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ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη απνηέιεζκα κηαο πνιχκελεο πξνζπάζεηαο 

κειέηεο θαη έξεπλαο ζε έλα αληηθείκελν πνιχπιεπξν κε επίθεληξν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ Οξγαληζκνχ Έθδνζεο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. Ζ επηηπρήο αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζέκαηνο είρε σο βαζηθή πξνυπφζεζε ηε βαζηά θαηαλφεζε πνιιψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ 

δηδάζθεηαη ν θνηηεηήο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ ζηελ θαηεχζπλζε «Logistics» θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ. Ζ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήηαλ αδχλαηε ρσξίο ηελ 

ακέξηζηε θαη ζεκαληηθφηαηε ζπκπαξάζηαζε θαη ζπκβνιή φζσλ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Γξεγφξε Υνλδξνθνχθε, πνπ κε ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπ βαξχηεηα κε θαζνδήγεζε ζηελ επηινγή ελφο ζέκαηνο πνπ κε ελδηέθεξε θαη 

κε ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηε ζπλερή ηνπ ζπκπαξάζηαζε κε βνήζεζε λα θέξσ εηο πέξαο ηελ 

παξνχζα εξγαζία. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ αγαπεηφ θίιν θαη ζπλάδειθν Κσλζηαληίλν Μπνπξιεηίδε ε 

ζπκβνιή ηνπ νπνίνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή ζην λα ζπκκεηέρσ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη 

λα πξαγκαηνπνηήζσ έλα φλεηξν πνιιψλ ρξφλσλ.  

 Δπραξηζηψ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Οξγαληζκνχ Έθδνζεο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ  γηα ηελ 

επθαηξία πνπ κνπ έδσζαλ λα αληιήζσ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα κπσ ζηνλ 

ππξήλα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ν νξγαληζκφο απηφο αληηκεησπίδεη. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θίιν θαη ζπλάδειθν Βαζίιε Καλάθε, γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ 

είρακε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη γηα  ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο πνπ κνπ παξείρε. 

Οθείισ επίζεο έλα ηεξάζηην επραξηζηψ ζηελ θφξε κνπ Ηφιε θαη ζηε ζχδπγφ κνπ Γιπθεξία 

γηα ηε ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ έδσζαλ κε ην δηθφ ηνπο ηδηαίηεξν ηξφπν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ παξαθνινχζεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο γνλείο κνπ Παλαγηψηε θαη Καιιηφπε θαη ηνλ αδειθφ 

κνπ Θεφδσξν, πνπ κε παξφηξπλαλ λα ζπλερίζσ ηηο ζπνπδέο κνπ θαη ζε κεηαπηπρηαθφ 

επίπεδν.      

 

ΣΔΝΣΔ ΠΑΝΣΔΛΖ  
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1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1 Γεληθά 

Οη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί εθηφο απφ ηνπο γλσζηνχο ζπληειεζηέο παξαγσγήο θεθάιαην, 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη γε ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ πιεξνθνξία. Υσξίο ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε 

πιεξνθνξία πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ. 

Σα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

ζπιιέγνπλ, απνζεθεχνπλ, αλαιχνπλ θαη δηαρένπλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ππνζηεξίδνληαη νη επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη ιακβάλνληαη νη απνηειεζκαηηθφηεξεο 

απνθάζεηο. Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ, νη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο, θαηαρψξεζεο, ε 

νξγάλσζε θαη ε ρξήζε ηνπο γίλεηαη απφ αλζξψπνπο. Ζ εηζαγσγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ έρεη πνιιαπιέο επηδξάζεηο ζε κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ, ζηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ζηελ θνηλσλία. Δίλαη εκθαλέο σο εθ ηνχηνπ φηη ε κειέηε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ απαηηεί κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε.  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηά ηνλ Οξγαληζκφ Έθδνζεο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. Πσο 

πξνζδηνξίδεηαη φκσο ε έλλνηα ηνπ νξγαληζκνχ; Αλ ζηνρεχακε ζε έλαλ ηερληθφ νξηζκφ ζα 

κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηνλ νξγαληζκφ σο κηα ηππηθή, ζηαζεξή θνηλσληθή δνκή πνπ ιακβάλεη 

πφξνπο απφ ην πεξηβάιινλ, ηνπο επεμεξγάδεηαη θαη παξάγεη εμφδνπο –απνηειέζκαηα. Απφ 

ηππηθή άπνςε ν νξγαληζκφο είλαη λνκηθφ πξφζσπν-νληφηεηα κε εζσηεξηθνχο θαλφλεο θαη 

θαλνληζκνχο. Ωο θνηλσληθή δνκή απνηειεί κηα ζπιινγή θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ θαη σο 

παξάγνληαο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηεί θεθάιαην θαη εξγαζία, ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθφηεηαο θαη γλψζε, εθπαίδεπζε, ηερλνινγία θ.α.  

Αλ επηδηψθακε έλαλ ζπκπεξηθνξηθφ νξηζκφ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν νξγαληζκφο απνηειεί 

έλα ζχλνιν απφ δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο πξνλφκηα, επζχλεο, πνπ εμηζνξξνπνχληαη ζην ρξφλν 

κέζα απφ πξνζηξηβέο θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. Σν ζέκα είλαη φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ζε έλαλ νξγαληζκφ ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο αλσηέξσ νξηζκνχο αθνχ ε ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξηθήο αιιάδεη ηνλ ηξφπν κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ εηζφδσλ ζε εμφδνπο θαη παξάιιεια 

απαηηεί αιιαγέο ζην πνηνο θαηέρεη θαη ειέγρεη ηελ πιεξνθνξία. 
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1.2 θνπόο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πηνζεηεί, ρξεζηκνπνηεί θαη εθαξκφδεη ηηο αξρέο, ηνπο θαλφλεο 

θαη ηηο κεζνδνινγίεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην ζχζηεκα παξαγγειηψλ θαη δηαλνκήο 

πξντφλησλ κε ζθνπφ: α) ηελ αλάιπζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο παξαγγειηνιεςίαο  

ηνπ Οξγαληζκνύ Έθδνζεο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ θαη β) ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ 

δηαλνκήο ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ. 

Ο Οξγαληζκφο Έθδνζεο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ δηαρεηξίδεηαη ηηο παξαγγειίεο βηβιίσλ, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο ηα έρεη εθηππψζεη, ηα έρεη απνζεθεχζεη θαη ηα δηαλέκεη ην αξγφηεξν πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο ζηνπο ρξήζηεο-πξννξηζκνχο. Οθείιεη ινηπφλ λα νξγαλψζεη ηελ 

απνζήθε θαη λα αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, ην νπνίν λα δηαζθαιίδεη ηελ 

άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο (ζρνιεία) κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. 

πλεπψο, ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ νξηζκέλα βαζηθά εξσηήκαηα γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

ηνπ νξγαληζκνχ. Μεξηθά απφ απηά είλαη ηα παξαθάησ:  

 Πνηα πξντφληα (βηβιία) απνηεινχλ ηα πην ζεκαληηθά ηνπ νξγαληζκνχ πνπ πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα ηα έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο νη καζεηέο ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο;  

 Πνηα ζα είλαη ε κειινληηθή δήηεζε γηα θάζε θσδηθφ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη απφ πνηνπο 

παξάγνληεο επεξεάδεηαη ε δήηεζε; 

 Πσο ζα θαζνξηζζεί ην επίπεδν παξαγσγήο θαη ην επίπεδν απνζέκαηνο γηα θάζε θσδηθφ 

πξντφληνο; 

 Πσο ζα βειηησζεί ην ζχζηεκα παξαγγειηψλ, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα ηα 

ζρνιεία πξννξηζκνί;  

 Πσο ζα βειηησζεί ην ζχζηεκα δηαλνκήο βηβιίσλ, ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο θαη ν 

ρξφλνο κεηαθνξάο;  

 Πσο ζα νξγαλσζεί ε απνζήθε, ψζηε λα κεησζεί ν ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

παξαγγειίαο; 
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1.3 Γνκή ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ ελλέα θεθάιαηα. Σν πεξηερφκελν θαη ε 

δηάξζξσζε ηεο χιεο θάζε θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά. 

ην θεθάιαην 1 , κε ηίηιν «εηζαγσγή» παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πνπ 

αθνξά ζηελ αλάιπζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο παξαγγειηνιεςίαο  ηνπ Οξγαληζκνχ 

Έθδνζεο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ θαη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ δηαλνκήο ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ. Δπίζεο εμεηάδεηαη πσο ε ρξήζε θαη εθαξκνγή ησλ αξρψλ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ 

κεζνδνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ εμππεξεηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ.   

ην θεθάιαην 2 κε ηίηιν « Ηζηνξηθή δηαδξνκή θαη εμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ» πεξηιακβάλεηαη ε εμέιημε ηνπο, ε νπνία ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηε ζεκαζία πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε πιεξνθνξία ζηε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ. Αλαιχεηαη επίζεο ε ζηξνθή ησλ ζηειερψλ πξνο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη 

πσο απηά  ζεσξνχληαη ζήκεξα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. 

Δπίζεο εμεγείηαη γηαηί ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζπλέβαιαλ ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πσο νη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηηο νξγαλψζεηο επεξεάδνπλ 

ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμή ηνπο.      

ην θεθάιάην 3 κε ηίηιν «Οξηζκνί θαη πεξηγξαθή ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ» 

δίλνληαη δηάθνξνη νξηζκνί ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ν ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε 

ζπλερήο βειηίσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα 

εθαξκνγήο ηνπο θαη αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηνπο ζηελ νξζή δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ηεο γλψζεο εληφο θαη εθηφο ηεο φπνηαο παξαγσγηθήο κνλάδαο. Σέινο πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπληζηψζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη νη ηξφπνη 

θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο.       

ην θεθάιαην 4 κε ηίηιν «Φάζεηο αλάπηπμεο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ» 

πεξηγξάθνληαη θαηά ζεηξά νη θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη αλαιχεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ νξγαληζκψλ κε απηά. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 

δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο πνπ γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είηε απηά ζεσξνχληαη σο 

ζπληειεζηή παξαγσγήο, είηε φηη απηά ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ είηε 

ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ αληηπξνζψπσλ ή ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ. Σέινο παξνπζηάδνληαη 
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ηα ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ φπσο ε 

πξνθαηαξθηηθή έξεπλα, ε ζχληαμε κειέηεο εθηθηφηεηαο, ε αλάπηπμε, ν ζρεδηαζκφο, ε 

πινπνίεζε θαη ζπληήξεζε ηνπο.  

ην θεθάιαην 5  κε ηίηιν «Σν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα παξαγγειηνιεςίαο ηνπ Ο.Δ.Γ.Β.» 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη επηινγέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ν ρξήζηεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαρσξήζεη ζην ζχζηεκα ηα απνζέκαηα ηεο 

ηξέρνπζαο ζρνιηθήο ρξνληάο, γηα λα ππνβάιεη ηε θχξηα ή ηε ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε 

παξαγγειίαο βηβιίσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν αιγφξηζκνο ππνινγηζκνχ ησλ παξαγγειηψλ 

βηβιίσλ θαη θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε λένπ, πνπ ζα ζπλδέεη ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ παξαγσγή ησλ 

βηβιίσλ.     

ην θεθάιαην 6 κε ηίηιν «Σν ζρνιηθό βηβιίν ζηελ Διιάδα θαη νη πνιηηηθέο γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ» αλαιχνληαη νη πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο κέρξη ζήκεξα. Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ε πνιηηηθή 

ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ ζηελ παξαγσγή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε πνιηηηθή 

ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Δμεγείηαη πσο ε πνιηηηθή απηή νδήγεζε ζε ρξήζε αζέκηησλ 

κέζσλ αληαγσληζκνχ θαη ζε ηεξάζηηα αχμεζε ηεο δηαθζνξάο ζηελ παξαγσγή ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ θαη πσο ζηαδηαθά αλαπηχζζεηαη ν παξεκβαηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο γηα λα κεησζνχλ νη 

αλσηέξσ ζηξεβιψζεηο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε ελαιιαγή ησλ δχν απηψλ πνιηηηθψλ ζηε 

δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ θαη πσο θαηαιήγνπκε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. Απφ ην 1993 θαη κεηά 

αξρίδεη λα ακθηζβεηείηαη ε πνιηηηθή ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ κέζσ ηνπ πνιιαπινχ αξρηθά θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηνπ ελαιιαθηηθνχ βηβιίνπ. Σέινο παξνπζηάδνληαη νη δχν θνξείο(Ο.Δ.Γ.Β. θαη 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην) πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ παξαγσγή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ.  

ην θεθάιαην 7 κε ηίηιν «ρέζε παξαγσγήο-δήηεζεο ζρνιηθώλ βηβιίσλ» αλαιχεηαη ε δνκή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πεξηγξάθεηαη ε πνξεία ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζηε 

δνκή απηή απφ ην 1976 κέρξη ζήκεξα θαη αλαδεηθλχνληαη νη δηαθνξεηηθνί ζρνιηθνί δξφκνη πνπ 

κπνξεί λα αθνινπζήζεη ν καζεηήο, ε πνιιαπιφηεηα ησλ νπνίσλ απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηίηισλ 

ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Δμεγείηαη επίζεο πσο ε εθπαηδεπηηθή - παηδαγσγηθή θηινζνθία θαη 

αληηιήςεηο, νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο θαη ην κέγεζνο ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο απνηεινχλ ηα 

βαζηθά ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή θαη ηε δήηεζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. 
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ην θεθάιαην 8 κε ηίηιν «Γηαλνκή ζρνιηθώλ βηβιίσλ» πεξηγξάθεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

δηαλνκήο ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ν ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ παξαγγειηψλ θαη ν ηξφπνο κεηαθνξάο 

ηνπο. Σν πξφβιεκα ηεο κεηαθνξάο επηθεληξψλεηαη ζηελ κεηαθνξά βηβιίσλ ζην λνκφ Αηηηθήο 

φπνπ παξαηεξείηαη ζπαηάιε ρξφλνπ θαη απμεκέλν θφζηνο κεηαθνξάο. ηε ζπλέρεηα πξνηείλεηαη 

ε ιχζε κε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηνλ νξηζκφ ησλ θέληξσλ δηαλνκήο θαη 

επηδηψθεηαη ε βέιηηζηε ιχζε κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο Βνξεηνδπηηθήο Γσλίαο. Σέινο γίλεηαη 

ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ιχζεο θαη παξαηίζεληαη ηα ζρεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα.        

Σέινο, ζην θεθάιαην 9 κε ηίηιν «βηβιηνγξαθία» παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθία, ζηελ νπνία 

βαζίζηεθε ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία.  
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2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

2.1 Δηζαγσγή 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε ζπκβνιή 

ηεο πηνζέηεζεο θαη ρξήζεο ηνπο απφ ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, ζεσξνχκε 

απαξαίηεην λα πξνεγεζεί κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ ηζηνξία θαη ηελ εμέιημε ηνπο. 

Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην απηφ 

έρεη αθεηεξία ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη εθηπιίζζεηαη κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ αθφινπζε 

πεξηγξαθή επηθεληξψλεηαη ζηελ εμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνθιεηζηηθά ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, ηφζν ζηελ Δπξψπε, φζν θαη ζηηο Ζ Π Α. 

2.2 Ηζηνξηθή δηαδξνκή θαη εμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Ζ νξγάλσζε θαη ηππνπνίεζε ηεο θπζηθήο γιψζζαο βνήζεζε ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ θαη ζηε αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ηεο επηζηήκεο. Δθηφο απφ ηε θπζηθή γιψζζα έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη άιιεο ζπκβνιηθέο γιψζζεο φπσο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ ππνινγηζηψλ. Ζ 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πξνυπνζέηεη γλψζε ησλ δηαθφξσλ γισζζψλ 

γηα λα κπνξέζεη ε φπνηα πιεξνθνξία λα ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ αλάγθε γηα πιεξνθφξεζε 

θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαηαγεγξακκέλεο ηζηνξίαο. Ηδηαίηεξα ζήκεξα, 

ιέγεηαη φηη έρνπκε εηζέιζεη ζηνλ «αηψλα ηεο πιεξνθνξίαο». Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνί  ηφζν ζε ηνπηθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ηαρχηαηα 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ απφ ηελ άπνςε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ησλ γεληθφηεξσλ 

αλαδηαξζξψζεσλ ηεο παξαγσγήο, ιφγσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο. Πξέπεη, επνκέλσο, λα 

κεηαρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο σο κηα πνιχηηκε πεγή θαη σο έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο 

παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ θαη γεληθφηεξα λα πεηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο.  

Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αξρίδεη νπζηαζηηθά θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φηαλ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε ζεσξία ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ε νπνία βαζίζηεθε ζηηο έξεπλεο γα ηελ αλάπηπμε νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ 

κεηέπεηηα εμέιημε ηνπο ήηαλ ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηε ζεκαζία πνπ δηαδξακάηηδε ε έλλνηα ηεο 

πιεξνθνξίαο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ.  
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Ζ αλάγθε γηα επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ήηαλ αλακθηζβήηεηε γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, 

απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50. Όκσο, ηφηε  ε κφλε επηινγή απνζήθεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

γηα κεηέπεηηα ρεηξηζκφ θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο ήηαλ ε γξαθή, ε νπνία απνηεινχζε, επί ζεηξά 

εηψλ, ην κέζν ηεθκεξίσζεο αιιά θαη δηαηήξεζεο ηεο πιεξνθνξίαο εληφο κίαο εηαηξείαο. Σν 

γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ εγθισβηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο ζην ραξηί, ρσξίο λα ππάξρεη 

ηξφπνο πξνζηαζίαο  θαη πξνθχιαμεο ηεο απφ ηελ απψιεηα ή ηελ θαηαζηξνθή. Σα έγγξαθα ηεο 

εηαηξίαο απνηεινχζαλ έλα πνιχηηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν νη εξγαδφκελνη ήηαλ 

ππνρξεσκέλνη λα δηαθπιάηηνπλ θαη λα πξνζηαηεχνπλ. 

Σφζν ζηηο ηδησηηθέο, φζν θαη ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, ε γξαθεηνθξαηία απηή 

εζεσξείην απφ ηνπο εξγαδφκελνπο σο ν «εθηάιηεο» ηεο ζπλερνχο θαηαγξαθήο, ελεκέξσζεο θαη 

αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ, ηα νπνία δελ ήηαλ δπλαηφ λα δηαζθαιίδνπλ γηα πάληα ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ εληφο θαη εθηφο επηρείξεζεο. 

Ο ηεξάζηηνο φγθνο ησλ εγγξάθσλ πνπ ζπζζσξεχνληαλ ζπλερψο ζηνπο πεξηνξηζκέλνπο 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο δελ δεκηνπξγνχζε απιψο πξφβιεκα ζηελ ηαρεία εμεχξεζε ηεο 

επηζπκεηήο πιεξνθνξίαο, αιιά θαζηζηνχζε ηελ δηαδηθαζία απηή ρξνλνβφξα, ελ δπλάκεη 

αλαπνηειεζκαηηθή θαη πςεινχ θφζηνπο. 

Σν πξφβιεκα απηφ, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 νδήγεζε ζην ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηα νπνία βαζίζηεθαλ ζηελ ηδέα ηεο παξακεηξνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. 

θνπφο ησλ ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ήηαλ ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο κνξθνπνίεζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε πίλαθεο κε ηε βνήζεηα 

αιγνξίζκσλ. Με ηελ εηζαγσγή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, θαηά έλα κέξνο ιχζεθε ην πξφβιεκα 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ γηα ιήςε απνθάζεσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί εμέθξαδαλ ηελ αλάγθε γηα απνηχπσζε θαη 

επεμεξγαζία θαη άιισλ ζεκαληηθψλ θαη θξίζηκσλ ζηνηρείσλ ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία 

φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο εμέιημε. ηνηρεία ρξεκαηννηθνλνκηθά, πξνυπνινγηζκνί, 

θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο, θχθινη εξγαζηψλ, έιεγρνο απνζεκάησλ, θφζηνο 

παξαγσγήο θαη πιήζνο άιισλ ζηνηρείσλ έπξεπε φρη κφλν λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζσζηά, αιιά θαη λα θαηαγξαθνχλ ιεπηνκεξψο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, 

ψζηε λα είλαη δπλαηή θαη απνηειεζκαηηθή ε πεξαηηέξσ δηαρείξηζε, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε 

ηνπο.  
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Ο πξνγξακκαηηζκφο, ηα ζρέδηα δξάζεο θαη ε ζηξαηεγηθή είραλ ήδε αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο έλλνηεο απφ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο ήηαλ 

απαξαίηεηε ε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ κέζσλ φπσο  ε ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ. Ζ αλάγθε 

απηή, νδήγεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 ζηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο, πξνζηηψλ ζηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ. Αλ ε πιεξνθνξηθή ηε 

δεθαεηία ηνπ ’60 είρε σο βαζηθφ ξφιν ηελ απηνκαηνπνίεζε ρεηξσλαθηηθψλ θπξίσο εξγαζηψλ, ηε 

δεθαεηία ηνπ ’70 εζηίαζε ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, πνπ είρε αθφκε πεξηζζφηεξε 

πξνζηηζέκελε αμία απφ ηελ ίδηα ηελ απηνκαηνπνίεζε. Γηα απηφ ραξαθηεξίζηεθε σο ε επνρή ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ(the E D P era). Απφ ην ρξνληθφ απηφ ζεκείν θαη κεηά, ε έλλνηα θαη ε 

ζεκαζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο πιεξνθνξίαο άξρηζε λα δηαδξακαηίδεη νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ 

ξφιν, αλά δηαθξηηφ επίπεδν δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Έγηλε πιένλ θαηαλνεηφ πσο ε 

νξγάλσζε θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ελφο ηεξάζηηνπ θαη αλαμηνπνίεηνπ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ, πξνεξρφκελνπ ηφζν απφ ην εμσηεξηθφ, φζν θαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ, πηζαλφ λα απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. 

Έηζη, πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, δίλεηαη πιένλ ζηηο επηρεηξήζεηο ε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ή λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία λα βνεζνχλ ζην εμήο θαη 

λα ππνζηεξίδνπλ ηα ζηειέρε ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα επηηπρεκέλε ιήςε απνθάζεσλ. Σα 

ιεγφκελα Decision Support Systems θαζψο θαη ηα Executive Information Systems είραλ σο 

απνδέθηεο ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηελψο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ’80 θαη εληεχζελ ε πιεξνθνξηθή επεξεάδεη ηε κνξθή θαη ηνπο ηξφπνπο ηνπ 

επηρεηξείλ θαη ηνπ δηνηθείλ. Καζψο ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο έρεη πνιχ κεγάιεο επηπηψζεηο ζηελ 

θαζεκεξηλή εξγαζηαθή πξαθηηθή ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηνλ νξγαληζκφ- επηρείξεζε, γηα απηφ ε επνρή απηή νλνκάζηεθε σο επνρή ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ζηε ηξέρνπζα δεθαεηία, ησλ ζηξαηεγηθψλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ.     

Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ ’80, παξαηεξήζεθε κία ηδηαίηεξα έληνλε ζηξνθή ησλ ζηειερψλ πξνο ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. ε απηφ ην γεγνλφο ζπλέβαιαλ νη εμήο αιιαγέο : 

 ε πεξαηηέξσ δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ παξαγσγήο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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 ε κεηαβνιή ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, φπσο ε 

παξαγσγηθφηεηα, ε εληαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ε δηαρείξηζε ηνπ 

θφζηνπο, νη νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο, θιπ., ησλ νπνίσλ ε κειέηε απαηηνχζε 

ζπγθξνηεκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. 

 ε κεηαβνιή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζηπι ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία αλέδεημε πξνβιήκαηα φπσο 

ε απνθέληξσζε ηεο νξγάλσζεο, ε δεκηνπξγία πνιιψλ θέληξσλ απνθάζεσλ, ν 

ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο, θιπ., ησλ νπνίσλ ε ιχζε βαζηδφηαλ ζηε δεκηνπξγία 

πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο. 

 ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, ε νπνία παξείρε ηελ απαηηνχκελε 

ζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε αμηφπηζησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο, κέζα ζηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

ζπλερφκελεο ξαγδαίεο κεηαβνιέο, αλαγθάζηεθαλ λα πξνρσξήζνπλ ζε αλαπξνζαξκνγή θαη 

αλαδηάξζξσζε ηεο νξγαλσηηθήο ηνπο δνκήο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, θαζψο ηα λέα ζπζηήκαηα 

απαηηνχζαλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο δηαδηθαζίαο.  

2.3 Οη πξνζεγγίζεηο γηα ηηο νξγαλώζεηο θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

Οη νξγαλψζεηο σο γλσζηφ είλαη πνιχπινθα δπλακηθά ζπζηήκαηα θαη κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ κε 

δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο. 1) Ζ κεραληζηηθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη νη αξρέο πνπ ηζρχνπλ γηα 

ηηο κεραλέο κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη αληίιεςε. Οη νξγαληζκνί 

πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ κεραλέο νλνκάδνληαη γξαθεηνθξαηηθνί.  

Ο Max Weber πεξηέγξαςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ ραξαθηεξίδνληάο ηνπο σο 

γξαθεηνθξαηίεο κε ζπγθεθξηκέλα δνκηθά ζηνηρεία. Σα θνηλά απηά ζηνηρεία είλαη: 

 Ζ μεθάζαξε δηάθξηζε εξγαζίαο θαη εμεηδίθεπζεο 

 Ζ πξφζιεςε θαη εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο 

 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα ηεξαξρία επζχλεο θαη εμνπζίαο, ε 

νπνία πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο 

 Ο νξγαληζκφο δίλεη έκθαζε ζηελ απνδνηηθφηεηα 

 Ζ εθαξκνγή επαγγεικαηηθψλ θξηηεξίσλ ζηηο πξναγσγέο.  

Ζ βαζηθή ηδέα ηεο θιαζζηθήο ζεσξίαο δηνίθεζεο είλαη φηη ε δηνίθεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, δηεχζπλζεο, ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ. Ζ πινπνίεζε ησλ αξρψλ 
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ηεο ζεσξίαο απηήο δεκηνπξγεί ηε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζε έλα 

νξγαλφγξακκα.  

Ζ ζεσξία ηεο επηζηεκνληθήο δηνίθεζεο ηνπ Frederick Taylor απφ ηελ άιιε βαζίδεηαη ζε πέληε 

απιέο αξρέο. 

 Μεηαηφπηζε ηεο επζχλεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ εξγάηε ζηνλ Manager 

 Υξήζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πην απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

 Δπηινγή ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε εξγαζίαο 

 Δθπαίδεπζε ηνπ εξγάηε ψζηε λα εθηειεί ηελ εξγαζία απνηειεζκαηηθά  

 Παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηνπ εξγάηε, ψζηε λα επηβεβαησζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

δηεξγαζηψλ θαζψο θαη φηη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη.  

2) Ζ νξγαληθή πξνζέγγηζε ησλ νξγαλψζεσλ έρεη σο βαζηθή ηδέα φηη νη εξγαδφκελνη είλαη 

άλζξσπνη κε ζχλζεηεο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη, ψζηε λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη γηα 

λα απνδίδνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο. Οη ζεσξίεο ηεο παξαθίλεζεο πνπ ζεκειηψζεθαλ απφ ηνλ 

Abraham Maslow πηνζεηνχλ φηη ν άλζξσπνο ππνθηλείηαη απφ ηηο ηεξαξρηθά δνκεκέλεο αλάγθεο 

ηνπ.  

Ζ ηεξαξρηθή δνκή κηαο νξγάλσζεο, φπσο απηή αλαπαξίζηαηαη ζε έλα νξγαλφγξακκα, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θάζεηε δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ δεκηνπξγία ησλ ηκεκάησλ θαη ηελ 

νξηδφληηα δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο κε ηελ δεκηνπξγία ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ. Ζ θάζεηε δηαίξεζε 

ηεο εξγαζίαο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο φηαλ κηα νξγάλσζε πξνζπαζεί λα πηνζεηήζεη ηελ ηερλνινγία 

ηεο πιεξνθνξηθήο. ηελ πεξίπησζε απηή αλαπηχζζνληαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

απνζπαζκαηηθά θαη δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη ν νξγαληζκφο δξα κε αζπληφληζην ηξφπν. Έηζη νη 

νξγαληζκνί αλαγθάζηεθαλ λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δνκή γηα λα κπνξέζνπλ 

λα ελζσκαηψζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.                 

Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη κεηά, ε κεηάβαζε απφ ηε βηνκεραληθή πεξίνδν ζηελ 

επνρή ηεο πιεξνθνξίαο έδεηρλε φιν θαη πην αλνδηθέο ηάζεηο. Ζ άπνςε απηή δηαηππψζεθε κεηαμχ 

άιισλ θαη απφ ηνλ Hirscheim (1985), ζε έξεπλα γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηηο Ζ. Π. Α. ε 

πνζνζηηαία ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1880-1980, έρεη κεηαβιεζεί έηζη ψζηε ε 

πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ απαζρνινχκελσλ 

ζε γξαθεία. 
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ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο δηθηχσλ θαη πξσηνθφιισλ 

επηθνηλσλίαο, ε εμέιημε ησλ ηερληθψλ αλάιπζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ, ε θαηαζθεπή βάζεσλ 

δεδνκέλσλ πςειψλ δπλαηνηήησλ θαη ε αχμεζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο δεκηνχξγεζαλ έλα λέν 

πεξηβάιινλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ γίλεηαη ρξήζηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή(Ζ/Τ), αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη εθπαηδεπζεί θαηάιιεια. Παξάιιεια απμάλεηαη ε 

απαζρφιεζε εηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα ηάζε αλαδηνξγάλσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ψζηε 

λα απνκαθξπλζεί ε νξγάλσζε απφ ηελ ηεξαξρηθή δνκή ζε κνξθέο κε ιηγφηεξα επίπεδα 

δηνίθεζεο. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ ηεξαξρηθή-κεραληζηηθή δνκή ζε δηθηπσηή- νξγαληθή απαηηεί 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θνπιηνχξα ηεο νξγάλσζεο, ζηηο ζπλήζεηεο, ζηηο δεμηφηεηεο-ηδίσο ζηηο 

δηνηθεηηθέο.  

Δπηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία είλαη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ην νπνίν παξάγεη θάπνην 

απνηέιεζκα πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ πειάηε. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αλαδηνξγάλσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη: 

 Ζ ζπγρψλεπζε πνιιψλ επηκέξνπο εξγαζηψλ ζε κία 

 Ζ δπλαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

 Σα βήκαηα κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηεινχληαη κε ηε θπζηθή ηνπο ζεηξά 

θαη αξθεηέο εξγαζίεο γίλνληαη παξάιιεια 

 Ζ εξγαζία δηεθπεξαηψλεηαη εθεί πνπ έρεη λφεκα 

 Οη έιεγρνη θαη νη άιιεο εξγαζίεο πνπ δελ πξνζζέηνπλ αμία ζηελ εξγαζία 

ειαρηζηνπνηνχληαη 

 Γεκηνπξγείηαη έλα κφλν ζεκείν επαθήο κε ηνλ πειάηε.  

Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο  είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

αλαδηνξγάλσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.   

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επηθέξνπλ πάληνηε πνιηηηθά θνξηηζκέλεο αιιαγέο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ. Ο νξγαληζκφο απνηειείηαη απφ άηνκα ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, κε δηαθνξεηηθέο 

εηδηθφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα. Ωο εθ ηνχηνπ έρνπλ δηαθνξέο ζηε ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ, ζηηο 

πξννπηηθέο, ζηε γλψκε ζρεηηθά κε ηνπο πφξνπο, ηηο ακνηβέο θ.ι.π. Λφγσ ησλ δηαθνξψλ απηψλ 

επέξρεηαη πνιηηηθφο αληαγσληζκφο θαη ζπγθξνχζεηο πξνεξρφκελεο απφ πξνζπάζεηα άζθεζεο 
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εμνπζίαο θαη επηξξνήο γηα απφθηεζε πιενλεθηεκάησλ. εκαληηθφ ζεκείν γηα ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα είλαη ε πνιηηηθή αληίζηαζε πνπ εκθαλίδεηαη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ζε θάζε πξνζπάζεηα 

επηρεηξεζηαθήο αιιαγήο.    

Έλα άιιν ζηνηρείν είλαη ε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Με ηνλ φξν θνπιηνχξα ελλννχκε ην 

ζχλνιν ησλ ζεκειησδψλ παξαδνρψλ ζρεηηθά κε ην ηη παξάγεη ν νξγαληζκφο, πσο, πνπ, ζε πνηνπο 

απεπζχλεηαη. Δλλννχκε επίζεο ην ζχλνιν ησλ αμησκάησλ πνπ δηέπνπλ ηελ απνζηνιή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Απφ ηελ θνπιηνχξα απνξξένπλ ε ηερλνινγηθή αθνκνίσζε, νη αμίεο, νη θαλφλεο, 

νη πεξηνξηζκνί ησλ πνιηηηθψλ πξνζηξηβψλ θαη ε πξναγσγή ηεο ζπλαληίιεςεο θαη ηεο ζπκθσλίαο 

ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο. Σερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ πξνζθξνχνπλ ζηελ νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα ζπλήζσο δελ έρνπλ θακία ηχρε. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επίζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν βνεζψληαο ηνλ νξγαληζκφ λα 

αληηιεθζεί ηηο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ θαη λα δξάζεη αλαιφγσο. Λφγσ ηεο λέαο γλψζεο, ησλ 

κεηαβνιψλ ζηε ηερλνινγία, ζηηο αμίεο, ζηηο αγνξέο, ζηελ θαηαλνκή πφξσλ-νηθνλνκηθψλ, 

αλζξψπηλσλ αιιάδεη ην πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ 

εξγαιεία αλίρλεπζεο ησλ αιιαγψλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βνεζνχλ ζηε γξήγνξε αληίδξαζε ηεο 

νξγάλσζεο.             

ήκεξα πιένλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο ξνή πιεξνθνξηψλ, κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, έηζη ψζηε νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί λα ιακβάλνπλ νξζέο απνθάζεηο θαη λα 

ειέγρνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απνηειεζκαηηθά 

κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ επθνιφηεξα θαη ηαρχηεξα ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη 

επνκέλσο λα απνθηήζνπλ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. 

Ζ πιεξνθνξία έρεη απνδεδεηγκέλα απνδεζκεπηεί απφ ηα γεσγξαθηθά φξηα θαη κεηαθέξεηαη 

ηαρχηαηα, κε απνηέιεζκα εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαλ κε αξγνχο ξπζκνχο ζην παξειζφλ, ζήκεξα 

λα εθηεινχληαη πνιχ πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. Πνιινί πηζηεχνπλ φηη νη πην πεηπρεκέλεο 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο είλαη εθείλεο, νη νπνίεο απνθηνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιεξνθνξία 

πην απνηειεζκαηηθά απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίνλ αλήθνπλ.  

2.4 Μειινληηθέο εμειίμεηο ζηελ παξαγσγή θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη αλακθηζβήηεηα ζήκεξα βηψλνπκε κία επνρή 

κεηάβαζεο, ε νπνία βξίζθεηαη αθφκα ζε εμέιημε, πξνο ηνλ αηψλα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο 

πιεξνθνξίαο. Οη ακέηξεηεο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηηο εθαξκνγέο ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 
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πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζα εμαθνινπζήζνπλ λα επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίνλ αληηιακβαλφκαζηε πιένλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

Αλακέλεηαη ήδε απφ πνιιέο έξεπλεο φηη λέεο κνξθέο ζπλαιιαγψλ ζα γίλνπλ κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο καο, λέα επαγγέικαηα θαη πνηθίιεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζα πξνθχςνπλ. Ζ 

εξγαζία ζα αιιάδεη κνξθή θαζψο ήδε κπνξνχλ πνιινί άλζξσπνη λα εξγάδνληαη κέζσ ησλ Ζ/Τ 

ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπο.  

Όκσο ζε έλα ζπλερψο κεηαιιαζζφκελν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ζηα φξηα ηνπ 

νπνίνπ ν μέθξελνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ ηνπ δπζρεξαίλεη ηηο ζπλζήθεο 

θαη ηνπο φξνπο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ πξνθχπηνπλ πνιιά εξσηεκαηηθά θαη πξνβιεκαηηζκνί: 

 Πνηα ζα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ κνληέινπ νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο; 

 ε πνηνπο ηνκείο θαη θιάδνπο ζα ζηξαθεί ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ; 

 Πνηα ζα είλαη ε λέα κνξθή νξγάλσζεο εξγαζίαο πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην            

ζεκεξηλφ εξγαζηαθφ θαζεζηψο; 

 Ζ λέα νηθνλνκία ζα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο απαζρφιεζεο απφ απηέο πνπ ζα 

θαηαξγήζεη σο απνηέιεζκα ηεο λέαο νξγάλσζεο εξγαζίαο; 

 Με πνηνπο ηξφπνπο ε επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ζα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ελφο λένπ ηχπνπ επηρείξεζεο πνπ αλαδχεηαη; 

 Καηά πφζν ε ηερλνινγηθή αλαδηάξζξσζε ζα επεξεάζεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηα κεζαία 

θαη αλψηεξα ζηειέρε; 

 Οη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο θαη γλψζεο είλαη ηειηθά δπλαηφ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ δεμηνηήησλ ; 

 Οη επελδχζεηο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζα 

απνδψζνπλ ην αλακελφκελα θέξδε θαη νθέιε;  

 Πσο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ ηνπο νξγαληζκνχο; 

ε ηειεπηαία αλάιπζε απαηηείηαη ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο πνπ απνβιέπεη ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη πξνβιέπεη-πξνδηαγξάθεη ηελ πινπνίεζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ κε ζπγθεθξηκέλα έξγα αλάπηπμεο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  
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3 ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

3.1 Δηζαγσγή 

Κάζε νξγάλσζε αληηκεησπίδεη πνιιά πξνβιήκαηα αιιά θαη επθαηξίεο. Γεδνκέλσλ ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε θάζε επηρείξεζε, αιιά θαη ηεο δηνηθεηηθήο 

αδπλακίαο λα αθνκνησζνχλ πνιιέο αιιαγέο ζπγρξφλσο, έλα απφ ηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα 

ιχζεη ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο είλαη λα απνθαζίζεη ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνηα 

απφ ηα έξγα πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ θαη πινπνηεζνχλ. Όκσο ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν δελ ππάξρεη νκνθσλία σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, παξφηη κηα 

επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα ζηεξίδεηαη ζε έλα ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηερλνινγίαο 

πιεξνθνξηψλ. ηε ζπλέρεηα ζα δνζνχλ δηάθνξνη νξηζκνί ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

3.2 Οξηζκόο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Οη νξγαληζκνί απνηεινχληαη απφ κηθξφηεξεο νληφηεηεο(ππνζπζηήκαηα), φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

δηεπζχλζεηο, ηα ηκήκαηα ή νη νκάδεο. Έηζη ν θάζε νξγαληζκφο απνηειεί κία νιφηεηα δηαθφξσλ 

αιιειεμαξηψκελσλ ππνζπζηεκάησλ. Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα  κίαο επηρείξεζεο-νξγαληζκνχ, 

είλαη δπλαηφ λα απνηειεί ππνζχζηεκα κηαο ιεηηνπξγίαο ηεο. Έλαο νξηζκφο γηα ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα είλαη ν αθφινπζνο: 

 πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα νξίδεηαη σο ην ζχζηεκα ην νπνίν αμηνπνηεί δηάθνξεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλεη κε θχξηα ζπζηαηηθά 

ηνπο αλζξψπνπο, ην πιηθφ, ην ινγηζκηθφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο. 

χκθσλα κε άιιν νξηζκφ, αλαθέξεηαη φηη: 

 Ωο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί ην ππνζχζηεκα ελφο νξγαληζκνχ, ην 

νπνίν ζαλ ζηφρν έρεη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ή ζηα αλψηεξα 

ζηειέρε, επεμεξγαδφκελν δηάθνξα δεδνκέλα, κε απψηεξν ζθνπφ, λα ππνζηεξίδεη 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη απνθάζεηο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο.  

 Οη Kroenke θαη Νolan αλαθέξνπλ φηη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη έλα 

επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα πνπ παξέρεη ηζηνξηθή, παξνχζα θαη πξνβιεπφκελε 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ επηρείξεζε θαη ην πεξηβάιινλ ηεο. 
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 Ο Lucas (1982) ζεσξεί φηη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη ην ζχλνιν θαιά 

νξγαλσκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ, φηαλ εθαξκνζηεί, παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Ο Hickes (1987) δέρεηαη φηη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν 

ζηνλ Ζ/Τ, ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελνπνηεί δεδνκέλα δηαθφξσλ πεγψλ, γηα ηελ 

παξνρή ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθφξεζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Οη Davis θαη Olson (1982) ζεσξνχλ φηη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αλζξψπνπ-κεραλήο, γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, πνπ 

ππνζηεξίδεη δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο, αλάιπζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζε έλαλ 

νξγαληζκφ.  

 Ο Murdick (1986) νξίδεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, σο ην ζχζηεκα, ην νπνίν 

παξαθνινπζεί θαη επαλαθηά δεδνκέλα απφ ην πεξηβάιινλ, ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ ηηο 

επηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο θαη ιεηηνπξγίεο, θηιηξάξεη, νξγαλψλεη θαη επηιέγεη 

δεδνκέλα, ηα νπνία παξνπζηάδεη σο πιεξνθνξίεο ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 

επηπξφζζεηα παξέρεη ζηα ζηειέρε ηα κέζα απηά γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ απαηηνχκελε 

πιεξνθφξεζε. 

 Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε 

ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο θαη ζπιιεηηνπξγνχλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ θαη 

πξνθαζνξηζκέλνπ ζθνπνχ. Ζ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηνπο πφξνπο πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζε ηνπ. Ωο πφξνη ζεσξνχληαη φηη είλαη νη πιεξνθνξίεο, ηα δεδνκέλα θαη ηα δηαηηζέκελα ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κέζα. 

Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο γελλάηαη εχινγα ην ζπκπέξαζκα φηη ζε έλαλ νξγαληζκφ έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ή MIS (Management Information System), φπσο ππνλνεί ε ίδηα ε 

νλνκαζία ηνπ, παξέρεη ζηα ζηειέρε δηάθνξα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε πιεξνθνξίεο. Ο θπξηφηεξνο ζθνπφο ελφο MIS είλαη λα βνεζήζεη ηα 

ζηειέρε ζε κηα επηρείξεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο 

επζχλεο ηνπο. Με άιια ιφγηα, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη 

ζην ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο εηαηξείαο, απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ κέρξη ηνλ ηξφπν πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο. Καιχπηεη φια ηα 

δηνηθεηηθά- ηεξαξρηθά επίπεδα, απφ ηνλ πξφεδξν κέρξη ηνλ πην απιφ ππάιιειν, πεξηιακβάλεη 
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φινπο ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ θαη κεηαθέξεη ηφζν νηθνλνκηθέο, φζν θαη άιινπ είδνπο 

πιεξνθνξίεο.  

Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα έλα πνιπζχλζεην ζχζηεκα, ην νπνίν θαιείηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ γηα έιεγρν θαη βειηηζηνπνίεζε 

ησλ δηεξγαζηψλ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε αξρή ηεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο κε ηελ «εκπινθή ησλ 

αηφκσλ (Total Involvement) ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθφξεζεο θαη γλψζεο, κε ζηφρν ηε «ζπλερή Βειηίσζε» ζηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο. 

3.3 Έλλνηα ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

ηελ νπζία, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζπιιέγεη, απνζεθεχεη θαη επεμεξγάδεηαη έλαλ ηθαλφ 

αξηζκφ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πνιιέο θαη αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο πεγέο, κε ζηφρν 

ηελ παξαγσγή θαη ηελ επεμεξγαζία ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή εμέιημε θαη επηηπρία 

ηεο επηρείξεζεο. Μία πιήξεο πεξηγξαθή ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη απαηηεί ηελ πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ πνπ εμππεξεηεί, θαζψο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζπληζησζψλ ηνπ. 

3.4 Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Έλα ηππηθφ θαλάιη πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη, γηα παξάδεηγκα, ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα Marketing κηαο επηρείξεζεο. Έλα ηέηνην ζχζηεκα πξέπεη λα δείμεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

παξαγφλησλ φπσο: ραξαθηεξηζηηθά νκάδσλ πξντφλησλ, ηηκέο θαη επίπεδα δηαθήκηζεο, κεζφδνπο 

δηαλνκήο θαη πξνγξάκκαηα πσιήζεσλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα 

πιεξνθφξεζεο Marketing. Οη είζνδνη είλαη κε ηε κνξθή δεδνκέλσλ, ζρεηηθά κε φιεο ηηο 

παξακέηξνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Πεξηιακβάλνληαη δεδνκέλα γηα εζσηεξηθέο κεηαβιεηέο 

(π.ρ. πνιηηηθέο γηα νκάδεο πξντφλησλ, δηαθεκηζηηθά πξνγξάκκαηα, πσιήζεηο, θιπ.) θαη 

κεηαβιεηέο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ( π.ρ. πξντφληα θαη ηηκέο αληαγσληζκνχ). Οη έμνδνη είλαη 

κε ηε κνξθή γξαθεκάησλ ή θαηαζηάζεσλ ηα νπνία εθδίδνληαη απφ ην ζχζηεκα, γηα λα 

αλαιχζνπλ ηελ απφδνζε θαη λα δείμνπλ πψο πηζαλέο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ή ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πξντφλησλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα επίπεδα πσιήζεσλ. Τπάξρνπλ θαη θαλάιηα 

πξνζαξκνγήο απφ άιια ππνζπζηήκαηα ζηα ζχλνξα ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα δέρεηαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα επίπεδα ηεο θεξδνθνξίαο, νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

απαηηνχκελεο δηεξγαζίεο. Μέζα ζην ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο Marketing ζα κπνξνχζαλ λα 
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πεξηιακβάλνληαη θαη ππνζπζηήκαηα, φπσο: επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, αξρεηνζέηεζεο, 

άληιεζεο θαη θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ζε καγλεηηθά κέζα, θιπ. 

Έλα απιφ παξάδεηγκα ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο απνηεινχλ θαη νη ζπλαιιαγέο πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο κηαο επηρείξεζεο. ε έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα, ν 

ππάιιεινο ρξεζηκνπνηεί έλα ηεξκαηηθφ, φπνπ ειέγρεη ηα απνζέκαηα θαη ζπκπιεξψλεη ή 

αληηθαζηζηά, φηαλ θαη φπνπ ππάξρεη αλάγθε έλα πξντφλ κε θάπνην άιιν ηελ ζηηγκή ηεο 

παξαγγειίαο, ελψ ν πειάηεο κπνξεί λα βξίζθεηαη αθφκα θαη ζε αλακνλή ζην ηειέθσλν. Δπίζεο, 

ε δηεχζπλζε θαη ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ πειάηε κπνξνχλ λα ειέγρνληαη θαη λα 

επηβεβαηψλνληαη άκεζα. 

Έλα άιιν παξάδεηγκα ρξήζεο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο 

πγείαο είλαη ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ H/Y ζηηο δηαδηθαζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Με ηε 

βνήζεηα αζχξκαηνπ δηθηχνπ, εηδηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ηελ πξνζζήθε θάκεξαο ζε ηαηξηθέο 

ζπζθεπέο θαη φξγαλα ειέγρνληαη πιένλ πνιχ πην άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά νη δηεξγαζίεο 

λνζειείαο θαη ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ. Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

σο κία λέα κέζνδνο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, ην νπνίν ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, ε κεηνπζίσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε γλψζε, ε 

κεηαηξνπή ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ ζε νπζηαζηηθφ δηάινγν θαη ε επεμεξγαζία θαη φρη απιψο ε 

ζπζζψξεπζε ζηνηρείσλ απνηεινχλ επζχλε φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηνλ ζχγρξνλν 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

Σν επξέσο γλσζηφ πιένλ “e-Government” ή ε ιεγφκελε «ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε», έρεη 

επεθηαζεί σο εξγαιείν θαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε (δεκφζηεο ππεξεζίεο, θιπ.). Σν “e-

Government” νξίδεηαη σο ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λέεο δεμηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππνζηήξημεο 

ζηηο πνιηηηθέο ηνπ δεκνζίνπ. Δίλαη ακέηξεηα ηα παξαδείγκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε, εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ζην Κξάηνο, ζηνπο Γεκφζηνπο νξγαληζκνχο.Όια ζεσξνχληαη σο εμίζνπ 

ζεκαληηθά θαη απαξαίηεηα γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο γλψζεο εληφο θαη 

εθηφο ηεο φπνηαο παξαγσγηθήο κνλάδαο. 
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3.5 θνπνί θαη ζηόρνη ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (Management Information Systems ή MIS ) 

πεξηιακβάλνπλ ππνζπζηήκαηα, ηα πην ζεκαληηθά απφ ηα νπνία είλαη ηα ιεηηνπξγηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (Functional Information Systems), ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο. 

Παξάιιεια έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη εθηφο απφ ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο (strategic 

decisions). Άξα, ην ζπκπέξαζκα πνπ ζπλάγεηαη είλαη φηη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κηαο 

επηρείξεζεο πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε φρη κφλν ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ πνπ 

αθνξνχλ ζε απνθάζεηο ξνπηίλαο, αιιά θαη αλαγθψλ γηα ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη ζθνπνί ηνπο νπνίνπο εμππεξεηεί ε εθαξκνγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζε κία επηρείξεζε είλαη: 

 Ζ δπλαηφηεηα ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

κεηαζρεκαηηζζνχλ έπεηηα απφ επεμεξγαζία ζε πιεξνθνξίεο 

 Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο 

 Ζ πιεξνθφξεζε αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο θαη εμππεξεηεί ζηελ θαιχηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε εξγαζία ηνπο, ζηελ αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζηε 

δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ 

 Ζ πιεξνθφξεζε αθνξά θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε, σζηφζν απνζθνπεί ζηελ φζν ην 

δπλαηφ πην νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ ζηξαηεγηθήο  ζεκαζίαο  

 Ζ νξγάλσζε, παξνπζίαζε θαη επηθνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ ζε φινπο ηνπο            

εκπιεθφκελνπο εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζε 

 Ζ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαξξένπλ, κεηαδίδνληαη θαη αμηνπνηνχληαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ 

 Ζ παξνρή έγθπξεο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο 

επηρείξεζεο 

 Ζ θαιχηεξε επηθνηλσλία ησλ εξγαδφκελσλ κε εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο θαη            

πειάηεο (e-procurement, after sales service) 

 Ζ κείσζε ησλ ζθαικάησλ θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή ησλ ιαζψλ θαηά ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 
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 Ζ απνθπγή παξαλνήζεσλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε κείσζε ησλ             

ακθηζβεηήζεσλ, δηαθσληψλ θαη ζπγθξνχζεσλ απφ κέξνπο ηνπο 

 Ο θαιχηεξνο έιεγρνο φρη κφλν ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη φισλ ησλ εζσηεξηθψλ 

δηεξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο 

 Ζ επειημία  ζηελ παξνρή ζχλζεηεο πιεξνθφξεζεο 

 Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηελ παξέκβαζε ηνπ             

αλζξψπηλνπ παξάγνληα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλερνχο ξνήο ησλ δεδνκέλσλ απφ 

ζχζηεκα ζε ζχζηεκα 

 Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ 

 Ζ ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο             

ππαιιήινπο γηα θαηάξηηζε θαη βειηίσζε ησλ ηερληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ 

 Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ (e-learning)  

 Γηεπθφιπλζε ηεο ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα θαηψηεξα πξνο ηα αλψηεξα             

ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο επηρείξεζεο θαη αληίζηξνθα 

 Ζ δπλαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

 Ζ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε 

αχμεζε ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο 

 Ζ ελζάξξπλζε θαη παξφηξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ζπλερή βειηίσζε, επηκφξθσζε θαη 

εμεηδίθεπζε 

 Δπθαηξίεο γηα θαηλνηνκίεο κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάιπζεο θαη 

έξεπλαο 

 Πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα απαζρφιεζε, δεκηνπξγία λέσλ επαγγεικάησλ θαη 

εηδηθνηήησλ 

 Καιχηεξε θαη πην αμηφπηζηε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ιφγσ ησλ 

θαιχηεξσλ κέζσλ ειέγρνπ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο.  

3.6 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Κάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα έρεη νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επηθνηλσλεί κε ην 

πεξηβάιινλ, αθνχ δέρεηαη εηζξνέο απφ απηφ, ηηο νπνίεο κεηαζρεκαηίδεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη 

ηηο απνδίδεη κε ηε ζεηξά ηνπ σο εθξνέο ζην πεξηβάιινλ. Σν ζχλνιν ησλ εηζξνψλ πξνο ην 

ζχζηεκα αλαθέξεηαη ζην εμήο σο είζνδνο, θαη αληίζηνηρα, ην ζχλνιν ησλ εθξνψλ ηνπ 
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ζπζηήκαηνο πξνο ην πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη σο έμνδνο. Σα δεδνκέλα είλαη ε απαξαίηεηε πξψηε 

χιε πνπ ζα πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζζεί ζε γλψζε, πιεξνθνξία θαη ελέξγεηα κέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σα δεδνκέλα αλαθχπηνπλ απφ πεγέο εληφο θαη 

εθηφο ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία φκσο ηελ αθνξνχλ άκεζα, π.ρ. νη εηήζηεο πσιήζεηο, ν εηήζηνο 

ηδίξνο ή ν θχθινο εξγαζηψλ. ε έλα ιεηηνπξγηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ, νη εηζξνέο είλαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία. ε έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ιήςεο ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, ε ίδηα ε πιεξνθνξία κπνξεί λα απνηειεί ηελ εηζξνή ή 

ηελ είζνδν ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πιεξνθνξία ιεηηνπξγεί ζαλ 

αλάδξαζε γηα ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη επνκέλσο απνηειεί πνιχ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ είζνδνο ησλ δεδνκέλσλ δηελεξγείηαη κέζσ ησλ κνλάδσλ εηζφδνπ ηνπ Ζ/Τ. Ο κεραληζκφο ηεο 

αλάδξαζεο επηηξέπεη, ππφ πξνυπνζέζεηο, ηελ επαλαηξνθνδφηεζε ησλ κεραληζκψλ εηζφδνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αθνχ ζπζρεηηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο κε πξνεπηιεγκέλα πξφηππα 

ή ηηο αληηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Όζνλ αθνξά ηηο εθξνέο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη πιεξνθνξίεο 

απνηεινχλ ηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εηζέιζεη θαη έρνπλ επεμεξγαζηεί ζην ζχζηεκα 

θαη ηέινο, εθξένπλ, πξνο ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

Σα δεδνκέλα ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πεξλνχλ απφ πνιιαπιά ζηάδηα επεμεξγαζίαο. Σα 

ζεκαληηθφηεξα απφ απηά ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ είλαη: 

ε ζπιινγή, ε θαηεγνξηνπνίεζε θαη νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ, ε απνζήθεπζε ηνπο, ε κεηαθνξά, 

ε θαηαζηξνθή θαη ε επαλάθηεζε ηνπο, ε αλαπαξαγσγή, ε αμηνιφγεζε, ε αλάιπζε, ηαμηλφκεζε 

θαη ηέινο ε ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο πιεξνθνξίαο. Σα δεδνκέλα αθνχ 

επεμεξγαζηνχλ θαηάιιεια ζα πξέπεη έπεηηα λα κεηαδνζνχλ κέζσ θάπνηνπ ζπζηήκαηνο 

επηθνηλσλίαο.  

Σα ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ιακβάλνληαη ζνβαξά ππ΄ φςε θαηά 

ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, νη θηλήζεηο ηνπ αληαγσληζηή, 

ε νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο επηρείξεζεο, ε γεληθφηεξε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ν θιάδνο επεξεάδνπλ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, αιιά 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο. 

3.7 πληζηώζεο  ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Οη ζπληζηψζεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην πιηθφ, ην ινγηζκηθφ (ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα), ηα ζπζηήκαηα ησλ επηθνηλσληψλ, νη δηαδηθαζίεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 
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Σν πιηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο θαη ζηηο ππφινηπεο 

δηαζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο, δειαδή είλαη ν Ζ/Τ θαη ην φιν ζχζηεκα πνπ ηνλ απαξηίδεη, θαη ην 

νπνίν ζπληίζεηαη απφ ηα παξαθάησ ζπζηαηηθά κέξε: 

 ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (Central Processing Unit – CPU), ζηελ νπνία 

εθηεινχληαη φιεο νη εληνιέο ησλ πξνγξακκάησλ θαη νη δηεξγαζίεο ησλ δεδνκέλσλ   

 ηηο κνλάδεο εηζφδνπ ( Data Input Units), νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ είζνδν δεδνκέλσλ ζην 

ζχζηεκα, κεηαηξέπνληαο ηα δεδνκέλα απφ ςεθηαθή κνξθή ζηελ νπνία βξίζθνληαη ζε 

θαηαλνεηή κνξθή απφ ηνλ άλζξσπν  

 ηελ θχξηα κλήκε ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε ROM θαη RAM 

 ηελ δεπηεξεχνπζα κλήκε κε ηηο κνλάδεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ( Data Store Units) 

γηα απνζήθεπζε ησλ εηζαρζέλησλ δεδνκέλσλ ζηνλ Ζ/Τ 

 ηηο κνλάδεο εμφδνπ ( Data Output Units). 

Σν ινγηζκηθφ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ. Γηαθξίλεηαη ζε ινγηζκηθφ 

ζπζηήκαηνο θαη ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ. Οη θπξηφηεξεο δηαδηθαζίεο ελφο ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηεο θχξηαο θαη δεπηεξεχνπζαο κλήκεο, ηεο θεληξηθήο 

κνλάδαο επεμεξγαζίαο θαη ησλ κνλάδσλ εηζφδνπ - εμφδνπ. Σν ινγηζκηθφ επαγγεικαηηθψλ 

εθαξκνγψλ πεξηιακβάλεη θαη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ, ινγηζηηθψλ θχιισλ εξγαζίαο, εηθφλαο θαη 

ήρνπ, ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα, δηαρεηξηζηηθέο εθαξκνγέο, θιπ. Οη ιεηηνπξγίεο απηψλ βνεζνχλ 

ηνλ ρξήζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα νξγαλψζεη, γηα παξάδεηγκα, 

ην ινγηζηήξην, ηηο απνζήθεο ηνπ, ηε κηζζνδνζία ή θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 

Σα ζπζηήκαηα ησλ επηθνηλσληψλ αθνξνχλ ζηε γεσγξαθηθή κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ θαη έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηελ ηνπνινγία δηθηχνπ ησλ Ζ/Τ. Ο ξπζκφο κεηάδνζεο, ην κέγεζνο, αιιά θαη ν 

ηξφπνο αληαιιαγήο ηεο πιεξνθνξίαο εμαξηψληαη απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ, νη νπνίνη δηέπνπλ ηα 

δηαθξηηά επίπεδα, ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζπλζέηνπλ έλα δίθηπν. Σα πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο, δειαδή ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ απηψλ πνπ δηέπνπλ ηελ επηθνηλσλία, ησλ δηθηχσλ 

ζήκεξα έρνπλ ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε λέσλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ λα αμηνπνηήζνπλ φζν ην δπλαηφ 

θαιχηεξα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη. Πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξεη έλα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ βειηίσζε ηεο 
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αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη ε εγθαηάζηαζε αιιά θαη ε εθαξκνγή ηνπ, λα 

δηέπνληαη απφ ηνπο θαηάιιεινπο θαλνληζκνχο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. 

Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ππάξρνπλ νδεγίεο εξγαζίαο θαη γξαπηέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη ελ γέλεη ελφο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη θηιηθφ, εχρξεζην θαη αζθαιέο γηα ηνλ ρξήζηε, έηζη 

ψζηε λα κπνξεί εχθνια ν θάζε ππάιιεινο λα πξνζαξκνζηεί ζε απηφ θαη λα εμνηθεησζεί φζν ην 

δπλαηφ πην γξήγνξα θαη πην νκαιά κε ηε ρξήζε ηνπ, ψζηε λα ην αμηνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν.  

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1. ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε, 2. ηνπο ρξήζηεο H/Y, 3. ην πξνζσπηθφ ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο 

(δειαδή ηνπο  δεκηνπξγνχο ή ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη 4. πξνζσπηθφ ην νπνίν δελ έρεη 

άκεζε επαθή κε ηνλ Ζ/Τ.  

Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο γηα έιεγρν θαη 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ζεκαληηθψλ κεηαβιεηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ ζε ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. Οη κέζνδνη αλάιπζεο θαη ηα κνληέια 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ βνεζνχλ ηα ζηειέρε ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

Οη ρξήζηεο ησλ H/Y έρνπλ σο ξφιν ζπλήζσο ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ (data input ) ζην 

ζχζηεκα. Ζ εξγαζία ηνπο κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζεκαληηθά φηαλ ην ζχζηεκα είλαη ζε ζχλδεζε 

on line. Σν πξνζσπηθφ ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο επζχλεηαη γηα ηνλ φιν ρεηξηζκφ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ αλάιπζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ. Μπνξεί λα απαξηίδεηαη απφ 

ηηο εμήο εηδηθφηεηεο: ρεηξηζηέο Ζ/Τ, ρεηξηζηέο δηθηχνπ, πξνγξακκαηηζηέο ζπζηήκαηνο, αλαιπηέο 

εθαξκνγψλ, αλαιπηέο ζπζηήκαηνο, αλαιπηέο – πξνγξακκαηηζηέο, θιπ. 

3.8 Γηάθξηζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Α. Έλαο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εμεηάδεηαη είλαη κε 

βάζε ην είδνο ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη απφ απηά. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ζχκθσλα κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηεγνξηνπνίεζεο δηαθξίλνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο  ηα νπνία 

νλνκάδνληαη ιεηηνπξγηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (Functional Information Systems, 

FIS). 
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ηελ νκάδα απηή εληάζζνληαη 1) ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ  (transaction 

processing system) θαη 2) ηα ζπζηήκαηα απηνκαηνπνίεζεο γξαθείνπ (office automation 

system).  

 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ δηνίθεζε θαη βνεζνχλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ( Decision Support Systems, D S S ).        

ηελ νκάδα απηή εληάζζνληαη: 1) ηα ζπζηήκαηα αλαθνξψλ (information reporting systems) 2) 

ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (decision support systems 3) ηα έκπεηξα 

ζπζηήκαηα(Expert Systems, ES ). 4) ηα ηξαηεγηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. ( Strategic 

Information Systems ). 

Β. Έλαο άιινο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη κε βάζε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηα νπνία βαζίδνληαη: 

 ε θχξηνπο ππνινγηζηέο(mainframe) 

Ζ επεμεξγαζία γίλεηαη απφ έλαλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλα ηεξκαηηθά ρσξίο 

ππνινγηζηηθή δπλαηφηεηα. Ζ αξρηηεθηνληθή απηή ήηαλ ε επηθξαηνχζα κέρξη ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’80.  

 ε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο 

Οη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο κπνξεί λα είλαη ή λα κελ είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο. Ζ 

αξρηηεθηνληθή απηή είλαη ζπλεζέζηεξε γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

 ε θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα 

Ζ επεμεξγαζία θαηαλέκεηαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζηέο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ πνπ 

κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά ζεκεία. 

Γ. Έλαο ηξίηνο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη αλάινγα κε ην 

ππνζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδνπλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ νξγαληζκψλ ζήκεξα είλαη δνκεκέλε κε 

βάζε ηελ ηεξαξρηθή δηάξζξσζε απνηεινχκελε απφ ηκήκαηα θαζέλα απφ ηα νπνία αλαθέξεηαη ζε 

κηα πξντζηακέλε αξρή. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα νξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηεξαξρηθή 

δνκή ηνπ νξγαληζκνχ θαη είλαη: 

 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο 

 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα φιε ηελ επηρείξεζε 

 Γηεπηρεηξεζηαθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, πνπ είλαη πην ζχλζεηα θαη πεξηιακβάλνπλ 

αξθεηνχο νξγαληζκνχο.   
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 Σα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ θαηαγξάθνπλ θαη επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ.  

Δλεκεξψλνπλ δε απηφκαηα θαη ηα ππάξρνληα αξρεία κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα θαη παξάγνπλ 

ηα αληίζηνηρα έγγξαθα ηεο ζπλαιιαγήο. Έλα ηέηνηνπ ηχπνπ ζχζηεκα είλαη δπλαηφ λα 

ζπλεξγάδεηαη κε θάπνην άιιν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο κεηάβαζεο 

δεδνκέλσλ ( Electronic Data Interchange, EDI ). 

Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε γηαηί δελ ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη αλ παξνπζίαδαλ θάπνηα βιάβε. Έηζη δελ ζα κπνξνχζαλ λα εμππεξεηεζνχλ νη 

πσιήζεηο, νη πξνκήζεηεο, ε κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ, νη πιεξσκέο, θιπ. Σα ζπζηήκαηα 

επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα επεμεξγάδνληαη ηηο ζπλαιιαγέο κε δχν ηξφπνπο: ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ζε επεμεξγαζία δέζκεο. ηελ επεμεξγαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα 

δεδνκέλα ηεο ζπλαιιαγήο επεμεξγάδνληαη απφ ην ζχζηεκα άκεζα, κε ηελ εκθάληζε ηεο 

ζπλαιιαγήο, ελψ θαηά ηελ επεμεξγαζία δέζκεο ηα δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο 

ζπλαιιαγέο ζπλαζξνίδνληαη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη επεμεξγάδνληαη πεξηνδηθά. Έλα 

ηέηνην ζχζηεκα παξαγγειηψλ δηαζέηεη ν Οξγαληζκφο Έθδνζεο ρνιηθψλ Βηβιίσλ, ην νπνίν ζα 

κειεηήζνπκε ζε επφκελν θεθάιαην.  

Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απαηηήζεηο ζηελ αλάπηπμε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα. Γεδνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

ζεκεξηλψλ απαηηήζεσλ, νη εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ απνηεινχλ ηηο πην πνιχπινθεο 

εθαξκνγέο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ απνηεινχλ θαη εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη ζε 

ζπλερή αιιαγή, αθνχ νη επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο αιιάδνπλ ζπλερψο θαη ηα 

ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε απηέο. Οη εθαξκνγέο 

επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ απαηηνχλ ζπρλά ηελ ηαπηφρξνλε πξφζβαζε πνιιψλ ρξεζηψλ ζε 

θαηαλεκεκέλα δεδνκέλα πνπ κνηξάδνληαη απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο. Δίλαη ινηπφλ 

απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε ηεο ζπλέπεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ έλλνηα ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηνπ 

δηαρεηξηζηή ζπλαιιαγψλ απινπνηνχλ ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ θαη εγγπψληαη ηελ 

δηαηήξεζε ηεο ζπλέπεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Μηα ζπλαιιαγή είλαη κηα κνλάδα εξγαζίαο κε ηηο 

αθφινπζεο ηδηφηεηεο: αηνκηθφηεηα, ζπλέπεηα, απνκφλσζε θαη δηάξθεηα. Απηέο νη ηδηφηεηεο 

εγγπψληαη φηη κηα ζπλαιιαγή δελ είλαη πνηέ κηζνηειεησκέλε, ηα δεδνκέλα δελ είλαη πνηέ 

αζπλεπή, νη ηαπηφρξνλεο ζπλαιιαγέο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ είλαη κφληκα.        
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Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, ή αιιηψο MIS, έρνπλ σο ζθνπφ ηνπο λα βνεζήζνπλ ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ζε κηα επηρείξεζε ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηηο επζχλεο ηνπο. Έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ είλαη έλα επέιηθην, 

δηαινγηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε Ζ/Τ θαη ρξεζηκνπνηεί πξφηππα θαη 

δεδνκέλα γηα λα ππνζηεξίμεη έλαλ ππεχζπλν λα ιάβεη απνθάζεηο. Έλα ηέηνην ζχζηεκα ζα πξέπεη 

λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Τπνζηήξημε γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ εηδηθά γηα εκηδνκεκέλα ή κε-δνκεκέλα 

πξνβιήκαηα 

 Παξνρή ππεξεζηψλ ζε δηάθνξα δηνηθεηηθά επίπεδα 

 Τπνζηήξημε ζε αιιειν-επεξεαδφκελεο ή δηαδνρηθέο απνθάζεηο 

 Τπνζηήξημε ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο 

 Φηιηθφηεηα πξνο ην ρξήζηε, δπλαηφηεηεο γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη δηάινγνο κε ην 

ρξήζηε ζε θάπνηα γιψζζα πνπ κνηάδεη ηε θπζηθή γιψζζα 

 Υξήζε πξνηχπσλ πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα πεηξακαηηζζεί κε δηάθνξεο 

ζηξαηεγηθέο 

 Γπλαηφηεηεο αλάιπζεο «ηη ζα γίλεη αλ…»  

Ζ δηαδηθαζία παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηνίθεζε θαη ζηνλ έιεγρν κηαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή θαη ηελ απνζήθεπζε 

ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζε κνληέια απφθαζεο θαη ηελ εμαγσγή 

ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ απφ απηά. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, πνπ απνηεινχλ κηα 

ζεκαληηθή νκάδα αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο, έρνπλ πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ιεηηνπξγνχλ ππνθεηκεληθά. Ζ πξφζθαηε φκσο πξφνδνο ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθφξεζεο δίλεη πιένλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα ζηειέρε ζηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο γηα επηηπρεκέλε ιήςε απνθάζεσλ.  

Γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αζάθεηα, ππνθεηκεληθφηεηα, ειιηπή 

πιεξνθφξεζε θαη αβεβαηφηεηα είλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα Έκπεηξα πζηήκαηα, 

ηα νπνία θαηά κία έλλνηα κηκνχληαη ηνλ ηξφπν πνπ ηα ζηειέρε παίξλνπλ απνθάζεηο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, εμαηηίαο ρξνληθψλ θαη άιισλ πεξηνξηζκψλ, είλαη εθηθηή ε αμηνιφγεζε 
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πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Έηζη, ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα επηιχνληαη κε 

ηε ιήςε απιά ησλ πην ηθαλνπνηεηηθψλ απνθάζεσλ. 

Αληηζέησο, γηα πξνβιήκαηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα, ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηξαηεγηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. Γηα ηελ επίιπζε ηέηνηνπ 

είδνπο πξνβιεκάησλ, ην ζηέιερνο έρεη πιήξε πιεξνθφξεζε, ψζηε λα κπνξεί λα κειεηήζεη φιεο 

ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη ε απφθαζε πνπ απαηηείηαη λα ιεθζεί ζπλήζσο είλαη εκηδνκεκέλε, 

κνλαδηθή ή κεηαβαιιφκελε. 

Δχινγα ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, απνηεινχλ ζηελ νπζία 

ηελ ζπλδπαζηηθή πιαηθφξκα αξθεηψλ επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ 

πιεζψξα ζηνηρείσλ απφ πνιιά δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα.  
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4 ΦΑΔΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

4.1 Δηζαγσγή ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Γεδνκέλνπ φηη ε έγθαηξε πξνζαξκνγή ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο εμαζθαιίδεη ηελ 

επηρείξεζε απφ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο, θαζίζηαηαη αλαγθαία πιένλ ε αλάπηπμε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Μέρξη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, δελ είρε πηνζεηεζεί κία 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη νινέλα θαη πην απμεκέλε ε αλάγθε γηα βειηίσζε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηηο πνιχ 

κεγάιεο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. Όκσο ε έξεπλα, ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απαηηεί θαηαξηηζκέλνπο θαη εμεηδηθεπκέλνπο αλαιπηέο θαη 

πξνγξακκαηηζηέο. 

Ζ ηδηαίηεξε πνιππινθφηεηα ησλ κεραλνγξαθηθψλ ιεηηνπξγηψλ γηα αλάπηπμε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ επηβάιιεη ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο φιεο θαηαζθεπήο ελφο 

ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο λα δηελεξγείηαη απφ κία ζπληνληζηηθή νκάδα αηφκσλ. Ζ νκάδα νξγάλσζεο 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζπληνλίδεη ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ φινπ ζρεδηαζκνχ ηνπο. Έρεη σο επζχλε λα ζέηεη 

πξνηεξαηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπο θαη λα αλαθέξεηαη ζηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

ηελ θαηαζθεπή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο δχν εμίζνπ 

ζεκαληηθέο νκάδεο αλάπηπμεο: ε νκάδα ησλ αλαιπηψλ θαη ε νκάδα ησλ πξνγξακκαηηζηψλ. Οη 

αλαιπηέο είλαη θπξίσο ππεχζπλνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη 

γηα ηελ πξαγκαηηθή ζρεδίαζε ηνπ. Οη πξνγξακκαηηζηέο είλαη νη βαζηθνί ππεχζπλνη γηα ην 

γξάςηκν ησλ θσδηθψλ, ησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο θαη γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Σν κέγεζνο θαη ε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ δηαθέξνπλ απφ ηελ κία εθαξκνγή ζηελ άιιε. Γηα θάζε 

εθαξκνγή ππάξρεη θαη κία νκάδα κειεηψλ. Γηα λα μεθηλήζεη ε κειέηε γηα έλα λέν ζχζηεκα, ζα 

πξέπεη πξψηα λα γίλεη ε πξφηαζε απφ ηελ επηηξνπή επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Οη δηεπζπληέο ησλ 

ηκεκάησλ ειέγρνπλ θαη εγθξίλνπλ ηελ πξφηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα, ε νκάδα απνθάζεσλ 

ελεκεξψλεηαη γηα ην αίηεκα δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Μφιηο δνζεί ην κέγεζνο ηεο κειέηεο θαη ηνπ πνζνχ πνπ ζα πξέπεη λα δαπαλεζεί ζπλνιηθά, 

αθνινπζεί θαη ε έγθξηζε ηεο απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε.  

χκθσλα κε ηνπο J.Hoffer θαη J.George, « ε εξγαζία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (E DP Project / Electronic Data Processing Project ) είλαη κία 

ζαθψο θαζνξηζκέλε πξνζπάζεηα ελφο πνιχ-ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ παξαγσγή κε 

πξνζδηνξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ απνηειεζκάησλ, ζε νξηζκέλν ρξφλν θαη κε δεδνκέλν θφζηνο.  

Όζνλ αθνξά ζηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, νη ιεηηνπξγίεο 

νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη αθνινπζνχλ ηελ παξαθάησ ζεηξά σο εμήο: 

1.Ππογπαμμαηιζμόρ Ππαγμαηοποιήζευρ Πληποθοπιακών Σςζηημάηυν ( Project Planning ) 

2. Οπγάνυζη Έπγος Αναπηύξευρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ ( Project Organization ) 

3. Οπγάνυζη Κένηπος Πληποθοπικήρ ( E DP Center Organization ) 

4. Παπάβλετη Χπόνυν για ηην Ανάπηςξη ηος Σςζηήμαηορ ( Project Forecasting ) 

5. Χπονικόρ Ππογπαμμαηιζμόρ Αναπηύξευρ ηος Σςζηήμαηορ ( Project Network) 

Analysis ) 

6. Έλεγσορ ηηρ Αναπηύξευρ ηος Σςζηήμαηορ ( Project Control ) 

7. Αξιοπιζηία Πληποθοπιακών Σςζηημάηυν ( Project Reliability ) 

8. Αξιολόγηζη Πληποθοπιακών Σςζηημάηυν ( Project Effectiveness and Evaluation ) 

9. Αζθάλεια Πληποθοπιακών Σςζηημάηυν ( Information Systems Security ). 

Οη παξαπάλσ θάζεηο δελ ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά, αιιά αθνινπζεί κία απιή 

αλαθνξά ζηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ζε αδξέο γξακκέο. πγθεθξηκέλα, ζπλνςίζακε 

ηηο αλσηέξσ ιεηηνπξγίεο ζηα εμήο έμη ζηάδηα: 

1. Γηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο  

2. χληαμε κειέηεο εθηθηφηεηαο 

3. Αλάιπζε ππάξρνληνο πιεξνθνξηαθνχ 

4. ρεδηαζκφο λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

5.  Τινπνίεζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο  

6. πληήξεζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο .  

4.2 Ζ αιιειεπίδξαζε νξγαληζκώλ θαη πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ  

Πσο νη νξγαληζκνί επεξεάδνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη πσο ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ ηνπο νξγαληζκνχο; Απηά είλαη δχν βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζα καο 
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απαζρνιήζνπλ, ψζηε ν νξγαληζκφο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα επηηπρίαο ζηελ εθαξκνγή ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Οη νξγαληζκνί επεξεάδνπλ κε ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ γηα ην ξφιν ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Δδψ αλαθεξφκαζηε ζηηο απνθάζεηο ησλ νξγαληζκψλ γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ην ξφιν πνπ ζα παίμεη ζε απηνχο. ε πνηα ζεκεία ηνπ νξγαληζκνχ-νξγαλσηηθέο κνλάδεο, 

επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο, ηεξαξρηθφ επίπεδν θηι- ζα εηζαρζεί ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη γηα 

πνην ζθνπφ.    

Απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή κνλάδα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ηερλνινγία. Πνηνο ζα 

ζρεδηάδεη, θαηαζθεπάδεη θαη ιεηηνπξγεί ηε ηερλνινγία; Οη ππεχζπλνη πξέπεη λα νξγαλσζνχλ ζε 

κνλάδεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, νη νπνίεο πξέπεη λα απνθηήζνπλ θάπνην βαζκφ επζχλεο θαη 

εμνπζίαο. Δπίζεο πξέπεη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ρξήζεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλζξψπσλ ζε απηφ. 

Απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηερλνινγηθέο επελδχζεηο. ε πνηεο ηερλνινγίεο ζα επελδχζεη ε 

παξαγσγηθή κνλάδα θαη γηαηί; Με ηη ξπζκφ ζα αληηθαζηζηά ηνλ εμνπιηζκφ ηεο; Ο ηξφπνο 

ζπλεξγαζίαο ηεο ηερλνινγηθήο νξγαλσηηθήο κνλάδαο κε ηηο ινηπέο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ζνβαξφ 

ζέκα. Πσο ζα αηηνχληαη θαη ζα ηεξαξρνχληαη αηηήκαηα ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο 

πξνο ηελ κνλάδα ηερλνινγίαο ε νπνία ζα πινπνηεί. Οη απνθάζεηο απηέο επεξεάδνληαη ηφζν απφ 

ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο- θφζηνο εξγαζίαο, αληαγσληζκφο, αιιαγέο ζην λνκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην θηι- φζν θαη απφ πεξηνξηζκνχο ιφγσ ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη πεξηνξηζκνί 

απηνί αλαθέξνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηηο λέεο πεγέο θεθαιαίνπ, ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, ζηελ εμέιημε ησλ αγνξψλ, ζηελ απφηνκε αχμεζε ελφο πξντφληνο –

ππεξεζίαο ζηελ αγνξά  θαη ζε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε 

ηερλνινγίαο  φπσο είλαη νη αμίεο, ηα δσηηθά ζπκθέξνληα ηνπ νξγαληζκνχ, νη αλάγθεο ηεο 

δηνίθεζεο. 

Πσο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επεξεάδνπλ ηνπο νξγαληζκνχο; 

 ην εξψηεκα απηφ έρνπλ απαληήζεη δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ζεσξηψλ α) νη νηθνλνκηθέο ζεσξίεο 

θαη β) νη ζεσξίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

ηηο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο εληάζζνληαη: 

Α. Ζ κηθξν-νηθνλνκηθή ζεσξία ε νπνία εμεηάδεη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα σο ζπληειεζηή 

παξαγσγήο πνπ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία, ζηνρεχνληαο ζηελ 

παξαγσγή ηνπ ίδηνπ απνηειέζκαηνο κε ιηγφηεξν θεθάιαην θαη εξγαζία. Όζνλ αθνξά ζηελ 
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εξγαζία κε ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ κεζαίσλ 

ζηειερψλ θαη ησλ ππαιιήισλ. 

Β. Ζ ζεσξία ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ ππνζηεξίδεη φηη ζηελ επηρείξεζε επηθέξεη θφζηνο ε 

είζνδνο ζε κηα αγνξά πνπ δελ έρεη δεκηνπξγήζεη ε ίδηα. Απηφ είλαη ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ πνπ 

νη επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ, φπσο αθξηβψο θάλνπλ κε ην θφζηνο 

παξαγσγήο. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπκκεηνρήο ζε 

κηα αγνξά, δειαδή ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ, θάλνληαο ειθπζηηθή ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζε απηή. 

Γ. Ζ ζεσξία ησλ αληηπξνζψπσλ πξνζδηνξίδεη ηελ επηρείξεζε σο έλα πιέγκα απφ ζπκβάζεηο 

αλάκεζα ζε ελδηαθεξφκελα άηνκα θαη φρη σο κηα νληφηεηα ελνπνηεκέλε πνπ δεηά 

κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο. Ο θάηνρνο ηεο επηρείξεζεο πξνζιακβάλεη ελδηαθεξφκελα άηνκα πξνο 

εξγαζία παξαρσξψληαο εμνπζία θαη αλαζέηνληαο επζχλε. Απηά ηα άηνκα ρξεηάδνληαη δηνίθεζε 

επίβιεςε θαη έιεγρν, πνπ αληηζηνηρεί ζε θάπνην θφζηνο, ην θφζηνο ησλ αληηπξνζψπσλ ή 

ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ. Καζψο νη νξγαληζκνί κεγαιψλνπλ, απμάλεη ην θφζηνο ησλ 

αληηπξνζψπσλ ή ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κεηψλνπλ ην θφζηνο 

ησλ αληηπξνζψπσλ ή ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ.  

ηηο ζεσξίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο εληάζζνληαη: 

Α. Ζ ζεσξία ησλ απνθάζεσλ θαη ηνπ ειέγρνπ δειψλεη φηη ε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 

είλαη ε ιήςε απνθάζεσλ ππφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη θηλδχλνπ. Σα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα κεηψλνπλ ηελ ηεξαξρηθή αιπζίδα αηφκσλ πνπ απαηηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ρακειψλνληαο ην θφζηνο απφθηεζεο θαη δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη κεηαθέξνληαο απηέο 

ζηα πςειά θιηκάθηα άκεζα, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην ζηξψκα ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ θαη 

λα απμάλνληαη νη εξγαδφκελνη ρσξίο δεμηφηεηεο. 

Β. Ζ θνηλσληνινγηθή ζεσξία επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεξαξρηθψλ, γξαθεηνθξαηηθψλ 

δνκψλ θαη ηππηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ σο πξσηεχνληα εξγαιεία ησλ νξγαληζκψλ ζηελ 

επηβίσζή ηνπο ζε αζηαζή πεξηβάιινληα. Ζ ζεσξία απηή δίλεη έκθαζε ζηε δχλακε ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ λα ειέγμνπλ ηελ επίπησζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

Γ. Σέινο ε αλζξσπνινγηθή ζεσξία εζηηάδεη ζην φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ ε πνιηηηθή ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη ην απνηέιεζκα αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζε νκάδεο πνιηηηθήο 

επηξξνήο επί ησλ πφξσλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπ νξγαληζκνχ.  
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4.3 ηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο λέσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

Έλα απφ ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ελφο λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε 

δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο. Αξρηθά, δηελεξγείηαη κία πξνθαηαξθηηθή έξεπλα σο πξνο ην 

θαηά πφζν ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο κειέηεο εθηθηφηεηαο, ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα «Γηα πνην ιφγν 

ρξεηάδεηαη ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα;», «Πνηεο αλάγθεο ζα θαιχςεη θαη πνηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο εμππεξεηεί ε εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζηελ επηρείξεζε;» 

ην ζεκείν απηφ θαζνξίδεηαη θαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ήδε 

ζηελ επηρείξεζε εγθαηεζηεκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ιεηηνπξγεί, είλαη απαξαίηεην λα 

θαηαγξαθεί θαη λα αλαιπζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη λα δηεξεπλεζεί εάλ ρξεηάδεηαη λα 

γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζην ππάξρνλ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

Πάλησο ππάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ, νξγαλσζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Σν νξγαλσζηαθφ πξφηππν ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηε ηερλνινγία , ηε δνκή, ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηελ εξγαζία έρεη 

εκπινπηηζζεί κε ηηο εμσηεξηθέο δπλάκεηο θαη ην φξακα –ζηξαηεγηθή ηεο δηνίθεζεο. Οη δπλάκεηο 

πνπ αζθνχληαη εμσηεξηθά θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

δηφηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζρεκαηηζκφ θαη δηακφξθσζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Δπίζεο ην φξακα θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο δηνίθεζεο ζην εκπινπηηζκέλν 

νξγαλσζηαθφ πξφηππν είλαη ζεκαληηθά δηφηη πξνζδίδνπλ ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ηε δηάζηαζε ηεο κειινληηθήο –επηζπκεηήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία νξακαηίδεηαη λα 

κεηαβεί ν νξγαληζκφο. Με βάζε απηφ κπνξνχκε λα θαηαγξάςνπκε έλα κνληέιν επηρεηξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο κε αλαθνξά ζην νηθνλνκηθφ πεδίν, ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, ζηνπο θαλνληζκνχο 

θαη ηνπο λφκνπο, ζηε ζηξαηεγηθή, ζηηο ππνδνκέο, ζηηο ιεηηνπξγίεο, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ 

επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα. Σν θαζέλα απφ ηα αλσηέξσ πεδία έρεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζπκπεξηιακβάλνπκε σο παξακέηξνπο ηελ αληίζηαζε 

ζην λέν, ηε ηερλνθνβία, ηα θίλεηξα, ηηο αληακνηβέο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, 

ηηο εθπαηδεχζεηο, ηηο ελεκεξψζεηο θαη ηηο επηκνξθψζεηο, φπνπ ε θάζε παξάκεηξνο παίξλεη ηηκή ή 

ηηκέο πνπ πεξηγξάθνπλ φζν ην δπλαηφ αθξηβέζηεξα ηε θαηάζηαζε. Σν ζχλνιν ησλ ηηκψλ 

θαζνξίδνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή θαηάζηαζε, ε νπνία κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.    
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4.4 ύληαμε κειέηεο εθηθηόηεηαο 

Πξνζεγγίδεηαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ε ηεθκεξίσζε ηεο πινπνίεζεο, θαηαγξάθνληαη ελαιιαθηηθνί 

ηξφπνη πινπνίεζεο, ελψ παξάιιεια γίλεηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθνχλ νη πηζαλέο 

επηπηψζεηο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο  θαη ηδηαίηεξα, νη ζρέζεηο 

θφζηνπο- νθέινπο.  

Δηδηθφηεξα απνηππψλεηαη: 

 Ζ ηερληθή ζθνπηκφηεηα ή εθηθηφηεηα ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ νπνία εμεηάδνληαη: 

1. νη ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο (αξηζκφο ρξεζηψλ, αξηζκφο δνζνιεςηψλ, ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία, φγθνο αξρείσλ)  

2. νη ππάξρνπζεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλσηέξσ ηερληθψλ απαηηήζεσλ 

(ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο θαη κέζα, ηερλνγλσζία πξνζσπηθνχ). 

 Ζ ιεηηνπξγηθή ζθνπηκφηεηα ή εθηθηφηεηα ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ νπνία εμεηάδνληαη: 

1. Σα εκπιεθφκελα ηκήκαηα, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηά θαη είλαη δπλαηφ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ 

λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

2. Σν εχξνο ην νπνίν κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ηα φξηα 

απηνχ 

3. Πηζαλέο λέεο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ ιφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο ηνπ 

λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Ζ νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα ή εθηθηφηεηα ηνπ έξγνπ, ε νπνία εμεηάδεη: 

1. Σν θφζηνο ηνπ έξγνπ ( πιηθφ, ινγηζκηθφ, κειέηεο, εγθαηαζηάζεηο, ηειεθσληθέο γξακκέο, 

θαιψδηα, δίθηπα, πξνζσπηθφ, ζπκπιεξσκαηηθφο εμνπιηζκφο, θιπ.) 

2. Σα αλακελφκελα νθέιε θαη θέξδε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ άκεζα ή έκκεζα θαηά ηε 

ιεηηνπξγία θαη εθαξκνγή ηνπ (αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο, εμεηδίθεπζε, απαζρφιεζε θιπ ) . 

 Ζ ζθνπηκφηεηα ή εθηθηφηεηα ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε νπνία εμεηάδεη: 

1. Σηο ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

2. Σηο αληηδξάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ  

3. Σε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο θαη ζηα ησξηλά θαζήθνληα πνπ έρνπλ 

αλαιάβεη 

4. Σηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο αλαθαηαηάμεηο ζε απηφ ιφγσ ηνπ 

λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.  
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4.5 Αλάιπζε πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

Δπηρεηξείηαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ε αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ επηρείξεζε κέζσ 

ηεο πεξηγξαθήο ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απαξαίηεηε είλαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεληεχμεσλ, κεζφδσλ δεηγκαηνιεςίαο, θιπ. 

θνπφο ηεο αλάιπζεο είλαη λα εληνπηζηνχλ ηα αδχλαηα ζεκεία ζηα εμήο επίπεδα: 

 Πνηφηεηα ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο 

 Πνηφηεηα νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο επηρείξεζεο 

 Πνηφηεηα πνιηηηθήο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Πνηφηεηα επηθνηλσληψλ θαη ειέγρνπ. 

Ζ κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ν πην δηαθαλήο ηξφπνο γηα λα αλαθαιχςνπκε ηη είδνπο 

πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε. Ζ αλάιπζε δεδνκέλσλ εζηηάδεηαη 

θπξίσο ζηηο αλάγθεο ησλ δεδνκέλσλ σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ αλαθνξέο, έγγξαθα θαη αξρεία. Σέινο, κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηα 

άιια ζηειέρε, θαζνξίδνληαη νη απνθάζεηο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

αληηθεηκεληθή ζηξαηεγηθή ηεο νξγάλσζεο. 

Όια ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη θαηά ην ζηάδην απηφ ηεο κειέηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα θαζνξίζνπλ ηηο αλάγθεο γηα πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα λέν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη πιήξσο θαζνξηζκέλεο φηαλ γλσξίδνπκε πνηνο ρξεηάδεηαη ηελ 

πιεξνθνξία, πφηε θαη ζε πνηα κνξθή. Ζ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ θαζνξίδεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο 

ζθνπνχο ηνπ λένπ ή ηξνπνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

4.6 ρεδηαζκόο λένπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

Οη ηξεηο αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηνπ ζρεδηαζκνχ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

1. Δχξεζε ιχζεσλ 

2. Καζνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη ν αλαιπηήο θαη ηειηθά ν ρξήζηεο 

3. Γηαρείξηζε ηεο ηερληθήο ελεκεξφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ. 

Καηά ην ζρεδηαζκφ, εμεηάδνληαη αλαιπηηθά νη δηεξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ε ζπζρέηηζε ηνπο 

κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή. Δάλ κε ηελ εηζαγσγή ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο αιιάδνπλ 

ξηδηθά θάπνηεο δηεξγαζίεο ή δεκηνπξγνχληαη λέεο κε απνηέιεζκα ηελ ξηδηθή αιιαγή ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο, ηφηε κπνξεί ε επηθξαηνχζα δνκή λα κελ επαξθεί θαη λα ππάξμεη κεηέπεηηα 

πξφβιεκα ζηελ πινπνίεζε. 
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Ο γεληθόο ζρεδηαζκόο πεξηιακβάλεη: 

 ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο: κνξθή θαη ζπζρέηηζε δηεξγαζηψλ, έιεγρν 

δηεξγαζηψλ, δηαζέζεηο πξνζσπηθνχ, πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εθηέιεζε εξγαζίαο θαη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ 

 ηηο βαζηθέο επηινγέο ηνπ ζρεδηαζκνχ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα 

θαη λα απαληνχλ ζε εξσηήκαηα φπσο: πνηα ζα είλαη ε θαηαλνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, πνην 

ζα είλαη ην πνζνζηφ απεπζείαο ζχλδεζεο, πνην ην ηνπηθφ δίθηπν, ηα ππνζπζηήκαηα, 

άιιεο εθαξκνγέο 

 ηνλ ζρεδηαζκφ λέαο ξνήο δεδνκέλσλ κέζσ δηαγξακκάησλ ξνήο, ν νπνίνο είλαη 

απαξαίηεηνο, δηφηη θάπνηεο δηεξγαζίεο κεηαβάιινληαη, θαηαξγνχληαη ή δεκηνπξγνχληαη 

λέεο, ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ ζπλερψο αιιάδεη 

 ηελ αλάιπζε θφζηνπο – σθέιεηαο, θαηά ηελ νπνία απνηηκψληαη ηα θφζηε αλάπηπμεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηα θφζηε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ θέληξνπ ιφγσ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ αλάπηπμεο, ηα θφζηε πξφζιεςεο, 

επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ. 

 

Ο εηδηθόο ζρεδηαζκόο πεξηιακβάλεη: 

 ηελ νξγάλσζε δεδνκέλσλ ζε αξρεία, ην ζρεδηαζκφ ησλ αξρείσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο αζθάιεηαο απηψλ. Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ αξρείσλ πεξηιακβάλεη ηελ 

επηινγή ηνπ κέζνπ απνζήθεπζεο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ αξρείνπ, ηελ 

νξγάλσζε δεδνκέλσλ ζε εγγξαθέο, θαη αληίζηνηρα ηελ νξγάλσζε ηνπ θάζε αξρείνπ 

 Σν ζρεδηαζκφ εηζφδσλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ επηινγή ησλ 

κέζσλ εηζφδνπ, ηε γξακκνγξάθεζε ησλ παξαζηαηηθψλ εηζφδνπ, ηνπο ειέγρνπο 

νξζφηεηαο εηζφδνπ, θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο επηθνηλσλίαο ρξήζηε – Ζ/Τ 

 Σν ζρεδηαζκφ ησλ εμφδσλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ησλ κέζσλ εμφδνπ, ην 

ζρεδηαζκφ θφξκαο εμφδνπ, ηνπο ειέγρνπο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ πιεξνθνξηψλ 

εμφδνπ 

 Σελ ζχληαμε θαθέινπ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα πιηθφ θαη ινγηζκηθφ. 
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4.7 Τινπνίεζε λένπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

Ζ πινπνίεζε είλαη ην επφκελν βήκα κεηά ηνλ ζρεδηαζκφ, φπνπ νπζηαζηηθά δνθηκάδεηαη ν κέρξη 

ηψξα πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

ηε θάζε απηή αξρίδεη πιένλ λα κνξθνπνηείηαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαζψο 

νξηζηηθνπνηνχληαη νη επηινγέο ηφζν ζε πιηθφ φζν θαη ζε δηαδηθαζίεο. Οη απαηηήζεηο ζε πιηθφ θαη 

ινγηζκηθφ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζηνλ θάθειν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο επεξεάδνπλ ηελ αγνξά φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο κέρξη θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ. Σν πιηθφ θαηά βάζε ζα 

πξέπεη λα αγνξαζηεί απφ ηνλ αληίζηνηρν πξνκεζεπηή, ελψ αληίζεηα ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα 

παξαρζεί απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ παξαγσγή ινγηζκηθνχ 

απνηειεί ηελ πινπνίεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη είλαη ππεχζπλνο ζε 

κεγάιν βαζκφ γηα ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ινγηζκηθνχ ιακβάλνληαη ππ΄ φςε ζηελ πινπνίεζε θαη απηά πην   ζπγθεθξηκέλα είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα, ε επθακςία, ε απιφηεηα, ε ζπκβαηφηεηα, ε ηεθκεξίσζε. 

ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλνληαη ε δνθηκή θαη 

ε εγθαηάζηαζε ηνπ. Ζ δνθηκή απνηειεί έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ εθηεηακέλε θαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα επηβεβαησζεί 

φηη απηφ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Τπάξρνπλ ηξεηο δηαδηθαζίεο δνθηκήο: Ζ δνθηκή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε ηειηθή δνθηκή 

απνδνρήο. 

ηε δνθηκή, ελεξγή ζπκκεηνρή έρεη ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δηφηη θαηαλνεί απφιπηα ην εχξνο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζην πξνηεηλφκελν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

Ζ φιε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο απαηηεί πξνζνρή θαη ζρνιαζηηθφηεηα, αιιά θαη πνιχ ζσζηφ 

πξνγξακκαηηζκφ, ζρεδηαζκφ θαη κειέηε . Σέινο, ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή θαη 

παξέκβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν θαηά ηελ πινπνίεζε φζν θαη θαηά ηε δνθηκή θαη αξρηθή 

εγθαηάζηαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.  
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4.8 πληήξεζε πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηάξθεηα δσήο, ηελ αμηνπηζηία, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο παίδεη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε πξνζαξκνγή νλνκάδεηαη ζπληήξεζε 

ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ ζπληήξεζε ηνπ απνηειεί έλαλ ηξφπν επηβεβαίσζεο φηη ην ζχζηεκα ζπλερίδεη λα θαιχπηεη ηηο 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο πιεξνθνξηαθέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Οη απαηηήζεηο γηα λέα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αιιαγή ζηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα, νη επηπηψζεηο ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ,  νινέλα θαη απμάλνληαη ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη ε πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο λα αληεπεμέιζεη ζε απηέο 

είλαη πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε. 

ηελ ζπληήξεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο εκπεξηέρνληαη ε ζπληήξεζε ηνπ πιηθνχ, ε 

ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ, ε ζπληήξεζε ηνπ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε 

ηειηθή αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ επηρείξεζε.  
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5 ΣΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ Ο.Δ.Γ.Β. 

5.1 Δηζαγσγή 

Οη παξαγγειίεο ησλ βηβιίσλ απφ ηα ζρνιεία γίλνληαη ζπλήζσο κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ θάζε 

έηνπο. Σα βηβιία απηά πξέπεη λα έρνπλ θζάζεη ζηα ζρνιεία ην αξγφηεξν κέρξη ηηο αξρέο 

επηεκβξίνπ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο. Σν ζχζηεκα παξαγγειηψλ 

βαζίδεηαη ζηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ καζεηψλ θάζε ζρνιείνπ ηεο πξνεγνχκελεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, αιιά θαη ζε εθηηκήζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηεο Α΄ ηάμεο γηα παξάδεηγκα ηνπ 

Γεληθνχ Λπθείνπ. Απηφ γίλεηαη γηαηί δελ είλαη γλσζηφο ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζα 

εγγξαθνχλ ζην Γεληθφ Λχθεην, αθνχ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο θαη ζην Γεληθφ θαη ζην 

Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην ή λα κελ ζπλερίζνπλ ηε θνίηεζή ηνπο, αθνχ ηειείσζαλ ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε. Όπνπ ππάξρεη φκσο ζπλεξγαζία ηνπ Λπθείνπ κε ην Γπκλάζην ε εθηίκεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηεο Α΄  ηάμεο Λπθείνπ είλαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.     

Σν ζχζηεκα παξαγγειηψλ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ηεο παξαγγειίαο κφλν κεηά απφ ηελ 

ππνρξεσηηθή δήισζε ησλ απνζεκάησλ θαη επηπιένλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθήο 

παξαγγειίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν δελ έρεη θάλεη ζσζηέο εθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ 

ησλ καζεηψλ. Παξαθάησ γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγγειηψλ 

βηβιίσλ θαη ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζα αθνινπζήζνπλ νη ζρεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε 

βειηίσζή ηνπ.            

5.2 Γλσξηκία κε ην ζύζηεκα 

Σν ζχζηεκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα βαζηθψλ επηινγψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο ρξήζηεο-

πξννξηζκνχο θαη είλαη νη αθφινπζεο:  

 Αλαθνηλώζεηο, φπνπ πξνβάιινληαη φζεο έρνπλ δεκνζηεπηεί απφ ηνπο ππάιιεινπο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Έθδνζεο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ θαη ελεκεξψλνπλ γηα θάζε δήηεκα πνπ 

αθνξά ζηα βηβιία, φπσο γηα παξάδεηγκα αλ έλα βηβιίν είλαη λέν ή αλ έρεη αξθεηέο 

δηνξζψζεηο ή αλ ζα παξακείλεη ε ίδηα έθδνζε. Απηή ε αλαθνίλσζε είλαη ζεκαληηθή γηαηί 

θαζνξίδεη ηε ρξήζε ή φρη ησλ απνζεκάησλ ζε έλα βηβιίν. Οη δηνξζψζεηο βηβιίσλ θαη ηα 

λέα βηβιία εγθξίλνληαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Ο. Δ. Γ. 

Β, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνρσξήζεη ζηελ εθηχπσζή ηνπο.      

 Γηαρείξηζε, φπνπ  θαηαρσξνχληαη νη αηηήζεηο γηα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ ηνπο ρξήζηεο-

πξννξηζκνχο, θαζψο θαη νη δειψζεηο γηα ην ππφινηπν βηβιίσλ πνπ δηαζέηνπλ.  
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 Υξήζηεο, φπνπ νξίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

κπνπλ ζην ζχζηεκα. Σν θάζε ζρνιείν νξίδεη 2-3 άηνκα ππεχζπλα γηα ηε παξαγγειία ησλ 

βηβιίσλ. 

  Απνζύλδεζε, φπνπ ν ρξήζηεο απνζπλδέεηαη απφ ην ζχζηεκα αλ έηζη απνθαζηζζεί γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο θαη ζηε ζέζε ηνπ νξηζζεί θάπνηνο άιινο.  

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά βήκαηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν 

ρξήζηεο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο κέζα απφ ην ζχζηεκα.  

Βήκα 1: Δηζαγσγή ζην ζχζηεκα - Αλάγλσζε Αλαθνηλψζεσλ 

Βήκα 2: Έιεγρνο ζηνηρείσλ ρξήζηε 

Βήκα 3: Δηζαγσγή αξηζκνχ καζεηψλ 

Βήκα 4: Δηζαγσγή απνζεκάησλ βηβιίσλ 

Βήκα 5: Τπνβνιή – δηαρείξηζε αηηήζεσλ 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή γηα ην θάζε βήκα δίλεηαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ.   

 

5.3 Ζ είζνδνο ελόο ρξήζηε – πξννξηζκνύ ζην ζύζηεκα 

Έλαο ρξήζηεο-πξννξηζκφο γηα λα εηζέιζεη ζην ζχζηεκα πξέπεη λα δψζεη έγθπξν θσδηθφ (login) 

θαη ζπλζεκαηηθφ (password) ζηελ εηζαγσγηθή ζειίδα. Δπίζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί 

πξηλ αθφκα εηζέιζεη ζην ζχζηεκα γηα πνηα ζρνιηθή ρξνληά κπνξεί λα ππνβάιιεη αηηήζεηο γηα 

παξαγγειία βηβιίσλ.  

ηε ζπλέρεηα θαη εθφζνλ ν ρξήζηεο πηζηνπνηεζεί θαη εγθξηζεί σο έγθπξνο πξννξηζκφο  κπνξεί 

λα δεη φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ 

Βηβιίσλ. 

ην ρξήζηε παξνπζηάδνληαη ν ηίηινο ηεο αλαθνίλσζεο, ε εκεξνκελία έθδνζεο απηήο θαη 

αλαθέξεηαη ξεηά αλ έρεη δηαβαζηεί ή φρη. Ζ αλάγλσζε ησλ αλαθνηλψζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη 

αλαθνηλψζεηο είλαη ηαμηλνκεκέλεο ρξνληθά απφ ηελ πην πξφζθαηε ζηελ παιαηφηεξε. Ζ εκπεηξία 

δείρλεη φηη ν ρξήζηεο-πξννξηζκφο σο πην ζεκαληηθή αλαθνίλσζε ζεσξεί απηή πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ κεξηθή ή νιηθή αιιαγή βηβιίσλ γηα λα ζέζεη ζσζηά ηελ παξαγγειία ηνπ. Μηα αλαθνίλσζε 

κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ επηζπλαπηφκελα αξρεία ηα νπνία νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

απνζεθεχζνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο.   

Απφ ηελ επηινγή ρξήζηεο αξρηθά εκθαλίδεηαη ε νζφλε κε ηελ επηζθφπεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ρξήζηε. ε απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πξννξηζκνχ ( ρψξα, πεξηθέξεηα, λνκφο, πφιε, 
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δηεχζπλζε), ηα ζηνηρεία ηνπ ηφπνπ παξάδνζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ππεχζπλνπ παξαιαβήο θαη ηα 

ζηνηρεία ησλ άιισλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγγειηψλ.  

Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζπλήζσο ν δηεπζπληήο, ν ππνδηεπζπληήο θαη άιινη πνπ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηζηνχλ ην ζχζηεκα θαη έρνπλ γλψζεηο πιεξνθνξηθήο. ηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο κεηαηεζεί ζε άιιν ζρνιείν ή αιιάμεη ν δηεπζπληήο ή ν ππνδηεπζπληήο ην ζχζηεκα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεζηψλ κέζσ ηεο θφξκαο ηξνπνπνίεζεο 

ζηνηρείσλ.   

Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ζπλζεκαηηθνχ (password) γηα λα δηαζθαιίδεηαη κε 

απηφ ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζε 

απηφ θαη φρη απφ ηξίηνπο. Οη αιιαγέο πνπ δήηεζε ν ρξήζηεο θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα θαη 

ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε ζειίδα πνπ πεξηέρεη ηα ελεκεξσκέλα ζηνηρεία. 

Οη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ θφξκα απηή θάζε 

θνξά πνπ απηά αιιάδνπλ, θαζψο απηά είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή αιιειεπίδξαζε κε ηνλ 

Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ην e-mail, ηα ζηνηρεία ηφπνπ 

παξάδνζεο θαη ηα ζηνηρεία ππεπζχλνπ παξαιαβήο, απηά ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζην ζχζηεκα γηα λα κπνξεί ν πξννξηζκφο λα πξαγκαηνπνηήζεη παξαγγειίεο 

βηβιίσλ. 

 ρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ρξεζηψλ, θάζε πξννξηζκφο (γξαθείν, ζρνιείν θιπ) έρεη ζηελ δηάζεζή 

ηνπ ηέζζεξηο (4) δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο νη νπνίνη πξνζπειαχλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πξννξηζκνχ. 

Κάζε ρξήζηεο πνπ πξνζπειαχλεη ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ 

θσδηθφ. Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα θαηαγξάθνληαη γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. Σελ πξψηε θνξά πνπ έλαο πξννξηζκφο εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα, ν 

πξνεπηιεγκέλνο ρξήζηεο ιέγεηαη «Υξήζηεο Α» θαη ν θσδηθφο πξφζβαζήο ηνπ είλαη απηφο πνπ 

έρεη δνζεί απφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ θαη έρεη 

θνηλνπνηεζεί ζηνπο πξννξηζκνχο. Κάζε πξννξηζκφο νθείιεη λα θαηαρσξήζεη ηνπο δηθνχο ηνπ 

ρξήζηεο θαη ηα αλαγλσξηζηηθά ηνπο θαηά ηελ πξψηε εηζαγσγή ζην ζχζηεκα. 

Όηαλ γηα έλαλ ρξήζηε δελ έρεη θαηαρσξεζεί θσδηθφο, ηφηε ν ρξήζηεο απηφο ζεσξείηαη 

αλελεξγφο. Σν ζχζηεκα δελ επηηξέπεη λα απελεξγνπνηεζνχλ φινη νη πξννξηζκνί θαη δελ 

επηηξέπεη ζε δχν δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο λα έρνπλ ηνλ ίδην θσδηθφ.  

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Έθδνζεο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ (oedb.gr), ν θάζε ρξήζηεο 

κπνξεί λα δεη κφλν ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θσδηθφ, αιιά κε ζηφρν ηελ επρξεζηία κπνξεί λα 
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ηξνπνπνηήζεη ηνλ θσδηθφ ή ην φλνκα νπνηνπδήπνηε άιινπ ρξήζηε. Απηφ θξίλεηαη ρξήζηκν ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα ηξνπνπνηεζνχλ ηα αλαγλσξηζηηθά ηξίηνπ ρξήζηε. Όηαλ 

νινθιεξσζεί ε επηζπκεηή αιιαγή ησλ αλαγλσξηζηηθψλ, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη 

«θαηαρψξεζε» ψζηε λα ελεκεξσζεί ην ζχζηεκα γηα ηηο λέεο αιιαγέο. 

5.4 Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγγειηώλ 

Απφ ηελ θαηεγνξία επηινγψλ δηαρείξηζε ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

δηαρεηξηζηεί ηηο αηηήζεηο κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ απνζηέιιεη ζηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσλ 

Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ.  

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ θαηεγνξία επηινγψλ δηαρείξηζε είλαη: 

 Σξέρνπζεο αηηήζεηο, φπνπ παξνπζηάδνληαη φιεο νη αηηήζεηο απνζηνιήο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ πνπ ππέβαιε ν ρξήζηεο –πξννξηζκφο 

 Αξηζκφο καζεηψλ, φπνπ δειψλεηαη ν αθξηβήο αξηζκφο καζεηψλ ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο 

ρξνληάο θαζψο θαη ε εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή 

ρξνληά. 

 Απνζέκαηα βηβιίσλ, φπνπ γίλεηαη δήισζε ησλ απνζεκάησλ βηβιίσλ πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ 

 Δπνπηηθή θαξηέια, φπνπ παξνπζηάδνληαη φιεο νη πνζφηεηεο βηβιίσλ πνπ πεξηέρνληαη 

ζηηο ηξέρνπζεο παξαγγειίεο (θχξηα θαη ζπκπιεξσκαηηθέο) 

 Ηζηνξηθφ αηηήζεσλ φπνπ παξνπζηάδεηαη ην ηζηνξηθφ φισλ ησλ αηηήζεσλ πνπ ππέβαιε ν 

ρξήζηεο –πξννξηζκφο αλά ζρνιηθή ρξνληά 

 Ηζηνξηθφ απνζεκάησλ, φπνπ παξνπζηάδεηαη ην ηζηνξηθφ απνζεκάησλ πνπ δήισζε ν 

ρξήζηεο –πξννξηζκφο αλά ζρνιηθή ρξνληά.  

ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο (δηαρείξηζε) παξνπζηάδνληαη φιεο νη 

αηηήζεηο πνπ έρεη απνζηείιεη ν ρξήζηεο θαζψο θαη νη αηηήζεηο ηηο νπνίεο απέζηεηιε ζηνλ 

Ο.Δ.Γ.Β. αιιά αθπξψζεθαλ.  Γηα λα κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ν πξννξηζκφο, πξέπεη πξψηα λα 

δειψζεη αξηζκφ καζεηψλ θαη απνζέκαηα βηβιίσλ. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή απφ ηα ζρνιεία είλαη λα  

δειψλνληαη κεδεληθά ή ειάρηζηα απνζέκαηα. Ο Ο.Δ.Γ.Β. δελ κπνξεί λα έρεη ηελ αθξηβή εηθφλα 

ησλ απνζεκάησλ βηβιίσλ πνπ έρνπλ ηα ζρνιεία.  

Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη θάζε ρξφλν ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά ηάμε γηα 

ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά, ηνλ εθηηκψκελν αξηζκφ καζεηψλ γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή 

ρξνληά, ηνλ εθηηκψκελν αξηζκφ καζεηψλ γηα ηα καζήκαηα ζπλδηδαζθαιίαο (βαζκίδα Γεκνηηθφ), 
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ηνλ αθξηβή αξηζκφ καζεηψλ γηα ηα καζήκαηα επηινγήο ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έηνπο θαη ηνλ 

εθηηκψκελν αξηζκφ καζεηψλ γηα ηα καζήκαηα επηινγήο ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

(καζήκαηα επηινγήο ππάξρνπλ ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην). Δπίζεο ζην Γεληθφ Λχθεην απφ 

ηε Β΄ ηάμε ππάξρνπλ θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ, νπφηε πξέπεη λα δεισζεί ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ θάζε θαηεχζπλζεο θαη ε εθηίκεζε ηεο επφκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Ζ εθηίκεζε απηή 

είλαη δχζθνιε θαζφζνλ νη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο πνπ πξνάγνληαη, απφ ηε κηα δελ είλαη 

ελεκεξσκέλνη ιφγσ ηεο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε 

πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ, απφ ηελ άιιε έρνπλ δηθαίσκα λα επηιέμνπλ θαηεχζπλζε ζπνπδψλ 

κέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ εθάζηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, νπφηε κεηαζέηνπλ ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπο.  

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ (αθξηβή θαη εθηηκψκελνπ) γηα ηηο ηάμεηο θαη ηα καζήκαηα 

επηινγήο είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ απνζεκάησλ 

βηβιίσλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ππνβνιή λέαο θχξηαο αίηεζεο.  

 

 
                   Δηθόλα 1:Καηαρώξεζε εθηηκώκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ γηα ην επόκελν έηνο 

 

5.5 Γήισζε αξηζκνύ καζεηώλ γηα καζήκαηα ζπλδηδαζθαιίαο θαη επηινγώλ 

Με ηελ επηινγή επεμεξγαζία ζπλδηδαζθαιίαο εκθαλίδεηαη ε ζειίδα φπνπ ν ρξήζηεο 

ζπκπιεξψλεη ην πιήζνο ησλ καζεηψλ πνπ πξνβιέπεη φηη ζα έρεη αλά θχθιν ζπνπδψλ γηα ηα 

καζήκαηα ζπλδηδαζθαιίαο, πνπ γίλνληαη κφλν ζην δεκνηηθφ, ζπλνιηθά ηελ επφκελε ζρνιηθή 

ρξνληά. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη κφλν έλα πεδίν θχθινπ γηα 
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θάζε δεχγνο ηάμεο ζπλδηδαζθαιίαο. Αλ θαηαρσξήζεη ηνλ αξηζκφ καζεηψλ γηα ηηο ηάμεηο Σξίηε-

Σεηάξηε ηνλ Α’ θχθιν ζπλδηδαζθαιίαο ηφηε δελ πξέπεη λα θαηαρσξήζεη αξηζκφ καζεηψλ ζηνλ 

Β’ θχθιν ζπλδηδαζθαιίαο (γηα ην ίδην δεχγνο ηάμεσλ).  

Ο Α΄ θχθινο ζπλδηδαζθαιίαο  γηα ηηο ηάμεηο Σξίηε- Σεηάξηε πεξηιακβάλεη καζεηέο ηεο Σεηάξηεο 

ηάμεο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα ηεο Σξίηεο ηάμεο. Αληίζεηα ν Β΄ θχθινο 

ζπλδηδαζθαιίαο γηα ηηο ίδηεο ηάμεηο πεξηιακβάλεη καζεηέο ηεο Σξίηεο ηάμεο πνπ ζα 

παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ηεο Σεηάξηεο ηάμεο.  

Ο Α΄ θχθινο ζπλδηδαζθαιίαο γηα ηηο ηάμεηο Πέκπηε- Έθηε πεξηιακβάλεη καζεηέο ηεο Έθηεο 

ηάμεο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα ηεο Πέκπηεο ηάμεο. Αληίζεηα ν Β΄ θχθινο 

ζπλδηδαζθαιίαο γηα ηηο ίδηεο ηάμεηο πεξηιακβάλεη καζεηέο ηεο Πέκπηεο ηάμεο πνπ ζα 

παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ηεο Έθηεο ηάμεο. Οη ηάμεηο ζπλδηδαζθαιίαο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο 

ζε κηθξά δεκνηηθά ζρνιεία απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ θαη ζε νξηζκέλα πξφηππα δεκνηηθά σο 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή απφ ηελ νπνία ζα εμαρζνχλ γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο.     

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε εθηίκεζε θαη θαηαγξαθή ησλ καζεκάησλ επηινγήο θάζε ηάμεο  θαη ηνπ 

πιήζνπο ησλ καζεηψλ αλά κάζεκα γηα ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο. Ο αξηζκφο απηφο δελ κπνξεί λα 

μεπεξλά ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ καζεηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε θαη φπνπ γίλεη απηφ ην 

ζχζηεκα απηφκαηα δελ επηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηζηξέςεη ζην κελνχ 

αξηζκφο καζεηψλ γηα λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο αξηζκνχο καζεηψλ πνπ εηζήγαγε (αθξηβή, 

εθηηκψκελν, ζπλδηδαζθαιίεο θαη καζήκαηα επηινγήο) νπνηαδήπνηε ζηηγκή, κέρξη ηε δεκηνπξγία 

ηεο θχξηαο αίηεζεο.  

Δάλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα δηνξζψζεη ηνπο αξηζκνχο καζεηψλ κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο θχξηαο 

αίηεζεο (αίηεζε ππφ δφκεζε) ηφηε πξέπεη λα δηαγξάςεη ηελ αίηεζή ηνπ, λα εηζάγεη ηνπο λένπο 

αξηζκνχο θαη λα δεκηνπξγήζεη λέα αίηεζε. Ζ ελέξγεηα ηεο δηαγξαθήο κηαο αίηεζεο επηηξέπεηαη 

απφ ηνλ ρξήζηε κέρξη ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ νξγαληζκνχ.  

5.6 Γήισζε απνζεκάησλ βηβιίσλ 

Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα δειψζεη ηα απνζέκαηα βηβιίσλ πνπ δηαζέηεη ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή 

ρξνληά. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ απνζεκάησλ βηβιίσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη ππνβνιή λέαο θχξηαο αίηεζεο, ζηελ πεξίπησζε πάληα πνπ ν πξννξηζκφο 

δελ είλαη λένο θαη έρεη ηζηνξηθφ αηηήζεσλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ. Γηα λα έρεη ν ρξήζηεο ηε 

δπλαηφηεηα λα νξίζεη απνζέκαηα πξέπεη πξψηα λα έρεη νξίζεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ αθξηβή αξηζκφ 
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καζεηψλ γηα ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά. Δπίζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ή λα 

ηξνπνπνηήζεη ηα απνζέκαηα ησλ βηβιίσλ ηνπ, ε επεμεξγαζία δε απηή ζηακαηά κε ηελ έγθξηζε 

ηεο θχξηαο αίηεζεο απφ ηνλ Ο. Δ. Γ. Β.  

Με ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ θαηαρψξεζε απνζεκάησλ,  εκθαλίδνληαη νη πίλαθεο κε ηα βηβιία 

καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ- δαζθάισλ αληίζηνηρα. ηνπο πίλαθεο κε ηα βηβιία εκθαλίδνληαη ν 

ηίηινο βηβιίνπ, ε βαζκίδα θαη ηα ππφινηπα ησλ βηβιίσλ. ε κηα βαζκίδα ην θάζε βηβιίν 

εκθαλίδεηαη κία θνξά αλεμάξηεηα εάλ αλήθεη θαη ζε άιιεο ηάμεηο, θαηεπζχλζεηο ή ηκήκαηα. Με 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ θαηαρψξεζε απνζηέιινληαη ζηνλ 

Ο.Δ.Γ.Β. φιεο νη πιεξνθνξίεο.    

Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο θχξηαο αίηεζεο απφ ηνλ Ο Δ Γ Β, ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κφλν πξνβνιή ηεο ιίζηαο απνζεκάησλ βηβιίσλ. Οπνηαδήπνηε 

ζηηγκή κπνξεί λα εμάγεη ηε ιίζηα ησλ απνζεκάησλ βηβιίσλ πνπ ζπκπιήξσζε κε ηε κνξθή 

αξρείνπ excel, ην νπνίν κπνξεί λα απνζεθεχζεη ή λα εθηππψζεη. Σα απνζέκαηα πνπ 

δειώζεθαλ ζα αθαηξεζνύλ απηόκαηα από ην ζύζηεκα, θαηά ηελ έγθξηζε ηεο θύξηαο 

αίηεζεο.  

Μέρξη ηελ έγθξηζε ηεο θχξηαο αίηεζεο απφ ηνλ Ο.Δ.Γ.Β. ν ρξήζηεο- πξννξηζκφο έρεη ζηελ 

δηάζεζή ηνπ ηελ θχξηα αίηεζε πνπ ππέβαιε θαη ηνλ αξηζκφ βηβιίσλ πνπ παξήγγεηιε κε βάζε ηε 

δήισζε εθηίκεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ θαη ηε δήισζε ησλ απνζεκάησλ. Γελ έρεη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ηνλ αθξηβή αξηζκφ βηβιίσλ πνπ παξήγγεηιε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

απνζεκάησλ. Απηφ γίλεηαη πνιχ αξγφηεξα κε ηελ έγθξηζε ηεο θχξηαο αίηεζεο.       

5.7 Σξέρνπζεο Αηηήζεηο 

Με ηελ επηινγή ηξέρνπζεο αηηήζεηο θάζε ρξήζηεο-πξννξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη λέα αίηεζε ή λα δεη φιεο ηηο αηηήζεηο πνπ έρεη ππνβάιεη ζηνλ Ο.Δ.Γ.Β. 

ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά.  Ζ πξψηε αίηεζε πνπ γίλεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο – πξννξηζκνχο 

θαηαρσξείηαη ζην ζχζηεκα σο θχξηα, ελψ φιεο νη ππφινηπεο πνπ γίλνληαη θαηαρσξνχληαη σο 

ζπκπιεξσκαηηθέο. Καηά ηε δεκηνπξγία κίαο αίηεζεο ηα βηβιία πνπ εκθαλίδνληαη αλήθνπλ ζηελ 

ηξέρνπζα δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ Ο.Δ.Γ.Β. εηήζηα ιίζηα. 

Γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη λέα αίηεζε ζα πξέπεη λα έρεη δειψζεη: 

 ηνλ αθξηβή αξηζκφ καζεηψλ γηα ηηο ηάμεηο 

 ηα καζήκαηα επηινγήο (Γπκλάζην θαη Λχθεην)  
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 ηηο θαηεπζχλζεηο (ην Λχθεην) γηα ην ηξέρνλ έηνο 

 ηνλ εθηηκψκελν αξηζκφ καζεηψλ γηα ηηο ηάμεηο  

 ηελ εθηίκεζε γηα ηα καζήκαηα επηινγήο (Γπκλάζην θαη Λχθεην) 

 ηελ εθηίκεζε γηα ηηο θαηεπζχλζεηο (Λχθεην)  

 ηελ εθηίκεζε γηα ηηο ζπλδηδαζθαιίεο (Γεκνηηθφ) γηα ην επφκελν έηνο. 

Δάλ ν ρξήζηεο – πξννξηζκφο δελ έρεη δειψζεη ηα παξαπάλσ ηφηε ην ζχζηεκα δελ ηνλ αθήλεη λα 

θάλεη λέα αίηεζε. 

Δάλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, ηφηε ελεξγνπνηείηαη ην θνπκπί λέα αίηεζε. 

πγθεθξηκέλα, θάζε αίηεζε πνπ δεκηνπξγείηαη εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα κε ηηο ηξέρνπζεο 

αηηήζεηο, φπνπ παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην είδνο (θχξηα ή ζπκπιεξσκαηηθή), 

ηνλ αξηζκφ ηεο αίηεζεο, ηνλ δεκηνπξγφ ηεο, ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, ηελ εκεξνκελία 

απνζηνιήο, ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο, ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο αίηεζεο θαη ηηο δπλαηέο 

ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ν ρξήζηεο ζηελ αίηεζε. 

Ζ θχξηα αίηεζε κπνξεί λα ειεγρζεί σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο. Απφ ηελ ππφ δφκεζε αίηεζε  

εκθαλίδεηαη ν αληίζηνηρνο πίλαθαο κε ηα βηβιία νκαδνπνηεκέλα ζε βαζηθά, ζε καζήκαηα 

επηινγήο θαη βηβιία θαζεγεηή-δαζθάινπ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην ηέινο ηνπ πίλαθα. 

Οη πνζφηεηεο βηβιίσλ έρνπλ ππνινγηζηεί απηφκαηα ζην ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ 

έρεη εηζάγεη αξρηθά ν ρξήζηεο – πξννξηζκφο ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο αλά βαζκίδα, αλά ηάμε θαη 

αλά κάζεκα επηινγήο.  

Ζ απηφκαηε δεκηνπξγία θχξηαο αίηεζεο αθνξά ΜΟΝΟ ηηο βαζκίδεο Γεκνηηθφ, Γπκλάζην θαη 

Λχθεην ησλ πξννξηζκψλ εζσηεξηθνχ. Αλ ν πξννξηζκφο έρεη θαη εηδηθέο βαζκίδεο (Νεπηαγσγείν, 

Μνπζνπικαλφπαηδεο, Οκνγελείο, Οκνγελείο Ακεξηθήο, Οκνγελείο Γεξκαλίαο, Παιηλνζηνχληεο, 

Δηδηθήο Αγσγήο, Αιβαλίαο) ηφηε νη πνζφηεηεο γηα ηα αληίζηνηρα βηβιία ζα δεηεζνχλ κέζσ 

ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο πξέπεη λα ππάξρεη θχξηα αίηεζε θαη λα είλαη ζε 

θαηάζηαζε πξνο απνζηνιή, δηαθνξεηηθά εκθαλίδεηαη θαηάιιειν κήλπκα ελεκέξσζεο ησλ 

ρξεζηψλ-πξννξηζκψλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εκθαλίζεη κηα λέα ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε λα 

επηιέμεη βαζκίδα, λα εκθαλίζεη ηα βηβιία καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ-δαζθάισλ θαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηηο θαηάιιειεο πνζφηεηεο βηβιίσλ . Ο ρξήζηεο – πξννξηζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα νξίζεη ζπκπιεξσκαηηθέο πνζφηεηεο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη απεζηαικέλεο πνζφηεηεο 

είλαη ίζεο κε ηηο πξνο απνζηνιή. Δπίζεο κπνξεί λα δεη ην πεξηερφκελν ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 
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αίηεζεο θαη λα ην επεμεξγαζηεί κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ έρεη απνζηαιεί ζηνλ 

Ο.Δ.Γ.Β. (είλαη ππφ δφκεζε).  

 
Δηθόλα 2: παξνπζίαζε ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο 
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Οη αηηήζεηο κπνξεί λα θαηαρσξεζνχλ ζην ζχζηεκα αιιά λα κελ απνζηαινχλ ακέζσο. Δάλ ν 

πξννξηζκφο έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία βαζκίδεο, ηφηε πξέπεη λα εηζάγεη δεηνχκελεο πνζφηεηεο 

βηβιίσλ γηα θάζε βαζκίδα, αλνίγνληαο μαλά ηελ αίηεζή ηνπ γηα επεμεξγαζία. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αίηεζε πνπ θαηαρσξήζεθε ζα είλαη ζε θαηάζηαζε ππφ δφκεζε θαη ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα ηε δεη απφ ηε ζειίδα ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ αηηήζεσλ.  Κάζε θνξά κπνξεί κία 

κφλν αίηεζε λα είλαη ππφ δφκεζε. Όζν κία αίηεζε είλαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ν ρξήζηεο – 

πξννξηζκφο κπνξεί λα ηελ αλαθηά θαη λα ηελ επεμεξγάδεηαη (ηα πεξηερφκελα αιιάδνπλ κφλν γηα 

ζπκπιεξσκαηηθέο αηηήζεηο).  

Όηαλ νξηζηηθνπνηήζεη ηελ αίηεζή ηνπ κπνξεί λα ηελ απνζηείιεη ζηνλ Ο.Δ.Γ.Β. Παξάιιεια  

δεηείηαη απφ ην ρξήζηε λα ζπκπιεξψζεη ην επψλπκφ ηνπ, ην φλνκά ηνπ, ην ζπλζεκαηηθφ ηνπ κε 

ην νπνίν κπήθε ζην ζχζηεκα θαη ηελ αηηηνιφγεζε (αλ πξφθεηηαη γηα ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε). 

Ζ Ζκεξνκελία πνπ γίλεηαη ε αίηεζε θαηαρσξείηαη απηφκαηα θαη ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα ηελ 

ηξνπνπνηήζεη θαη ραξαθηεξίδεηαη σο αίηεζε ππφ έγθξηζε.  

Ζ αηηηνιφγεζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθή θαη θαηαλνεηή γηα λα 

εγθξηζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. Γηα ηηο εγθεθξηκέλεο αηηήζεηο ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηα πεξηερφκελα ηεο αίηεζεο φπνπ θαίλεηαη εθηφο απφ ηα βηβιία πνπ 

παξήγγεηιε θαη ηα βηβιία πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ. Ο ρξήζηεο, δίπια ζε θάζε βηβιίν, 

βιέπεη κέζα ζε παξελζέζεηο ηελ πνζφηεηα πνπ δήηεζε θαη κπξνζηά απφ απηή ηελ πνζφηεηα 

βηβιίσλ πνπ εγθξίζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ. 

Όιεο νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ην ρξήζηε- πξννξηζκφ παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα θαη 

είλαη ηαμηλνκεκέλεο ρξνληθά κε ηελ πην πξφζθαηε λα βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο ιίζηαο θαη ηελ 

παιαηφηεξε ζην ηέινο. ηνλ πίλαθα θαίλεηαη ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηεο αίηεζεο, ε 

εκεξνκελία απνζηνιήο, ε εκεξνκελία έγθξηζεο, ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη νη ελέξγεηεο πνπ 

κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο κε ηε ζπγθεθξηκέλε αίηεζε. 

Οη πηζαλέο θαηαζηάζεηο είλαη: 

 Τπό δόκεζε: Δίλαη ε αίηεζε πνπ είλαη ππφ επεμεξγαζία απφ ην ρξήζηε – πξννξηζκφ 

 Τπό Έγθξηζε: ε αίηεζε έρεη απνζηαιεί ζηνλ Οξγαληζκφ θαη βξίζθεηαη ζηε θάζε 

ειέγρνπ 

 Πξνο Απνζηνιή: ε αίηεζε έρεη ειεγρζεί θαη έρεη απνζηαιεί ζηελ απνζήθε γηα 

εθηέιεζε. 
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Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη αηηήζεηο πνπ αθπξψζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαηά ηε θάζε ηεο 

έγθξηζεο, καδί κε ηελ αληίζηνηρε αηηηνινγία αθχξσζεο θαη δίλεηαη δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηεο 

αθπξσκέλεο αίηεζεο. 

Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο επνπηηθή θαξηέια, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηε βαζκίδα πνπ 

επηζπκεί θαη λα παξαθνινπζήζεη φιεο ηηο πνζνηήησλ βηβιίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ηξέρνπζεο 

παξαγγειίεο (θχξηα θαη ζπκπιεξσκαηηθέο).  

πγθεθξηκέλα, εκθαλίδνληαη δχν πίλαθεο κε βηβιία καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ αληίζηνηρα, νη 

νπνίνη πεξηέρνπλ πεδία κε ηνλ ηίηιν βηβιίνπ, ηε βαζκίδα (θαη ηηο ηάμεηο) φπνπ αλήθνπλ, ηηο 

πνζφηεηεο βηβιίσλ πνπ δεηήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ, ηα ππφινηπα βηβιίσλ, ηηο πνζφηεηεο πξνο 

απνζηνιή θαη ηα απεζηαικέλα βηβιία. 

5.8 Ο αιγόξηζκνο ππνινγηζκνύ παξαγγειηώλ ησλ βηβιίσλ 

Ζ λέα αίηεζε δεκηνπξγείηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ έρεη δειψζεη ν πξννξηζκφο 

θαη ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηνλ παξαθάησ αιγόξηζκν. 

 Γεκνηηθό - Γπκλάζην 

Γήισζε αθξηβή αξηζκνχ καζεηψλ ηξέρνληνο έηνπο 

Γήισζε εθηίκεζεο αξηζκνχ καζεηψλ επφκελνπ έηνπο 

Γήισζε καζεηψλ ζηα βηβιία επηινγήο 

Γήισζε καζεηψλ ζηα ηκήκαηα ζπλδηδαζθαιίαο (κφλν γηα δεκνηηθφ)  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ε θχξηα αίηεζε δεκηνπξγείηαη σο εμήο: 

Α. Γηα ηα βηβιία καζεηή θάζε ηάμεο (εθηφο απφ ηελ πξψηε) νξίδεηαη, σο δεηνχκελε πνζφηεηα, ε 

πνζφηεηα ηνπ αθξηβή αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηξέρνληνο έηνπο ηεο πξνεγνχκελεο ηάμεο 

πξνζαπμεκέλε θαηά 10%. Ωο δεηνχκελε πνζφηεηα ηεο πξψηεο ηάμεο νξίδεηαη ε πνζφηεηα ηνπ 

αθξηβή αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηξέρνληνο έηνπο ηεο πξψηεο ηάμεο, πξνζαπμεκέλε θαηά 10%. 

Β. Γηα ηα βηβιία θαζεγεηή θάζε ηάμεο νξίδεηαη, σο δεηνχκελε πνζφηεηα: 

Γηα ηα βηβιία πνπ είλαη «ΝΔΟ ΒΗΒΛΗΟ» ή «ΓΗΟΡΘΩΔΗ - ΝΔΟ», γηα θάζε ηάμε (εθηφο ηεο 

πξψηεο): ην 7% ηεο πνζφηεηαο ηνπ αθξηβή αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηξέρνληνο έηνπο ηεο 

πξνεγνχκελεο ηάμεο. Ωο δεηνχκελε πνζφηεηα ηεο πξψηεο ηάμεο νξίδεηαη ην 7% ηεο πνζφηεηαο 

ηνπ αθξηβή αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηξέρνληνο έηνπο ηεο πξψηεο ηάμεο. 

Γηα ηα ππφινηπα βηβιία, γηα θάζε ηάμε (εθηφο ηεο πξψηεο): ην 3% ηεο πνζφηεηαο ηνπ αθξηβή 

αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηξέρνληνο έηνπο ηεο πξνεγνχκελεο ηάμεο. Ωο δεηνχκελε πνζφηεηα ηεο 
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πξψηεο ηάμεο νξίδεηαη ην 3% ηεο πνζφηεηαο ηνπ αθξηβή αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηξέρνληνο έηνπο 

ηεο πξψηεο ηάμεο. 

Γ. Γηα ηα καζήκαηα επηινγήο θάζε ηάμεο νξίδεηαη, σο δεηνχκελε πνζφηεηα ε εμήο: 

 
Δθηηκώκελνο αξηζκόο καζεηώλ 

(επόκελνπ έηνπο), γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
βηβιίν 

 

Αξηζκόο 
δεηνύκελωλ 

βηβιίωλ γηα έλα 
κάζεκα 

επηινγήο ζηελ 
θύξηα αίηεζε 

= 

Αθξηβήο αξηζκόο 
καζεηώλ ηξέρνληνο 

έηνπο πξνεγνύκελεο 
ηάμεο, γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν βηβιίν 

x 
 

Δθηηκώκελνο αξηζκόο καζεηώλ 
(επόκελνπ έηνπο) γηα ηελ ηάμε ζηελ 

νπνία αλήθεη ην βηβιίν) 
 

x 10% 

  

Δηδηθά γηα ην Γεκνηηθφ, αλ ππάξρνπλ ηκήκαηα ζπλδηδαζθαιίαο, ν ππνινγηζκφο ησλ πνζνηήησλ 

ζηελ θχξηα αίηεζε γίλεηαη σο εμήο: 

Τπάξρνπλ δχν ηκήκαηα ζπλδηδαζθαιίαο (Γ’ - Γ’ Σάμε θαη Δ’- Σ’ Σάμε). Γηα θάζε ηκήκα 

ζπλδηδαζθαιίαο, ν πξννξηζκφο πξέπεη λα δειψζεη ζε πνηα απφ ηηο δχν ηάμεηο πξαγκαηνπνηείηαη 

ε ζπλδηδαζθαιία θαη γηα πφζνπο καζεηέο: ζηελ πξψηε (Α’ Κχθινο) ή ζηε δεχηεξε (Β’ Κχθινο). 

Γηα θάζε ηκήκα ζπλδηδαζθαιίαο, έλαο πξννξηζκφο κπνξεί λα νξίζεη καζεηέο γηα έλα κφλν 

Κχθιν  

Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Σκήκα 

πλδηδαζθαιίαο 

Μαζεηέο 

Α’ Κύθινο Β’ Κύθινο 

Γ’ – Γ’ Σάμε ... ... 

Δ’ – Σ’ Σάμε ... ... 

Ο ππνινγηζκφο ησλ πνζνηήησλ γηα ηα βηβιία ζπλδηδαζθαιίαο, γίλεηαη κε βάζε ηνλ αθφινπζν 

αιγφξηζκν: 

 

 

Αλ έρεη νξηζηεί Α’ Κχθινο: 

Αξηζκφο βηβιίσλ 

ζπλδηδαζθαιίαο Γ’ 

Σάμεο 

= 

Αθξηβήο αξηζκφο καζεηψλ 

πξνεγνχκελεο ηάμεο (Β’ 

ηάμεο) ηξέρνληνο έηνπο 

+ 
Μαζεηέο 

πλδηδαζθαιίαο 
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Αξηζκφο βηβιίσλ 

ζπλδηδαζθαιίαο Γ’ 

Σάμεο 

= 

Αθξηβήο αξηζκφο καζεηψλ 

πξνεγνχκελεο ηάμεο (Γ’ 

ηάμεο) ηξέρνληνο έηνπο 

- 
Μαζεηέο 

πλδηδαζθαιίαο 

Αλ έρεη νξηζηεί Β’ Κχθινο: 

Αξηζκφο βηβιίσλ 

ζπλδηδαζθαιίαο Γ’ 

Σάμεο 

= 

Αθξηβήο αξηζκφο καζεηψλ 

πξνεγνχκελεο ηάμεο (Β’ 

ηάμεο) ηξέρνληνο έηνπο 

- 
Μαζεηέο 

πλδηδαζθαιίαο 

 

Αξηζκφο βηβιίσλ 

ζπλδηδαζθαιίαο Γ’ 

Σάμεο 

= 

Αθξηβήο αξηζκφο καζεηψλ 

πξνεγνχκελεο ηάμεο (Γ’ 

ηάμεο) ηξέρνληνο έηνπο 

+ 
Μαζεηέο 

πλδηδαζθαιίαο 

 

Οκνίσο ππνινγίδνληαη ηα βηβιία ζπλδηδαζθαιίαο γηα ηελ πεξίπησζε Δ’ – Σ’ Σάμεο. 

 Λύθεην 

Γήισζε αθξηβή αξηζκνχ καζεηψλ ηξέρνληνο έηνπο ζε φιν ην θάζκα ηεο βαζκίδαο 

Γήισζε εθηίκεζεο αξηζκνχ καζεηψλ επφκελνπ έηνπο ζε φιν ην θάζκα ηεο βαζκίδαο 

Γήισζε καζεηψλ ζηα βηβιία επηινγήο 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ε θχξηα αίηεζε δεκηνπξγείηαη σο εμήο: 

Α. Μαζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο Λπθείνπ 

Γηα ηα βηβιία καζεηή Γεληθήο Παηδείαο θάζε ηάμεο (εθηφο απφ ηελ πξψηε) νξίδεηαη, σο 

δεηνχκελε πνζφηεηα, ε πνζφηεηα ηνπ αθξηβή αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηξέρνληνο έηνπο ηεο 

πξνεγνχκελεο ηάμεο πξνζαπμεκέλε θαηά 10%. Ωο δεηνχκελε πνζφηεηα ηεο πξψηεο ηάμεο 

νξίδεηαη ε πνζφηεηα ηνπ αθξηβή αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηξέρνληνο έηνπο ηεο πξψηεο ηάμεο, 

πξνζαπμεκέλε θαηά 10%. 

Β. Γηα ηα βηβιία θαζεγεηή Γεληθήο Παηδείαο νξίδεηαη, σο δεηνχκελε πνζφηεηα: 

Γηα ηα βηβιία πνπ είλαη «ΝΔΟ ΒΗΒΛΗΟ» ή «ΓΗΟΡΘΩΔΗ - ΝΔΟ», γηα θάζε ηάμε (εθηφο ηεο 

πξψηεο): ην 7% ηεο πνζφηεηαο ηνπ αθξηβή αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηξέρνληνο έηνπο ηεο 

πξνεγνχκελεο ηάμεο. Ωο δεηνχκελε πνζφηεηα ηεο πξψηεο ηάμεο νξίδεηαη ην 7% ηεο πνζφηεηαο 

ηνπ αθξηβή αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηξέρνληνο έηνπο ηεο πξψηεο ηάμεο. 

Γηα ηα ππφινηπα βηβιία, γηα θάζε ηάμε (εθηφο ηεο πξψηεο): ην 3% ηεο πνζφηεηαο ηνπ αθξηβή 

αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηξέρνληνο έηνπο ηεο πξνεγνχκελεο ηάμεο. Ωο δεηνχκελε πνζφηεηα ηεο 
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πξψηεο ηάμεο νξίδεηαη ην 3% ηεο πνζφηεηαο ηνπ αθξηβή αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηξέρνληνο έηνπο 

ηεο πξψηεο ηάμεο. 

Γ. Μαζήκαηα Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο Λπθείνπ 

 

Αξηζκφο 

δεηνχκελσλ 

βηβιίσλ γηα 

έλα Μάζεκα 

Θεσξεηηθήο 

Καηεχζπλζεο  

Λπθείνπ (Β’ 

Σάμε) ζηελ 

θχξηα αίηεζε 

= 

Αθξηβήο 

αξηζκφο 

καζεηψλ 

ηξέρνληνο 

έηνπο 

πξνεγνχκελεο 

ηάμεο (Α’ 

Σάμεο) 

x 

 

Δθηηκψκελνο 

αξηζκφο καζεηψλ 

Θεσξεηηθήο 

Καηεχζπλζεο 

(επφκελνπ έηνπο) 

 
x 10% 

 

Δθηηκψκελνο 

αξηζκφο καζεηψλ 

(επφκελνπ έηνπο) 

γηα ηελ ίδηα ηάμε 

(Β΄ Σάμε) 

 

[κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην πξνο ηα πάλσ] 

 

 

 

Αξηζκφο δεηνχκελσλ 

βηβιίσλ γηα έλα Μάζεκα 

Θεσξεηηθήο Καηεχζπλζεο  

Λπθείνπ (Γ’ Σάμε) ζηελ 

θχξηα αίηεζε 

= 

 

Αθξηβήο αξηζκφο 

καζεηψλ Θεσξεηηθήο 

Καηεχζπλζεο  ηξέρνληνο 

έηνπο πξνεγνχκελεο 

ηάμεο (Β’ ηάμεο) 

 

x 10% 

 

 

[κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην πξνο ηα πάλσ] 
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Γ. Μαζήκαηα Θεηηθήο Καηεχζπλζεο Λπθείνπ 

 

 

 

Αξηζκφο 

δεηνχκελσλ 

βηβιίσλ γηα έλα 

Μάζεκα 

Θεηηθήο 

Καηεχζπλζεο  

Λπθείνπ (Β’ 

Σάμε) ζηελ 

θχξηα αίηεζε 

= 

Αθξηβήο 

αξηζκφο 

καζεηψλ 

ηξέρνληνο 

έηνπο 

πξνεγνχκελεο 

ηάμεο (Α’ 

Σάμεο) 

x 

 

Δθηηκψκελνο αξηζκφο 

καζεηψλ Θεηηθήο 

Καηεχζπλζεο (επφκελνπ 

έηνπο) 

 x 10% 

 

Δθηηκψκελνο αξηζκφο 

καζεηψλ (επφκελνπ έηνπο) 

γηα ηελ ίδηα ηάμε (Β΄ Σάμε) 

 

[κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην πξνο ηα πάλσ] 

 

 

 

Αξηζκφο δεηνχκελσλ 

βηβιίσλ γηα έλα Μάζεκα 

Θεηηθήο Καηεχζπλζεο  

Λπθείνπ (Γ’ Σάμε) ζηελ 

θχξηα αίηεζε 

= 

 

Αθξηβήο αξηζκφο καζεηψλ 

Θεηηθήο Καηεχζπλζεο  

ηξέρνληνο έηνπο 

πξνεγνχκελεο ηάμεο (Β’ 

ηάμεο) 

 

x 10% 

 

 

[κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην πξνο ηα πάλσ] 
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Δ. Μαζήκαηα Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο Λπθείνπ 

Αξηζκφο 

δεηνχκελσλ 

βηβιίσλ γηα 

έλα Μάζεκα 

Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο  

Λπθείνπ (Β’ 

Σάμε) ζηελ 

θχξηα αίηεζε 

= 

Αθξηβήο 

αξηζκφο 

καζεηψλ 

ηξέρνληνο 

έηνπο 

πξνεγνχκελεο 

ηάμεο (Α’ 

Σάμεο) 

x 

 

Δθηηκψκελνο 

αξηζκφο καζεηψλ 

Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο 

(επφκελνπ έηνπο) 

 
x 10% 

 

Δθηηκψκελνο 

αξηζκφο καζεηψλ 

(επφκελνπ έηνπο) 

γηα ηελ ίδηα ηάμε 

(Β΄ Σάμε) 

 

[κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην πξνο ηα πάλσ] 
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Αξηζκφο 

δεηνχκελσλ 

βηβιίσλ γηα 

έλα Μάζεκα 

Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο  

Λπθείνπ (Γ’ 

Σάμε, Α’ 

Κχθινο) 

ζηελ θχξηα 

αίηεζε 

= 

Αθξηβήο 

αξηζκφο 

καζεηψλ 

Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο 

ηξέρνληνο 

έηνπο 

πξνεγνχκελεο 

ηάμεο (Β’ 

Σάμεο) 

x 

 

Δθηηκψκελνο αξηζκφο 

καζεηψλ Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο Α’ 

Κχθινπ (επφκελνπ 

έηνπο) 

 

x 10% 

 

Δθηηκψκελνο αξηζκφο 

καζεηψλ Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο 

(επφκελνπ έηνπο) γηα 

ηελ ίδηα ηάμε (Γ΄ Σάμε)  

 

[Γει. Δθηίκεζε γηα Α’ 

Κχθιν + Δθηίκεζε γηα 

Β’ Κχθιν] 

 

[κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην πξνο ηα πάλσ] 
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Αξηζκφο 

δεηνχκελσλ 

βηβιίσλ γηα 

έλα Μάζεκα 

Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο  

Λπθείνπ (Γ’ 

Σάμε, Β’ 

Κχθινο) 

ζηελ θχξηα 

αίηεζε 

= 

Αθξηβήο 

αξηζκφο 

καζεηψλ 

Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο 

ηξέρνληνο 

έηνπο 

πξνεγνχκελεο 

ηάμεο (Β’ 

Σάμεο) 

x 

 

Δθηηκψκελνο αξηζκφο 

καζεηψλ Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο Β’ 

Κχθινπ (επφκελνπ 

έηνπο) 

 

x 10% 

 

Δθηηκψκελνο αξηζκφο 

καζεηψλ Σερλνινγηθήο 

Καηεχζπλζεο 

(επφκελνπ έηνπο) γηα 

ηελ ίδηα ηάμε (Γ΄ 

Σάμε)  

 

[Γει. Δθηίκεζε γηα Α’ 

Κχθιν + Δθηίκεζε γηα 

Β’ Κχθιν] 

 

[κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην πξνο ηα πάλσ] 
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Σ. Μαζήκαηα Δπηινγήο Λπθείνπ 

Αξηζκφο 

δεηνχκελσλ 

βηβιίσλ γηα 

έλα κάζεκα 

επηινγήο 

ζηελ θχξηα 

αίηεζε 

= 

Αθξηβήο 

αξηζκφο 

καζεηψλ 

ηξέρνληνο έηνπο 

πξνεγνχκελεο 

ηάμεο, γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν 

βηβιίν 

x 

 

Δθηηκψκελνο αξηζκφο 

καζεηψλ (επφκελνπ έηνπο), 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν 

 

x 10%  

Δθηηκψκελνο αξηζκφο 

καζεηψλ (επφκελνπ έηνπο) 

γηα ηελ ηάμε ζηελ νπνία 

αλήθεη ην βηβιίν) 

 

 

[κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην πξνο ηα πάλσ] 

 

Ε. Μαζήκαηα επηινγήο - Βηβιίν Καζεγεηή Λπθείνπ 

Αξηζκφο δεηνχκελσλ 

βηβιίσλ γηα έλα 

κάζεκα επηινγήο 

ζηελ θχξηα αίηεζε 

= 

Αξηζκφο δεηνχκελσλ 

βηβιίσλ γηα έλα κάζεκα 

επηινγήο ζηελ θχξηα 

αίηεζε * 

/ 20 

                           (*έρεη ππνινγηζηεί παξαπάλσ) 

[κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην πξνο ηα πάλσ] 

 

5.9 Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

Οη παξαγγειίεο βηβιίσλ απφ ηα ζρνιεία, φπσο αλαθέξακε ζηελ εηζαγσγή γίλνληαη πξνο 

Οξγαληζκφ Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ ειεθηξνληθά ην Μάξηην-Απξίιην κε βάζε ηελ 

πξφβιεςε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ ζα εγγξαθνχλ ζηελ Α΄ ηάμε γηα ηα Γεκνηηθά, 

Γπκλάζηα, Λχθεηα θαη ΔΠΑΛ θαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ γηα ηηο 

ππφινηπεο ηάμεηο. Σν ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαγγειζνχλ 10% επηπιένλ βηβιία γηα 

θάζε ηίηιν πάλσ απφ ηνλ αξηζκφ καζεηψλ πνπ ππνινγίδνληαη γηα θάζε ζρνιείν. 
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πκπιεξσκαηηθή παξαγγειία κπνξεί λα δνζεί απφ θάπνην ζρνιείν πνπ δελ εθηίκεζε ζσζηά 

κέρξη ην επηέκβξην.  

Αθνινπζεί έιεγρνο ησλ παξαγγειηψλ κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ, ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη άζθνπεο ππεξβνιηθέο παξαγγειίεο πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο.  

Οη εγθεθξηκέλεο παξαγγειίεο πξνσζνχληαη απηφκαηα ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

εθνδηαζηηθήο. Γίλνληαη δειαδή νη δηαηαθηηθέο γηα ηελ εηνηκαζία ησλ παξαγγειηψλ (δηαινγή, 

αλαζπζθεπαζία ) θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηνπο πξννξηζκνχο, δηαζθαιίδνληαο θαη ηνλ πιήξε 

έιεγρν ησλ απνζεκάησλ.       

 Ζ παξαγγειία θάζε ζρνιείνπ πεξηιακβάλεη 40-50 θσδηθνχο βηβιίσλ, ε νπνία ηαθηνπνηείηαη ζε 

δέκαηα θαη ηεκάρηα(ρχκα) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζηνιή παιέηεο ησλ 70 Υ 100, νη 

νπνίεο είλαη θαθνθηηαγκέλεο απφ ηελ απνζήθε κε απνηέιεζκα λα κελ ζηνηβάδνληαη ζσζηά. 

Δπίζεο ππάξρεη έιιεηςε bar code ηφζν ζην ηεκάρην, φζν θαη ζην δέκα.  

Γηαθηλνχληαη εηεζίσο 40.000.000 βηβιία ή 21675 παιέηεο εθ ησλ νπνίσλ νη 20212 δηαθηλνχληαη 

ζην εζσηεξηθφ θαη νη 1463 ζην εμσηεξηθφ. Σα ιάζε ζηηο παξαγγειίεο γίλνληαη θαη απφ ηα 

ζρνιεία θαη απφ ηνλ Ο.Δ. Γ. Β. ν νπνίνο θάλεη ηηο απνζηνιέο κε απνηέιεζκα πέξαλ ησλ 

απνζεκάησλ πνπ δηαηεξνχληαη ζηνλ αλσηέξσ νξγαληζκφ λα έρνπκε θαη απνζέκαηα ζηα ζρνιεία. 

Σν απφζεκα  ζηηο απνζήθεο ηνπ νξγαληζκνχ ππνινγίδεηαη ζε 5.000.000 βηβιία ή 4.500 βηβιία 

αλά θσδηθφ. Οη απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα είλαη ε έγθαηξε παξαγσγή, παξαιαβή θαη 

δηαλνκή ησλ βηβιίσλ ζηε ζσζηή πνζφηεηα θαη ζηε ζσζηή πνηφηεηα.  

Μηα πξφηαζε γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ παξαγγειηψλ είλαη ε ηαμηλφκεζή ησλ βηβιίσλ  

ζχκθσλα κε ηελ ABC αλάιπζε. ηελ ηαμηλφκεζε απηή ιακβάλεηαη ππφςε ε αλαγθαηφηεηα ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ηνπ θάζε ηίηινπ γηα ην καζεηή.  

ηελ θαηεγνξία Α πεξηιακβάλεηαη ν αξηζκφο ησλ βηβιίσλ ηνπ καζεηή, αλάινγα κε ηελ ηάμε 

θαη ηελ βαζκίδαο πνπ παξαθνινπζεί, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην ζψκα ηεο δηδαθηέαο χιεο θάζε 

καζήκαηνο. Αλ ηα βηβιία απηά δελ ππάξρνπλ, φηαλ δεηνχληαη, ν καζεηήο δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, αθνχ δελ κπνξεί λα έιζεη ζε επαθή κε ην αληηθείκελν 

ηνπ καζήκαηνο. Ζ αμία απηψλ ησλ βηβιίσλ σο βηβιίσλ «αλαθνξάο» είλαη πνιχ κεγάιε ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο. Δπίζεο ην χςνο ηεο δαπάλεο είλαη κεγάιν ιφγσ αξηζκνχ, κεγέζνπο θαη 

φγθνπ ηνπ θάζε ηίηινπ.   

ηελ θαηεγνξία Β  πεξηιακβάλεηαη ν αξηζκφο ησλ βηβιίσλ εθείλσλ πνπ ζεσξνχληαη 

«ζπκπιεξσκαηηθά» ησλ βηβιίσλ αλαθνξάο ηνπ θάζε καζήκαηνο. Σέηνηα βηβιία είλαη ηα 



 64 

ηεηξάδηα εξγαζηψλ, νη εξγαζηεξηαθνί νδεγνί ησλ καζεκάησλ Φπζηθήο, Υεκείαο, νη ιχζεηο ησλ 

αζθήζεσλ ζε καζήκαηα φπσο Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία, Βηνινγία θαη Οηθνλνκία θαη άιια. 

Ζ ζεκαζία ηνπο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ην χςνο ηεο δαπάλεο είλαη κηθξφηεξν ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ κεγέζνπο θαη φγθνπ γηα ην θαζέλα απφ απηά.  

ηελ θαηεγνξία C πεξηιακβάλνληαη ηα βηβιία ηνπ δαζθάινπ ή ηνπ θαζεγεηή, ηα νπνία 

παξέρνπλ νδεγίεο δηδαζθαιίαο ησλ δηαθφξσλ καζεκάησλ νπνηαζδήπνηε εθπαηδεπηηθήο 

βαζκίδαο. Σν χςνο  σλ βηβιίσλ είλαη κηθξφηεξε θαη δελ απαηηείηαη ε εθηχπσζε θαη δηαλνκή ηνπο 

θάζε έηνο. Πεξηνδηθά ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη πηζαλέο κεηαβνιέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

ζπκβεί ζην ξπζκφ αλάισζεο ηνπ απνζέκαηνο. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

βηβιίσλ κε βάζε ηελ αλσηέξσ αλάιπζε. 

 

Σαμηλόκεζε 

Βηβιίσλ 

Γεκνηηθό Γπκλάζην Λύθεην ΔΠΑ. Λ 

(Α) αλαθνξάο 64 55 87 539 

(Β) ζπκπιεξσκαηηθά 57 25 61 51 

(C) θαζεγεηή 47 50 55 21 

ΤΝΟΛΟ 168 130 203 611 

  

ηελ παξαγσγή( ζπγγξαθή θαη εθηχπσζε), έρνπκε ηξεηο παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Οη 

παξάγνληεο απηνί είλαη: ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ν 

Οξγαληζκφο Έθδνζεο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ.  Όκσο ζε επίπεδν πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δελ 

έρνπκε κηα απηφκαηε επηθνηλσλία κεηαμχ απηψλ ησλ παξαγφλησλ. Ζ εηζήγεζε γηα ηε ζπγγξαθή 

ησλ βηβιίσλ γίλεηαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη, εγθξίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη ε εθηχπσζε θαη ε δηαλνκή 

ηνπο γίλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Έθδνζεο ρνιηθψλ Βηβιίσλ. Λφγσ έιιεηςεο ελεκέξσζεο ζε 

ζρέζε κε ηε ζπγγξαθή λέσλ βηβιίσλ ή βειηίσζε-δηφξζσζε ησλ ππαξρφλησλ θαη ζσζηνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ δαπαλψληαη άζθνπα ρξήκαηα, αθνχ ηα απνζέκαηα 

ησλ βηβιίσλ ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ νδεγνχληαη ζε πνιηνπνίεζε απφ ηνλ Ο. Δ. Γ. Β. Ζ 

online επηθνηλσλία απηψλ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ θαη ε πξνγξακκαηηζκέλε, γηα παξάδεηγκα 

θάζε δχν ρξφληα, πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ ζα απέηξεπε ηελ εθηεζείζα 

θαηάζηαζε. Οη online δηνξζψζεηο θαη ε απνζηνιή ησλ λέσλ βηβιίσλ ζα κπνξνχζαλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ην αηειηέ ηνπ Ο. Δ. Γ. Β. λα αληαπνθξίλεηαη ζην ζχλνιν απηψλ ησλ εξγαζηψλ κε 
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απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο γηα ηνλ 

ίδην ζθνπφ.  

Ζ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο απνζήθεο ηνπ Οξγαληζκνχ Έθδνζεο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ κε ηε 

ρξήζε λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο έγθξηζεο 

ησλ παξαγγειηψλ απφ ηελ απνζήθε πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ ζα παξέρεη απεπζείαο ην  

Τπνπξγείν Παηδείαο. ην πιαίζην απηφ κπνξεί λα αιιάμεη ε ρσξνηαμία ηεο απνζήθεο κε ηε 

δεκηνπξγία θεληξηθψλ δηαδξφκσλ θαη ξαθηψλ θαη ζηνίβαζε ζε 3 επίπεδα κε ζηφρν ηελ αχμεζε 

ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί W M S πξνζαξκνζκέλν κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηθνηλσλεί κε ην ζχζηεκα παξαγγειηψλ ησλ ζρνιείσλ. Δδψ κηιάκε γηα   

έλα εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα ζπλδέεη ηνπο πειάηεο – ζρνιεία κε ηελ απνζήθε 

ρσξίο λα ππάξρεη δηακεζνιάβεζε ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζην θεληξηθφ θηίξην ηνπ 

Ο.Δ.Γ.Β. Έηζη ηα ζρνιεία ζα έρνπλ κηα αθξηβή θαη άκεζε εηθφλα ησλ βηβιίσλ πνπ παξάγγεηιαλ, 

αθνχ ζα έρεη γίλεη απηφκαηα ε αθαίξεζε ησλ απνζεκάησλ απφ ηε αξρηθή παξαγγειία.       

Γελ είλαη γλσζηφο ζηνλ Οξγαληζκφ Έθδνζεο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ ν αξηζκφο ησλ ιαλζαζκέλσλ 

παξαγγειηψλ ιφγσ ηεο θαθήο νξγάλσζεο ηεο απνζήθεο ή ιαζψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαλνκήο. Απηφ γηαηί δελ ππάξρεη ελεκέξσζε ησλ ζρνιείσλ πξνο ηελ απνζήθε γηα ηνλ αθξηβή 

αξηζκφ θαη ηίηισλ βηβιίσλ πνπ παξαιακβάλνπλ κε απνηέιεζκα λα κε γίλεηαη πνηέ γλσζηή ε 

αθξηβήο εηθφλα ησλ απνζεκάησλ βηβιίσλ. Απνζέκαηα βηβιίσλ ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία θαη απηά 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ απνζήθε ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. Ζ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο POD γηα ηηο 

παξαδφζεηο (proof of delivery ) κε ρξήζε GPS είλαη ελδεδεηγκέλε.    

Πξέπεη δε λα ιάβνπκε ππφςε φηη ν ππεχζπλνο παξαιαβήο πνπ έρεη νξηζζεί ζην ζχζηεκα δελ 

παξαιακβάλεη ν ίδηνο ηα βηβιία, αθνχ ην δηάζηεκα ησλ δηαλνκψλ είλαη απφ Ηνχλην κέρξη αξρέο 

επηεκβξίνπ κε ηα ζρνιεία λα είλαη αλνηθηά κία εκέξα ηελ εβδνκάδα απφ ηνλ Ηνχιην κέρξη ηηο 

αξρέο επηεκβξίνπ. Ζ παξαιαβή ησλ βηβιίσλ ζην δηάζηεκα απηφ γίλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε 

ππεχζπλν θαζεγεηή.  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα κηθξή ηξνπνπνίεζε ζηνλ αιγφξηζκν ησλ παξαγγειηψλ ησλ γηα 

ηα βηβιία ησλ θαηεπζχλζεσλ ζπνπδψλ ηεο Β΄ θαη ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ιφγσ ηεο 

απνπζίαο ζσζηήο εθηίκεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ήδε έρνπκε αλαθέξεη. Πξνηείλεηαη ν 

αιγφξηζκνο απηφ λα πνιιαπιαζηάδεηαη κε 15% αληί γηα 10% πνπ είλαη ζήκεξα.     
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6 ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΒΗΒΛΗΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΤ   

6.1 Ζ πνιηηηθή ηνπ θξαηηθνύ κνλνπσιίνπ 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, ε ζεζκνζέηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε 

πχθλσζε ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ δεκηνχξγεζαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο κηαο 

πνιηηηθήο πνπ ζα αληηκεηψπηδε κε ζπζηεκαηηθφ θαη φρη πεξηζηαζηαθφ ηξφπν, ην δήηεκα ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ.  

Σν 1836 θαζηεξψζεθε ε πνιηηηθή ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ γηα ηα ζρνιηθά βηβιία. Σν θξάηνο 

αλαιάκβαλε ηελ απνθιεηζηηθή έθδνζε θαη δηάζεζε ηνπο κέζσ ηνπ « Βαζηιηθνχ βηβιηνπσιείνπ », 

ελψ ηα ζρνιεία ήηαλ ππνρξεσκέλα λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηα θξαηηθά ζρνιηθά βηβιία. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν αθελφο επηβάιιεηαη ε νκνηνκνξθία ζηε δηδαζθαιία θαη αθεηέξνπ εγραξάζζεηαη ζηνπο 

απξηαλνχο πνιίηεο ε ηδενινγία πνπ επεδίσθε λα πεξάζεη ην λενζχζηαην θξάηνο. Έηζη, ηα 

θξαηηθά ζρνιηθά βηβιία ζα ππεξεηνχζαλ ην ζθνπφ «κηαο θξνλίκνπ παηδαγσγίαο»(ΦΔΚ 1836:11) 

Ζ πξφζεζε ηνπ θξάηνπο λα θαηαζηεί ν κνλαδηθφο εθδφηεο θαη πξνκεζεπηήο ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ δεκηνχξγεζε αληηδξάζεηο ζηηο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ζπλδένληαλ άκεζα κε 

ηελ αγνξά βηβιίν. ηελ πξψηε απφπεηξα άζθεζεο κηαο επίζεκεο πνιηηηθήο γηα ηα ζρνιηθά 

βηβιία ζρεκαηνπνηνχληαη δχν πφινη, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα.  

Ο πξψηνο πφινο, ην θξάηνο, αληηκεησπίδεη ην ζρνιηθφ βηβιίν σο ζεκαληηθφ εξγαιείν αγσγήο 

ηνπ ιανχ θαη σο ηέηνην πξέπεη λα ππαρζεί νινθιεξσηηθά ζηνλ θξαηηθφ έιεγρν. Ο δεχηεξνο 

πφινο, νη επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ, 

αληηκεησπίδεη ηα ζρνιηθά βηβιία σο πεδίν επηθεξδνχο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ θξάηνπο θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ν ηδησηηθφο ηνκέαο 

ηειηθά δηαηήξεζε ηε ζθαίξα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη ζηαδηαθά επέβαιε ην ζεζκηθφ πιαίζην 

εθείλν πνπ ηνλ επλννχζε πεξηζζφηεξν.  

6.2 Ζ πεξίνδνο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ 

Απφ ην 1838-1882 ε πνιηηηθή γηα ηα ζρνιηθά βηβιία πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ απηή ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ. Ζ πνιηηηθή απηή βαζίζηεθε ζηε ινγηθή φηη νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο κε ηνλ πγηή 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιαηζίνπ ήηαλ ν πεξηνξηζκφο ηνπ θξαηηθνχ 

ξφινπ θαη ε απφδνζε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο ειεπζεξίαο ζηα άηνκα ηδηψηεο.  
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χκθσλα κε ηελ πνιηηηθή απηήο ηεο πεξηφδνπ ζα ππήξρε απεξηφξηζηνο αξηζκφο βηβιίσλ γηα θάζε 

κάζεκα θαη νπνηνζδήπνηε ζπγγξαθέαο ή εθδφηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζα κπνξνχζε 

λα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε φζα βηβιία επηζπκνχζε. Σν θξάηνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θξίζεο ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ κέζσ επηηξνπψλ πνπ ην ίδην νξίδεη. Μεηά ηελ εμέηαζε ηνπ βηβιίνπ απφ ηελ 

επηηξνπή αλ έπαηξλε ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ «εγθεθξηκέλνπ» ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζην ζρεηηθφ 

θαηάινγν πνπ ην Τπνπξγείν απέζηειιε ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο ζε φια ηα ζρνιεία, γηα 

λα ελεκεξσζνχλ θαη λα επηιέμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηα βηβιία πνπ ζεσξνχζαλ σο ηα πιένλ 

θαηάιιεια. Καη’ απηφλ ην ηξφπν ην θξάηνο εθρσξεί ην ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νξίδνληαο ην γεληθφ πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ. 

(Καςάιεο –Υαξαιάκπνπο 2008).  

Ζ πνιηηηθή ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, νδήγεζε ζε έλαλ αληαγσληζκφ κεγάιεο έληαζεο, ζε 

έλαλ αληαγσληζκφ κε αζέκηηα κέζα, ν νπνίνο δεκηνχξγεζε έλα πιαίζην πξσηνθαλνχο 

δηαθζνξάο. Πην αλαιπηηθά: 

α. ην θξάηνο θαη νη αξκφδηεο επηηξνπέο θξίζεο επλννχλ ζπγθεθξηκέλνπο εθδνηηθνχο νίθνπο ζην 

πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. 

β. ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ πνπ νξίδνληαη γηα ηελ έγθξηζε βηβιίσλ πνιιέο θνξέο κεηαβάιινληαη 

ζε θξηηέο ησλ δηθψλ ηνπο βηβιίσλ. 

γ. γίλνληαη ζπλερείο αλαθνξέο ζε εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζε ζθάλδαια θαη 

δηάθνξεο παξαβάζεηο ησλ θαλνληζκψλ. Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ρξεκαηίδνληαη γηα λα επηιέμνπλ 

ζπγθεθξηκέλα βηβιία απφ ηνλ θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ. Άιινη εθπαηδεπηηθνί πξνθαλψο 

εληαγκέλνη ζε δίθηπα ζπλαιιαγήο (Ππξγησηάθεο 1992 ), ππνρξεψλνπλ ηνπο καζεηέο λα 

αγνξάδνπλ πέξαλ ηνπ ελφο βηβιίνπ γηα θάζε κάζεκα.  

δ. εγθεθξηκέλα ζρνιηθά βηβιία, ηα νπνία γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ζεκεηψλνπλ εκπνξηθή επηηπρία, 

εθηππψλνληαη εθηφο ζπλφξσλ ηεο Διιάδαο θαη επαλαθπθινθνξνχλ ζε πνιχ θζελφηεξε ηηκή σο 

θιεςίηππα.  

Πξέπεη επηπιένλ λα ζεκεησζεί φηη: 

Ζ θνηλσληθή-πνιηηηθή ηεξαξρία ηεο επνρήο, αζθεί παληνεηδείο πηέζεηο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ ζπγθεθξηκέλα βηβιία. Οη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ εμαηξεηηθά επάισηνη, 

θαζψο νη φξνη πξφζιεςεο, ακνηβήο θαη απφιπζήο ηνπο, ηνπο θαζηζηνχζαλ άκεζα εμαξηεκέλνπο 

απφ ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα.  
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Δθδίδεηαη κεγάινο αξηζκφο βηβιίσλ γηα θάζε κάζεκα κε απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί λα κελ 

κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ ηδία γλψζε ψζηε λα επηιέμνπλ ην θαηαιιειφηεξν βηβιίν. 

Απνδεηθλχεηαη έηζη φηη ε ειεχζεξε επηινγή βηβιίσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ 

κηα θελάθε, κηα ςεπδαίζζεζε, αθνχ ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα επέβαιε ηε βνχιεζή ηνπ ζ’ απηνχο 

θαη ηαπηφρξνλα, εμ αληηθεηκέλνπ ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ βηβιίσλ, δελ κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ 

ην θαηαιιειφηεξν. 

Σειηθά ε πνιηηηθή ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ παξήγαγε νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ θαιά θαη 

θζελά βηβιία. Γηακνξθψζεθε κηα αζέκηηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ παξάγνληα 

θαη έλα ηέηνην πιέγκα ζρέζεσλ ζπκθέξνληνο, ψζηε λα αζθνχληαη δηαζηξεβισηηθέο επηδξάζεηο 

ζε φιε ηελ πνξεία πνπ δηέλπε ην ζρνιηθφ βηβιίν απφ ηελ ζπγγξαθή κέρξη ηελ εηζαγσγή ζηε 

ζρνιηθή ηάμε.  

Ζ έκπξαθηε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θξαηηθψλ κέηξσλ, ε εληεηλφκελε θξηηηθή πνπ αζθείηαη 

απφ πνιινχο παξάγνληεο νδεγνχλ ζηελ σξίκαλζε ηεο ηδέαο γηα ξηδηθή αιιαγή πνιηηηθήο ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Γεκηνπξγείηαη πηα έλα θαζνιηθφ αίηεκα αιιαγήο απηήο ηεο 

πνιηηηθήο, πνπ πξαγκαηψλεη ηειηθά ε θπβέξλεζε ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε, κε ην λφκν 

ΑΜΒ/1882, ν νπνίνο θαηαξγεί ηελ πνιηηηθή ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζην ζρνιηθφ βηβιίν.  

6.3 Ο παξεκβαηηθόο θαη ξπζκηζηηθόο ξόινο ηνπ θξάηνπο ζηελ αγνξά 

Οη γελεζηνπξγνί παξάγνληεο ηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο παξαγσγήο ζρνιηθψλ βηβιίσλ, αιιά θαη ηεο 

επξέσο δηαδεδνκέλεο δηαθζνξάο, είλαη ε κεηαηξνπή ηεο αγνξάο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ζε πεδίν 

πςειήο θεξδνθνξίαο θαη ζηξεβινχ αληαγσληζκνχ ηνπ ηδησηηθνχ παξάγνληα. Ζ πνιηηηθή πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ εθηίκεζε, επηρεηξεί λα επηβάιεη θαλφλεο πνπ ζα κεηξηάδνπλ ηελ 

εκπνξηθή – νηθνλνκηθή αμία ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ.  

Δθθξάδεηαη ε πξνζδνθία λα εμαιεηθζεί ε δηαθζνξά θαη λα παξαρζνχλ θαηάιιεια ζρνιηθά 

βηβιία ζε πξνζηηέο ηηκέο γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. Σν θξάηνο ζέηεη θξαγκνχο ζηελ 

αζπδνζία ηνπ ηδησηηθνχ παξάγνληα, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο. Πξνθεξχζζεηαη 

δηαγσληζκφο ζπγγξαθήο ζρνιηθψλ βηβιίσλ θάζε ηέζζεξα ρξφληα, θαη νη θξηηηθέο επηηξνπέο 

εγθξίλνπλ έλα κφλν βηβιίν γηα θάζε κάζεκα, ην νπνίν ηζρχεη γηα κηα ηεηξαεηία. (Καςάιεο- Υα 

ξαιάκπνπο 2008).  

Ζ πνιηηηθή ηνπ ξπζκηζηηθνχ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ απεηινχζε λα πιήμεη θαίξηα ηα ηδησηηθά 

ζπκθέξνληα, ηα νπνία λέκνληαλ επί κηζφ αηψλα ηελ αγνξά ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, πξνθάιεζε ηηο 
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έληνλεο αληηδξάζεηο θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εκπιεθφκελσλ επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ. Οη 

νκάδεο απηέο πξνβάινπλ δηάθνξα επηρεηξήκαηα εθπαηδεπηηθνχ- παηδαγσγηθνχ ηχπνπ θαη αζθνχλ 

θξηηηθή ζηελ χπαξμε ηνπ κνλαδηθνχ βηβιίνπ ζηελ δηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο. Δπίζεο 

ακθηζβεηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ θξηηηθψλ επηηξνπψλ λα επηιέμνπλ ην έλα θαη θαιχηεξν απφ ηα 

νκνεηδή βηβιία. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε ηεηξαεηήο δέζκεπζε πνπ επηβάιεη ν λφκνο δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα παξέρνπλ ηα ζρνιηθά βηβιία ζηνπο καζεηέο αλαρξνληζηηθή γλψζε.  

Ο Διιεληθφο Γηδαζθαιηθφο χιινγνο, εθπξνζσπψληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο εηδήκνλεο θαη 

ρξήζηεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, επζπγξακκίδεηαη 

πιήξσο κε ηηο θξηηηθέο απφςεηο πνπ δηαηππψλνπλ νη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ θαη θαιεί ηνλ 

Τπνπξγφ λα θαηαξγήζεη ην ζρεηηθφ λφκν. Πάλησο ν λφκνο Α Μ Β’/1882 δελ θαίλεηαη λα  

εθαξκφζηεθε ρσξίο πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο αμηνπνηνχληαη ζην 

έπαθξν γηα λα επηηεπρζεί ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο, αθνχ 

ηψξα νη επθαηξίεο γηα εθδφηεο θαη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνληαη θάζε ηξία ή ηέζζεξα ρξφληα. Ο 

θνκκαηηζκφο ιεηηνχξγεζε ηειηθά ζε βάξνο ηεο αληηθεηκεληθήο θξίζεο. Ζ πνιηηηθή ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ δηήξθεζε απφ ην 1882 κέρξη ην 1895.  

6.4 Ζ ελαιιαγή ησλ δύν πνιηηηθώλ 

Καηά ηελ πεξίνδν 1895-1907, πνπ επηθξαηεί θαη πάιη ε πνιηηηθή ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, 

επαλέξρνληαη κε αθφκε κεγαιχηεξε έληαζε ηα θαηλφκελα πνπ παξαηεξήζεθαλ ην πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο ίδηαο πνιηηηθήο (1838-1882). Γηα παξάδεηγκα, ην 1905 ππάξρνπλ 

540 εγθεθξηκέλα βηβιία γηα ηα δεκνηηθά θαη 300 γηα ηα Διιεληθά ζρνιεία. Σελ ίδηα επνρή ζηελ 

Διιάδα ππάξρνπλ 33 εθδφηεο ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ελψ ζηε Γαιιία κφλν 7. Αλ θαη ε πνζνηηθή 

παξαγσγή θζάλεη ζε αζπλήζηζηα επίπεδα, δελ ζπλδπάδεηαη κε αλάινγε πνηνηηθή βειηίσζε ησλ 

βηβιίσλ. Γηα άιιε κηα θνξά, ε θξηηηθή θαη νη θνηλσληθνπνιηηηθέο αληηδξάζεηο γηα ηελ πνιηηηθή 

ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ νμχλνληαη.   

Πξνο ην ηέινο ηνπ 1902 θαη ηηο αξρέο ηνπ 1903 χζηεξα απφ ζθέςεηο ηεο ηφηε θπβέξλεζεο λα 

θαζηεξψζεη ην κνλνπψιην ζηελ παξαγσγή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, ην δήηεκα πξνζιακβάλεη 

κεγάιεο δηαζηάζεηο. Ζ γεληθή δπζθνξία θαηά ηεο επηθξαηνχζαο πνιηηηθήο ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ, αλαδεηθλχεη φζν πνηέ ηελ ηδέα γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ. Σν 

γεγνλφο απηφ ππνρξεψλεη ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ λα αλαγλσξίζνπλ 

ηα πξνβιήκαηα πνπ επηζψξεπζε ε πνιηηηθή ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη λα ζηξαθνχλ πξνο 

ηελ πξφηαμε κηαο επηφηεξεο –ελδηάκεζεο ιχζεο.  
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Όζνη ζπκκεξίδνληαη ηηο απφςεηο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ, 

ην ζεσξνχλ σο ηε κφλε ελδεδεηγκέλε απάληεζε απέλαληη ζηελ παξαηεξνχκελε δηαθζνξά, ην 

δπζβάζηαθην νηθνγελεηαθφ θφζηνο γηα ηελ αγνξά ησλ βηβιίσλ θαη ηελ θαθή πνηφηεηά ηνπο.  

Οη εθπξφζσπνη ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ απφ ηελ άιιε, αξρηθά ηεξνχλ κηα επηζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηε δπζαξέζθεηα ησλ γνλέσλ θαη ηελ απνδίδνπλ ζε νξηζκέλε λννηξνπία ιίγσλ 

δχζηξνπσλ γνλέσλ, νη νπνίνη δαπαλνχλ ρξήκαηα ζε αλνχζηεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ 

δπζαλαζρεηνχλ ζθφδξα, φηαλ πξφθεηηαη λα δαπαλήζνπλ ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά βηβιίσλ ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Όηαλ φκσο μεθηλά ε κεγάιε ζπδήηεζε ε ζηάζε ηνπο κεηαηξέπεηαη ζε «ακπληηθή». 

Έηζη παξαδέρνληαη φηη ν λφκνο ηνπ 1895 επέηξεςε ηελ παξαγσγή ελφο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ 

βηβιίσλ πξάγκα πνπ αχμαλε ηηο δαπάλεο ησλ γνλέσλ γηα ηελ αγνξά ηνπο.  

Δπίζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή 

βηβιίνπ λα θαηαδεηρζεί φηη ην πεξηζψξην θέξδνπο, ην νπνίν απνζθνπεί λα εμνπδεηεξψζεη ε 

επηβνιή ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ, είλαη πεξηνξηζκέλν θαη ζπλεπψο δελ επζηαζνχλ νη ζρεηηθέο 

αηηηάζεηο πεξί πςειψλ θεξδψλ. εκεησηένλ φηη ε εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ηξνθνδνηείηαη θαηά 

ηα 7/10 απφ ηα ζρνιηθά βηβιία, ελψ ν θιάδνο απαζρνιεί πεξίπνπ 10000 εξγαδφκελνπο. 

Γηαηππψλεηαη αθφκε ε άπνςε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν αλαιάβεη ηελ 

έθδνζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε ε δηάζεζή ηνπο ζε 

ρακειφηεξεο ηηκέο, γηαηί θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα γίλνληαη παληνεηδείο θαηαρξήζεηο.  

’ απηή ηε θάζε νη θχθινη ηεο αγνξάο βηβιίσλ δελ αξζξψλνπλ ππνζηεξηθηηθφ ιφγν γηα ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Αληίζεηα, αζθνχλ θξηηηθή, φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ Β Σ Γ’ /1895, εθδφζεθε απαξάδεθηα πςειφο αξηζκφο βηβιίσλ κε απνηέιεζκα λα 

παξαηεξνχληαη πξάγκαηη θαηλφκελα δηαθζνξάο, εμαηηίαο ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ 

επζχλε απνδίδεηαη ζε πνιηηηθνχο θαη ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο αιιά θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, δηφηη δελ ζπλέβαιαλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. Δθφζνλ ζε γεληθέο γξακκέο 

γίλεηαη απνδεθηφ φηη ν κεγάινο αξηζκφο βηβιίσλ θαη ν νμχο αληαγσληζκφο γηα ηελ δηάζεζή ηνπο 

απνηεινχλ ηηο βαζηθέο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο, απαηηείηαη ε κέζε νδφο, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη 

ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ έλα ιεινγηζκέλν θέξδνο, αιιά ηαπηνρξφλσο ζα δηαζθαιίδεη θαη 

ηνπο πνιίηεο απφ ηηο ζηξεβιψζεηο ηεο αγνξάο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ.  

Ζ ιχζε πνπ επηδηψθεηαη ζηνρεχεη ζηνλ πνζνηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ εθδηδφκελσλ βηβιίσλ 

απνθεχγνληαο σζηφζν κε θάζε ηξφπν ηελ επηβνιή ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ. Ζ ιχζε 

νπζηαζηηθά πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε πνιηηηθή ηνπ πνιιαπινχ βηβιίνπ. Γηα ην ίδην κάζεκα  
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έρνπκε ηξία βηβιία απφ ηα νπνία ν δηδάζθσλ επηιέγεη κφλν ην έλα, ην νπνίν εγθξίλεηαη κε ηξηεηή 

ζεηεία. Έηζη ε αθνιαζία ηνπ απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ βηβιίσλ θαηαζηέιιεηαη θαη ε άθξα 

ζηελφηεηα ηνπ ελφο θαη κφλν βηβιίνπ δηαζηέιιεηαη, αθνχ ν δηδάζθσλ ζα έρεη θάπνηα ειεπζεξία 

εθινγήο ηνπ αξκφδνληνο βηβιίνπ.  

Γεληθά , ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαηά ηελ πεξίνδν 1895-1907 

επηβεβαίσζε θαη πάιη ηελ εκπεηξία ηεο πεξηφδνπ 1838-1882, φηη δειαδή φζν νμχηεξνο ήηαλ ν 

αληαγσληζκφο ηφζν κεγαιχηεξεο ήηαλ νη ζηξεβιψζεηο θαη ε δηαθζνξά ζην ζχλνιν ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ.  

Όηαλ επαλέξρεηαη ε πνιηηηθή ηνπ ξπζκηζηηθνχ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ (1907-1917) 

εληνπίδνληαη δχν ζεκαληηθά ζεκεία: 

α. ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ην κνλαδηθφ βηβιίν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην αλαγλσζηηθφ, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη ην δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ βηβιίσλ  

β. ζπξξηθλψλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηα πεξηζψξηα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ, αθνχ νη ζπγγξαθείο ησλ βηβιίσλ πνπ εγθξίλνληαη, απνδεκηψλνληαη θαη γίλνληαη γηα κηα 

ηεηξαεηία θηήκα ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ.   

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ ην θξάηνο έρεη πιένλ ελεξγφηεξε αλάκημε ζην δήηεκα ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ. Ο ξφινο ηνπ δηεπξχλεηαη απνθαζηζηηθά θαη ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

παξεκβαηηζκνχ ηεο πεξηφδνπ 1882-1895, ελψ ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη πεξηνξίδνπλ αηζζεηά ην 

πεδίν δξάζεο ηνπ ηδησηηθνχ παξάγνληα. Σν 1910 εθδφζεθαλ ηα πξψηα θξαηηθά αλαγλσζηηθά θαη 

έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην γλσζηφ βηβιηφζεκν. Ζ ηζρπξνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ 

θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο δξάζεο ησλ ηδησηψλ φζν θαη ε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ην 

γισζζηθφ δήηεκα θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχλ ηνπο 

φξνπο ηφζν γηα ηε ζηαδηαθή εμαζζέλεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο δηαθζνξάο, φζν θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ δηαθπβεπκάησλ.    

Ο λφκνο 1332/1918 πξνβιέπεη φηη ηα βηβιία ζα γξάθνληαη ζηε δεκνηηθή γιψζζα, ε αξκνδηφηεηα 

έγθξηζεο ηνπο κεηαβηβάδεηαη ζην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην, γίλεηαη πξφβιεςε γηα ηε δπλαηφηεηα 

αλάζεζεο ηεο ζπγγξαθήο ζε ζπγγξαθηθή νκάδα θαη επηδηψθεηαη ακεζφηεξε ζχλδεζε ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ κε ηα αλαιπηηθά θαη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, ζε βαζκφ πνπ: 

α. λα αληηθαζηζηνχλ –αλ θαη φρη ξεηά- ηηο πξνθεξχμεηο ζπγγξαθήο θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο νδεγνί 

γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπγγξαθείο. 
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β. ε αξλεηηθή ή ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ βηβιίσλ ζηα αλαιπηηθά /σξνιφγηα πξνγξάκκαηα λα 

εθιακβάλεηαη σο απνρξψλ ιφγνο γηα ηελ έγθξηζή ηνπο. 

Δπαλέξρεηαη επίζεο ην δηθαίσκα ππνβνιήο βηβιίσλ γηα έγθξηζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

φπσο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα έγθξηζεο απεξηνξίζηνπ αξηζκνχ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Σειηθά ε 

πνιηηηθή ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ επαλαθάκπηεη σο ζηνηρείν ηεο θηιειεχζεξεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

Ζ κεζνιάβεζε φκσο ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο κεηαηφπηζε ην ελδηαθέξνλ απφ ηηο πνιηηηθέο γηα 

ην ζρνιηθφ βηβιίν ζην ίδην ην βηβιίν, απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δηάζηαζε, ζηε γιψζζα θαη ηα 

ηδενινγηθά κελχκαηα. Οη δεκνηηθηζηέο, γηα παξάδεηγκα, θαηεγνξνχληαη απφ ηνπο αληηπάινπο 

ηνπο φρη κφλν γηα ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, αιιά θπξίσο γηα ηελ ππφζθαςε ηεο ηδέαο ηεο 

παηξίδαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο, ψζηε νη καζεηέο λα αζπαζζνχλ επθνιφηεξα ην 

«κπνιζεβηθηζκφ». Σν γισζζηθφ δήηεκα απφ ην 1917 θαη εμήο πνιηηηθνπνηείηαη πιήξσο. Ζ 

ελαιιαγή ζηελ εμνπζία θηιειεχζεξσλ θαη ζπληεξεηηθψλ θπβεξλήζεσλ ζήκαηλε ζηελ πξάμε ηελ 

αιιαγή θαη ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Απηφ ζπλέβε θπξίσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 θαη ηνπ 

1930, φηαλ επηθξαηνχζαλ ζηελ εμνπζία ξεπζηά θαη αληίπαια πνιηηηθά ζρήκαηα. (Καςάιεο – 

Υαξαιάκπνπο 2008).  

Ζ θπβέξλεζε ηνπ Θ. Πάγθαινπ κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηεο 5
εο

 Μαΐνπ 1926 πξνβιέπεη ηελ 

έγθξηζε δχν αλαγλσζηηθψλ γηα θάζε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, εηζάγνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηε ινγηθή ηνπ πνιιαπινχ βηβιίνπ, ε νπνία απνηειεί κηα εθδνρή ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Όκσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930 θαίλεηαη λα 

δηακνξθψλεηαη κηα ζπλαίλεζε ησλ θχξησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο 

«ζπγθξαηεκέλνπ» ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ.  

6.5 Ο νξγαληζκόο έθδνζεο ζρνιηθώλ βηβιίσλ θαη ε επηθξάηεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

θξαηηθνύ κνλνπσιίνπ 

 Ζ θαζηέξσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ ζηελ παξαγσγή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, 

έγηλε κε ηελ ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Έθδνζεο ρνιηθψλ Βηβιίσλ ην 1937 (λφκνο 952/37 ) – 

έλαλ αηψλα δειαδή κεηά ηελ πξψηε απφπεηξα πηνζέηεζήο ηνπ κε ην δηάηαγκα ηνπ 1836- ήξζε λα 

ππεξεηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ πνιηηηθνχ- ηδενινγηθνχ ειέγρνπ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο. 

ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε αλαθέξεηαη φηη «εθ ησλ ζπνπδαηφηεξσλ παξαγφλησλ ηεο αγσγήο είλαη 

ηα δηδαθηηθά βηβιία, δηφηη απνηεινχλ θχξην κέζν δηα ηνπ νπνίνπ επηδξά ην ζρνιείν επί ηνπ 

καζεηνχ θαη δηφηη εθθξάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπ θξάηνπο πεξί ηνπ ζθνπνχ ηεο αγσγήο». Ζ 
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πξψηε ζεηξά αλαγλσζηηθψλ γηα ηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε, πνπ εμέδσζε ν Ο.Δ. . Β. ην 1939, 

απνηειεί ίζσο ην πην ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ζηελ ηζηνξία ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο, φπνπ 

παξαηεξείηαη κηα ηφζν άκεζε έληαμε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζηελ ππεξεζία κηαο πνιηηηθήο 

ηδενινγίαο. Ο λενπαγήο Ο.Δ. . Β. επηιέγεη ηε ιχζε ηεο επαλαηχπσζεο παιαηφηεξσλ βηβιίσλ, 

επηθέξνληαο ζε απηά αιιαγέο νη νπνίεο ζπκπιένπλ θαλεξά κε ηελ πξνπαγάλδα ηνπ θαζεζηψηνο 

ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ. Έηζη ν Ο.Δ. . Β. απφ ηελ πξψηε ηνπ εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα αθήλεη λα 

δηαθαλεί ν βαζχηεξνο ιφγνο ηεο ίδξπζήο ηνπ, ν κειινληηθφο ηνπ ξφινο θαη αθφκε ε ζρέζε ηνπ 

κε ηελ εθάζηνηε επίζεκε πνιηηηθή εμνπζία. Σειηθά «ηείλεη λα εμειηρζεί ζε έλα ππνινγίζηκν – 

θαη δπλεηηθά απνηειεζκαηηθφ- κεραληζκφ πνιηηηθν-ηδενινγηθνχ ειέγρνπ(Καγθαιίδνπ 1999).  

Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ Ο.Δ. . Β. ην 1937 ηαπηίδεηαη κε ηελ νξηζηηθή θαη νινθιεξσηηθή θαζηέξσζε 

ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ ζηελ παξαγσγή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη 

δηαθνξεηηθή. Ο νξγαληζκφο ηελ πεξίνδν πνπ αθνινπζεί πεξηνξίδεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ζε 

ζρέζε κε ηα φζα πξνέβιεπε ν ηδξπηηθφο λφκνο θαη αλαιακβάλεη ηελ έθδνζε φζσλ βηβιίσλ ν 

λφκνο ηνπ 1931 ραξαθηήξηδε σο «δηδαθηηθά», δειαδή ηα αλαγλσζηηθά ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηα 

βηβιία ηνπ γπκλαζίνπ. Ο ίδηνο λφκνο επηηξέπεη ηε ρξήζε βνεζεηηθψλ βηβιίσλ κφλν ζηελ Δ΄ θαη 

Σ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ. Σα βνεζεηηθά βηβιία ζπγγξάθνληαη χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηνπ 

Τπνπξγείνπ, θξίλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο ηνπ (ην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ), αιιά 

εθδίδνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ ηνπο ζπγγξαθείο ή ηνπο εθδφηεο κε φξνπο ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη εθδίδεηαη απεξηφξηζηνο αξηζκφο βνεζεηηθψλ βηβιίσλ γηα θάζε 

κάζεκα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, επηιέγεηαη ην «θαηαιιειφηεξν» βηβιίν απφ ην ζχιινγν 

ησλ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αγνξάδεηαη απφ ηνπο καζεηέο. πλεπψο ηελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ ν Ο.Δ. . Β. εθδίδεη κε φξνπο θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ ηα αλαγλσζηηθά ηνπ 

δεκνηηθνχ θαη ηα βηβιία ηνπ γπκλαζίνπ, ν ηδησηηθφο ηνκέαο αλαιακβάλεη κε φξνπο ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ έλα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν κεξίδην ηεο ζρνιηθήο βηβιηαγνξάο. Γηα ηα 

ραξαθηεξηδφκελα σο δηδαθηηθά βηβιία αξκφδηνο είλαη ν Ο.Δ. . Β. (θξαηηθφ κνλνπψιην), ελψ γηα 

ηα βνεζεηηθά βηβιία αξκφδηνο είλαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο (ειεχζεξνο αληαγσληζκφο). Τπάξρεη  

ζαθήο νξηνζέηεζε ηεο ζθαίξαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη 

πηνζεηνχλ θαη εθαξκφδνπλ δχν εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο πνιηηηθέο γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Αλ θαη ε ζθαίξα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη πεξηνξηζκέλε, 

εληνχηνηο εκθαλίδνληαη μαλά ηα αξλεηηθά θαηλφκελα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζην παξειζφλ.  
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Δθηφο απηνχ ν λφκνο παξαβηάδεηαη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θαη παξά ηηο απαγνξεχζεηο ηεο 

πξντζηάκελεο πνιηηηθήο αξρήο ρξεζηκνπνηνχληαη βνεζεηηθά βηβιία θαη ζηηο ππφινηπεο ηάμεηο 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ην κεξίδην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη λα 

εμειηρζεί de facto ζε θχξην πξνκεζεπηή ησλ βηβιίσλ ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο 

(Γεσξγνχληδνο 1968)  

ε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη εκθπιηαθέο θαη κεηεκθπιηαθέο  πνιηηηθέο ζπγθπξίεο 

λνκηκνπνηνχλ ηνλ αζθπθηηθφ θξαηηθφ έιεγρν ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν 

έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο λα δηαρεηξίδεηαη ν ηδησηηθφο παξάγνληαο, ρσξίο λα ππάγεηαη ζε 

θαλέλαλ απνιχησο θξαηηθφ έιεγρν. Γεκηνπξγνχληαη θαη πάιη νη πξνυπνζέζεηο γηα λα εκθαληζζεί 

ν αληαγσληζκφο θαη ηα αζέκηηα θαηλφκελα πνπ θαηά θαλφλα ηνλ ζπλνδεχνπλ, κε ηελ άκεζε 

εκπινθή επηζεσξεηψλ θαη δαζθάισλ παξά ηελ απεηιή επηβνιήο ηηκσξηψλ απφ ην Τπνπξγείν.  

Σν Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1969, απνθαζίδεη ηελ εηζαγσγή ησλ 

βνεζεηηθψλ βηβιίσλ ζηε Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη έηζη ην Τπνπξγείν παηδείαο 

πξνρσξά ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζπγγξαθήο ησλ βηβιίσλ θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ 

ζρεηηθψλ νδεγηψλ θαη πξνζεζκηψλ ζπγγξαθήο, ππνβνιήο θαη θξίζεο. Ζ απφθαζε απηή γηα ηα 

βνεζεηηθά βηβιία θαη ε αλάιεςε επζχλεο γηα ηελ έθδνζή ηνπο απφ ηνλ Ο.Δ. . Β. ηζρπξνπνηεί 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πνιηηηθή ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ εηο βάξνο –ηεο έηζη θαη αιιηψο 

«εκηπαξάλνκεο» - δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Υξηζηηάο 1972).  

Με ηελ έλαξμε ηεο κεηαπνιίηεπζεο ην Διιεληθφ ζρνιηθφ βηβιίν είλαη πιένλ ηαπηφζεκν απφ 

θάζε άπνςε κε ηνλ Ο.Δ. . Β. Ζ πνξεία νινθιήξσζεο ηνπ απφιπηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ έρεη 

ζπληειεζηεί, ελψ ν ηδησηηθφο παξάγνληαο, ζην βαζκφ πνπ εθπξνζσπνχζε ηελ πνιηηηθή ηνπ 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, έρεη εθηνπηζζεί πιήξσο. Με ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ηδησηηθνχ παξάγνληα 

απφ ην επίζεκν ζρνιηθφ βηβιίν, ιήγεη ε παξνπζία ηνπ «βνεζεηηθνχ» βηβιίνπ, φπσο απηφ 

θαζηεξψζεθε κε ην λφκν ηνπ 1907 θαη επηθξάηεζε γηα κεγάιν δηάζηεκα ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  

6.6 Πξνο κηα ακθηζβήηεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ θξαηηθνύ κνλνπσιίνπ 

 Ζ πνιηηηθή ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ ζηελ παξαγσγή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ έρεη απνδεηρζεί 

κέρξη ζήκεξα σο ε καθξνβηφηεξε πνιηηηθή, παξά ηελ πνηθηιία ησλ πνιηηηθψλ ζρεκάησλ πνπ 

θπβέξλεζαλ ηε ρψξα. Ζ καθξνβηφηεηα απηήο ηεο πνιηηηθήο εληζρχζεθε απφ ηηο αλψκαιεο 

ζπλζήθεο πνπ γλψξηζε ε ρψξα απφ ηελ επνρή ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη εμήο, είηε σο 

απνηέιεζκα ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ αληηζέζεσλ θαη πεξηπεηεηψλ(Μπνληίια 

2003), είηε σο απνηέιεζκα ηνπ παγθφζκηνπ δηπνιηθνχ ζθεληθνχ.  
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Ζ πεξίνδνο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο 1990-1993 ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αξρηθή ακθηζβήηεζε 

ηεο πνιηηηθήο ηνπ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ. Ζ πξφηαζε ηεο επηηξνπήο εηδηθψλ πνπ ζπγθξφηεζε ην 

ηφηε θπβεξλψλ θφκκα απφ ηε κηα ακθηζβεηεί επζέσο ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ, φπσο απηφ θαζηεξψζεθε αδηαηάξαθηα απφ ην 1937, θαη απφ ηελ άιιε, 

ζπληζηά αλεπηθχιαθηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ πνιηηηθή ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. 

Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ε επηηξνπή ζεκειηψλεη ηελ πξφηαζή ηεο ζηα ίδηα αθξηβψο 

επηρεηξήκαηα πνπ πξφβαιαλ νη νπαδνί ηεο πνιηηηθήο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαηά ηνλ 19
ν
 

θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Δίλαη επίζεο αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη, ελψ επαλαιακβάλεηαη 

ηφζν πηζηά ε ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία, ε επηηξνπή δελ θαίλεηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ηε 

ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία πνπ πξνέθπςε απφ ηε καθξφρξνλε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηε ρψξα καο. Ζ ιχζε πνπ πξνσζήζεθε κεηά ην 1992 γηα ην ζρνιηθφ 

βηβιίν είλαη ε «πνιηηηθή ηνπ πνιιαπινχ βηβιίνπ» θαη πηνζεηήζεθε θαη απφ ηελ επφκελε 

θπβέξλεζε ελζσκαηψλνληάο ηελ ζην λφκν 2525/1997.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη ηα δχν θφκκαηα εμνπζίαο δηαηχπσζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα ππεξβνχλ 

ηελ πνιηηηθή ηνπ ελφο θαη κνλαδηθνχ βηβιίνπ γηα θάζε κάζεκα, πξνθξίλνληαο ηελ πνιηηηθή ηνπ 

πνιιαπινχ βηβιίνπ, δηαπηζηψζεθε ζηελ πξάμε φηη ην νπζηαζηηθφ πξφβιεκα δελ ήηαλ ηφζν ε 

ζεσξεηηθή απνδνρή ή ε επίζεκε ζέζκηζή ηεο , φζν ε πινπνίεζή ηεο. Πάλησο αλ θαη δελ 

πινπνηήζεθε ε πξφβιεςε ηνπ λφκνπ γηα ην πνιιαπιφ βηβιίν, ην Δπξσπατθφ πιαίζην θαη νη 

πξαγκαηηθφηεηεο πνπ ην ζπλζέηνπλ έρνπλ επηδξάζεη απνθαζηζηηθά θαη πνηθηιφηξνπα ζηνλ 

θχθιν παξαγσγήο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Καηά ηελ πεξίνδν 1997-2007 νη γελλαηφδσξεο 

επξσπατθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ζπλνδεχηεθαλ θαη απφ ηελ επηβνιή νξηζκέλσλ επξσπατθψλ 

θαλφλσλ πνπ άιιαμαλ θάπνηεο παγησκέλεο «εζληθέο» ζπλήζεηεο θαη πξαθηηθέο ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ. Δλδεηθηηθά, αληί ησλ αλαζέζεσλ, ηψξα πξνθεξχζζνληαη δηαγσληζκνί ζπγγξαθήο θαη 

αληί ηεο απφιπηεο θπξηαξρίαο ηνπ θξάηνπο, νη ηδησηηθνί εθδνηηθνί νίθνη, χζηεξα απφ κεγάιν 

δηάζηεκα απνρήο, επαλαθάκπηνπλ θαη εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ. Σν δηθαίσκα παξαγσγήο θαη δσξεάλ δηαλνκήο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ εμαθνινπζεί λα 

ην δηαηεξεί ν Ο.Δ. . Β. 

6.7 Πνηα ε ζεκεξηλή δνκή ηνπ Οξγαληζκνύ   

Ο Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ (Ο. Δ. Γ. Β. ) ηδξχζεθε, φπσο αλαθέξακε ην έηνο 

1937 (Α. Ν. 952/37-ΦΔΚ 469 Α΄ ). 
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Με βάζε ην λφκν 1566/1985, ζθνπφο ηνπ Ο. Δ. Γ. Β.  είλαη ε έθδνζε ή θαη δηάζεζε θάζε είδνπο 

βηβιίσλ θαη εληχπσλ πνπ είλαη απαξαίηεηε α) γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φισλ ησλ βαζκίδσλ 

θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο β) γηα ηε ιατθή  επηκφξθσζε γ) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη δ) γηα ηηο αλάγθεο θάζε ππεξεζίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.   

Σα βηβιία θαη έληππα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Ο. Δ. Γ. Β. πξνζδηνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζε φια ηα δεκφζηα 

ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο, ηεο Κχπξνπ θαη ζηα 

Διιεληθά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ.  Γηα ηελ εθηχπσζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ βηβιίσλ αξθεί ε 

απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ηνπ ηνκέα.   

Σελ ηειεπηαία δηεηία ν νξγαληζκφο έρεη αλαπηχμεη δηθηπαθή πχιε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε, 

ψζηε λα παξέρεηαη ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ δηαζέηεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα θαη ζηνπο πνιίηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε πχιε απηή παξέρεη ζηνλ επηζθέπηε ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζηαδηαθά ζε φια ηα έληππα πνπ εθδίδεη ν Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ 

Βηβιίσλ. Θα παξέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζε πνιιαπιέο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο θαη ζα εμππεξεηεί καζεηέο θαη θαζεγεηέο απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ρσξίο ηελ 

αλάγθε αγνξάο βηβιίσλ.  

Δπίζεο κέζσ ηεο πχιεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη: εηθνληθά εξγαζηήξηα, ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ, 

Θεκαηηθά video, εληζρπηηθά καζήκαηα, άιιεο ππεξεζίεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

έξεπλαο. 

Οη εθδφζεηο ηνπ Ο. Δ. Γ. Β. θαζψο θαη φισλ ησλ βηβιίσλ θαη εληχπσλ πνπ ππάγνληαη ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ, γίλνληαη κε ηε ρξήζε ράξηνπ απαιιαγκέλνπ απφ δαζκνχο, θφξνπο ή άιια δεκφζηα 

ηέιε, κε εμαίξεζε ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο. 

ήκεξα ν Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ απαζρνιεί 99 άηνκα κφληκν πξνζσπηθφ 

( δηνηθεηηθφ, γξαθίζηεο θαη ηερλνιφγνπο γξαθηθψλ ηερλψλ) θαζψο θαη επνρηθφ εξγαηηθφ 

πξνζσπηθφ, πεξίπνπ 80 άηνκα, θαηά ηηο πεξηφδνπο αηρκήο. Δπίζεο    γηα ηηο αλάγθεο ηνπ  

Ο. Δ. Γ. Β. έρνπλ ελνηθηαζηεί ηξηο απνζήθεο ζηηο πεξηνρέο Μάλδξαο, Οηλφεο θαη Μεληδίνπ 

πεξίπνπ 20000 m
2 

. Οη απνζήθεο απηέο δελ δηαζέηνπλ ζχγρξνλα κεραλήκαηα, ξάθηα, 

δηαδξφκνπο, ζνχδεο κηα ζηνηρεηψδε ρσξνηαμία πνπ ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγηθφηεηα. Ο  κνλαδηθφο απνζεθεπηηθφο ρψξνο πνπ δηαζέηεη ξάθηα είλαη απηφο πνπ αθνξά 

ηα βηβιία πξνο πψιεζε ζε βηβιηνπσιεία. ηα βηβιία απηά έρεη επηθνιιεζεί ην βηβιηφζεκν θαη 

πξνσζνχληαη ζηνπο βηβιηνπψιεο κε έθπησζε 30% επί ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπο. 
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Ζ ηξέρνπζα δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ αθνξά: 

 ηελ παξαγσγή εηεζίσο 1.112  ηίηισλ βηβιίσλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζε 45.000.000 αληίηππα, γηα ηα νπνία απαηηνχληαη 16.000 ηφλνη ραξηί θαη 

ραξηφλη.    

 ηε δηαλνκή ησλ βηβιίσλ ζε 1799 πξννξηζκνχο ζηελ Διιάδα θαη 600 πεξίπνπ 

πξννξηζκνχο ζην εμσηεξηθφ.  

Ο Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ έρεη επίζεο αλαπηχμεη θαη εθαξκφζεη 

νινθιεξσκέλν κεραλνγξαθηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (E RP/ MIS) θαη λέν ζχζηεκα on line 

παξαγγειηψλ βηβιίσλ απφ ηα ζρνιεία.  

Ο Οξγαληζκφο εθδφζεσλ δηδαθηηθψλ Βηβιίσλ δηαξζξψλεηαη ζε πέληε Γηεπζχλζεηο: 

α) Γηεχζπλζε δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ θαη ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο αιιεινγξαθίαο. 

β) Γηεχζπλζε νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 

γ) Γηεχζπλζε εθδφζεσλ, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ πάζεο θχζεσο 

βηβιίσλ θαη εληχπσλ. 

δ) Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ παξαιαβή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ζηνπο 

παξαιήπηεο ηνπο ησλ βηβιίσλ πνπ παξάγνληαη.   

ε) Γηεχζπλζε πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο .  

                 

 

Δηθόλα 3: Οξγαλόγξακκα ηνπ Ο.Δ.Γ.Β 
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Έλαο νξγαληζκφο επίζεο, πνπ έρεη σο βαζηθή αξκνδηφηεηα ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ γηα ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο, είλαη ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, σο αλεμάξηεηε δεκφζηα ππεξεζία, 

ηδξχζεθε ην 1964 (λ. 4379/1964). Ωο λένο αιιά θαη πξσηνπνξηαθφο ζεζκφο γηα ηελ επνρή εθείλε 

είρε ζηνπο αξρηθνχο ηνπ ζηφρνπο ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηε ζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο, πνπ ηφηε επηρεηξήζεθε. Σελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην 

θαηαξγήζεθε (Α. Ν. 59/1967). Καηά ηε Μεηαπνιίηεπζε (Ν. 186/1975), ηδξχζεθε ην «Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθψλ Μειεηψλ θαη Δπηκφξθσζεο» (Κ Δ Μ Δ), νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ ήηαλ 

αληίζηνηρεο κε απηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.   

Σν 1985 (Ν.1566) θαηαξγήζεθε ην Κ Δ Μ Δ θαη επαληδξχζεθε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1566/85(άξζξν 24), ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην απνηειεί 

αλεμάξηεηε δεκφζηα ππεξεζία, εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη ππάγεηαη απεπζείαο ζην Τπνπξγείν 

Παηδείαο. 

Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην είλαη ν παιαηφηεξνο εξεπλεηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο θνξέαο ζε 

δεηήκαηα παηδείαο θαη κε ην έξγν ηνπ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ε 

πνιχπιεπξε κειέηε ηνπ Διιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ππνβνιή πξνηάζεσλ, 

γλσκνδνηήζεσλ θαη εηζεγήζεσλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο γηα φια ηα ζέκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο ζε εθπαηδεπηηθφ 

θαη παηδαγσγηθφ επίπεδν.                

χκθσλα κε κεηαγελέζηεξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο (Ν. 2525/1997, 2640/1998, 2817/2000, 

2909/2001, 2986/2002, θαη 3194/2003) νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ είλαη: 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα, ε κειέηε ζεκάησλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

Ζ επεμεξγαζία θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ζέκαηα Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο, Σερληθήο 

θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δπηκφξθσζεο θαη Αμηνιφγεζεο, Πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο 

θαη Δηδηθήο Αγσγήο θαη ε ράξαμε θαηεπζχλζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.  

Παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη ε πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο 

ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 



 79 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαζψο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο. 

Ζ εηζήγεζε γηα ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη γεληθφηεξα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  
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7 ΥΔΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ – ΕΖΣΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ 

7.1 Δηζαγσγή  

Σν ζρνιηθφ βηβιίν πνπ παξάγεηαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί κηα πνιχ ζνβαξή 

ππφζεζε. Ζ παξαγσγή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ  επεξεάδεηαη απφ πνιιαπινχο παξάγνληεο, νη 

νπνίνη απμάλνπλ ή κεηψλνπλ ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα ησλ ηίηισλ ηνπο, κε ζπλέπεηα ν 

Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ λα επσκίδεηαη ην βάξνο ηεο παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο ηνπο ζε πνιινχο πξννξηζκνχο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 Ζ δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ή ηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ ηίηισλ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ.  

 Ο αξηζκφο ησλ ηίηισλ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή θηινζνθία πνπ αθνινπζείηαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.      

 Ο αξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ αληηηχπσλ επεξεάδεηαη απφ ηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε, απφ 

ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο, ηα νπνία απμάλνπλ ή κεηψλνπλ ην καζεηηθφ 

πιεζπζκφ. 

 Δπίζεο ν αξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ αληηηχπσλ επεξεάδεηαη απφ ηε καζεηηθή δηαξξνή ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε πην αλαιπηηθά πσο νη αλσηέξσ παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ παξαγσγή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ.  

7.2 Ζ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία ζπγγξαθήο ζρνιηθώλ βηβιίσλ 

Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην είλαη έλα κέζν δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη 

καζεηέο ζηελ ηάμε θαη ζην ζπίηη γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο. Γηα λα αληαπνθξηζεί ζην ξφιν ηνπ πξέπεη λα ζηεξίδεη ζπζηεκαηηθά θαη ζρεδηαζκέλα 

ηηο δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ ηάμε, νη νπνίεο 

ζπγθξνηνχλ ην θαηλφκελν ηεο δηδαζθαιίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο 

πξέπεη λα αζθεί ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη λα ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλεο επηδηψμεηο. Οη 

ιεηηνπξγίεο απηέο δελ απνηεινχλ ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, αιιά 

αιιάδνπλ θαη κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο, ηνπο 

ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ην αληηθείκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηνπο καζεηέο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη θαη ηέινο ε αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ άιισλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. (M. 
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Baumann, 1984). Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπο σο κέζσλ δηδαζθαιίαο είλαη ε ζηήξημε ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε κάζεζε ησλ 

καζεηψλ.  

Οξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρεη ε θηινζνθία ζπγγξαθήο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ είλαη: 

Ζ παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζην καζεηή. Απηή κπνξεί λα γίλεη κε ελέξγεηεο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πξάμεηο, κε εηθφλεο , ζρεδηαγξάκκαηα θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο, κε κηα 

ζεηξά απφ ζπκβνιηθέο θαη ινγηθέο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη κε ην γισζζηθφ ή άιιν 

ζπκβνιηθφ ζχζηεκα(J. Bruner, 1966). 

Ζ δηάηαμε ηεο χιεο λα πξνδηαγξάθεη ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζεί ε δηδαζθαιία ζηελ νπζία λα 

ηελ θαζνδεγεί. Να δίλεη ηελ δπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ θηλήηξσλ κάζεζεο.  

Ζ δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο, πνπ πξνυπνζέηεη κηα δηαξθή 

νκαδνπνίεζε ησλ καζεηψλ, πνπ αιιάδεη ζπλερψο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο.  

Ζ έληαμε αζθήζεσλ επαλάιεςεο, εξγαζηψλ εκπέδσζεο, εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ βαζκνχ 

πξφζθηεζεο ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ απφ ηνπο καζεηέο.  

Ζ ζεκαζία ηεο αλσηέξσ ιεηηνπξγίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα νδεγεί ηνπο παξαγσγνχο ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ ζηελ απηνλφκεζε ηνπ πιηθνχ εκπέδσζεο θαη αμηνιφγεζεο απφ ην βαζηθφ εγρεηξίδην θαη 

ηελ έληαμή ηνπ ζε μερσξηζηφ ηεχρνο εξγαζηψλ θαη αζθήζεσλ γηα ηνλ καζεηή. Γηα παξάδεηγκα ην 

κάζεκα ηεο Υεκείαο ηεο Α΄  ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ γηα λα δηδαρζεί πξνυπνζέηεη ηνπο 

παξαθάησ ηίηινπο βηβιίσλ: 

Υεκεία (βηβιίν καζεηή) 

Δξγαζηεξηαθόο νδεγόο Υεκείαο 

Σεηξάδην εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ Υεκείαο 

Λύζεηο ησλ αζθήζεσλ Υεκείαο 

Βηβιίν Υεκείαο ηνπ θαζεγεηή.  

Απηφ έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ ηίηισλ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Έλαο θνξέαο ν νπνίνο 

επεξεάδεη ηε θηινζνθία ζπγγξαθήο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ είλαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

χκθσλα κε ηνλ Νφκν Πιαίζην 1566/85 αιιά θαη ηνλ Νφκν 2525/1997, κηα απφ ηηο βαζηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ε εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο 

ζρεηηθά κε ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην έρεη θαη ηελ επζχλε γηα ηε ζπγγξαθή θαη ηελ έγθξηζε ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο έρεη πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν ζπγγξαθήο είηε κηα δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζε 
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είηε κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινχζήζε ν 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα πνιιά ρξφληα ζην παξειζφλ, ήηαλ απηή ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζε 

ζπγγξαθέα ή ζε ζπγγξαθηθή νκάδα. Ζ πξφηαζε γηα ηελ αλάζεζε ζε ζπγγξαθέα ή ζε 

ζπγγξαθηθή νκάδα γίλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε ππεχζπλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο, ν νπνίνο 

είλαη ζχκβνπινο ή πάξεδξνο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Αλ ην βηβιίν αθνξά ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ε πξφηαζε εγθξίλεηαη απφ ην ηκήκα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ζηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη ππνπξγηθή απφθαζε, ζηελ 

νπνία αλαθέξνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ππφ παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ. Σν ππφ ζπγγξαθή 

δηδαθηηθφ πιηθφ επνπηεχεηαη απφ ηνλ αξκφδην ζχκβνπιν ή πάξεδξν ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ θαη θξίλεηαη ηειηθά απφ κηα εμσηεξηθή επηηξνπή αμηνιφγεζεο. Μηα άιιε δηαδηθαζία 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε πξφζθαηα ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ήηαλ ε πξνθήξπμε ζπγγξαθήο 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Οη ζπγγξαθηθέο νκάδεο είηε κφλεο ηνπο είηε ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο 

εθδνηηθνχο νίθνπο ζπκκεηείραλ θαη θαηέζεηαλ ζηε ζπλέρεηα ην δηδαθηηθφ παθέην, ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε ζπλήζσο ην βηβιίν ηνπ καζεηή, ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή θαη ην ηεηξάδην εξγαζηψλ 

ηνπ καζεηή. Σν δηδαθηηθφ παθέην παξαδίδεηαη ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη εθφζνλ είλαη 

ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο νδεχεη πξνο αμηνιφγεζε καδί κε ηα ππφινηπα 

δηδαθηηθά παθέηα ησλ αληαγσληζηψλ. Σν δηδαθηηθφ παθέην αμηνινγείηαη απφ κηα εμσηεξηθή 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία Σν δηδαθηηθφ παθέην αμηνινγείηαη απφ κηα εμσηεξηθή 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε έλαο παλεπηζηεκηαθφο κε εηδηθφηεηα ζην 

αληηθείκελν ηνπ βηβιίνπ, έλαο ζρνιηθφο ζχκβνπινο θαη έλαο εθπαηδεπηηθφο. Μεηά ηελ επηινγή 

ηνπ δηδαθηηθνχ παθέηνπ, ην έξγν ηεο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο, ζηνηρεηνζεζίαο θαη 

ζειηδνπνίεζεο είηε ην αλαιάκβαλε ε ίδηα ε ζπγγξαθηθή νκάδα είηε εμσηεξηθφ αηειηέ γξαθηθψλ 

ηερλψλ κε ηελ επζχλε θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Ζ εθηχπσζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ παθέηνπ θαη ε δηαλνκή ηνπ ζηα ζρνιεία γίλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο 

Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ. Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ παηδεία θαη  

ηελ απηνηέιεηα ηνπ Λπθείνπ έρεη θαηαζέζεη ηελ αθφινπζε πξφηαζε γηα ηα ζρνιηθά βηβιία:  

Πξνηείλεηαη ην ελαιιαθηηθφ βηβιίν ζηε βάζε ελφο ζχγρξνλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Με ηνλ 

φξν βηβιίν ελλνείηαη έλα δηδαθηηθφ παθέην ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

α) πιηθφ γηα ην καζεηή δειαδή ην βηβιίν ηνπ καζεηή θαη ν θάθεινο ηνπ καζήκαηνο κε 

ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ θαη 

β) πιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ δειαδή βηβιίν εθπαηδεπηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ.  
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Σν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ην καζεηή θαη ηνλ θαζεγεηή δηαηίζεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή. Όια ηα ζρνιηθά βηβιία δηαηίζεληαη δσξεάλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο επηθξάηεηαο θαη 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο. Γηα θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν δεκηνπξγείηαη θαηάινγνο εγθεθξηκέλσλ 

βηβιίσλ απφ ηα νπνία ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξεί λα επηιέγεη ην θαηαιιειφηεξν γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπ. Ζ ηειηθή επηινγή απφ ηνλ θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ παθέησλ γηα θάζε 

αληηθείκελν ζα γίλεηαη, ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθφηεηαο, νη 

νπνίνη εηζεγνχληαη ζρεηηθά ζην χιινγν ησλ δηδαζθφλησλ. Πέξα απφ ην δηδαθηηθφ παθέην πνπ 

ζα επηιέγεηαη ζα ππάξρνπλ ζην ζρνιείν αληίηππα θαη ησλ ππνινίπσλ εγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ 

παθέησλ. 

Ζ ζπγγξαθή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ κπνξεί λα γίλεηαη απφ θπζηθά πξφζσπα ή νκάδεο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ ή εθδνηηθνχο νίθνπο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ, ηφηε ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην κπνξεί λα πξνρσξά ζηε ζπγγξαθή κε αλάζεζε. Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην έρεη ηελ 

επζχλε ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ησλ βηβιίσλ πνπ ζπγγξάθνληαη γηα θάζε αληηθείκελν.              

7.3 Ζ δνκή ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε παξαγσγή βηβιίσλ  

Ζ πνξεία ησλ αιιαγώλ ζην ιύθεην από ην 1976 κέρξη ζήκεξα 

Θα εμεηάζνπκε εδψ εθείλε ηελ ηζηνξηθή θάζε ηεο εθπαίδεπζεο φπνπ ππάξρεη εληαία δηνίθεζε 

θαη νξγάλσζή ηεο, αιιά δηάζπαζε θαη δηαίξεζε ζηε δνκή, ηε ιεηηνπξγία θαη ην πεξηερφκελν. 

Δπηπιένλ ζα αλαδεηήζνπκε ηε δηαδηθαζία ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ηδηαηηέξσο ζην Λχθεην, κε απνηέιεζκα λα επηηαρπλζεί ε δηαίξεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ θαη λα ηξνπνπνηεζεί ε δνκή ηνπ Λπθείνπ. 

Ζ δνκή ηνπ ζρνιείνπ παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλνκή ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 

ή επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ζηε βάζε ηνπ ππάξρνληνο θάζε θνξά σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο 

πνιιαπινχο ηχπνπο Λπθείνπ. Σν είδνο ησλ καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ηχπν 

Λπθείνπ επεξεάδεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ηίηισλ βηβιίσλ πνπ εθδίδνληαη.   

Οη αιιαγέο ζηελ πεξίνδν 74-81 

Πξνηνχ αλαθεξζνχκε δηεμνδηθά ζε απηή ηε πεξίνδν ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ππάξρεη κηα 

βαζχηεξε ινγηθή πνπ ζπλδέεη ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

δηαρξνληθά. Γηα παξάδεηγκα ε ζεζκηθή θαζηέξσζε θαη αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Σελ πεξίνδν απηή 

επηπξνζζέησο ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη σο παξάγνληαο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο 
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θαη δίλεηαη ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα ζηε δεκηνπξγία δχν θαηεπζχλζεσλ Λπθείνπ Γεληθνχ θαη 

Σερληθνχ. Ήδε απφ ην 1959 δηαηππψλνληαη απφςεηο φηη « ε παξακέιεζε ηεο ηερληθήο ηεο 

ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ Γπκλαζίσλ δεκηνχξγεζε 

γεληθφηεξα κηα λννηξνπία απνζηξνθήο πξνο πάζα κε ζεσξνχκελε πλεπκαηηθή εξγαζία», φηη «ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί πεξηζζφηεξν ζηηο πξαθηηθέο αλάγθεο ηεο δσήο»  

Αθφκε φηη «ζηε γεληθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα ππάγνληαη ζρνιεία γεληθήο κφξθσζεο κε βάζε 

αλζξσπηζηηθή, ηα νπνία ζεσξνχληαη φηη πξνεηνηκάδνπλ ηνπο κέιινληεο επηζηήκνλεο θαη 

θνηλσληθνχο εγέηεο, ελψ παξάιιεια δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ λα 

αλαδεηρζνχλ, εθφζνλ είλαη ηδηνθπτεο».  

Ζ θηινζνθία δελ αιιάδεη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 64-65. Πξφζεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ήηαλ 

ε ζηξνθή ζηε ηερληθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

«νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο». Αληίζεηα ην Λχθεην πξννξίδεηαη λα πξνζθέξεη 

«πινπζηφηαηε εγθχθιην κφξθσζε ζηνπο λένπο, νη νπνίνη ζα πξνσζεζνχλ ζε ειεχζεξα 

επαγγέικαηα ή ζε ζέζεηο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ πξνζφληα αλψηεξνπ 

επηπέδνπ θαζψο θαη λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο κέιινληεο λα θνηηήζνπλ ζηηο αλψηαηεο ζρνιέο».  

Ο λφκνο 4379/64 ξχζκηζε ζέκαηα ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Οη ξπζκίζεηο πνπ ζα αθνξνχζαλ ηα 

ζέκαηα ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο δελ πξφιαβαλ λα ςεθηζηνχλ ιφγσ ησλ ηφηε πνιηηηθψλ 

εμειίμεσλ.  

Με ηνλ αλσηέξσ λφκν ην γεληθφ ιχθεην είλαη εληαίν κφλν σο πξνο ηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε 

παξφηη ηα ειάρηζηα εκπνξηθά, λαπηηθά ιχθεηα δελ αλαηξνχλ ην γεληθφ θαλφλα. Σν γεληθφ Λχθεην 

είλαη δηαζπαζκέλν σο πξνο ηε δνκή, ιεηηνπξγία θαη πεξηερφκελν ηεο γλψζεο, αθνχ πθίζηαηαη ην 

ιχθεην ηεο θιαζζηθήο θαη ηεο πξαθηηθήο θπζηθνκαζεκαηηθήο- ηερληθήο θαηεχζπλζεο. 

Αλαθεξζήθακε ειάρηζηα ζηηο αιιαγέο ηνπ Λπθείνπ ηνπ ’64 γηα έλα θαη κφλν ιφγν. Απηέο 

απνηεινχλ ηε κήηξα ησλ αιιαγψλ πνπ επήιζαλ ζηελ εθπαίδεπζε κε ηνπο λφκνπο 309/76 θαη 

576/77. Οη βαζηθέο ξπζκίζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

α. ε θαζηέξσζε ηεο 9ρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

β. ε δηαίξεζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε έλα ηξίρξνλν Γπκλάζην κε εληαίν σξνιφγην 

πξφγξακκα θαη έλα ηξίρξνλν Λχθεην δηαζπαζκέλν ζε γεληθφ θαη ηερληθφ. 

γ. ε θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο 

δ. νη αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε εηζαγσγή γηα παξάδεηγκα αξραίσλ απφ κεηάθξαζε. 
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ε. ηα πξνγξάκκαηα ησλ γεληθψλ Λπθείσλ ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλα βαζηθά ζηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ καζεηψλ γηα ηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα γεληθά ιχθεηα ρνξεγνχζαλ κεηά απφ εμεηάζεηο 

ζηε Β΄ θαη Γ΄ ηάμε δχν ηίηινπο απνιπηεξίνπ έλαλ ζεσξεηηθήο- θηινινγηθήο θαη έλα ζεηηθήο 

θαηεχζπλζεο. 

ζη. ηα ηερληθά επαγγεικαηηθά ιχθεηα ζεσξνχληαλ ηζφηηκα κε ηα γεληθά θαη είραλ δηπιφ ζηφρν: 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Κπξίαξρνο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ αιιαγψλ ηνπ ’76 είλαη ε ζηξνθή ζηε ηερληθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, κηα ζηξνθή πνπ ειπίδεη λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο ζπζζψξεπζεο ησλ ρηιηάδσλ 

απνθνίησλ κπξνζηά ζηηο πχιεο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο 

ειεχζεξεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο εξγαζίαο γηα εκη-εηδηθεπκέλν θαη εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ.  

Οη δχν ζρνιηθέο θαηεπζχλζεηο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ηζφηηκεο γηαηί: 

α. δελ εμαζθαιίδνπλ ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο θαη πξνυπνζέζεηο ζηνπο καζεηέο γηα πξφζβαζε ζηελ 

αλψηαηε θαη αλψηεξε εθπαίδεπζε. 

β. ε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ δελ είλαη ηζφηηκα. 

γ. ε ηερληθή-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε δελ εμαζθαιίδεη ζηνπο απνθνίηνπο νχηε επαγγεικαηηθή 

θαηνρχξσζε νχηε θνηλσληθή αλαγλψξηζε. 

Με ηε δεκηνπξγία δχν ηχπσλ ιπθείνπ γεληθνχ θαη ηερληθνχ έρνπκε φρη κφλν δηάζπαζε ζηε 

δηνίθεζε θαη νξγάλσζε αιιά παξαπέξα δηάζπαζε ζηε δνκή ιεηηνπξγία θαη πεξηερφκελν κε 

ηάζεηο εμεηδίθεπζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο γλψζεο. Με ηηο αιιαγέο ηνπ ’76 

αλαγλσξίδεηαη ε ηερληθή γλψζε, νη ηερλνινγηθέο επηζηήκεο θαη εθαξκνγέο σο κηα 

πξαγκαηηθφηεηα. ην ηερληθφ επαγγεικαηηθφ ιχθεην θαηεπζχλνληαη καζεηέο πνπ ππνηηκνχλ ηε 

ζεσξεηηθή θαηά κηα έλλνηα γλψζε. Δδψ ε γλψζε δηαζπάηαη πνιιαπιψο θαη εμεηδηθεχεηαη ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ. ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε νη επηζηήκεο θαη νη θιάδνη δηδαζθαιίαο 

δηεπξχλνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη κε ζηφρν ηε ζχιιεςε εηδηθήο γλψζεο, γηα απηφ θαη 

αλαπηχζζνληαη ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο.  

Πην αλαιπηηθά ε Α ηάμε ηνπ επαγγεικαηηθνχ-ηερληθνχ ιπθείνπ είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο 

εηδηθφηεηεο, φπνπ ζε έλα ζχλνιν 34 σξψλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο νη 21 ψξεο θαιχπηνληαη 

απφ καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη νη 13 ψξεο απφ καζήκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

εηδηθνηήησλ. 
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Ζ Β ηάμε δηαζπάηαη ζε 11 ηνκείο(κεραλνινγηθφο, ειεθηξνληθφο, δνκηθφο, ειεθηξνινγηθφο, 

ρεκηθφο θαη κεηαιινπξγηθφο, εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, θισζηνυθαληνπξγίαο, πιεξνθνξηθήο, 

νηθνλνκίαο θαη δηνίθεζεο, γεσξγηθφο-θηελνηξνθηθφο, θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ). Οη 34 ψξεο 

εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο θαηαλέκνληαη σο εμήο: νη 19 ψξεο αλήθνπλ ζε καζήκαηα γεληθήο 

παηδεία θαη νη 15 ψξεο ζε καζήκαηα εηδηθφηεηαο. 

Ζ Γ ηάμε πεξηιακβάλεη ηνπο 11 ηνκείο πνπ πξναλαθέξακε, αιιά θάζε ηνκέαο δηαζπάηαη ζε 

ηκήκαηα (ππνδηαίξεζε ηνκέα) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ νπνίσλ μεπεξλάεη ηα 20. ε ζχλνιν 34 

σξψλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο νη 13 ψξεο αλήθνπλ ζε καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη νη 21 

ψξεο ζε καζήκαηα εηδηθφηεηαο. Έηζη ν αξηζκφο ησλ ηίηισλ ησλ βηβιίσλ πνιιαπιαζηάδεηαη θαη 

απηφ νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Μπξνζηά ζε απηφ ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο γλψζεο θαη ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο αλαδήηεζεο 

επαξθνχο θαηάξηηζεο θαη εηδίθεπζεο, πνπ λα κπνξεί λα ζπλδέεη πεξηζζφηεξα επίπεδα 

παξαγσγήο, πξνηάζεθε απφ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή έλα πείξακα πνιιαπιήο-πνιπθιαδηθήο 

ζχλδεζεο ζεσξεηηθήο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο. 

Οη αιιαγέο ηελ πεξίνδν ’81-’85  

Σελ πεξίνδν απηή νη αιιαγέο ζηνρεχνπλ ζηνλ αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ λέα θπβεξλεηηθή πνιηηηθή εηζήγαγε κηα ζεηξά λφκσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ 

εμππεξέηεζαλ ηνλ παξαπάλσ ζηφρν. Έηζη: 

α. θαζηεξψλεηαη ε δεκνηηθή σο επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο 

β. κε ην Π.Γ. 297/1982 θαζηεξψλεηαη ην κνλνηνληθφ ζχζηεκα  

γ. κε ην Ν. 1232/1982 θαηαξγνχληαη νη γεληθνί δηεπζπληέο θαη επφπηεο κέζεο γεληθήο θαη 

ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

δ. κε ην Ν. 1304/1982 θαηαξγνχληαη νη επηζεσξεηέο θαη εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπκβνχινπ. 

ε. κε ην Ν. 1268/1982 θαηαγξάθνληαη νη αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΔΗ  

ζη. κε ην Ν. 1404/83 θαηαξγνχληαη ηα ΚΑΣΔΔ θαη ζεζκνζεηνχληαη ηα ΣΔΗ  

δ. ςεθίδεηαη ν λένο θαλνληζκφο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ 

ε. πξνρσξεί ε ζπγγξαθή λέσλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ κε βάζε ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 

ζ. γίλεηαη αλαδηάξζξσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο επηκφξθσζεο θαη 

αλαπξνζαλαηνιηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο.  
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η. κε ην Ν. 1566/85 θαζνξίδεηαη ε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο.  

ηνπο απνθνίηνπο ηεο ελληάρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο πξνζθέξνληαη δηαθνξεηηθνί 

ζρνιηθνί δξφκνη: ην Γεληθφ (Γ Δ Λ), ην Σερληθφ – Δπαγγεικαηηθφ (Σ Δ Λ), ην Δληαίν 

Πνιπθιαδηθφ ιχθεην (Δ Π Λ) θαη ε Σερληθή Δπαγγεικαηηθή ρνιή(Σ Δ ). Ζ πξφζβαζε είλαη 

ειεχζεξε ζηα παξαπάλσ ιχθεηα γηα φινπο ηνπο θαηφρνπο απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ. 

ην λέν ηχπν ιπθείνπ(ΔΠΛ), πνπ πξνζηέζεθε ζηνπο ήδε ππάξρνληεο (ΓΔΛ, ΣΔΛ), ζηελ νπζία 

ζπζηεγάδνληαη νη δχν θαηεπζχλζεηο ηεο εθπαίδεπζεο γεληθή θαη ηερληθή-επαγγεικαηηθή, ρσξίο 

λα παξνπζηάδνπλ νξγαληθή ελφηεηα κεηαμχ ηνπο. ηελ Α ηάμε ηνπ Δ Π Λ απφ ηηο 34 ψξεο 

εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο νη 31 ψξεο απνηεινχλ θνηλά καζήκαηα θαη κφλν 3 ψξεο καζήκαηα 

επηινγήο. 

ηε Β΄ ηάμε έρνπκε έμη θχθινπο ζπνπδψλ πνπ είλαη νη παξαθάησ: 

1. Άλζξσπνο θαη θνηλσλία 2. Τγεία- Φπζηθέο επηζηήκεο 3. Οηθνλνκία θαη Γηνίθεζε  

4. Μεραληθή θαη ηερλνινγία 5. Ζιεθηξνινγία θαη Ζιεθηξνληθή ηερλνινγία 6. Σερλνινγία 

Πξσηνγελνχο παξαγσγήο.  

ηε Γ΄ ηάμε είρακε (17) δεθαεπηά θιάδνπο ζπνπδψλ. Απηνί είλαη νη παξαθάησ: 

Κιάδνο 1:  Γ΄ Γέζκε,  

Κιάδνο 2: Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη γξακκαηέσλ 

Κιάδνο 3: Βηβιηνζεθνλνκίαο,  

Κιάδνο 4: Πιεξνθνξηθήο , 

Κιάδνο 5: Β΄ Γέζκε 

Κιάδνο 6: Ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ, 

Κιάδνο 7: Κνηλσληθήο Πξφλνηαο,  

Κιάδνο 8: Γ΄ Γέζκε 

Κιάδνο 9: Οηθνλνκίαο,  

Κιάδνο 10: Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ,  

Κιάδνο 11: Α΄ Γέζκε 

Κιάδνο 12: Γνκηθψλ έξγσλ,  

Κιάδνο 13: Μεραλνινγίαο,  

Κιάδνο 14: Ζιεθηξνινγίαο 

Κιάδνο 15: Ζιεθηξνληθήο,  



 88 

Κιάδνο 16: Υεκείαο,  

Κιάδνο 17: Γεσπνλίαο    

Πνιιά καζήκαηα ελψ ήηαλ θνηλά θαη ζην Σερληθφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην θαη ζην Δληαία 

Πνιπθιαδηθφ Λχθεην εληνχηνηο ηα βηβιία ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλα αθνχ ν λένο ζεζκφο ζχκθσλα 

κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε «δελ θαηαξγεί ηελ ππάξρνπζα εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ηε 

ζπκπιεξψλεη θαη ηελ εκπινπηίδεη κε κηα άιιε πξννπηηθή». ηελ ίδηα έθζεζε αλαθέξεηαη φηη ν 

ζηφρνο ηνπ ΔΠΛ είλαη «ε απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ επίιπζε ρξφλησλ θνηλσληθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο είλαη ε ζπζζψξεπζε ρηιηάδσλ ππνςεθίσλ ζηα ΑΔΗ, ε 

είζνδνο ζην ρψξν εξγαζίαο ρηιηάδσλ λέσλ ρσξίο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε αληζφξξνπε 

θαηαλνκή ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ δχν θιάδσλ ηεο κεηα-γπκλαζηαθήο  

εθπαίδεπζεο, ε αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο δσήο θιπ». 

Μεηά ηελ απνηπρία ηνπ Σ ΔΛ κηα λέα γξακκή αλάζρεζεο γελληέηαη γηα λα επηιχζεη ην πξφβιεκα 

ηεο ζπζζψξεπζεο ρηιηάδσλ ππνςεθίσλ ζηα ΑΔΗ. Σν Δ Π Λ πεξηβεβιεκέλν κε ηελ αίγιε ηνπ 

λένπ, σο ζεζκνχ, θαη κε ην ηδενιφγεκα φηη ζπλδέεη ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε, φηη εηζάγεη 

καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, επηδηψθεη λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο 

«κεηαηξέςηκε γλψζε-γεληθή θαη ηερληθή επαγγεικαηηθή – πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηεο εζληθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο(εηζεγεηηθή έθζεζε). 

Δθείλν πνπ επηηπγράλεηαη είλαη λα ηξηρνηνκεζεί ε βαζκίδα ηνπ ιπθείνπ (Γ ΔΛ –Σ Δ Λ-Δ Π Λ) 

δεκηνπξγψληαο απιψο πεξηζζφηεξεο επηινγέο κεηά ηελ ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

Δπηπιένλ ζην Δληαίν Πνιπθιαδηθφ Λχθεην ελψ γίλνληαη εληαίεο ε δηνίθεζε θαη ε νξγάλσζε, ε 

δνκή, ε ιεηηνπξγία θαη ην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη δηαζπαζκέλα.  

Ζ πξνεγνχκελε δηάζπαζε ζε Γεληθφ Λχθεην θαη Σερληθφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην επηρεηξήζεθε 

λα αξζεί κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

ηερλεηή ζπγθφιιεζε ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Σερληθνχ Λπθείνπ. Οη δηαθνξεηηθνί θχθινη- θιάδνη 

ζπζηεγάδνληαη ζε εληαίν ρψξν δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά. ην πεηξακαηηθφ ζηάδην ην Δ Π Λ δελ 

απνξξφθεζε καζεηέο φισλ ησλ δπλαηνηήησλ αιιά καζεηέο πεξηζζφηεξν θαηαξηηζκέλνπο απφ 

ηε ζεηεία ηνπο ζην γπκλάζην.  

Παξφηη γξάθνληαη λέα βηβιία κε βάζε λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δελ ππάξρεη εληαία ζεψξεζε 

ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Έηζη ε γλψζε πνπ παξέρεηαη εμαθνινπζεί λα είλαη δηαηξεκέλε, 

θαηαθεξκαηηζκέλε, επηιεθηηθή θαη ειηηίζηηθε.   
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Ζ πεξίνδνο ’85 –’90  

Σελ πεξίνδν απηή δελ έγηλε νχηε απφ ην παηδαγσγηθφ ηλζηηηνχην νχηε απφ ηα εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα ησλ παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ θαη ζρνιψλ κηα απνηίκεζε θαη έξεπλα ησλ 

απνηειεζκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζρνιείσλ, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ πεηξακαηηθφ 

φζν θαη ζε ηερληθφ επίπεδν(αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, βηβιία θιπ.). ηε βάζε απηή δελ έρνπκε 

ζηνηρεία πεηξακαηηθήο έξεπλαο, γηαηί θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ έγηλε θάπνηα έξεπλα απηή ήηαλ 

εμαηξεηηθά απνζπαζκαηηθή θαη ρσξίο ηε ζπλεξγαζία ησλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ.  

Ζ δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαηεξήζεθε ε ίδηα, ν αξηζκφο ησλ ηίηισλ βηβιίσλ 

παξέκεηλε ζηαζεξφο θαη ν Οξγαληζκφο Έθδνζεο ρνιηθψλ Βηβιίσλ ζην δηάζηεκα απηφ δε 

βειηίσζε ζεκαληηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. ε φινπο ηνπο ηχπνπο ιπθείνπ φκσο ππάξρεη ε 

πνιπδηάζπαζε ζηε δηνίθεζε, ζηελ νξγάλσζε, ηε δνκή, ηε ιεηηνπξγία, ζηηο ζπνπδέο θαη ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δελ ζηεξίδνληαη ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. 

Ζ πεξίνδνο από ην ’90 κέρξη ζήκεξα 

Αξρηθά ηελ πεξίνδν απηή δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηε δηνίθεζε θαη επνπηεία ηεο εθπαίδεπζεο (Ν. 

2043/92) θαη παίξλνληαη κέηξα ρσξίο λα γίλνληαη αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε, δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Θεζκνζεηνχληαη ηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η Δ Κ), 

πνπ απνηεινχλ ηνλ πξφδξνκν ηεο δηάιπζεο ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο. Με ηελ δεκηνπξγία ησλ  

Η Δ Κ απνζπάηαη ε θαηάξηηζε απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη απνζπλδέεηαη πιήξσο ε ζεσξία απφ ηελ 

πξάμε. ηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο εηζέξρεηαη δπλακηθά ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαη κάιηζηα ζε 

βάξνο ηνπ δεκνζίνπ.  

Μεηά ην ’95 ην Γεληθφ Λχθεην κε ηηο δέζκεο δελ εμππεξεηεί ζε ηίπνηα, αθνχ έρνπλ αιιάμεη 

δξακαηηθά νη ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Παξαηεξείηαη ζηαδηαθά φιν θαη κεγαιχηεξε 

αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο πηπρηνχρσλ. ην ηδενινγηθφ επίπεδν 

εκθαλίδεηαη κηα ηάζε απνδέζκεπζεο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζπνπδψλ. Απηή ε ηάζε ζεσξεί ηελ 

κφξθσζε σο θαζαπηή  αμία αλεμάξηεηε απφ ην επάγγεικα θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ άζθεζή ηνπ.  

Γηαηππψλνληαη πξνηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

ζηα λέα κέζα πιεξνθνξηθήο, ζηελ επέιηθηε ιεηηνπξγία ησλ κνληέισλ κάζεζεο, ζηελ 

ελαιιαθηηθή κάζεζε γεληθψλ καζεκάησλ. Δπηηείλεηαη ε ηερλνθξαηηθή θπξηαξρία ζην ζρνιείν, 

επηηαρχλεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ αληαγσληζηηθή αγνξά εξγαζίαο, ην δε πεξηερφκελν ηεο 
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γλψζεο ηείλεη πξνο κηα θνξκαιηζηηθή θαηεχζπλζε, πνπ αληαπνθξίλεηαη κφλν ζηηο αλάγθεο ησλ 

εμεηάζεσλ. Σν πξφβιεκα φκσο ηεο ζπλερνχο δηαίξεζεο –δηάζπαζεο ηνπ ζρνιείνπ παξακέλεη. 

Δίκαζηε εθ ησλ πξαγκάησλ ππνρξεσκέλνη λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα ηη κφξθσζε ζέινπκε 

θαη ηη ζρνιείν ζέινπκε. Θέινπκε έλα άιιν πεξηερφκελν ζπνπδψλ κε εληαία πξνζέγγηζε ησλ 

γλψζεσλ, ζέινπκε έλα άιιν εληαίν ιχθεην θέληξν κφξθσζεο θαη δεκηνπξγίαο.    

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη πσο νη αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

επεξέαζαλ ηελ παξαγσγή ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Με ηνλ φξν αξηζκφο βηβιίσλ ελλννχκε 

αζξνηζηηθά ηα βηβιία ηνπ καζεηή θαη ηα βηβιία ηνπ θαζεγεηή.  

  

ΔΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

(ΑΡΗΘΜΟ 

ΒΗΒΛΗΧΝ)  

ΓΤΜΝΑΗΟ 

(ΑΡΗΘΜΟ 

ΒΗΒΛΗΧΝ) 

ΛΤΚΔΗΟ 

(ΑΡΗΘΜΟ 

ΒΗΒΛΗΧΝ) 

ΣΔΔ-ΔΠΑΛ 

(ΑΡΗΘΜΟ 

ΒΗΒΛΗΧΝ) 

1998 118 88 154 199 

1999 118 103 154 199 

2000 118 103 203 379 

2001 124 103 203 530 

2002 141 103 203 530 

2003 130 103 203 530 

2004 130 103 203 530 

2005 130 103 203 611 

2006 145 116 203 611 

2007 166 124 203 611 

2008 166 124 203 611 

2009 168 124 203 611 

2010 168 130 203 611 
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7.4 Ζ καζεηηθή δηαξξνή θαη ε παξαγσγή βηβιίσλ 

Ζ καζεηηθή δηαξξνή είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δήηεζε θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ 

παξαγσγή ζρνιηθψλ βηβιίσλ. ηελ εθπαηδεπηηθή γιψζζα ν φξνο «δηαξξνή» αλαθέξεηαη ζηνπο 

λένπο εθείλνπο νη νπνίνη δελ νινθιεξψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πνπ νξίδεηαη σο ην ειάρηζην 

εθπαηδεπηηθφ πξναπαηηνχκελν ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ. Σν ειάρηζην πξναπαηηνχκελν 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο είλαη ε νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζπλήζσο 

δηαξθεί 9-10 ρξφληα θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηνλ θαηψηεξν θχθιν 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο. Με κηα επξχηεξε έλλνηα ν φξνο δηαξξνή αλαθέξεηαη ζηνπο λένπο εθείλνπο 

νη νπνίνη δελ νινθιεξψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ μεθηλήζεη.  

Οη παξάγνληεο ηεο δηαξξνήο ζα κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ  ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

α. ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ λένπ, φπσο ε ρακειή θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, ε αζηάζεηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη άιινη. 

( παξάγνληεο θνηλσληθνί/ νηθνγελεηαθνί)  

β. ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρνιείν, φπσο ε θαθή ζρνιηθή επίδνζε, ε έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο, ε επαλάιεςε ηεο ηάμεο θαη άιινη. ( ζρνιηθνί παξάγνληεο ) 

Σν πξφβιεκα ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο παξαηεξείηαη ηφζν ζηηο αλαπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο 

ππαλάπηπθηε ρψξεο.  

Ο δεκνγξαθηθφο παξάγνληαο κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ε απαζρφιεζε, ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε 

θαη ε καζεηηθή δηαξξνή παίδεη ξφιν ζηε δήηεζε θαη παξαγσγή βηβιίσλ. Οη πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ ζα γλσξίζνπλ αξγά ή γξήγνξα γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. Οη 

δεκνγξαθηθέο αιιαγέο δηακνξθψλνπλ κηα λέα θνηλσλία κε νινέλα ιηγφηεξνπο λένπο.  

Ζ εμέιημε ησλ γελλήζεσλ απφ ην 2000 κέρξη ην 2007, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δ  Τ Δ, 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Έηνο  Γεννήσεις  

 2000 103274 

 2001 102282 

 2002 103569 

 2003 104420 

 2004 105655 

 2005 107545 

 2006 112042 

 2007 111926 
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Ζ Διιάδα αληηκεησπίδεη ήδε νμχ δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα. Ο δείθηεο γνληκφηεηαο έρεη πέζεη ζην 

1,29 (2004) κε φξην αλαπαξαγσγήο ην 2. Λφγσ ηνπ θχκαηνο κεηαλάζηεπζεο πνπ δέρεηαη ε ρψξα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα εηζξνή καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα.  

ηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηηο άιιεο ρψξεο, ν παξάγνληαο θηψρεηα ζπληειεί ζεκαληηθά ζηελ 

πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. Παηδηά θαη λένη πνπ απνθιείνληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηε 

ρψξα καο πξνέξρνληαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 90% απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ θνηλσληθφ 

θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. Δπίζεο ππάξρνπλ παηδηά κε πνιηηηζκηθέο, γισζζηθέο ή ζξεζθεπηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο, ηα νπνία είηε κέλνπλ απφ ηελ αξρή εθηφο ζρνιείνπ, είηε βηψλνπλ ζρνιηθή 

απνηπρία, απνγνεηεχνληαη, πεξηζσξηνπνηνχληαη θαη δηαθφπηνπλ ηε θνίηεζε. Όπσο 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat, ε καζεηηθή δηαξξνή ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 2000, ήηαλ κηθξφηεξνπ κεγέζνπο απφ ην κέζν φξν καζεηηθήο δηαξξνήο ζηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 15 θαη πεξίπνπ ίζε κε ην κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ησλ 25.  

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, πνπ αθνξά ζηε γεληά καζεηψλ 2000-01, 

πνπ γξάθηεθαλ θαλνληθά ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ νη 101728 (93,91%) θνίηεζαλ θαλνληθά, ελψ 6592 

καζεηέο δηέξξεπζαλ(πνζνζηφ καζεηηθήο δηαξξνήο 6,09%). Οη έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ πάιη 

απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην απφ ην 1994 κέρξη ην 2000 έδεημαλ φηη ην εζληθφ πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ πνπ θνίηεζαλ θαλνληθά βαίλεη απμαλφκελν ( 87,40%, 88,45%, 90,40%, 93,02% θαη 

93,91% αληίζηνηρα), ελψ παξάιιεια κεηψλεηαη ε καζεηηθή δηαξξνή απφ 12,6% ζε 11,50%, ζε 

9,60%, ζε 6,98%, ζε 6,09% αληίζηνηρα.  

Ζ πςειφηεξε καζεηηθή δηαξξνή ζην Γπκλάζην γηα ηε γεληά καζεηψλ 2000-01 παξνπζηάδεηαη 

ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε (9,64%) θαη ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο ( Κξήηε 8,34%, 

Ηφληα λεζηά 7,15%, λεζηά Βνξείνπ Αηγαίνπ 6,91%). Αληίζεηα ε ρακειφηεξε καζεηηθή δηαξξνή 

εκθαλίδεηαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία 2,73%, ζηε Θεζζαιία 3,46% θαη ζηελ Ήπεηξν 3,79%.  
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Δηθόλα 4: πγθεληξσηηθά ζηνηρεία γπκλαζίσλ 

 

Ζ καζεηηθή δηαξξνή ζην Γεληθφ Λχθεην έρεη σο εμήο: απφ ηνπο 74046 καζεηέο ηεο γεληάο 2000-

01 πνπ γξάθηεθαλ θαλνληθά ζηελ Α΄ ηάμε νη 71591 (96,68%) θνίηεζαλ θαλνληθά ελψ 2455 

καζεηέο δηέξξεπζαλ (3,32%). Έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο εθηηκήζεηο ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δ  Τ Δ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηα νπνία δείρλνπλ αξθεηά 

δηαθνξνπνηεκέλα πνζνζηά ζε ζχγθξηζε κε ηα πνζνζηά ηεο έξεπλαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ  
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Δηθόλα 5: ράξηεο καζεηηθήο δηαξξνήο γηα Γπκλάζην 

 

Ηλζηηηνχηνπ. Γηα παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1998-99 

ην πνζνζηφ ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο είλαη 9,23%, ην 2001-02 είλαη 8,72% θαη ην 2002-03 είλαη 

9,08%.  

Ζ πςειφηεξε καζεηηθή δηαξξνή ζην Γεληθφ Λχθεην παξνπζηάδεηαη ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο  

(Νφηην Αηγαίν 5,76%, Ηφληα λεζηά 4,98%, Κξήηε 4,84%). Αληίζεηα ε ρακειφηεξε καζεηηθή 

δηαξξνή παξνπζηάδεηαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία 1,68% θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη 
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Θξάθε 2,36%. Οξηζκέλνη λνκνί παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε καζεηηθή δηαξξνή απφ ηηο 

πεξηνρέο πνπ ήδε αλαθέξακε θαη απηνί είλαη: ν λνκφο Γσδεθαλήζνπ κε 6,85%, ν λνκφο 

Ρεζχκλνπ κε 6,79%, ν λνκφο Ζξαθιείνπ κε 6,57% θαη ν λνκφο Λεπθάδαο κε 6,15%.  

 

Δηθόλα 6: ράξηεο καζεηηθήο δηαξξνήο γηα ην Γεληθό Λύθεην 

 

ηε ηερληθή εθπαίδεπζε Σ. Δ. Δ. ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ απφ 

ηνπο 45074 καζεηέο ηεο γεληάο 2000-01 πνπ γξάθηεθαλ θαλνληθά ζηελ Α΄ ηάμε νη 35931 

θνίηεζαλ θαλνληθά( δειαδή πήξαλ ηνπιάρηζηνλ πηπρίν Α΄ θχθινπ), ελψ 9143 (20,28%) καζεηέο 

δηέξξεπζαλ δειαδή δελ νινθιήξσζαλ ηνλ Α΄ θχθιν. Με ηε ρξήζε ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ καζεηηθνχ δπλακηθνχ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο ηάζεηο ηεο 

καζεηηθήο δηαξξνήο ζηα Σ.  Δ. Δ. ηα ηειεπηαία ρξφληα. 
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Ζ κεγαιχηεξε καζεηηθή δηαξξνή ζηα Σ. Δ. Δ. παξνπζηάδεηαη ζηελ Κξήηε 23,21% θαη ζηελ 

Ήπεηξν 22,24%. Αληίζεηα ε ρακειφηεξε καζεηηθή δηαξξνή εκθαλίδεηαη ζηα Ηφληα λεζηά 

14,64%. Αλ εμεηάζνπκε ηε καζεηηθή δηαξξνή θαη θαηά λνκφ ε κεγαιχηεξε παξνπζηάδεηαη ζηνπο 

λνκνχο Άξηαο 29,38%, Φζηψηηδαο 28,93%, Ησαλλίλσλ 27,46%, Ζξαθιείνπ 26,32% θαη 

Γξεβελψλ 26,19%.                
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8 Ζ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΒΗΒΛΗΧΝ 

8.1 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε δηαλνκήο βηβιίσλ 

 

Σν Φεβξνπάξην θάζε έηνπο γίλνληαη δχν δηαγσληζκνί πνπ αθνξνχλ ηε κεηαθνξά ησλ βηβιίσλ ζε 

πξννξηζκνχο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ. Σα βηβιία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

απνζηέιινληαη ζε θάζε λνκφ ηεο ρψξαο ζηηο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε 

επζχλε ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη θαη κνηξάδνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο επζχλεο 

ηνπο. 

Σα βηβιία Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ θαη ΔΠΑΛ απνζηέιινληαη ζε θάζε λνκφ ηεο Ζπεηξσηηθήο θαη 

λεζησηηθήο ρψξαο ζηηο Γηεπζχλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε επζχλε ησλ νπνίσλ 

κεηαθέξνληαη θαη κνηξάδνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. 

Σα  βηβιία Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ θαη ΔΠΑΛ ηνπ λνκνχ Αηηηθήο κεηαθέξνληαη θαη κνηξάδνληαη ζε 

θάζε ζρνιείν κε επζχλε ηνπ Ο. Δ. Γ. Β. Σν ζχζηεκα δηαλνκήο θαη κεηαθνξάο ησλ βηβιίσλ 

απηψλ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Οη πξννξηζκνί θαζνξίδνληαη κε 

γεσγξαθηθά θξηηήξηα. Σν θφζηνο κεηαθνξάο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο (2009) απνηππψλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πξννξηζκνί 

(Κέληξα θαηαλάισζεο) 

Κόζηνο κεηαθνξάο 

ζε επξώ 

Νεζησηηθή ρψξα 100.000 

Ζπεηξσηηθή ρψξα 200.000 

Αηηηθή 100.000 

Δμσηεξηθφ 200.000 

ύλνιν 600.000 

 

Οη καδηθέο απνζηνιέο ησλ 1112 ηίηισλ βηβιίσλ γίλνληαη απφ ηνλ Ηνχλην σο ην επηέκβξην θάζε 

έηνπο.  

Οη 1112 ηίηινη ησλ βηβιίσλ θαηαλέκνληαη γηα θάζε ηχπν ζρνιείνπ σο εμήο: 
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Σύπνο ρνιείνπ Κσδηθνί Βηβιία καζεηή Βηβιία δαζθάινπ – θαζεγεηή 

Γεκνηηθφ 168 121 47 

Γπκλάζην 130 80 50 

Λχθεην 203 148 55 

ΔΠΑ. Λ 611 590 21 

ύλνιν 1112 939 173 

 

χκθσλα κε ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα δηαλνκήο βηβιίσλ γηα ην λνκφ Αηηηθήο ζε θάζε πξννξηζκφ 

(ζρνιείν) κπνξεί λα έρνπκε 4-5 απνζηνιέο βηβιίσλ εηεζίσο.  

8.2 Ο ηξόπνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ παξαγγειηώλ βηβιίσλ 

Οη παξαγγειίεο βηβιίσλ απφ ηα ζρνιεία γίλνληαη πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ 

Βηβιίσλ ειεθηξνληθά ην Μάξηην κε βάζε ηελ πξφβιεςε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ ζα 

εγγξαθνχλ ζηελ Α΄ ηάμε γηα ηα Γεκνηηθά, Γπκλάζηα, Λχθεηα θαη ΔΠΑ Λ θαη κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εγγεγξακκέλσλ καζεηψλ γηα ηηο ππφινηπεο ηάμεηο. Σν ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα παξαγγειζνχλ 10% επηπιένλ βηβιία γηα θάζε ηίηιν πάλσ απφ ηνλ αξηζκφ καζεηψλ πνπ 

ππνινγίδνληαη γηα θάζε ζρνιείν. πκπιεξσκαηηθή παξαγγειία κπνξεί λα δνζεί απφ θάπνην 

ζρνιείν πνπ δελ εθηίκεζε ζσζηά κέρξη ην επηέκβξην.  

Αθνινπζεί έιεγρνο ησλ παξαγγειηψλ κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ, ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη άζθνπεο ππεξβνιηθέο παξαγγειίεο πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο.  

Οη εγθεθξηκέλεο παξαγγειίεο πξνσζνχληαη απηφκαηα ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

εθνδηαζηηθήο. Γίλνληαη δειαδή νη δηαηαθηηθέο γηα ηελ εηνηκαζία ησλ παξαγγειηψλ (δηαινγή, 

αλαζπζθεπαζία ) θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηνπο πξννξηζκνχο, δηαζθαιίδνληαο θαη ηνλ πιήξε 

έιεγρν ησλ απνζεκάησλ.       

 Ζ παξαγγειία θάζε ζρνιείνπ πεξηιακβάλεη 40-50 θσδηθνχο βηβιίσλ, ε νπνία ηαθηνπνηείηαη ζε 

δέκαηα θαη ηεκάρηα(ρχκα) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζηνιή παιέηεο ησλ 70 Υ 100, νη 

νπνίεο είλαη θαθνθηηαγκέλεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κε απνηέιεζκα λα κελ ζηνηβάδνληαη ζσζηά. 

Δπίζεο ππάξρεη έιιεηςε bar code ηφζν ζην ηεκάρην, φζν θαη ζην δέκα.  

Γηαθηλνχληαη εηεζίσο 40.000.000 βηβιία ή 21675 παιέηεο εθ ησλ νπνίσλ νη 20212 δηαθηλνχληαη 

ζην εζσηεξηθφ θαη νη 1463 ζην εμσηεξηθφ. Σα ιάζε ζηηο παξαγγειίεο γίλνληαη θαη απφ ηα 

ζρνιεία θαη απφ ηνλ Ο.Δ. Γ. Β. ν νπνίνο θάλεη ηηο απνζηνιέο κε απνηέιεζκα πέξαλ ησλ 
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απνζεκάησλ πνπ δηαηεξνχληαη ζηνλ αλσηέξσ νξγαληζκφ λα έρνπκε θαη απνζέκαηα ζηα ζρνιεία. 

Σν απφζεκα  ζηηο απνζήθεο ηνπ νξγαληζκνχ ππνινγίδεηαη ζε 5.000.000 ή 4.500 βηβιία αλά 

θσδηθφ. 

8.3 Σν πξόβιεκα ηεο κεηαθνξάο ησλ βηβιίσλ 

  Σν γεληθφ πξφβιεκα ηεο κεηαθνξάο αλαθέξεηαη ζηε κεηαθνξά νπνηνπδήπνηε πξντφληνο απφ 

κηα νκάδα θέληξσλ παξαγσγήο, πνπ νλνκάδνληαη πξνειεχζεηο, ζε κηα νκάδα θέληξσλ 

θαηαλάισζεο, πνπ νλνκάδνληαη πξννξηζκνί, ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

κεηαθνξάο. Δπεηδή ην πξφβιεκα ηεο κεηαθνξάο είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε πξνβιήκαηνο 

γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κπνξεί λα ιπζεί κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ simplex.  

Σν πξφβιεκα κπνξεί λα ιπζεί θαη κε ηε κέζνδν ηεο Βνξεηνδπηηθήο Γσλίαο. Οπζηαζηηθά κε ηε 

κέζνδν απηή αξρίδνπκε απφ ηνλ πξψην ζηαζκφ παξαγσγήο θαη ζηέιλνπκε φζε κπνξνχκε 

πνζφηεηα πξντφληνο ζηνπο ζηαζκνχο πξννξηζκνχ δηαδνρηθά. Δμαληινχκε ηε δπλακηθφηεηα θάζε 

εξγνζηαζίνπ θάζε γξακκήο πξηλ κεηαθηλεζνχκε ζηελ επφκελε. Δμαληινχκε ηε δήηεζε θάζε 

θέληξνπ δηαλνκήο θάζε ζηήιεο πξηλ κεηαθηλεζνχκε ζηελ επφκελε. Διέγρνπκε γηα λα 

βεβαησζνχκε φηη φιεο νη κεηαθνξέο θαη ε δήηεζε έρνπλ ηθαλνπνηεζεί. Πξνεγνπκέλσο έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί ε δήηεζε βηβιίσλ γηα θάζε ζρνιείν θαη ν αξηζκφο ηνπο έρεη εθθξαζζεί ζε δέκαηα. 

Έρεη επίζεο πξνζδηνξηζζεί ε ρσξεηηθφηεηα δεκάησλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ γηα ηελ κεηαθνξά 

θνξηεγψλ. Ζ ρσξεηηθφηεηα απηή είλαη 300 δέκαηα αλά θνξηεγφ γηα θάζε δξνκνιφγην.         

 ήκεξα ν Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ κεηαθέξεη ηα βηβιία γηα ηα ζρνιεία ηνπ 

λνκνχ Αηηηθήο απφ ηελ απνζήθε ζηελ Μάλδξα. Ζ απνζήθε απηή δελ δηαζέηεη ζχγρξνλα 

κεραλήκαηα, ξάθηα, δηαδξφκνπο, ζνχδεο κηα ζηνηρεηψδε ρσξνηαμία πνπ ζα βνεζνχζε ζηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ ηξέρνπζα δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ αθνξά: 

ηελ παξαγσγή εηεζίσο 1112  ηίηισλ βηβιίσλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζε 45.000.000 αληίηππα, γηα ηα νπνία απαηηνχληαη 16.000 ηφλνη ραξηί θαη ραξηφλη. 

ηε δηαλνκή ησλ βηβιίσλ ζε 1799 πξννξηζκνχο ζηελ Διιάδα θαη 600 πεξίπνπ πξννξηζκνχο ζην 

εμσηεξηθφ.  

Ζ κειέηε πεξίπησζεο πνπ θάλνπκε αθνξά φπσο πξηλ αλαθέξακε ζην πξφβιεκα ηεο κεηαθνξάο 

ησλ βηβιίσλ Γπκλαζίνπ Λπθείνπ ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. Κχξην πξφβιεκα πνπ 

Αληηκεησπίδεη ν νξγαληζκφο είλαη ε ζπαηάιε ρξφλνπ κεηαθνξάο ησλ βηβιίσλ ζηνπο 

πξννξηζκνχο θαη θαηά ζπλέπεηα απμεκέλνπ θφζηνπο.    
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Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ε παξαγσγή βηβιίσλ απφ ηνπο εθηππσηέο κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπκβάζεηο 

ν Ο.Δ.Γ.Β. γίλεηαη ηκεκαηηθά. Όηαλ παξαρζεί ην 1/3 ησλ βηβιίσλ αξρίδνπλ λα γίλνληαη νη 

πξψηεο απνζηνιέο. ηε ζπλέρεηα παξάγεηαη θαη δηαλέκεηαη ην επφκελν 1/3 ησλ βηβιίσλ θαη 

ηέινο παξάγεηαη θαη δηαλέκεηαη ην ππφινηπν 1/3 ηεο ζπλνιηθή παξαγφκελεο πνζφηεηαο βηβιίσλ. 

Ζ απνζηνιή δελ γίλεηαη νξγαλσκέλα, αθνινπζείηαη κία δηαδξνκή κεηαθνξάο  πξνο θάζε 

ζρνιείν-πξννξηζκφ θαη ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο ζηα δξνκνιφγηα κεηαμχ ησλ πξννξηζκψλ. Ωο 

ζπλέπεηα ηεο πνιηηηθήο δξνκνιφγεζεο, απφ θάζε πξννξηζκφ ηα θνξηεγά πεξλνχλ 3-4 θνξέο γηα 

λα θαιχςνπλ ηε δήηεζε ηνπ, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα πεξλνχλ πνιχ ιηγφηεξεο.  

Με ηα αλσηέξσ δεδνκέλα επηιέμακε ηα ζρνιεία(Γπκλάζηα θαη Λχθεηα) ηξηψλ δήκσλ ηεο 

αλαηνιηθήο Αηηηθήο Βάξεο, Βνχιαο θαη Βνπιηαγκέλεο γηα λα δνχκε πσο εθαξκφδεηαη ην 

ππάξρνλ ζχζηεκα κεηαθνξάο.       

Σα ζρνιεία ησλ αλσηέξσ δήκσλ είλαη ηα παξαθάησ θαη ζπκβνιίδνληαη σο εμήο: 

(Α ) 2ν Γπκλάζην Βνχιαο(  

(Θ) 2ν Λχθεην Βνχιαο(Βνπιηαγκέλεο θαη Πξνφδνπ,210-8951627)  

(Β) 1ν Γπκλάζην Βνχιαο  

(Γ) 1ν Λχθεην Βνχιαο(Βεληδέινπ θαη Πεξηθιένπο, 210-8957562) 

(Ζ) Λχθεην Βνπιηαγκέλεο(Καβνπξίνπ θαη Έθηνξνο, 210-9670967) 

(Ε) Γπκλάζην Βνπιηαγκέλεο 

(Δ) 1ν Γπκλάζην Βάξεο 

(Γ) 2ν Γπκλάζην Βάξεο 

(Η) Λχθεην Βάξεο(Μνπηνχζε 2, 210-8973251) 

ηελ 1
ε
 δηαδξνκή, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεσγξαθηθφ θξηηήξην, κνηξάδεηαη ην 1/3 ησλ βηβιίσλ 

ησλ πξννξηζκψλ –ζρνιείσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην δήκν, ζηελ πεξίπησζή καο ηνπ δήκνπ 

Βνχιαο. Με ηε δεχηεξε δηαδξνκή απνζηέιιεηαη ην επφκελν 1/3 ησλ βηβιίσλ γηα ηα ζρνιεία ηνπ 

ίδηνπ δήκνπ θαη ηέινο απνζηέιιεηαη ην ππφινηπν 1/3 ησλ βηβιίσλ γηα ηελ ίδηα νκάδα ζρνιείσλ.      

Έηζη γηα λα θαιπθζεί ε δήηεζε πξαγκαηνπνηνχληαη ηξεηο δηαδξνκέο γηα ην θάζε ζρνιείν. Με ηνλ 

ίδην ηξφπν ζπλερίδνπκε κε ηα ζρνιεία ηνπ δήκνπ Βνπιηαγκέλεο θαη ηειεηψλνπκε κε ηα ζρνιεία 

ηνπ δήκνπ Βάξεο.   
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ρνιεία 
Α Β Γ Θ Ε Ζ Δ Γ Η 

Γέκαηα 88 68 50 66           

 87 70 50 67           

 88 70 50 67           

          33 33 67 67 80 

          33 34 67 66 80 

          34 33 66 67 78 

Εήηεζε 

(δέκαηα) 
263 208 150 200 100 100 200 200 238 

Πεξάζκαηα 

/πξννξηζκό. 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ύλνιν 

πεξαζκάησλ 
   

 
 

 
 

  
27 

 

Παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα φηη απφ θάζε πξννξηζκφ- ζρνιείν ην θνξηεγφ πεξλάεη 

ζηελ βέιηηζηε θαηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο θαηά κέζνλ φξν. Έηζη ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο 

κεηαθνξάο. 

8.4 Ζ πξνηεηλόκελε ιύζε 

Γηα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ησλ δηαδξνκψλ, πξνηείλνπκε ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ θαηά 

Γήκν θαη ηε δεκηνπξγία απνζεθεπηηθνχ θέληξνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν Μεηαθνξέαο ζα 

παξαδίδεη ζε πξνθαζνξηζκέλν απνζεθεπηηθφ θέληξν, ηα ζρνιεία ζα παίξλνπλε απφ ην ζεκείν 

απηφ ηηο πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο, κε απνηέιεζκα λα 

κεηψλεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ βηβιίσλ. 

ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΥΟΛΔΗΧΝ – ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Με βάζε ηε πξφηαζή καο ηα ζρνιεία νκαδνπνηνχληαη θαηά δήκν σο εμήο: 

Οκάδα 1 

(Α ) 2ν Γπκλάζην & 

(Θ) 2ν Λχθεην Βνχιαο  

(Β) 1ν Γπκλάζην  
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(Γ) 1ν Λχθεην Βνχιαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάζε ηηο απνζηάζεηο απφ ηελ απνζήθε θαη ηε δήηεζε ηνπ θάζε ζρνιείνπ, ππνινγίδεηαη ε 

ζέζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ θέληξνπ θαηά δήκν θαη ζηελ πξψηε νκάδα ζρνιείσλ, προτείνοσμε ως 

κέντρο διανομής το Α, Θ. 

ρνιεία Υ Τ Εήηεζε ΄Υ Ύ 

Α 2ν Γπκλάζην & Θ 2ν Λχθεην 

Βνχιαο 
1.500 1.500 463 694.500 694.500 

Β 1ν Γπκλάζην 700 750 208 145.600 156.000 

Γ 1ν Λχθεην Βνχιαο 500 500 150 75.000 75.000 

   821 915.100 925.500 

      

    

΄Υ=1,11 km 

Ύ=1,12 km 

  

1500 

700 

500 

750 

1000 

1000 1500 2000       (m) 
50
0 

X 

Y 

Γ 

Β 

Α,Θ 
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Οκάδα 2: 

(Ζ) Λχθεην Βνπιηαγκέλεο 

(Ε) Γπκλάζην Βνπιηαγκέλεο    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρνιεία Υ Τ Εήηεζε ΄Υ Ύ 

Ζ Λχθεην Βνπιηαγκέλεο 500 900 100 50.000 90.000 

Ε Γπκλάζην Βνπιηαγκέλεο 1.200 300 100 120.000 30.000 

      200 170.000 120.000 

      

    ΄Υ= 0,85km  

    Ύ=0,6 km  

      

Y 

Ζ 

300 

600 

900 

850 1200 

Ε 

500 X 
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Με βάζε ηηο απνζηάζεηο απφ ηελ απνζήθε θαη ηε δήηεζε ηνπ θάζε ζρνιείνπ, ππνινγίδεηαη ε 

ζέζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ θέληξνπ θαηά δήκν θαη ζηελ δεχηεξε νκάδα ζρνιείσλ, προτείνοσμε 

ως κέντρο διανομής το Η. 

νκάδα 3: 

(Δ) 1ν Γπκλάζην Βάξεο 

(Γ) 2ν Γπκλάζην Βάξεο 

(Η) Λχθεην Βάξεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρνιεία Υ Τ Εήηεζε ΄Υ Ύ 

Δ 1ν Γπκλάζην Βάξεο 1.300 300 200 260.000 60.000 

Γ 2ν Γπκλάζην Βάξεο 300 700 200 60.000 140.000 

Η Λχθεην Βάξεο 1.300 300 238 309.400 71.400 

   638 629.400 271.400 

      

    ΄Υ= 0,98km  

    Ύ=0,43 km  

Με βάζε ηηο απνζηάζεηο απφ ηελ απνζήθε θαη ηε δήηεζε ηνπ θάζε ζρνιείνπ, ππνινγίδεηαη ε 

ζέζε ηνπ απνζεθεπηηθνχ θέληξνπ θαηά δήκν θαη ζηελ δεχηεξε νκάδα ζρνιείσλ, προτείνοσμε 

ως κέντρο διανομής το E,I.. 

 

 

980 1300 300 

Γ 

300 

700 

Δ,Η 

X 

Y 

430 
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8.5 Λύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κεηαθνξάο βηβιίσλ κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ ηεο  

Βνξεηνδπηηθήο Γσλίαο 

Βάζε ησλ θέληξσλ δηαλνκήο πνπ βξήθακε παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο 

βνξεηνδπηηθήο γσλίαο, βξίζθνπκε ηηο βέιηηζηεο πνζφηεηεο δηαλνκήο αλά νκάδα ζρνιείσλ. 

 

Οκάδεο ζρνιείσλ Α Β Γ Θ Ζ Ε ΓΔΗ Γπλακηθόηεηα 

Γέκαηα / δξνκνιόγην. 300   300 

 300   300 

 221 79  300 

  121 179 300 

   300 300 

   159 159 

Εήηεζε (δέκαηα) 821 200 638 1659 

 521 121 459  

 221  159  

 

 Αξρηθά δίλνπκε εληνιή κεηαθνξάο 300 δέκαηα βηβιίσλ απφ ηελ απνζήθε ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. 

ζην θέληξν δηαλνκήο Α Β Γ Θ. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ εμαληιήζεθε.  

 ηε ζπλέρεηα δίλνπκε εληνιή κεηαθνξάο άιισλ 300 δεκάησλ βηβιίσλ απφ ηελ απνζήθε 

ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. ζην θέληξν δηαλνκήο Α Β Γ Θ. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ 

εμαληιήζεθε 

 ηε ζπλέρεηα δίλνπκε εληνιή κεηαθνξάο 221 δεκάησλ βηβιίσλ απφ ηελ απνζήθε ηνπ 

Ο.Δ.Γ.Β. ζην θέληξν δηαλνκήο Α Β Γ Θ θαη 79 δεκάησλ βηβιίσλ ζην θέληξν δηαλνκήο 

ΖΕ. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ εμαληιήζεθε. Με ηξία κφλν δξνκνιφγηα 

θαιχθζεθε ε δήηεζε ηνπ θέληξνπ δηαλνκήο Α Β Γ Θ.  

  ηε ζπλέρεηα δίλνπκε εληνιή κεηαθνξάο 121 δεκάησλ βηβιίσλ απφ ηελ απνζήθε ηνπ 

Ο.Δ.Γ.Β. ζην θέληξν δηαλνκήο Ζ Ε θαη 179 δεκάησλ βηβιίσλ ζην θέληξν δηαλνκήο ΓΔΗ. 

Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ εμαληιήζεθε. Με δχν κφλν δξνκνιφγηα 

θαιχθζεθε ε δήηεζε ηνπ θέληξνπ δηαλνκήο Ζ Ε.  
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 ηε ζπλέρεηα δίλνπκε εληνιή κεηαθνξάο άιισλ 300 δεκάησλ βηβιίσλ απφ ηελ απνζήθε 

ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. ζην θέληξν δηαλνκήο ΓΔΗ. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ 

εμαληιήζεθε. 

 ηε ζπλέρεηα δίλνπκε εληνιή κεηαθνξάο άιισλ 159 δεκάησλ βηβιίσλ απφ ηελ απνζήθε 

ηνπ Ο.Δ.Γ.Β. ζην θέληξν δηαλνκήο ΓΔΗ. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ δελ  

εμαληιήζεθε αιιά ε δήηεζε ηνπ θέληξν δηαλνκήο ΓΔΗ ηθαλνπνηήζεθε.  

 

Απφ ηνλ πίλαθα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε, φηη ηα δξνκνιφγηα κεηψλνληαη ζε 6 θαη παξάιιεια 

ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα εξγαζίαο (8σξν) κπνξνχλε λα γίλνπλε πεξηζζφηεξα δξνκνιφγηα, κε 

απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ «πειάηε-ζρνιείνπ.» 

 

8.6 Δθαξκνγή ιύζεο - Δξσηεκαηνιόγην 

Παξαζέηνπκε παξαθάησ ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απαληήζεθε απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ, ην νπνίν ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Τπάξρεη δηαζέζηκν απφζεκα βηβιίσλ απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ? 

ΝΑΗ  □     ΟΥΗ  □ 

Υξεζηκνπνηείηαη ην απφζεκα απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ? 

ΝΑΗ   □      ΟΥΗ  □ 

Δηζάγεηε ζην ζχζηεκα ηνπ ΟΔΒΓ ζπκπιεξσκαηηθή παξαγγειία ? 

ΝΑΗ  □       ΟΥΗ  □ 

Δίζηε επραξηζηεκέλνη απφ ην ρξφλν παξάδνζεο ? 

ΝΑΗ  □      ΟΥΗ  □ Αλ φρη γηαηί……………………………………………………... 

Ζ παξαγγειία πνπ ζπλήζσο δίλεηε ζην ζχζηεκα είλαη ζχκθσλε κε απηά πνπ ζαο παξέδσζαλ ? 

ΝΑΗ  □     ΟΥΗ  □ Αλ φρη γηαηί……………………………………………………... 

Θα επηζπκνχζαηε λα αιιάμεη ην ζχζηεκα δηαλνκήο βηβιίσλ ? 

ΝΑΗ  □     ΟΥΗ  □ 

Αλ έλα λέν ζχζηεκα δηαλνκήο βηβιίσλ κεηψζεη ην θφζηνο θαη ην ρξφλν δηαλνκήο βηβιίσλ ζα ην 

πηνζεηνχζαηε ? 
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ΝΑΗ  □      ΟΥΗ □ 

Αλ είραηε ηα κέζα κεηαθνξάο γηα ηελ παξαιαβή ησλ βηβιίσλ απφ άιιν ρψξν ηεο πεξηνρήο ζαο 

(Γήκνο – ρνιείν) ζα ζπκθσλνχζαηε λα ηα παξαιάβεηε απφ εθεί ? 

ΝΑΗ  □     ΟΥΗ  □ 

Γηαζέηεη ην ζρνιείν ζαο ή ν Γήκνο ζηνλ νπνίν αλήθεη ην ζρνιείν ζαο, απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ άιισλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ζαο ? 

ΝΑΗ □      ΟΥΗ  □  

Δίζαζηε επραξηζηεκέλνη απφ ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα εηζαγσγήο ησλ παξαγγειηψλ? 

ΝΑΗ □      ΟΥΗ  □ 

Θα ζέιαηε λα ππάξρεη on line  ελεκέξσζε γηα ηελ παξαγγειία ζαο (πνπ βξίζθεηαη θαη πφηε 

πεξίπνπ ζα αθηρζεί) ? 

ΝΑΗ  □     ΟΥΗ  □ 

Βάζε ησλ απαληήζεσλ πνπ εδφζεζαλ. Σν 11,1% ρξεζηκνπνηεί ηα απνζέκαηα ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξνληάο, 34% εηζάγνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο παξαγγειίεο, ην 80% είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ην 

ρξφλν παξάδνζεο, ην 28% δειψλεη φηη γίλεηαη ιάζε ζηηο παξαγγειίεο, ην 90 % επηζπκεί λα 

αιιάμεη ην ζχζηεκα δηαλνκήο βηβιίσλ θαη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα παξαιάβνπλ ηα βηβιία απφ ην 

απνζεθεπηηθφ θέληξν εάλ ηνπο εμαζθαιηζηνχλ ηα κέζα κεηαθνξάο. Σν ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ 

δειψλνπλ φηη κπνξνχλ λα γίλνπλε απνζεθεπηηθά θέληξα θαη φινη επηζπκνχλ λα έρνπλε 

ελεκέξσζε ηεο παξαγγειίαο ηνπο online. 

 

8.7 ύγθξηζε - πκπεξάζκαηα 

Όπσο πξνεγνπκέλσο αλαθέξακε ν Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ δηαζέηεη 

απνζήθεο 20.000 m
2
. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ βηβιίσλ ζε απηέο γίλεηαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλε 

ρσξνηαμία ζε νπνηνδήπνηε θελφ ρψξν ππάξρεη. Ζ εηηθεηνπνίεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή γίλεηαη 

ρσξίο bar code κε έλα απιφ ραξηί ζην νπνίν αλαγξάθεηαη κφλν ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ picking είλαη δχζθνιε θαηά ηελ εθηέιεζε παξαγγειηψλ κε απνηέιεζκα λα 

γίλνληαη πνιιά ιάζε ζε απηέο. Γελ ππάξρεη ιεηηνπξγία κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο Warehouse 

Management System θαη εκθαλίδνληαη πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν αηρκήο. 

Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη θαηά ηελ απνζηνιή ησλ βηβιίσλ ζην θάζε ζρνιείν, κε 

απνηέιεζκα λα δαπαλάηαη πνιχηηκνο ρξφλνο. Πξνηείλεηαη : 
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- Να γίλεη νκαδνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ θαηά Γήκν,  

- Να δεκηνπξγεζνχλε απνζεθεπηηθά θέληξα αλά δήκν. 

Απηφ ζα νδεγήζεη ζε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη, ηα 

πεξάζκαηα αλά ζρνιείν, κεηψλνληαη θαη παξάιιεια ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα εξγαζίαο (8σξν) 

κπνξνχλε λα γίλνπλε πεξηζζφηεξα δξνκνιφγηα, κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ 

«πειάηε-ζρνιείνπ.» 

Ο Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζεη ην θφζηνο θαη 

ηαπηφρξνλα λα ηθαλνπνηήζεη  νη απαηηήζεηο ηνπ, αλ κεηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα δξνκνιφγηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη άιιεο παξακέηξνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξαγγειίαο. Δπίζεο ε 

θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ απνζεθψλ κε ζχγρξνλα κέζα ζα νδεγήζεη ζηελ εμάιεηςε ησλ ιαζψλ 

ησλ παξαγγειηψλ ζηνπο δηάθνξνπο πξννξηζκνχο. Παξάιιεια ζα επηηεπρζεί αχμεζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ησλ απνζεθψλ πξάγκα πνπ ζεκαίλεη κείσζε ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. 
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