοχής ο Παιδικός Σταθμός είχε ως στόχο την περίθαλψη και 

διαπαιδαγώγηση των νηπίων, ώστε οι μητέρες να ασχοληθούν με αγροτικές ή άλλες εργασίες 

μακριά από το σπίτι. Λίγο αργότερα κατά την περίοδο του εμφυλίου για την ανάπτυξη του 

εθνικού φρονήματος ιδρύονται τα Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία (ΕΑΝ), ιδιαίτερα σε 

παραμεθόριες περιοχές (Ζαχαρενάκης, 1996 · Μπουζάκης, 2006). Δυστυχώς γι΄αυτή την 

χρονική περίοδο (1944-1964) δεν βρέθηκαν διοικητικές αναφορές. 

Την περίοδο 1965 – 1987 σημειώνεται αλματώδης αύξηση των ιδρυμάτων προσχολικής 

αγωγής τα οποία υπάγονται πλέον  στη Διεύθυνση Παιδικής Προστασίας του Υπουργείου 

Υγείας και Πρόνοιας. Το 1973 τα ΕΑΝ μετατρέπονται σε Εθνικούς Αγροτικούς Παιδικούς 

Σταθμούς (ΕΑΠΣ). Το 1984 οι ΕΑΠΣ μετονομάζονται σε Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς 

(ΚΠΣ). Επιπλέον, ιδρύονται και Κρατικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (ΚΒΣ)  βάσει του ΦΕΚ 46 / 

Α / 1984, το οποίο παραπέμπει στο ΦΕΚ 527/Α/ του 1935 για τον τρόπο  λειτουργία τους! 

 Το 1988 (ΦΕΚ 546/Β/1988) διορίζεται τριμελής επιτροπή από το Νομάρχη με τη  

Διευθύντρια ως εισηγήτρια να παρίσταται στις συνεδριάσεις. 

 Φτάνοντας στο 1994, το ελληνικό κράτος ακολουθεί ευρωπαϊκές εντολές περί 

αποκέντρωσης και παράλληλα εντοπίζει προβλήματα γραφειοκρατίας στους παιδικούς 

Σταθμούς. Μεταβιβάζει τους δημόσιους παιδικούς Σταθμούς ως Ενιαία Νομικά Πρόσωπα από 

την κεντρική εξουσία (Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας) στην τοπική αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ)  με 

γενικότερη εποπτεία από το Υπουργείο Εσωτερικών (Χαρίτος, 1998,  Παπαπροκοπίου, 2003).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

Πίνακας 8: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών  

Διευθυντριών/Προϊσταμένων κατά δυναμικότητα Παιδικού Σταθμού 

 Δυναμικότητα Παιδικού Σταθμού σε 

αριθμό παιδιών Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  40-50 6 40 40 40 

  75-90 6 40 40 80 

  130-250 3 20 20 100,0 

Total 15 100  100   

 

Πίνακας 9: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών κατά δυναμικότητα παιδικού σταθμού σε αριθμό παιδιών   

Δυναμικότητα Παιδικού 

Σταθμού σε αριθμό παιδιών 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent Cumulative Percent 

Valid  30-50 36 31,6 31,6 31,6 

  75-90 26 22,8 22,8 54,4 

  130-250 53 46,4 46,4 100 

Total 114 100,00   

 

 

Πίνακας 10 Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων κατά φύλο  

 Φύλο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γυναίκα 15 100,0 100,0 100,0 
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Πίνακας 11: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των  συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων κατά ηλικία 

 Ηλικία Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 41-50 ετών 11 73,3 73,3 73,3 

  51 ετών και 

πάνω  
4 26,7 26,7 100,0 

  Total 15 100,0 100,0   

 

Πίνακας 12: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων κατά οικογενειακή κατάσταση  

 Οικογενειακή κατάσταση Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έγγαμος 9 60,0 60,0 60,0 

  Άγαμος 4 26,7 26,7 86,7 

  Άλλο 2 13,3 13,3 100,0 

  Total 15 100,0 100,0   

 

Πίνακας 13: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων ως προς το βασικό πτυχίο  

 Τίτλοι Σπουδών (Βασικό 

Πτυχίο) Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΤΕΙ 9 60,0 60,0 60,0 

  ΠΕ 6 40,0 40,0 100,0 

  Total 15 100,0 100,0   

 

Πίνακας 14: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων ως προς τις σπουδές εκτός του βασικού πτυχίου 

Τίτλοι σπουδών (εκτός του βασικού 

πτυχίου) Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2ο πτυχίο 1 10,5 50 50 

  Μεταπτυχιακό στην 

Ψυχοθεραπεία-Εκπαίδευση 
1 10,5 50 100 

       

  Total 2 20,0 100,0   

Missing System 13 80,0     

Total 15 100,0     
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Πίνακας 15: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας ως παιδαγωγός  

Χρόνια υπηρεσίας ως παιδαγωγός  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid έως 10 χρόνια 2 13,3 14,3 14,3 

  11-20 χρόνια 4 26,7 28,6 42,9 

  Πάνω από 20 χρόνια 8 53,3 57,1 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

 

Πίνακας 16: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας στον Παιδικό Σταθμό ως 

Προϊστάμενες   

 Χρόνια υπηρεσίας ως 

Προϊστάμενος/η Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid έως 5 10 66,7 71,4 71,4 

  6-10 1 6,7 7,1 78,6 

  πάνω από 10 3 20,0 21,4 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

 

Πίνακας 17: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας ως Προϊστάμενες στον 

Παιδικό Σταθμό που υπηρετούσε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας 

Χρόνια υπηρεσίας ως 

Προϊστάμενος/η στον Παιδικό 

Σταθμό που υπηρετείτε τώρα Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-5 χρόνια 14 93,3 93,3 93,3 

  πάνω από 10 χρόνια 1 6,7 6,7 100,0 

  Total 15 100,0 100,0   
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Πίνακας 18: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων σύμφωνα με την υπηρεσιακή τους κατάσταση   

 Υπηρεσιακή κατάσταση Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μόνιμος 12 80,0 80,0 80,0 

  Αορίστου χρόνου 3 20,0 20,0 100,0 

  Total 15 100,0 100,0   

 

 

Πίνακας 19: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων Διευθυντριών/ Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους 

στην ερώτηση 9   

 Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα 

Διοίκησης; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 6 40,0 42,9 42,9 

  ΟΧΙ 8 53,3 57,1 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

 

 

Πίνακας 20: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων ως προς το επίπεδο μαθημάτων Διοίκησης  

 Επίπεδο μαθημάτων Διοίκησης 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Προπτυχιακό 1 6,7 16,7 16,7 

  Μεταπτυχιακό 1 6,7 16,7 33,3 

  Επιμόρφωση Ημερήσια 1 6,7 16,7 50,0 

  Επιμόρφωση Εβδομαδιαία 2 13,3 33,3 83,3 

  Επιμόρφωση μεγαλύτερη των 

τριών μηνών 
1 6,7 16,7 100,0 

  Total 6 40,0 100,0   

Missing System 9 60,0     

Total 15 100,0     

 



170 
 

Πίνακας 21: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Παιδαγωγών κατά φύλο 

 Φύλο Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γυναίκα 113 99,1 100,0 100,0 

Missing System 1 ,9     

Total 114 100,0     

 

 

Πίνακας 22: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Παιδαγωγών κατά ηλικία  

 Ηλικία 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21-30 ετών 22 19,3 19,6 19,6 

  31-40 ετών 43 37,7 38,4 58,0 

  41-50 ετών 37 32,5 33,0 91,1 

  51 ετών και πάνω  10 8,8 8,9 100,0 

  Total 112 98,2 100,0   

Missing System 2 1,8     

Total 114 100,0     

 

 

Πίνακας 23: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Παιδαγωγών κατά οικογενειακή κατάσταση  

 Οικογενειακή κατάσταση Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έγγαμος 71 62,3 63,4 63,4 

  Άγαμος 36 31,6 32,1 95,5 

  Άλλο 5 4,4 4,5 100,0 

  Total 112 98,2 100,0   

Missing System 2 1,8     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 24: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Παιδαγωγών ως προς το βασικό πτυχίο   

 Τίτλοι σπουδών (Βασικό Πτυχίο) Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΕΠΑΛ 14 12,3 12,6 12,6 

  ΙΕΚ 39 34,2 35,1 47,7 

  ΤΕΙ 44 38,6 39,6 87,4 

  ΠΕ 14 12,3 12,6 100,0 

  Total 111 97,4 100,0   

Missing System 3 2,6     

Total 114 100,0     

 

 

Πίνακας 25: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Παιδαγωγών ως προς τις σπουδές εκτός του βασικού πτυχίου  

 Τίτλοι σπουδών (εκτός του βασικού 

πτυχίου) Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2ο πτυχίο 5 4,4 41,7 41,7 

  Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία 1 ,9 8,3 50,0 

  Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή 1 ,9 8,3 58,3 

  Μεταπτυχιακό στη Λογιστική 1 ,9 8,3 66,7 

      100,0 

  Total  8 7,1 100,0   

Missing  System 106 92,98     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 26: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Παιδαγωγών σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση  

 Χρόνια υπηρεσίας  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-5 44 38,6 38,6 38,6 

  6-10 19 16,7 16,7 55,3 

  11-20 26 22,8 22,8 78,1 

  21-30 18 15,8 15,8 93,9 

  Πάνω από 30 7 6,1 6,1 100,0 

  Total 114 100,0 100,0   
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Πίνακας 27: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Παιδαγωγών σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας στον Παιδικό Σταθμό που υπηρετούν  

Χρόνια υπηρεσίας στον Παιδικό Σταθμό που 

υπηρετείτε τώρα  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-5 70 61,4 64,8 64,8 

  6-10 11 9,6 10,2 75,0 

  11-20 13 11,4 12,0 87,0 

  πάνω από 20 14 12,3 13,0 100,0 

  Total 108 94,7 100,0   

Missing System 6 5,3     

Total 114 100,0     

 

 

Πίνακας 28: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Παιδαγωγών σύμφωνα με την υπηρεσιακή τους κατάσταση   

 Υπηρεσιακή κατάσταση Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μόνιμος 25 21,9 21,9 21,9 

  Αορίστου χρόνου 35 30,7 30,7 52,6 

  Ορισμένου χρόνου 54 47,4 47,4 100,0 

  Total 114 100,0 100,0   

 

 

Πίνακας 29: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 10  

 Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα 

Διοίκησης; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 22 19,3 19,5 19,5 

  ΟΧΙ 91 79,8 80,5 100,0 

  Total 113 99,1 100,0   

Missing System 1 ,9     

Total 114 100,0     

 

 

 



173 
 

Πίνακας 30: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Παιδαγωγών ως προς το επίπεδο μαθημάτων Διοίκησης  

 Επίπεδο μαθημάτων Διοίκησης Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Προπτυχιακό 12 10,5 54,5 54,5 

  Επιμόρφωση Εβδομαδιαία 3 2,6 13,6 68,2 

  Επιμόρφωση δεκαπενθήμερη 1 ,9 4,5 72,7 

  Επιμόρφωση Μηνιαία 1 ,9 4,5 77,3 

  Επιμόρφωση μεγαλύτερη των τριών 

μηνών 
5 4,4 22,7 100,0 

  Total 22 19,3 100,0   

Missing System 92 80,7     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 31: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 10  

ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Θεωρείτε ότι η 

συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη 

αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού 

Σταθμού είναι απαραίτητη; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 15 100,0 100,0 100,0 

Πίνακας 32: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 11   

ΕΡΩΤΗΣΗ 11: Θεωρείτε ότι η συμμετοχή 

των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων 

στα θέματα του Παιδικού Σταθμού είναι 

απαραίτητη; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 114 100,0 100,0 100,0 

 

Πίνακας 33: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 11  

ΕΡΩΤΗΣΗ 11: Πιστεύετε ότι η 

συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη 

αποφάσεων στα θέματα του Παιδικού 

Σταθμού συμβάλλει στην ικανοποίησή 

τους από το επάγγελμά τους; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 15 100,0 100,0 100,0 
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Πίνακας 34: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 12   

ΕΡΩΤΗΣΗ 12: Πιστεύετε ότι η συμμετοχή 

των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων 

στα θέματα του Παιδικού Σταθμού 

συμβάλλει στην ικανοποίησή τους από το 

επάγγελμά τους; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 66 57,9 57,9 57,9 

  Πολύ 41 36,0 36,0 93,9 

  Μέτρια 5 4,4 4,4 98,2 

  Λίγο 1 ,9 ,9 99,1 

  Καθόλου 1 ,9 ,9 100,0 

  Total 114 100,0 100,0   

 

Πίνακας 35: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 12  

ΕΡΩΤΗΣΗ 12: Θεωρείτε ότι οι 

παιδαγωγοί προτιμούν τις/τους 

προϊσταμένες/ους που τους παρέχουν 

ευκαιρίες συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 15 100,0 100,0 100,0 

 

Πίνακας 36: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 13   

ΕΡΩΤΗΣΗ 13: Θεωρείτε ότι οι παιδαγωγοί 

προτιμούν τις/τους προϊσταμένες/ους που 

παρέχουν ευκαιρίες συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 48 42,1 42,1 42,1 

  Πολύ 47 41,2 41,2 83,3 

  Μέτρια 15 13,2 13,2 96,5 

  Λίγο 2 1,8 1,8 98,2 

  Καθόλου 2 1,8 1,8 100,0 

  Total 114 100,0 100,0   
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Πίνακας 37: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 13 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13: Πιστεύετε ότι η μεγάλη 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορεί 

να είναι επιζήμια; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 9 60,0 60,0 60,0 

  ΟΧΙ 6 40,0 40,0 100,0 

  Total 15 100,0 100,0   

 

Πίνακας 38: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 14  

ΕΡΩΤΗΣΗ 14: Πιστεύετε ότι η μικρή 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορεί 

να είναι επιζήμια; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 9 60,0 64,3 64,3 

  ΟΧΙ 5 33,3 35,7 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

 

Πίνακας 39: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 14  

ΕΡΩΤΗΣΗ 14: Πιστεύετε ότι η μεγάλη 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορεί να 

είναι επιζήμια; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 3 2,6 2,7 2,7 

  Πολύ 9 7,9 8,0 10,6 

  Μέτρια 34 29,8 30,1 40,7 

  Λίγο 32 28,1 28,3 69,0 

  Καθόλου 35 30,7 31,0 100,0 

  Total 113 99,1 100,0   

Missing System 1 ,9     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 40: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών  

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 15 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15: Πιστεύετε ότι η 

μικρή συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων μπορεί να είναι 

επιζήμια; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 14 12,3 12,4 12,4 

  Πολύ 34 29,8 30,1 42,5 

  Μέτρια 33 28,9 29,2 71,7 

  Λίγο 16 14,0 14,2 85,8 

  Καθόλου 16 14,0 14,2 100,0 

  Total 113 99,1 100,0   

Missing System 1 ,9     

Total 114 100,0     

 
 

Πίνακας 41: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 16  

ΕΡΩΤΗΣΗ 16: Πιστεύετε ότι ο παραπάνω 

αριθμός συνεδριάσεων είναι αρκετός για τη 

διευθέτηση θεμάτων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 1 6,7 7,7 7,7 

  ΟΧΙ 12 80,0 92,3 100,0 

  Total 13 86,7 100,0   

Missing System 2 13,3     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 42: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 16   

ΕΡΩΤΗΣΗ 16: Πόσες συγκεντρώσεις 

παιδαγωγών πραγματοποιήθηκαν κατά το 

τρέχον σχολικό έτος; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καμία 11 9,6 10,0 10,0 

  1-2 46 40,4 41,8 51,8 

  3-5 31 27,2 28,2 80,0 

  πάνω από 5 22 19,3 20,0 100,0 

  Total 110 96,5 100,0   

Missing System 4 3,5     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 43: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 17   

ΕΡΩΤΗΣΗ 17: Πιστεύετε ότι ο 

παραπάνω αριθμός συνεδριάσεων είναι 

αρκετός για τη διευθέτηση θεμάτων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 43 37,7 39,4 39,4 

  ΟΧΙ 66 57,9 60,6 100,0 

  Total 109 95,6 100,0   

Missing System 5 4,4     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 44: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 17 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17: Ζητάτε τη συμβολή των 

παιδαγωγών κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 14 93,3 93,3 93,3 

  ΟΧΙ 1 6,7 6,7 100,0 

  Total 15 100,0 100,0   

 

Πίνακας 45: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 18
α
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 18α: Σε λειτουργικά θέματα 

ζητάτε τη συμβολή των παιδαγωγών στη 

λήψη αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 14 93,3 100,0 100,0 

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     
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Πίνακας 46: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 18
β
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 18β: Σε μεθόδους διδασκαλίας-

παιδαγωγικούς χειρισμούς ζητάτε τη 

συμβολή των παιδαγωγών στη λήψη 

αποφάσεων; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
ΝΑΙ 

11 73,3 78,6 78,6 

  ΟΧΙ 3 20,0 21,4 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 47: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 18γ  

ΕΡΩΤΗΣΗ 18γ: Σε θέματα συνεργασίας 

εργαζομένων ζητάτε τη συμβολή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 12 80,0 85,7 85,7 

  ΟΧΙ 2 13,3 14,3 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 48: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 18δ  

ΕΡΩΤΗΣΗ 18δ: Σε θέματα συνεργασίας με 

γονείς ζητάτε τη συμβολή των παιδαγωγών 

στη λήψη αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 13 86,7 92,9 92,9 

  ΟΧΙ 1 6,7 7,1 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     
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Πίνακας 49: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 18
ε
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 18ε: Σε θέματα συνεργασίας με 

τον Δήμο ζητάτε τη συμβολή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 8 53,3 57,1 57,1 

  ΟΧΙ 6 40,0 42,9 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 50: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 18στ  

ΕΡΩΤΗΣΗ 18στ: Σε θέματα ωραρίων ζητάτε 

τη συμβολή των παιδαγωγών στη λήψη 

αποφάσεων; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 11 73,3 78,6 78,6 

  ΟΧΙ 3 20,0 21,4 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 51: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 18ζ  

ΕΡΩΤΗΣΗ 18ζ: Σε θέματα κατανομής 

τμημάτων ζητάτε τη συμβολή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 10 66,7 71,4 71,4 

  ΟΧΙ 4 26,7 28,6 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     
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Πίνακας 52: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 18
η
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 18η: Σε θέματα οργάνωσης 

εκδηλώσεων ζητάτε τη συμβολή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 12 80,0 85,7 85,7 

  ΟΧΙ 2 13,3 14,3 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 53: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 18θ  

ΕΡΩΤΗΣΗ 18θ: Σε άλλα θέματα ζητάτε τη 

συμβολή των παιδαγωγών στη λήψη 

αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 1 6,7 7,1 7,1 

  ΟΧΙ 13 86,7 92,9 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 54: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 18   

ΕΡΩΤΗΣΗ 18: Ζητείται η συμβολή σας 

από τον/την προϊστάμενο/η στη λήψη 

αποφάσεων Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 83 72,8 72,8 72,8 

  ΟΧΙ 31 27,2 27,2 100,0 

  Total 114 100,0 100,0   

 

Πίνακας 55: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 19α   

ΕΡΩΤΗΣΗ 19α: 

Σε λειτουργικά θέματα ζητείται η συμβολή 

σας από τον/την προϊστάμενο/η στη λήψη 

αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 58 50,9 69,9 69,9 

  ΟΧΙ 25 21,9 30,1 100,0 

  Total 83 72,8 100,0   

Missing System 31 27,2     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 56: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 19
β
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 19β: Σε μεθόδους διδασκαλίας-

παιδαγωγικούς χειρισμούς ζητείται η 

συμβολή σας από τον/την προϊστάμενο/η στη 

λήψη αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 54 47,4 65,9 65,9 

  ΟΧΙ 28 24,6 34,1 100,0 

  Total 82 71,9 100,0   

Missing System 32 28,1     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 57: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 19γ   

ΕΡΩΤΗΣΗ 19γ: Σε θέματα συνεργασίας 

εργαζομένων ζητείται η συμβολή σας από 

τον/την προϊστάμενο/η στη λήψη 

αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 44 38,6 53,0 53,0 

  ΟΧΙ 39 34,2 47,0 100,0 

  Total 83 72,8 100,0   

Missing System 31 27,2     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 58: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 19δ   

ΕΡΩΤΗΣΗ 19δ: Σε θέματα συνεργασίας με 

γονείς ζητείται η συμβολή σας από τον/την 

προϊστάμενο/η στη λήψη αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 67 58,8 80,7 80,7 

  ΟΧΙ 16 14,0 19,3 100,0 

  Total 83 72,8 100,0   

Missing System 31 27,2     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 59: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 19
ε
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 19ε: Σε θέματα συνεργασίας με 

τον Δήμο ζητείται η συμβολή σας από 

τον/την προϊστάμενο/η στη λήψη 

αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 21 18,4 25,3 25,3 

  ΟΧΙ 62 54,4 74,7 100,0 

  Total 83 72,8 100,0   

Missing System 31 27,2     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 60: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 19στ   

ΕΡΩΤΗΣΗ 19στ: Σε θέματα ωραρίων 

ζητείται η συμβολή σας από τον/την 

προϊστάμενο/η στη λήψη αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 56 49,1 67,5 67,5 

  ΟΧΙ 27 23,7 32,5 100,0 

  Total 83 72,8 100,0   

Missing System 31 27,2     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 61: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 19ζ   

ΕΡΩΤΗΣΗ 19ζ: Σε θέματα κατανομής 

τμημάτων ζητείται η συμβολή σας από 

τον/την προϊστάμενο/η στη λήψη 

αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 40 35,1 48,2 48,2 

  ΟΧΙ 43 37,7 51,8 100,0 

  Total 83 72,8 100,0   

Missing System 31 27,2     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 62: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 19
η
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 19η: Σε θέματα οργάνωσης 

εκδηλώσεων ζητείται η συμβολή σας από 

τον/την προϊστάμενο/η στη λήψη 

αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 66 57,9 79,5 79,5 

  ΟΧΙ 17 14,9 20,5 100,0 

  Total 83 72,8 100,0   

Missing System 31 27,2     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 63: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 19θ  

ΕΡΩΤΗΣΗ 19θ: Σε άλλα θέματα ζητείται η 

συμβολή σας από τον/την προϊστάμενο/η στη 

λήψη αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 2 1,8 2,4 2,4 

  ΟΧΙ 81 71,1 97,6 100,0 

  Total 83 72,8 100,0   

Missing System 31 27,2     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 64: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 20α  

ΕΡΩΤΗΣΗ 20α: Σε λειτουργικά θέματα θα 

επιθυμούσατε να ζητείται η άποψή σας από 

τον/την προϊστάμενο/η; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 61 53,5 55,0 55,0 

  ΟΧΙ 50 43,9 45,0 100,0 

  Total 111 97,4 100,0   

Missing System 3 2,6     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 65: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 20β   

ΕΡΩΤΗΣΗ 20β: Σε μεθόδους διδασκαλίας-

παιδαγωγικούς χειρισμούς θα επιθυμούσατε 

να ζητείται η άποψή σας από τον/την 

προϊστάμενο/η; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 75 65,8 67,6 67,6 

  ΟΧΙ 36 31,6 32,4 100,0 

  Total 111 97,4 100,0   

Missing System 3 2,6     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 66: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 20γ   

ΕΡΩΤΗΣΗ 20γ: Σε θέματα συνεργασίας 

εργαζομένων θα επιθυμούσατε να ζητείται η 

άποψή σας από τον/την προϊστάμενο/η;  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 76 66,7 68,5 68,5 

  ΟΧΙ 35 30,7 31,5 100,0 

  Total 111 97,4 100,0   

Missing System 3 2,6     

Total 114 100,0     

 

 

Πίνακας 67: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 20δ   

ΕΡΩΤΗΣΗ 20δ: Σε θέματα συνεργασίας με 

γονείς θα επιθυμούσατε να ζητείται η άποψή 

σας από τον/την προϊστάμενο/η; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 84 73,7 75,7 75,7 

  ΟΧΙ 27 23,7 24,3 100,0 

  Total 111 97,4 100,0   

Missing System 3 2,6     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 68: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 20
ε
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 20ε: Σε θέματα συνεργασίας με 

τον Δήμο θα επιθυμούσατε να ζητείται η 

άποψή σας από τον/την προϊστάμενο/η;  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 39 34,2 35,1 35,1 

  ΟΧΙ 72 63,2 64,9 100,0 

  Total 111 97,4 100,0   

Missing System 3 2,6     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 69: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 20στ  

ΕΡΩΤΗΣΗ 20στ: Σε θέματα ωραρίων θα 

επιθυμούσατε να ζητείται η άποψή σας από 

τον/την προϊστάμενο/η; 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 70 61,4 63,1 63,1 

  ΟΧΙ 41 36,0 36,9 100,0 

  Total 111 97,4 100,0   

Missing System 3 2,6     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 70: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 20ζ   

ΕΡΩΤΗΣΗ 20ζ: Σε θέματα κατανομής 

τμημάτων θα επιθυμούσατε να ζητείται η 

άποψή σας από τον/την προϊστάμενο/η;  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 78 68,4 70,3 70,3 

  ΟΧΙ 33 28,9 29,7 100,0 

  Total 111 97,4 100,0   

Missing System 3 2,6     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 71: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 20
η
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 20η: Σε θέματα οργάνωσης 

εκδηλώσεων θα επιθυμούσατε να ζητείται η 

άποψή σας από τον/την προϊστάμενο/η; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 80 70,2 72,1 72,1 

  ΟΧΙ 31 27,2 27,9 100,0 

  Total 111 97,4 100,0   

Missing System 3 2,6     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 72: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 20θ  

ΕΡΩΤΗΣΗ 20θ: Σε άλλα θέματα θα 

επιθυμούσατε να ζητείται η άποψή σας από 

τον/την προϊστάμενο/η; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 3 2,6 2,7 2,7 

  ΟΧΙ 107 93,9 97,3 100,0 

  Total 110 96,5 100,0   

Missing System 4 3,5     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 73: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 19
α
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 19α: Θα πάρετε την απόφαση 

μόνος/η χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες 

πληροφορίες; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 2 13,3 13,3 13,3 

  ΟΧΙ 13 86,7 86,7 100,0 

  Total 15 100,0 100,0   

 

Πίνακας 74: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 19β  

ΕΡΩΤΗΣΗ 19β: Θα συζητήσετε μαζί με τους 

παιδαγωγούς για την απόκτηση 

περισσοτέρων πληροφοριών κι έπειτα θα 

πάρετε την τελική απόφαση που μπορεί να 

την μοιραστείτε μαζί τους; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 13 86,7 86,7 86,7 

  ΟΧΙ 2 13,3 13,3 100,0 

  Total 15 100,0 100,0   
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Πίνακας 75: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 19γ  

ΕΡΩΤΗΣΗ 19γ: Θα πάρουν τις αποφάσεις οι 

παιδαγωγοί κι εσείς θα λειτουργήσετε 

υποστηρικτικά για να εξασφαλίσετε ότι όλοι 

συμφωνούν με την απόφαση; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΝΑΙ 1 6,7 6,7 6,7 

  ΟΧΙ 14 93,3 93,3 100,0 

  Total 15 100,0 100,0   

 

 

Πίνακας 76: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 20  

ΕΡΩΤΗΣΗ 20: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό, πιστεύετε ότι συντελεί στην ομαλή 

και αποτελεσματική λειτουργία του; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 13 86,7 92,9 92,9 

  ΟΧΙ 1 6,7 7,1 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

 

Πίνακας 77: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 21α   

ΕΡΩΤΗΣΗ 21α: Θα πάρει ο/η 

προϊστάμενος/η την απόφαση μόνος/η 

χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες 

πληροφορίες; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 21 18,4 19,1 19,1 

  ΟΧΙ 89 78,1 80,9 100,0 

  Total 110 96,5 100,0   

Missing System 4 3,5     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 78: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 21α   

ΕΡΩΤΗΣΗ 21α: Θα πάρει ο/η 

προϊστάμενος/η την απόφαση μόνος/η 

χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες 

πληροφορίες; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 21 18,4 19,1 19,1 

  ΟΧΙ 89 78,1 80,9 100,0 

  Total 110 96,5 100,0   

Missing System 4 3,5     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 79: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 21γ   

ΕΡΩΤΗΣΗ 21γ: Ο/Η προϊστάμενος/η σας 

συμβουλεύεται και ζητά τη γνώμη σας, αλλά 

θα πάρει ο/η ίδιος/α την απόφαση; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 43 37,7 39,1 39,1 

  ΟΧΙ 67 58,8 60,9 100,0 

  Total 110 96,5 100,0   

Missing System 4 3,5     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 80: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 21δ    

ΕΡΩΤΗΣΗ 21δ: Εσείς παίρνετε τις 

αποφάσεις, ο/η προϊστάμενος/η λειτουργεί 

υποστηρικτικά για να εξασφαλίσει ότι όλοι 

συμφωνούν με την απόφαση;  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 2 1,8 1,8 1,8 

  ΟΧΙ 108 94,7 98,2 100,0 

  Total 110 96,5 100,0   

Missing System 4 3,5     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 81: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 22   

ΕΡΩΤΗΣΗ 22: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό, πιστεύετε ότι συντελεί στην ομαλή 

και αποτελεσματική λειτουργία του; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πολύ 23 20,2 20,2 20,2 

  Πολύ 53 46,5 46,5 66,7 

  Λίγο 32 28,1 28,1 94,7 

  Καθόλου 6 5,3 5,3 100,0 

  Total 114 100,0 100,0   

 

Πίνακας 82: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων συμμετεχουσών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 

21
α
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 21α: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί στην ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία του συνίσταται 

στο ότι τα προβλήματα λύνονται με 

δημοκρατικό τρόπο;  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 7 46,7 50,0 50,0 

  ΟΧΙ 7 46,7 50,0 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     
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Πίνακας 83: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 21
β
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 21β: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί στην ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία του συνίσταται στην 

ύπαρξη συνεργασίας και καλής επικοινωνίας 

μεταξύ παιδαγωγών και προϊσταμένων  Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΝΑΙ 11 73,3 78,6 78,6 
  ΟΧΙ 3 20,0 21,4 100,0 
  Total 14 93,3 100,0   
Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 84: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 21
γ
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 21γ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί στην ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία του συνίσταται 

στην ανταλλαγή απόψεων - συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 11 73,3 78,6 78,6 

  ΟΧΙ 3 20,0 21,4 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 85: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 21
δ
  

 ΕΡΩΤΗΣΗ 21δ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί στην ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία του συνίσταται 

στο στυλ ηγεσίας ή τις ικανότητες του/της 

προϊσταμένου/νης; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 6 40,0 42,9 42,9 

  ΟΧΙ 8 53,3 57,1 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     
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Πίνακας 86: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 21
ε
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 21ε: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί στην ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία του συνίσταται 

στην υπευθυνότητα των παιδαγωγών; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 8 53,3 57,1 57,1 

  ΟΧΙ 6 40,0 42,9 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 87: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 21
στ

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 21στ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί στην ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία του συνίσταται 

στη σταθερότητα του προσωπικού; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 5 33,3 35,7 35,7 

  ΟΧΙ 9 60,0 64,3 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 88: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 21
ζ
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 21ζ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί στην ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία του συνίσταται 

στον μικρό αριθμό των παιδαγωγών; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 4 26,7 28,6 28,6 

  ΟΧΙ 10 66,7 71,4 100,0 

  Total 14 93,3 100,0   

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     
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Πίνακας 89: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 21
η
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 21η: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί στην ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία του συνίσταται 

σε άλλον λόγο; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΧΙ 14 93,3 100,0 100,0 

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 90: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 23
α 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23α: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "πάρα πολύ" ή "πολύ" 

στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

του συνίσταται στο ότι τα προβλήματα 

λύνονται με δημοκρατικό τρόπο; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 44 38,6 57,1 57,1 

  ΟΧΙ 33 28,9 42,9 100,0 

  Total 77 67,5 100,0   

Missing System 37 32,5     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 91: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 23
β
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23β: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "πάρα πολύ" ή "πολύ" 

στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

του συνίσταται στην ύπαρξη συνεργασίας και 

καλής επικοινωνίας μεταξύ παιδαγωγών και 

προϊσταμένων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 65 57,0 84,4 84,4 

  ΟΧΙ 12 10,5 15,6 100,0 

  Total 77 67,5 100,0   

Missing System 37 32,5     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 92: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 23
γ
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23γ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "πάρα πολύ" ή "πολύ" 

στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

του συνίσταται στην ανταλλαγή απόψεων - 

συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη 

αποφάσεων; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 49 43,0 63,6 63,6 

  ΟΧΙ 28 24,6 36,4 100,0 

  Total 77 67,5 100,0   

Missing System 37 32,5     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 93: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 23
δ
 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 23δ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "πάρα πολύ" ή "πολύ" 

στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

του συνίσταται στο στυλ ηγεσίας ή τις 

ικανότητες του/της προϊσταμένου/νης; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 27 23,7 35,1 35,1 

  ΟΧΙ 50 43,9 64,9 100,0 

  Total 77 67,5 100,0   

Missing System 37 32,5     

Total 114 100,0     

Πίνακας 94: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 23
ε
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23ε: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "πάρα πολύ" ή "πολύ" 

στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

του συνίσταται στην υπευθυνότητα των 

παιδαγωγών; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 55 48,2 71,4 71,4 

  ΟΧΙ 22 19,3 28,6 100,0 

  Total 77 67,5 100,0   

Missing System 37 32,5     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 95: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 23
στ

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 23στ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "πάρα πολύ" ή "πολύ" 

στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

του συνίσταται στη σταθερότητα του 

προσωπικού; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 25 21,9 32,5 32,5 

  ΟΧΙ 52 45,6 67,5 100,0 

  Total 77 67,5 100,0   

Missing System 37 32,5     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 96: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 23
ζ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23ζ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "πάρα πολύ" ή "πολύ" 

στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

του συνίσταται στον μικρό αριθμό των 

παιδαγωγών;  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 10 8,8 13,0 13,0 

  ΟΧΙ 67 58,8 87,0 100,0 

  Total 77 67,5 100,0   

Missing System 37 32,5     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 97: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 23
η
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 23η: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "πάρα πολύ" ή "πολύ" 

στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

του συνίσταται σε άλλον λόγο;  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΧΙ 77 67,5 100,0 100,0 

Missing System 37 32,5     

Total 114 100,0     

Πίνακας 98: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 22
α
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 22α: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και δε συντελεί στην ομαλή 

λειτουργία του συνίσταται στην έλλειψη 

νομοθετικού πλαισίου; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 4 26,7 50,0 50,0 

  ΟΧΙ 4 26,7 50,0 100,0 

  Total 8 53,3 100,0   

Missing System 7 46,7     

Total 15 100,0     
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Πίνακας 99: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 22
β
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 22β: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και δε συντελεί στην ομαλή 

λειτουργία του συνίσταται στην αυξημένη 

λογοδοσία του/της προϊσταμένου/ης; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 4 26,7 50,0 50,0 

  ΟΧΙ 4 26,7 50,0 100,0 

  Total 8 53,3 100,0   

Missing System 7 46,7     

Total 15 100,0     

Πίνακας 100: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 22
γ
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 22γ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και δε συντελεί στην ομαλή 

λειτουργία του συνίσταται στον περιορισμένο 

αριθμό συγκεντρώσεων προσωπικού; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 6 40,0 75,0 75,0 

  ΟΧΙ 2 13,3 25,0 100,0 

  Total 8 53,3 100,0   

Missing System 7 46,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 101: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 22
δ
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 22δ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και δε συντελεί στην ομαλή 

λειτουργία του συνίσταται στην έλλειψη 

συνεργασίας των παιδαγωγών μεταξύ τους; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΧΙ 8 53,3 100,0 100,0 

Missing System 7 46,7     

Total 15 100,0     
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Πίνακας 102: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 22
ε
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 22ε: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και δε συντελεί στην ομαλή 

λειτουργία του συνίσταται στη διαφορετική 

κατάρτιση των παιδαγωγών; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 2 13,3 25,0 25,0 

  ΟΧΙ 6 40,0 75,0 100,0 

  Total 8 53,3 100,0   

Missing System 7 46,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 103: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 22
στ

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 22στ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και δε συντελεί στην ομαλή 

λειτουργία του συνίσταται στον μεγάλο 

αριθμό των παιδαγωγών στον Παιδικό 

Σταθμό; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 1 6,7 12,5 12,5 

  ΟΧΙ 7 46,7 87,5 100,0 

  Total 8 53,3 100,0   

Missing System 7 46,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 104: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 22
ζ
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 22ζ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και δε συντελεί στην ομαλή 

λειτουργία του συνίσταται στις συνεχείς 

μετακινήσεις του παιδαγωγικού 

προσωπικού; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 5 33,3 62,5 62,5 

  ΟΧΙ 3 20,0 37,5 100,0 

  Total 8 53,3 100,0   

Missing System 7 46,7     

Total 15 100,0     
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Πίνακας 105: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 22
η
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 22η: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και δε συντελεί στην ομαλή 

λειτουργία του συνίσταται στην έλλειψη 

ενδιαφέροντος από τους παιδαγωγούς; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 1 6,7 12,5 12,5 

  ΟΧΙ 7 46,7 87,5 100,0 

  Total 8 53,3 100,0   

Missing System 7 46,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 106: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών /Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 22
θ
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 22θ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και δε συντελεί στην ομαλή 

λειτουργία του συνίσταται  σε άλλον λόγο; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΧΙ 8 53,3 100,0 100,0 

Missing System 7 46,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 107: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 24
α
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 24α: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "λίγο" ή "καθόλου" 

στην ομαλή λειτουργία του συνίσταται στην 

έλλειψη νομοθετικού πλαισίου; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 8 7,0 21,1 21,1 

  ΟΧΙ 30 26,3 78,9 100,0 

  Total 38 33,3 100,0   

Missing System 76 66,7     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 108: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 24
β 

ΕΡΩΤΗΣΗ 24β: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "λίγο" ή "καθόλου" 

στην ομαλή λειτουργία του συνίσταται στην 

αυξημένη λογοδοσία του/της 

προϊσταμένου/ης; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 12 10,5 31,6 31,6 

  ΟΧΙ 26 22,8 68,4 100,0 

  Total 38 33,3 100,0   

Missing System 76 66,7     

Total 114 100,0     
 

Πίνακας 109: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 24
γ
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 24γ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "λίγο" ή "καθόλου" 

στην ομαλή λειτουργία του συνίσταται στον 

περιορισμένο αριθμό συγκεντρώσεων 

προσωπικού; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 19 16,7 50,0 50,0 

  ΟΧΙ 19 16,7 50,0 100,0 

  Total 38 33,3 100,0   

Missing System 76 66,7     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 110: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 24
δ
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 24δ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "λίγο" ή "καθόλου" 

στην ομαλή λειτουργία του συνίσταται στην 

έλλειψη συνεργασίας των παιδαγωγών 

μεταξύ τους; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 15 13,2 39,5 39,5 

  ΟΧΙ 23 20,2 60,5 100,0 

  Total 38 33,3 100,0   

Missing System 76 66,7     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 111: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 24
ε 

ΕΡΩΤΗΣΗ 24ε: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "λίγο" ή "καθόλου" 

στην ομαλή λειτουργία του συνίσταται στη 

διαφορετική κατάρτιση των παιδαγωγών; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 2 1,8 5,3 5,3 

  ΟΧΙ 36 31,6 94,7 100,0 

  Total 38 33,3 100,0   

Missing System 76 66,7     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 112: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 24
στ

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 24στ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "λίγο" ή "καθόλου" 

στην ομαλή λειτουργία του συνίσταται στον 

μεγάλο αριθμό των παιδαγωγών στον 

Παιδικό Σταθμό; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 4 3,5 10,5 10,5 

  ΟΧΙ 34 29,8 89,5 100,0 

  Total 38 33,3 100,0   

Missing System 76 66,7     

Total 114 100,0     

Πίνακας 113: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 24
ζ
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 24ζ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "λίγο" ή "καθόλου" 

στην ομαλή λειτουργία του συνίσταται στις 

συνεχείς μετακινήσεις του παιδαγωγικού 

προσωπικού;  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 29 25,4 76,3 76,3 

  ΟΧΙ 9 7,9 23,7 100,0 

  Total 38 33,3 100,0   

Missing System 76 66,7     

Total 114 100,0     

 



201 
 

Πίνακας 114: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 24
η
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 24η: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "λίγο" ή "καθόλου" 

στην ομαλή λειτουργία του συνίσταται στην 

έλλειψη ενδιαφέροντος από τους 

παιδαγωγούς; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 9 7,9 23,7 23,7 

  ΟΧΙ 29 25,4 76,3 100,0 

  Total 38 33,3 100,0   

Missing System 76 66,7     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 115: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 24
θ
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 24θ: Ο τρόπος με τον οποίο 

λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας 

Σταθμό και συντελεί "λίγο" ή "καθόλου" 

στην ομαλή λειτουργία του συνίσταται  σε 

άλλον λόγο; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΧΙ 38 33,3 100,0 100,0 

Missing System 76 66,7     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 116: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 23  

ΕΡΩΤΗΣΗ 23: Υλοποιούνται οι αποφάσεις 

που λαμβάνονται; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 14 93,3 100,0 100,0 

Missing System 1 6,7     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 117: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 24  

ΕΡΩΤΗΣΗ 24: Επιβάλλονται κυρώσεις στα 

μέλη που δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις; Frequency Percent 

Missing System 15 100,0 
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Πίνακας 118: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 25  

ΕΡΩΤΗΣΗ 25: Υλοποιούνται οι αποφάσεις 

που λαμβάνονται; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 92 80,7 81,4 81,4 

  ΟΧΙ 21 18,4 18,6 100,0 

  Total 113 99,1 100,0   

Missing System 1 ,9     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 119: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 26  

ΕΡΩΤΗΣΗ 26: Επιβάλλονται κυρώσεις στα 

μέλη που δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μερικές φορές 8 7,0 38,1 38,1 

  Όχι 13 11,4 61,9 100,0 

  Total 21 18,4 100,0   

Missing System 93 81,6     

Total 114 100,0     
 

Πίνακας 120: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 25
α
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 25α: Η συμμετοχή των παιδαγωγών 

στη λήψη αποφάσεων θα ενδυναμώνονταν με την 

ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 4 26,7 33,3 33,3 
  ΟΧΙ 8 53,3 66,7 100,0 
  Total 12 80,0 100,0   
Missing System 3 20,0     
Total  15 100,0     

  

Πίνακας 121: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 25β 

ΕΡΩΤΗΣΗ 25β: Η συμμετοχή των παιδαγωγών 

στη λήψη αποφάσεων θα ενδυναμώνονταν με την 

παραχώρηση περισσότερης εξουσίας στους 

Παιδικούς Σταθμούς για την ανάληψη 

πρωτοβουλιών; Frequency Percent 
Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ΝΑΙ 9 60,0 75,0 75,0 
  ΟΧΙ 3 20,0 25,0 100,0 

  Total 12 80,0 100,0   

Missing System 3 20,0     

Total 15 100,0     
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Πίνακας 122: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 25γ  

ΕΡΩΤΗΣΗ 25γ: Η συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων θα 

ενδυναμώνονταν με την επιμόρφωση 

παιδαγωγών και προϊσταμένων σε θέματα 

Διοίκησης; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 10 66,7 83,3 83,3 

  ΟΧΙ 2 13,3 16,7 100,0 

  Total 12 80,0 100,0   

Missing System 3 20,0     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας 123: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 25δ  

ΕΡΩΤΗΣΗ 25δ: Η συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων θα 

ενδυναμώνονταν με την καθιέρωση κινήτρων 

ηθικών και υλικών στους παιδαγωγούς για 

να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις 

προσωπικού εκτός ωραρίου; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 6 40,0 50,0 50,0 

  ΟΧΙ 6 40,0 50,0 100,0 

  Total 12 80,0 100,0   

Missing System 3 20,0     

Total 15 100,0     

 

Πίνακας  124: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

Διευθυντριών/ Προϊσταμένων σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 25
ε
  

ΕΡΩΤΗΣΗ 25ε: Η συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων θα 

ενδυναμώνονταν με άλλον τρόπο; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΧΙ 12 80,0 100,0 100,0 

Missing System 3 20,0     

Total 15 100,0     
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Πίνακας 125: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 27α 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27α: Η συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων θα 

ενδυναμώνονταν με την ύπαρξη νομοθετικού 

πλαισίου; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 33 28,9 29,5 29,5 

  ΟΧΙ 79 69,3 70,5 100,0 

  Total 112 98,2 100,0   

Missing System 2 1,8     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 126: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 27β 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27β: Η συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων θα 

ενδυναμώνονταν με την παραχώρηση 

περισσότερης εξουσίας στους Παιδικούς 

Σταθμούς για την ανάληψη πρωτοβουλιών; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 47 41,2 42,0 42,0 

  ΟΧΙ 65 57,0 58,0 100,0 

  Total 112 98,2 100,0   

Missing System 2 1,8     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 127: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 27γ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 27γ: Η συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων θα 

ενδυναμώνονταν με την επιμόρφωση 

παιδαγωγών και προϊσταμένων σε θέματα 

Διοίκησης; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 78 68,4 69,6 69,6 

  ΟΧΙ 34 29,8 30,4 100,0 

  Total 112 98,2 100,0   

Missing System 2 1,8     

Total 114 100,0     
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Πίνακας 128: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 27δ  

ΕΡΩΤΗΣΗ 27δ:Η συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων θα 

ενδυναμώνονταν με την καθιέρωση κινήτρων 

ηθικών και υλικών στους παιδαγωγούς για να 

συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις προσωπικού 

εκτός ωραρίου; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΝΑΙ 68 59,6 60,7 60,7 

  ΟΧΙ 44 38,6 39,3 100,0 

  Total 112 98,2 100,0   

Missing System 2 1,8     

Total 114 100,0     

 

Πίνακας 129: Κατανομή συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών % των συμμετεχουσών 

παιδαγωγών σύμφωνα με την απάντησή τους στην ερώτηση 27ε   

ΕΡΩΤΗΣΗ 27ε: Η συμμετοχή των 

παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων θα 

ενδυναμώνονταν με άλλον τρόπο; Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΧΙ 111 97,4 100,0 100,0 

Missing System 3 2,6     

Total 114 100,0     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 

Το παρόν ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από παιδαγωγούς παιδικών Σταθμών και αφορά τη συμμετοχική 
αποφάσεων. Οι απαντήσεις σας θα κρατηθούν ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς.  

Θα σας παρακαλούσαμε να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας, για να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις 
συμπληρώνοντας με αριθμό ή Χ για την καθεμία προτίμησή σας στα κουτάκια που διατίθενται. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Δυναμικότητα Παιδικού Σταθμού: 

  Αριθμός Βρεφών …………..                    Αριθμός Νηπίων…………….. 

 
Β. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2. Φύλο: 

 
Άνδρας 

 
Γυναίκα 

3. Ηλικία: 

 
21- 30 

 
31-40 

 
41-50 

 
>51 

4. Οικογενειακή κατάσταση: 

 
Έγγαμος(-η) 

 
Άγαμος(-η) 

 
Άλλο  

5. Τίτλοι Σπουδών (Βασικό Πτυχίο) 

 
ΕΠΑΛ 

 
ΙΕΚ 

 
ΤΕΙ 

 
ΠΕ 

6. Τίτλοι σπουδών (εκτός του βασικού πτυχίου): 

 
2ο πτυχίο 

 

Μεταπτυχιακό 
στον Τομέα:  

Διδακτορικό 
στον Τομέα:  

Άλλο(αναφέρατε): 

  
………………………………………
……………………………………… 

…………………………………
………………………………… 

………………………………………
……………………………………… 

7. Χρόνια υπηρεσίας στην προσχολική αγωγή: 

 
0-5 

 
6-10 

   
11-20 

 21-30    >31 

8. Χρόνια υπηρεσίας στον Παιδικό Σταθμό που υπηρετείτε τώρα:  ………….        (Αριθμός Χρόνων Υπηρεσίας) 

9. Υπηρεσιακή κατάσταση: 

 
Μόνιμος 

 

Αορίστου 
Χρόνου  

Ορισμένου Χρόνου 
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10. Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα Διοίκησης; 

 
ΝΑΙ   

     
ΟΧΙ   

Αν «ΝΑΙ» σε επίπεδο:                       

Προπτυχιακό;                     

Μεταπτυχιακό;                   

Επιμόρφωση: Ημερήσια;    Εβδομαδιαία;   15νθήμερη;     Μηνιαία;  >3 

Μηνών;  

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

1. 11. Θεωρείτε ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα θέματα 
του Παιδικού Σταθμού (ωραρίου, κατανομής τμημάτων, επιλογής θεαμάτων, οργάνωσης εκδηλώσεων, 
εκπαιδευτικού υλικού, παιδαγωγικής προσέγγισης, συνεργασίας με συναδέλφους,  με γονείς, με το 
δήμο..)  είναι απαραίτητη;  

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ      

2. 12. Πιστεύετε ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης των προαναφερόμενων 
αποφάσεων μπορεί να  συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, του ενθουσιασμού και της 
ικανοποίησης των από το επάγγελμά τους;; 

 
Πάρα πολύ 

 
Πολύ 

 
Μέτρια 

 
Λίγο 

 
Καθόλου 

13. Θεωρείτε ότι οι παιδαγωγοί προτιμούν τις/τους προϊσταμένες/ους που τους παρέχουν ευκαιρίες 
συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων; 

 
Πάρα πολύ 

 
Πολύ 

 
Μέτρια 

 
Λίγο 

 
Καθόλου 

3. 14. Πιστεύετε ότι η μεγάλη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι επιζήμια;  

 
Πάρα πολύ 

 
Πολύ 

 
Μέτρια 

 
Λίγο 

 
Καθόλου 

4. 15. Πιστεύετε ότι η μικρή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι επιζήμια; 

 
Πάρα πολύ 

 
Πολύ 

 
Μέτρια 

 
Λίγο 

 
Καθόλου 

    

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

16. Πόσες συγκεντρώσεις παιδαγωγών πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος;  

 
Συνεδριάσεις (αριθμός) 

17. Πιστεύετε ότι ο παραπάνω αριθμός συνεδριάσεων είναι αρκετός για τη διευθέτηση θεμάτων 
(ωραρίου, κατανομής τμημάτων, επιλογής θεαμάτων, οργάνωσης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικού υλικού, 
παιδαγωγικής προσέγγισης, συνεργασίας με συναδέλφους,  με γονείς, με το δήμο..); 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ      
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18. Ζητείται η συμβολή σας από τον/την προϊστάμενο-η στη διαδικασία λήψης αποφάσεων;  

 
ΝΑΙ 

 

ΟΧΙ    
 
 

  

5. 19.  Αν ΝΑΙ σε ποια θέματα:   

 
Α. Σε λειτουργικά θέματα (υλικοτεχνική, υποδομή, καθαριότητα κ.α.) 

 
Β. Σε μεθόδους διδασκαλίας- παιδαγωγικούς χειρισμούς 

 
Γ. Σε θέματα συνεργασίας εργαζομένων; 

 
Δ. Σε θέματα συνεργασίας με γονείς; 

 
Ε. Σε θέματα συνεργασίας με το Δήμο; 

 
ΣΤ. Σε θέματα ωραρίων; 

 
Ζ. Σε θέματα κατανομής τμημάτων; 

 
Η. Σε θέματα οργάνωσης εκδηλώσεων;  

 
Θ. Άλλο (αναφέρατε) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. 20.Σε  ποια από τα παρακάτω θέματα θα επιθυμούσατε να  ζητείται η άποψή σας από τον/την 
προϊστάμενο-η;  

 
Α. Σε λειτουργικά θέματα (υλικοτεχνική, υποδομή, καθαριότητα κ.α.) 

 
Β. Σε μεθόδους διδασκαλίας- παιδαγωγικούς χειρισμούς 

 
Γ. Σε θέματα συνεργασίας εργαζομένων; 

 
Δ. Σε θέματα συνεργασίας με γονείς; 

 
Ε. Σε θέματα συνεργασίας με το Δήμο; 

 
ΣΤ. Σε θέματα ωραρίων; 

 
Ζ. Σε θέματα κατανομής τμημάτων; 

 
Η. Σε θέματα οργάνωσης εκδηλώσεων;  

 
Θ. Άλλο (αναφέρατε) …………………………………………………………………………………………………………………….  
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21.Με  ποιον  από τους παρακάτω τρόπους λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό Σταθμό που 
υπηρετείτε;  

 
Α. Θα πάρει ο/η προϊστάμενος-η την απόφαση μόνος-η του/της χρησιμοποιώντας τις 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, διότι αυτός-ή λογοδοτεί; 

 
Β. Ο/Η προϊστάμενος-η συζητά μαζί σας για την απόκτηση  περισσότερων  πληροφοριών κι έπειτα 
παίρνει την  τελική απόφαση που μπορεί να την  μοιραστεί μαζί σας; 

 
Γ. Ο/Η προϊστάμενος-η σας συμβουλεύεται και  ζητά  τη γνώμη σας, αλλά θα πάρει ο/η ίδιος-α την  
απόφαση; 

 
Δ. Εσείς παίρνετε τις αποφάσεις, ο/η προϊστάμενος-η λειτουργεί υποστηρικτικά για να 
εξασφαλίσει ότι όλοι συμφωνούν με την απόφαση; 
 
 

22. Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας Σταθμό,  πιστεύετε ότι 
συντελεί στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του; 

 Πάρα πολύ 
 

Πολύ 
 

Λίγο 
 

Καθόλου 
 
 

23. Αν θεωρείτε ότι  ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας Σταθμό   συντελεί 
“Πάρα πολύ” ή “Πολύ” στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του, τότε σε ποιους λόγους το 
αποδίδετε; ; 

 
Α. Στο ότι τα προβλήματα λύνονται με δημοκρατικό τρόπο;  

 
Β. Στην ύπαρξη συνεργασίας και καλής επικοινωνίας ανάμεσα στους παιδαγωγούς και 
προϊσταμένων; 

 
Γ. Στην ανταλλαγή απόψεων-συμμετοχή των παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων; 

 
Δ. Στο στυλ ηγεσίας/ικανότητες του/της προϊσταμένου-ης; 

 
Ε. Στην υπευθυνότητα των παιδαγωγών;  

 
ΣΤ. Στην σταθερότητα του προσωπικού;  

 
Ζ. Στο μικρό αριθμό των παιδαγωγών; 

 
Η. Άλλο (αναφέρατε) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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24. Αν θεωρείτε ότι  ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας Σταθμό συντελεί 
‘’Λίγο’’ ή ‘’Καθόλου’’ στην ομαλή του λειτουργία, σε ποιους από τους παρακάτω λόγους το αποδίδετε;  

 
Α. Στην έλλειψη νομοθετικού πλαισίου; 

 
Β. Στην αυξημένη λογοδοσία του/της προϊσταμένου-ης; 

 
Γ. Στον περιορισμένο αριθμό συγκεντρώσεων προσωπικού;  

 
Δ. Στην έλλειψη συνεργασίας των παιδαγωγών μεταξύ τους;  

 
Ε. Στην διαφορετική κατάρτιση των παιδαγωγών;  

 
ΣΤ. Στο μεγάλο αριθμό των παιδαγωγών στον Παιδικό Σταθμό; 

 
Η. Στις συνεχείς μετακινήσεις του παιδαγωγικού  προσωπικού (π.χ. λήξη συμβάσεων )  

 
Θ. Στην έλλειψη ενδιαφέροντος από τους παιδαγωγούς;  

 
Ι. Άλλο (αναφέρατε) …………………………………………………………………………………………………………………….  

7. 25. Υλοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται; 

 
ΝΑΙ 

 
ΟΧΙ      

26. Αν η απάντησή σας είναι ‘’όχι’’, στα μέλη που δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις  επιβάλλονται 
κυρώσεις; 

 Ναι 
 

Μερικές φορές  
 

Όχι 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

27. Η συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων θα ενδυναμώνονταν με : 

 
Α. Την  ύπαρξη  νομοθετικού πλαισίου; 

 
Β. Την παραχώρηση περισσότερης εξουσίας  στους Παιδικούς Σταθμούς για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών; 

 
Γ. Την  επιμόρφωση παιδαγωγών και προϊστάμενων σε θέματα Διοίκησης;  

 
  Δ. Την καθιέρωση κινήτρων ηθικών και υλικών στους παιδαγωγούς   για να συμμετέχουν σε 
συγκεντρώσεις προσωπικού εκτός ωραρίου;  

 
Ε. Άλλο (αναφέρατε) …………………………………………………………………………………………………………………….  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Σας ευχαριστούμε για τον  χρόνο σας! 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ-ΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Δυναμικότητα Παιδικού Σταθμού: 

  Αριθμός Βρεφών …………..                    Αριθμός Νηπίων……………..  

Β. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2. Φύλο: 

 
Άνδρας 

 
Γυναίκα 

3. Ηλικία: 

  
 

31-40 
 

41-50 
 

>51 

4. Οικογενειακή κατάσταση: 

 
Έγγαμος(-η) 

 
Άγαμος(-η) 

 
Άλλο  

5. Τίτλοι Σπουδών (Βασικό Πτυχίο) 

ΤΕΙ                         ΠΕ 

6. Τίτλοι σπουδών (εκτός του βασικού πτυχίου): 

 
2ο πτυχίο 

 

Μεταπτυχιακό 
στον Τομέα:  

Διδακτορικό 
στον Τομέα:  

Άλλο(αναφέρατε): 

  
………………………………………
……………………………………… 

…………………………………
………………………………… 

……………………………………………
………………………………… 

7. Χρόνια υπηρεσίας: α. στην προσχολική αγωγή:     ………….        (Αριθμός Χρόνων Υπηρεσίας) 

                                        β. ως Προϊστάμενος-η:  ………….        (Αριθμός Χρόνων Υπηρεσίας) 

                                        γ. ως Προϊστάμενος-η στον Παιδικό Σταθμό που υπηρετείτε τώρα:  ………….          

8. Υπηρεσιακή κατάσταση: 

 
Μόνιμος 

 

Αορίστου 
Χρόνου 

  

9. Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα Διοίκησης; 

 
ΝΑΙ   

     
ΟΧΙ  

 
 

Αν «ΝΑΙ» σε επίπεδο:                       
1.Προπτυχιακό;                     
2.Μεταπτυχιακό;                  

3.Επιμόρφωση:  Ημερήσια;    Εβδομαδιαία;   15νθήμερη;    Μηνιαία;      >3 

Μηνών;   
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Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

8. 10. Θεωρείτε ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα θέματα 
του Παιδικού Σταθμού (ωραρίου, κατανομής τμημάτων, επιλογής θεαμάτων, οργάνωσης εκδηλώσεων, 
εκπαιδευτικού υλικού, παιδαγωγικής προσέγγισης, συνεργασίας με συναδέλφους,  με γονείς, με το 
δήμο..)  είναι απαραίτητη;  
Ναι, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Όχι,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. 11. Πιστεύετε ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης των προαναφερόμενων 
αποφάσεων μπορεί να  συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, του ενθουσιασμού και της 
ικανοποίησης των από το επάγγελμά τους; 
Ναι, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Όχι,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Θεωρείτε ότι οι παιδαγωγοί προτιμούν τις/τους προϊσταμένες/ους που τους παρέχουν ευκαιρίες 
συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων; 
Ναι, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Όχι,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. 13. Πιστεύετε ότι η μεγάλη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι επιζήμια;  
Ναι, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Όχι,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. 14. Πιστεύετε ότι η μικρή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι επιζήμια; 
Ναι, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Όχι,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

15. Πόσες συγκεντρώσεις παιδαγωγών πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος;…………….(Αριθ.) 
16. Πιστεύετε ότι ο παραπάνω αριθμός συνεδριάσεων είναι αρκετός για τη διευθέτηση θεμάτων 
(ωραρίου, κατανομής τμημάτων, επιλογής θεαμάτων, οργάνωσης εκδηλώσεων, εκπαιδευτικού υλικού, 
παιδαγωγικής προσέγγισης, συνεργασίας με συναδέλφους,  με γονείς, με το δήμο..); 
Ναι, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Όχι,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

17. Ζητάτε τη συμβολή  των παιδαγωγών κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων;  
Ναι, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Όχι,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

18.  Αν ΝΑΙ σε ποια θέματα;  

 
Α. Σε λειτουργικά θέματα (υλικοτεχνική, υποδομή, καθαριότητα κ.α.) 

 
Β. Σε μεθόδους διδασκαλίας- παιδαγωγικούς χειρισμούς 

 
Γ. Σε θέματα συνεργασίας εργαζομένων; 

 
Δ. Σε θέματα συνεργασίας με γονείς; 

 
Ε. Σε θέματα συνεργασίας με το Δήμο;       (Οι εναλλακτικές απαντήσεις συνεχίζονται στην επόμενη σελίδα)       

 
ΣΤ. Σε θέματα ωραρίων;                                            
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Ζ. Σε θέματα κατανομής τμημάτων; 

 
Η. Σε θέματα οργάνωσης εκδηλώσεων;  

 
Θ. Άλλο (αναφέρατε) …………………………………………………………………………………………………………………….  

19.Με  ποιον  από τους παρακάτω τρόπους λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό Σταθμό που 
υπηρετείτε;  

Α. Θα πάρετε την απόφαση μόνος-η σας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, 
διότι εσείς  λογοδοτείτε; 

Β. Θα συζητήσετε μαζί με τους παιδαγωγούς για την απόκτηση  περισσότερων  πληροφοριών κι έπειτα 
θα πάρετε την  τελική απόφαση που μπορεί να την  μοιραστεί μαζί τους; 

Γ. Θα πάρουν τις αποφάσεις οι παιδαγωγοί και εσείς θα λειτουργήσετε υποστηρικτικά για να 
εξασφαλίσετε ότι όλοι συμφωνούν με την απόφαση; 
20. Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας Σταθμό,  πιστεύετε ότι συντελεί 
στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του; 
Ναι, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Όχι,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

21. Αν θεωρείτε ότι  ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας Σταθμό   συντελεί στην 
ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του, τότε σε ποιους λόγους το αποδίδετε;  

Α. Στο ότι τα προβλήματα λύνονται με δημοκρατικό τρόπο; 

Β. Στην ύπαρξη συνεργασίας και καλής επικοινωνίας ανάμεσα στους παιδαγωγούς και προϊσταμένων; 

Γ. Στην ανταλλαγή απόψεων-συμμετοχή των παιδαγωγών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων; 

Δ. Στο στυλ ηγεσίας/ικανότητες του/της προϊσταμένου-ης; 

Ε. Στην υπευθυνότητα των παιδαγωγών;  

ΣΤ. Στην σταθερότητα του προσωπικού; 

Ζ. Στο μικρό αριθμό των παιδαγωγών; 

Η. Άλλο (αναφέρατε) ……………………………………………………………………………………………………………………  
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22. Αν θεωρείτε ότι  ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις στον Παιδικό σας Σταθμό δε συντελεί στην 
ομαλή του λειτουργία, σε ποιους λόγους το αποδίδετε; (Αν δεν αναφερθούν στα παρακάτω ρωτάμε) 

Α. Στην έλλειψη νομοθετικού πλαισίου; 

Β. Στην αυξημένη λογοδοσία του/της προϊσταμένου-ης; 

Γ. Στον περιορισμένο αριθμό συγκεντρώσεων προσωπικού; 

Δ. Στην έλλειψη συνεργασίας των παιδαγωγών μεταξύ τους;  

Ε. Στην διαφορετική κατάρτιση των παιδαγωγών;  

ΣΤ .Στο μεγάλο αριθμό των παιδαγωγών στον Παιδικό Σταθμό;  

Η. Στις συνεχείς μετακινήσεις του παιδαγωγικού  προσωπικού (π.χ. λήξη συμβάσεων )  

Θ. Στην έλλειψη ενδιαφέροντος από τους παιδαγωγούς;  

Ι. Άλλο (αναφέρατε) …………………………………………………………………………………………………………………….  
23. Υλοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται; 
Ναι, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Όχι,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

24. Αν η απάντησή σας είναι ‘’όχι’’, στα μέλη που δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις  επιβάλλονται 
κυρώσεις; 

 

 Ναι 
 

Μερικές φορές 
 ΟΧΙ 

 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

25.Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι η συμμετοχή των παιδαγωγών στη λήψη αποφάσεων θα 
ενδυναμώνονταν: 
 

 
Α. Την  ύπαρξη  νομοθετικού πλαισίου; 

 
Β. Την παραχώρηση περισσότερης εξουσίας  στους Παιδικούς Σταθμούς για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών; 

 
Γ. Την  επιμόρφωση παιδαγωγών και προϊστάμενων σε θέματα Διοίκησης;  

 
  Δ. Την καθιέρωση κινήτρων ηθικών και υλικών στους παιδαγωγούς   για να συμμετέχουν σε 
συγκεντρώσεις προσωπικού εκτός ωραρίου;  

 
Ε. Άλλο (αναφέρατε) …………………………………………………………………………………………………………………….  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
Σας ευχαριστούμε για τον  χρόνο σας! 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Ιστορική εξέλιξη Παιδικών Σταθμών στην Ελλάδα 

Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος ο Ιωάννης Καποδίστριας προσπαθεί να δημιουργήσει το 

θεσμό της παιδικής προστασίας (Τζάνη & Παμουκτσόγλου, 1998) με σκοπό τη φροντίδα  και τη 

βασική εκπαίδευση των ορφανών παιδιών.  

Το 1831 στη Σύρο, ο Γερμανός ιεραπόστολος Frederik Hildner δημιουργεί   μια άτυπη  

ομάδα εκπαίδευσης για παιδιά δύο έως έξι ετών. Κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονιάς στην 

Αθήνα, ένα ιδιωτικό σχολείο ιδρύεται από το  ζευγάρι Αμερικανών ιεραποστόλων Χιλλ  για 

παιδιά ηλικίας δύο έως οκτώ ετών (Doliopoulou 2006). 

 Το 1833  ο Όθωνας με Βασιλικό Διάταγμα  ιδρύει το πρώτο Δημοτικό Βρεφοκομείο στην 

Αθήνα.  

Το 1865 στο νέο σύνταγμα της Ελλάδα δεν γίνεται   καμία αναφορά  στην  προσχολική 

εκπαίδευση, ενώ το 1872  δημιουργείται  άλλο ένα  σχολείο στην Αθήνα για  νήπια και μικρά 

παιδιά με δωρεάν εκπαίδευση (Doliopoulou, 2006). Το  1895  ψηφίζεται  ένας νόμος, χάρη της  

Αικατερίνης Λασκαρίδου (Doliopoulou, 2006), που αναγνωρίζει σε ανεξάρτητους φορείς, όπως 

βιομηχανίες και βιοτεχνίες, το δικαίωμα  παροχής  εκπαίδευσης για τα παιδιά των  εργαζόμενων  

μητέρων ηλικίας τριών έως έξι ετών (Κιτσαράς, 1997) .  

Στην δεκαετία 1920-1930 το πρόβλημα της προστασίας των παιδιών διογκώνεται λόγω 

της μικρασιατικής καταστροφής και το πέρασμα των Ελλήνων προσφύγων στη χώρα μας. Το  

1926 το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει επίσημα το θεσμό των κέντρων ημερήσιας φροντίδας 

(Χαρίτος, 1998)  με το  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας να αναλαμβάνει τη δημιουργία 

ανεξάρτητου τομέα με την επωνυμία «Τμήμα Πρώτης Παιδικής Ηλικίας». Έτσι, το 1935 

λειτουργούν 9 παιδικοί σταθµοί. Κατά την περίοδο της κατοχής ο βρεφονηπιακός σταθμός έχει 

ως στόχο την περίθαλψη  και διαπαιδαγώγηση των νηπίων, ώστε οι μητέρες να ασχοληθούν με 

αγροτικές εργασίες. Την περίοδο του εμφυλίου πολέμου ιδρύονται εθνικά αγροτικά 

νηπιοτροφεία, σε παραμεθόριες περιοχές με στόχο  την ανάπτυξη εθνικού φρονήματος των 

ξενόγλωσσων κατοίκων τους  (∆αράκη και Χατζηκωνσταντίνου, 1981). 
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Την περίοδο  1965-1987 παρατηρείται μία αλματώδης ανάπτυξη ιδρυμάτων προσχολικής 

αγωγής (Ζέρβα κ.α., 2008). Οι λόγοι που συνέβαλαν στην ανάγκη ύπαρξης των παιδικών 

σταθµών είναι: 

 α) η αύξηση του αριθμού των μητέρων που εργάζονται 

β) η αλλαγή της δοµής της οικογένειας από «παραδοσιακή» σε «πυρηνική» και 

«µονογονεϊκή» και 

γ) η διαπίστωση ότι τα παιδιά μεγαλώνουν «πιο σωστά» στον Παιδικό Σταθµό (∆αράκη 

και Χατζηκωνσταντίνου, 1981, Ζαχαρενάκης, 1996).  

 

Το 1973 οι Εθνικοί Αγροτικοί Παιδικοί Σταθμοί μετονομάζονται σε Κρατικούς Παιδικούς 

Σταθμούς (ΚΠΣ) και ιδρύονται Κρατικοί Βρεφικοί Σταθμοί (ΚΒΣ) για βρέφη από 8 μηνών έως 

2,6 χρόνων. Σκοπός τους είναι η παροχή  διατροφής, διαπαιδαγώγησης  και ψυχαγωγίας  νηπίων 

ηλικίας 2 ετών και 6  μηνών μέχρι της εγγραφής των στο Δημοτικό Σχολείο (ΦΕΚ 95/Α/1973 

Άρθρο 2). Δίνεται  προβάδισμα στα τέκνα των εργαζόμενων μητέρων, ορφανών παιδιών ή 

γονέων ανίκανων προς εργασία και γενικότερα νηπίων απροστάτευτων.  

Το 1994 αρχίζει η μεταβίβαση των δημόσιων Παιδικών  Σταθμών στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση (Ο.Τ.Α) προς αντιμετώπιση προβλημάτων γραφειοκρατίας, μεγάλου αριθμού 

παιδιών, αλλά και λόγω ευρωπαϊκών εντολών  (Ζέρβα κ.α., 2008). Δημοσιεύεται κανονισμός 

λειτουργίας με κύριο στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων σε συναισθηματικό, 

κοινωνικό, σωματικό και νοητικό τομέα. 

Το 1997 εγκρίνεται νέος πρότυπος κανονισμός λειτουργιάς για τους Παιδικούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας και  

Πρόνοιας. Σκοπός αυτών των προσχολικών κέντρων τίθεται  ο ίδιος με του 1994 διευρυμένος,  

με  την προετοιμασία των παιδιών για την ομαλή μετάβαση από το οικογενειακό  στο σχολικό 

περιβάλλον.   

Το 2002  ο καινούριος  κανονισμός λειτουργιάς των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών στοχεύει στην παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά 

δεδομένα, την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων σε συναισθηματικό, κοινωνικό, σωματικό και 

νοητικό τομέα. Μέρος των στόχων  του είναι η εξάλειψη των διαφορών μεταξύ του 
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πολιτιστικού, οικονομικού και μορφωτικού επίπεδου των οικογενειών, καθώς και η 

εξυπηρέτηση και η ενημέρωση των γονέων σε σύγχρονα θέματα παιδαγωγικής. Ταυτόχρονα, 

δραστηριοποιούνται στην παροχή ημερήσιας διατροφής, φροντίδας και την τήρηση κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας, ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στην προπαρασκευή για την ομαλή 

μετάβαση από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.  

           Το 2008 (Υπ' αριθμ.78980 15/12/2008) το Υπουργείο Εσωτερικών αναθέτει στο 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την εκπόνηση παιδαγωγικού προγράμματος  με τίτλο: 

«Πρόγραμμα για την καλλιέργεια, την αγωγή και τη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας».  

Με το Ν. 3852 του 2010  (ΦΕΚ 87 Α’ /2010) η «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε μια 

προσπάθεια αποκέντρωσης οι Παιδικοί Σταθμοί περνούν  από το Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας στους δήμους και στις κοινότητες  που ανήκουν και αναφέρονται στο Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

 Σήμερα λειτουργούν περίπου 1700 ιδιωτικοί  Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί,    1.850  

Δημοτικοί (ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. 2002-2004) και  30-40 Παιδικοί Σταθμοί που ανήκουν σε  δημόσιες και 

ιδιωτικές επιχειρήσεις  που διαθέτουν  Παιδικούς Σταθμούς για τους εργαζομένους τους   

(Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδα –ΚΕΔΚΕ- Ελληνικός Οργανισμός Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – ΕΕΤΑΑ-, αδημοσίευτα στοιχεία, 2005, όπως αναφ. σε  

Μάντζιου &  Πετρογιάννης, 2012). Το σύνολο των παιδιών που φιλοξενούν ξεπερνά τα 150.000. 

Οι  εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στους Παιδικούς Σταθμούς ανέρχονται σε 11.134  εκ 

των οποίων  6.391 είναι παιδαγωγικό προσωπικό (ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. 2002-2004). Πρόκειται περί  

παιδαγωγών  και νηπιαγωγών απόφοιτοι από τα ιδρύματα  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  ΤΕΙ και  

ΑΕΙ αντίστοιχα. Οι βοηθοί αυτών είναι απόφοιτοι είτε δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ είτε 

επαγγελματικών λυκείων με ανάλογη κατεύθυνση (ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. 2002-2004). Η εργασιακή τους 

σχέση ποικίλει: Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, Ορισμένου χρόνου, 

Συμβάσεις Έργου και μερικής απασχόλησης (Μάνζτιου & Πετρογιάννης, 2012 ).  

 


