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   Η εθπαίδεπζε είλαη κηα ππέξνρε δηαδηθαζία ζηελ 

ππεξεζία ηνπ κέιινληνο. Μέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο 

καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνχλ ηε γλσζηηθή 

ππνδνκή, ηηο πνηθίιεο ρξήζηκεο δεμηφηεηεο, ηα θνηλσληθά 

δίθηπα θαη ηηο εζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο αξρέο θαη αμίεο ηεο 

κειινληηθήο θνηλσλίαο. 

             Απηή, ινηπφλ, ηελ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

αιιά θαη φκνξθε δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεην λα ηε 

ζηεξίδνπκε φινη καο: γνλείο, ελεξγνί πνιίηεο , εηδηθνί 

επηζηήκνλεο, αθαδεκατθνί θνηλφηεηα, πνιηηηθνί θαη βέβαηα 

νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. Αλάκεζα ζηνπο αθξνγσληαίνπο 

ιίζνπο ππνζηήξημεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ε εθπαηδεπηηθή 
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δηνίθεζε έρεη λα δηαδξακαηίζεη ηδηαίηεξν ξφιν. Η 

εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ζπλεηζθέξεη θαζνξηζηηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ, 

ζηελ νξζνινγηθή θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ 

δηαηηζέκελσλ πφξσλ, ζηε δεκηνπξγία  ηνπ ελδεδεηγκέλνπ 

παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο, ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο, ζηε ζπκκεηνρηθφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη 

ηέινο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. 

          Η δηεύζπλζε,  ινηπφλ, ηεο εθπαίδεπζεο 

είλαη ε ελζπλείδεηε πξνζπάζεηα ησλ ζηειερψλ γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ 

ζθνπψλ ηεο εθπ/ζεο. Ο Γ/ληήο ελεξγεί σο επαγγεικαηίαο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηνίθεζεο, θαηαλνψληαο ηα 

λνκνζεηηθά πιάηζηα θαη εθαξκφδνληαο ηηο επηηαγέο ηεο 

νξγαλσκέλεο πνιηηείαο ζηελ πξάμε. ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, φπνπ ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο  είλαη 

θπξίαξρνο ν δ/ληεο θαζνδεγεί, ζπληνλίδεη , επνπηεχεη θαη 

ειέγρεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπ/θψλ, ελψ παξάιιεια 

ηνπο εκπλέεη θαη ηνπο ππνθηλεί, ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο, ζηελ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ζην 
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ρεηξηζκφ ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ, κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε ζπλερνχο θαη εηιηθξηλνχο επηθνηλσλίαο. 

         Η δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ζηελ εθπαίδεπζε δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ εθηέιεζε δηνηθεηηθήο εξγαζίαο, δελ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ηήξεζε θαη δηεθπεξαίσζε 

ππεξεζηαθψλ εγγξάθσλ θαη εληνιψλ, δελ αξθείηαη ζηελ 

εμεχξεζε πφξσλ θαη ηελ απιή δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ο  νπζηαζηηθφηεξνο ξφινο ησλ ζηειερψλ αθνξά ηελ  

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ.  Η εθπαηδεπηηθή εγεζία ππνβνεζά θαη 

δηεπθνιχλεη  ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηάμεο, πνπ 

είλαη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε.  

Η δχλακε ηεο εμνπζίαο, ηεο ηεξαξρίαο θαη ηεο 

επηξξνήο είλαη δπλεηηθά δηαζέζηκε ζε φια ηα κέιε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο  θνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ην λφκηκν ξφιν 

ηνπο, εληφο ηεο ηάμεο, εληφο ηνπ ζρνιείνπ ή απφ ηε ζέζε 

ζηειέρνπο.  Έηζη, ζηελ εθπαίδεπζε ηφζν ε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ φζν θαη ε εθαξκνγή ηνπο είλαη απαξαίηεην λα 

βαζίδνληαη ζε ζπλαηλεηηθέο, δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίαο. Μηα 

ηέηνηα άζθεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ παξέρεη θίλεηξα 
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ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα επαγγεικαηηθή βειηίσζε, 

δεκηνπξγεί ζεηηθά πξόηππα εγεζίαο, απμάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη αλαβαζκίδεη ηα 

επηηεύγκαηα ησλ καζεηψλ. 

 Η ζχγρξνλε εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα ην ζεκεξηλφ 

ζρνιεηφ απαηηεί δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ λα εμνξζνινγίδνπλ 

ηε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ νη αζθπθηηθέο 

νηθνλνκηθέο πηέζεηο πνπ δέρεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζηε ρψξα καο πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ  αιιά θαη ηελ εθαξκνγή αλαγθαίσλ 

θαηλνηνκηψλ. Έηζη, ε εθπαηδεπηηθή εγεζία νθείιεη λα 

ιεηηνπξγεί αληηζηαζκηζηηθά, ζεξαπεχνληαο ηηο λέεο 

πηεζηηθέο αλάγθεο θαη αλέρεηεο. Η δηαρείξηζε πφξσλ πξέπεη 

λα γίλεηαη νξζνινγηθά θαη κε απφιπηε ηεξάξρεζε ησλ 

αλαγθψλ πξνο όθεινο ηωλ θνηλωληθά  αζζελέζηεξωλ. 

 Η δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ  δπλακηθνύ πξέπεη 

λα γίλεηαη κε επζπθξηζία, δηαθάλεηα, λνκηκφηεηα θαη 

δηθαηνζχλε. Παξάιιεια κε κηα δηαξθή νηθνδφκεζε δεζκψλ 

θαη δηθηχνπ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα  κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο ε εθπαηδεπηηθή εγεζία δηακεζνιαβεί ηε 

λνκνζεζία, επηθνηλσλεί θαη εθαξκφδεη ηελ εθπαηδεπηηθή 
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πνιηηηθή, θαζνδεγεί πξνο λέεο θαηεπζχλζεηο , εκπλέεη θαη 

θηλεηνπνηεί ηνπο εθπ/θνχο θαη ηνπο καζεηέο πξνο ην 

εθπαηδεπηηθό όξακα κηαο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο ζην 

κέιινλ. Έλα κέιινλ επηζπκεηφ γηα ηνπο γνλείο, γηα ηα 

παηδηά, γηα ηνπο πνιίηεο θαη γηα ηελ θνηλσλία νιφθιεξε.  

       Σέινο ζα ήηαλ παξάιεηςή καο λα κελ 

αλαθέξνπκε φηη ζήκεξα ε θνηλωλία ηεο γλώζεο απαηηεί 

θαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε κεγάιεο νξγαλσηηθέο 

αιιαγέο θαη λέεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα αλαπηπρζεί έλα λέν 

κνληέιν δηνίθεζεο βαζηζκέλν ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην 

δηαδίθηπν. Τν κνληέιν ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο . 

        Η εθπαίδεπζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ράζεη απηή 

ηελ επθαηξία. Η θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηωλ ΤΠΕ εληζρχεη 

ηε δηαθάλεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ ηαρχηεηα, ηελ 

αθξίβεηα θαη ηε ινγνδνζία. Παξάιιεια βειηηψλεηαη ε 

απνδνηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, παξέρνληαη 

θαιχηεξεο ππεξεζίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ. Μαδί κε ηελ γεληθφηεξε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ 

ζηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πξνζαξκφδεηαη θαη ην 

δηνηθεηηθφ καο έξγν ζηηο απαηηήζεηο ηεο ςεθηαθήο επνρήο 
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κε ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Myschool, ηελ  

εγθπξφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ, 

καζεηψλ θαη γνλέσλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

θαη ησλ δαπαλψλ θαη θπξίσο ηελ αχμεζεο ηεο δηαθάλεηαο 

θαη αληίζηνηρα ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

      Δπξχ, ινηπφλ, ην έξγν ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζεκαληηθφ, εθφζνλ ππνζηεξίδεη, 

δηεπθνιχλεη θαη εκπινπηίδεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν πνπ 

επηηειείηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Κάζε ζηέιερνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ζπκκεηέρεη  ελεξγά ζ’ απηφ, ζπκβάιιεη 

ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ αιιά θαη ηε δηθή ηνπ πλεπκαηηθή 

ζπγθξφηεζε θαη ηδηνζπγθξαζία, θαζψο ν θαζέλαο καο 

επηιέγεη αλάκεζα ζηηο πνιιέο ελαιιαθηηθέο 

πξαθηηθέο, ηηο γεληθά απνδεθηέο απφ ην λφκν θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα , εθείλεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηε 

δηθή ηνπ ηαπηόηεηα αιιά θαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν άζθεζεο 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

     Μ’ απηέο ηηο ζθέςεηο αλαιάβακε ηελ πξσηνβνπιία 

λα θάλνπκε ζήκεξα, ζηα πιαίζηα ηεο ενξηήο ησλ Σξηψλ 
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Ιεξαξρψλ, πξνζηαηψλ ησλ Γξακκάησλ θαη ηεο 

Δθπαίδεπζεο, κηα αδξνκεξή θαη ζχληνκε αλαζθφπεζε  ησλ 

πεπξαγκέλσλ ηνπ ζπληαμηνδνηεζέληα Γηεπζπληή 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γξ Κνζκά αββηισηίδε, δηφηη 

ππεξέηεζε ηελ εθπαίδεπζε απφ ηε ζέζε απηή  γηα δέθα 

ρξφληα. 

Ο δξ αββηισηίδεο επηιέρζεθε σο δηεπζπληήο ην 

2007 κέζα απφ απφιπηα αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο 

νπνίεο θπξίαξρν ξφιν είραλ ηα κνξηνδνηνχκελα πξνζφληα. 

Δπαλεμειέγε δηεπζπληήο ην 2011 θαη ην 2013 

αμηνινγήζεθε γηα ην έξγν ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ΠΓ152/2013, θαη πήξε ην ραξαθηεξηζκφ «εμαηξεηηθφο» 

θαη ην βαζκφ 98.4 ζηα 100. Πνιχ ζχληνκα ζα αλαθέξνπκε 

θάπνηα ζηνηρεία ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ έξγνπ, αληίζηνηρα κε 

ηηο γεληθέο αξρέο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ επηηπρεκέλε ηνπ πνξεία ζηε δηνίθεζε. 

Ο Κνζκάο αββηισηίδεο ήηαλ Γηεπζπληήο απφ ην 

2007-2016, ζπλνιηθά  δει. 10 ρξφληα. Δπέιεμε σο 

ζπλεξγάηεο θαη πξντζηακέλνπο, ηνπο πην ηθαλνχο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη ηνπο 

ελέηαμε ζε έλα αξκνληθφ θαη δεκηνπξγηθφ θιίκα, κε 
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ζπλέπεηα ηελ κέγηζηε θαη πνηνηηθή απφδνζή ηνπο. 

πλεξγάζηεθε άξηζηα κε φινπο ηνπο πξντζηακέλνπο, 

εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο καζεηέο, ζπιιφγνπο, δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο, Σνπηθή θαη Ννκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, 

ΤΠ.Π.Δ.Θ. θαη φιεο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Γηαρεηξίζηεθε 

νξζνινγηθά ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Γηεχζπλζεο θαη 

κπφξεζε λα μεπεξάζεη ρσξίο εληάζεηο θαη πξνβιήκαηα, 

παιηέο θαθέο λννηξνπίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζρεηηθά κε ην 

σξάξην θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο γηα ζπκπιήξσζε ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ. 

Δλζάξξπλε, παξφηξπλε, ζηήξηδε θαη βνεζνχζε 

Γηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνχο λα εκπιέθνληαη ζε πνηθίια 

ειιεληθά, επξσπατθά θαη παγθφζκηα πξνγξάκκαηα, 

δηαγσληζκνχο θαη αγψλεο, κε απνηέιεζκα ε Γηεχζπλζε 

Κνδάλεο λα παίξλεη θάζε ρξφλν δεθάδεο θχπειια, βξαβεία 

θαη πξσηηέο. 

Δλζσκάησζε κε κεγάιε επηηπρία ηα 4 γξαθεία ηεο 

Γηεχζπλζεο ( 1ν , 2ν  , Δ.Δ θαη Φ.Α ) ζην γξαθείν ηεο 

Γηεχζπλζεο. Μηα πνιχ δχζθνιε θαη επίπνλε δηαδηθαζία πνπ 

απαηηνχζε αηειείσηεο ψξεο εξγαζίεο. 
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Σν πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ πνξείαο 

είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΝΣ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ψεθηνπνίεζε φια ηα αξρεία ηεο Γηεχζπλζεο ( Αηνκηθνχο 

θαθέινπο, πξνυπεξεζίεο, κηζζνδνζία, πξαθηηθά θ.α. ). Η 

Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κνδάλεο ήηαλ απφ 

ηηο 5 πξψηεο Γηεπζχλζεηο ζηελ Διιάδα πνπ νινθιήξσζαλ 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ θαζηέξσζε ην Ηιεθηξνληθφ 

Πξσηφθνιιν ζηελ ππεξεζία κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ θφζηνπο, ηεο αλζξψπηλεο θαηαπφλεζεο, αιιά θαη ηελ 

αθξίβεηα θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ εγγξάθσλ. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε κεζνδηθφηεηα, ε εξγαηηθφηεηα θαη 

ε απνδνρή ηνπ θάζε λεσηεξηζκνχ ζηε δηνίθεζε έθαλαλ ηνλ 

θ. αββηισηίδε έλαλ πεηπρεκέλν δηεπζπληή, έλαλ εγέηε 

πνπ αθνπγθξάζηεθε ηηο επηηαγέο ηεο επνρήο ηνπ θη 

αληαπνθξίζεθε ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε αθνζίσζε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζήκεξα, 

εθ κέξνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, ηνλ επραξηζηνχκε ζεξκά θαη ηνπ επρφκαζηε λα 

καθξνεκεξεχζεη θαη λα απνιαχζεη ηε ζχληαμή ηνπ. 

Ωο επ παξέζηεηε, αγαπεηέ θ. αββηισηίδε.  
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