
 



 

 

 

 

 

«Είναι καθήκον του Επισκόπου να μεριμνά 

για το ποίμνιο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. 

Είναι όμως εξίσου βασική υποχρέωση να μεριμνά 

και για τους ποιμένες που εξ ονόματός του 

διακονούν αυτό το ποίμνιο. 

Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε έμπρακτα στο 

πλευρό των ποιμένων και των συνεργατών μας. 

Να τους προσφέρουμε δυνατότητες συνεχούς 

κατάρτισης, ενίσχυσης και υποστήριξης στο 

δύσκολο έργο τους. Να φροντίσουμε ώστε όσα 

έμαθαν θεωρητικά στις σπουδές τους, να τα εμπλουτίσουν 

εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και την εμπειρία άλλων κληρικών ή λαϊκών 

που έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς διακονίας. 

Και ακόμη, πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στην ιερατική οικογένεια, στα λαϊκά 

στελέχη μας, στους υποψηφίους αλλά και στους «απόμαχους» κληρικούς μας. 

Κύριο έργο του Ιδρύματος η «ποιμαντική των ποιμένων» και εργάτες του ένα 

πλήθος κυρίως κληρικών, αλλά και λαϊκών, που πρόθυμα θέλησαν να διακονήσουν 

τους αδελφούς τους εξ ονόματος του Επισκόπου τους με τρόπο οργανωμένο 

και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας». 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμος Β΄ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» 

(Ι.Π.Ε.) είναι ένα αυτόνομο επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συστάθηκε με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς  

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/Διεκπ.128/14-1-2015 (ΦΕΚ Β΄ 269) απόφασή της, και την τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β' 5152/31-12-2019 ως προς το 

άρθρο 1 παράγρ. 1., ενώ αποτελεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα 

με τον Ν. 4763/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021. 

Ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο έχει σκοπό την εν γένει θεολογική και 

ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των λαϊκών μελών και εθελοντών της 

Εκκλησίας και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 

τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις. Παράλληλα διοργανώνει μία σειρά από 

επιστημονικές – ερευνητικές δράσεις και μελέτες έχοντας ως στόχο τη διάσωση και 

ανάδειξη του πλούτου της Ορθοδόξου παραδόσεως και του Ελληνο-χριστιανικού 

πολιτισμού χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Κατά την περίοδο 2013-2015 το Ι.Π.Ε. υλοποίησε την Πράξη «Προγράμματα Δια 

Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Κληρικών και 

των Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας», κατά την οποία επιμορφώθηκαν 1.000 

κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, ενώ κατά την περίοδο 2017-2021 στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» υλοποιήθηκαν 241 

τμήματα (64 εξ αποστάσεως) σε όλη την Ελλάδα, στα οποία συμμετείχαν 4.300 

κληρικοί και 1.700 λαϊκοί. 

Σήμερα το Ι.Π.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη 

αυτή έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες και εθελοντές της Εκκλησίας 

και των φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη εκκλησιαστικών φορέων 
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και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (3.000 συμμετοχές) σε 20 θεματικές ενότητες, οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με βάση έρευνα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών κατά την 

οποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 4.500 φύλλα αξιολόγησης προγραμμάτων 

(ανώνυμα ερωτηματολόγια) μέσω των οποίων αποτυπώθηκαν στατιστικά και 

αναδείχτηκαν πλήρως οι ποιμαντικές και επιμορφωτικές ανάγκες και οι σχετικές 

προτάσεις των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού άλλων φορέων.  

Οι 20 θεματικές επιμορφωτικές ενότητες είναι:  

1. Λατρεία και πολιτισμός στη σύγχρονη ζωή (Λειτουργική – Τελετουργική) 

2. Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα (Εξομολογητική) 

3. Κανονικό – εκκλησιαστικό δίκαιο: προεκτάσεις και εφαρμογή στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής 

4. Οικουμενικές Σύνοδοι και σύγχρονη πραγματικότητα 

5. Η αισθητική της λατρείας 

6. Παιδαγωγική αξιοποίηση βιβλικών κειμένων 

7. Σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των πατέρων της 

Εκκλησίας 

8. Οργάνωση και διοίκηση της ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο 

9. Επιμόρφωση νέων στελεχών και εθελοντών εκκλησίας σε ζητήματα αιχμής 

(Υποψηφίων- νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών) 

10. Θεωρία οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής αποστολής 

11. Οι άγιοι των Αθηνών. Πρόσωπα και πολιτιστικά μνημεία της εκκλησιαστικής 

ιστορίας της Αθήνας και τα μηνύματα τους στη σύγχρονη κοινωνία 

12. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στην προοπτική μιας πράσινης οικουμένης 

13. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Εκκλησία 

14. Η επίδραση και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον σύγχρονο άνθρωπο 

15. Πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821 

16. Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις απαρχές έως σήμερα 

17. Ολοκαυτώματα και αντισημιτισμός 

18. Επιμόρφωση εμπειροτεχνών ψαλτών και παραδοσιακών μουσικών 

19. Εμβάθυνση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική 

20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην 

εκκλησιαστική μουσική 
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Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ενώ για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 

δημιουργείται ένα σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ι.Π.Ε., στην 

οποία φιλοξενείται το σύνολο των θεματικών ενοτήτων και πλούσιο πρωτότυπο 

πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό σε ένα προηγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ως επιμορφούμενοι θα πρέπει να 

επιλέξετε ένα θέμα από τα προτεινόμενα που υπάρχουν σε κάθε υποενότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και να εκπονήσετε μία γραπτή ερευνητική εργασία, 

συμβουλευόμενοι και τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται. Ως όριο απουσιών 

ορίζεται το 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, όσον αφορά τα διά ζώσης 

και τα εξ αποστάσεως με σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης προγράμματα. 

Στη λήξη του προγράμματος καλείστε να διαθέσετε λίγα λεπτά και να 

συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι απόψεις σας για την 

αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας, οι πιθανές δυσκολίες που 

αντιμετωπίσατε, όπως και οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές για την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση του προγράμματος, αλλά και τον μελλοντικό 

σχεδιασμό νέων θεματικών ενοτήτων. 

Η παρούσα Θεματική Ενότητα έχει τίτλο ΘΕΩΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και διαρκεί 28 ώρες. 

Αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους επιμορφούμενους α) να κατανοήσουν τις βασικές 

αρχές διοίκησης και ανάπτυξης των εκκλησιαστικών οργανισμών και β) να 

αποκτήσουν δεξιότητες βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στον 

στρατηγικό σχεδιασμό και την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων, που να 

ανταποκρίνονται σε όσα υπαγορεύει η εκκλησιαστική αποστολή και καθιστούν την 

Εκκλησία αρωγό στη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης. 

Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  

Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας 
Ώρες 

1.1.  
Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 

πρόγραμμα. 
1 

1.2.  Οργάνωση και Διοίκηση Εκκλησιαστικών Οργανισμών  
3 
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2. 
Βασικές Οικονομικές Αρχές, Καινοτομία και Στρατηγικός Αναπτυξιακός 

Σχεδιασμός 
4 

3. 
Κεντρική, Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Εκκλησιαστικής 

Αποστολής 
4 

4. 
Ηγεσία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μέθοδοι Επίλυσης 

Προβλημάτων 
4 

5. 
Εκτίμηση κινδύνων, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Διοίκηση ολικής 

Ποιότητας 
4 

6. Λειτουργικός Προγραμματισμός και Συνέργια 
4 

7.1. Εκκλησία και αειφόρος ανάπτυξη 
2 

7.2 
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 

στόχων 
2 

 

Για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. θα θέλαμε να 

εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρό του, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, για την πατρική αγάπη και το άοκνο 

ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει το έργο του Ι.Π.Ε. Εγκάρδιες ευχαριστίες 

αρμόζουν και προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., τους εργαζομένους και τους 

συνεργάτες του, τους κ. Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές που διδάσκουν στα 

προγράμματά του και κυρίως προς την κα Ειρήνη Χριστινάκη, Καθηγήτρια 

Κανονικού Δικαίου της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθώς και προς τον κ. 

Ελευθέριο Μπαμπάση, Δρ Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών και της 

Τεχνολογίας, για τη σύνταξη του παρόντος πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος 

ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς για τη συμμετοχή σας στο παρόν πρόγραμμα, 

καθώς η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τη διακονία μας. 

 

  Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 

Αν. Διευθυντής Ι.Π.Ε. 
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1.1. Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ΘΕΩΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενους στην κατανόηση των βασικών αρχών διοίκησης και ανάπτυξης των 

εκκλησιαστικών οργανισμών και στην απόκτηση δεξιοτήτων βελτίωσης της 

ποιότητας, της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στον σχεδιασμό και την 

επίτευξη αναπτυξιακών στόχων. Μέσω του προγράμματος θα γίνουν ορατά τα 

ειδοποιά στοιχεία της εκκλησιαστικής Αποστολής και θα επιτευχθεί η απαιτούμενη 

ευαισθητοποίηση και αφύπνιση των εκπαιδευόμενων σε σχέση με την ανάγκη τη 

δημιουργία καινοτόμων προτύπων στρατηγικού σχεδιασμού και λειτουργικού 

προγραμματισμού που να ανταποκρίνονται σε όσα υπαγορεύει η ιδιάζουσα φύση της. 

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούν στη Διοίκηση, 

Οργάνωση και Ανάπτυξη των Εκκλησιαστικών Οργανισμών και Φορέων και φέρουν 

τους εξής τίτλους: 

Κάθε ενότητα θα προσφέρει γνώσεις και προβληματισμούς που αφορούν 

τέσσερεις βασικούς άξονες: α) στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα εκκλησιαστικά 

νομικά πρόσωπα και οργανισμούς β) σε μεθόδους ανάπτυξης δεξιοτήτων 

σχεδιασμού, οργάνωσης και καλής εκτέλεσης γ) στο διάλογο μεταξύ Εκκλησίας και 

κοινωνίας σε σχέση με την αντιμετώπιση διλημματικών και εν γένει αμφιλεγόμενων 

ζητημάτων όσον αφορά την οργάνωση και ανάπτυξη της εκκλησιαστικής αποστολής 

δ) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων βασικών οικονομικών αρχών 

διοίκησης, την κατανόηση  της σημασίας  του στρατηγικού σχεδιασμού, της 

διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού και των μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων 

με γνώμονα την αποτελεσματικότερη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων του 

Οργανισμού, του επιχειρησιακού σχεδιασμού και λειτουργικού προγραμματισμού, 

ώστε  οι σπουδαστές να είναι σε θέση να κατανοούν τα δίκτυα συνεργασίας στο 

σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και τη σημασία τους 

για την αειφόρο ανάπτυξη ενός Οργανισμού. Ειδικότερα, η θεματική κατανομή της 

διδακτέας ύλης στον τέταρτο άξονα αφορά: 

--- Στοιχεία μιας αποτελεσματικής Ηγεσίας (είδη και μορφές ηγεσίας) 

--- Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού– Σύγχρονες Προσεγγίσεις 



Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο πρόγραμμα 
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--- Χαρακτηριστικά συγκρούσεων στο χώρο εργασίας – Μέθοδοι και Τεχνικές 

Διαχείρισης 

--- Εκτίμηση κινδύνων και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες 

--- Επιχειρησιακός Σχεδιασμός / Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business 

Plan) 

--- Βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και η αξία της 

ενσωμάτωσής τους στην οργάνωση και τις διαδικασίες ενός Οργανισμού 

--- Λειτουργικός Σχεδιασμός και η σημασία του οικονομικού πλάνου ενεργειών 

(Προϋπολογισμός) για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Οργανισμού 

--- Η Συνέργια ως μοχλός ανάπτυξης ενός Οργανισμού 
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1.2. Οργάνωση και Διοίκηση Εκκλησιαστικών Οργανισμών 

 

Λέξεις κλειδιά: Εκκλησιαστική Αποστολή, Εκκλησιαστικός Οργανισμός, Νομοκανονικό 

Πλαίσιο.  

 

Εισαγωγή 

Η έννοια της οργάνωσης εκκλησιαστικών οργανισμών περιλαμβάνει ένα ευρύ 

πλέγμα εννοιών. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας θα ορίσουμε την έννοια 

του Οργανισμού, με έμφαση στον εκκλησιαστικό οργανισμό, το νομοκανονικό 

πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και λειτουργίας του στην ελληνική έννομη τάξη και 

θα αναφερθούμε στα εκκλησιαστικά οργανογράμματα. 

 

1.2.1. Η έννοια του Οργανισμού και της  Κοινότητας 

Οργανισμός είναι μια κοινωνική οντότητα η οποία στοχεύει σε μια συγκεκριμένη 

αποστολή και προς εκπλήρωση των σκοπών της έχει συγκροτήσει ένα σύστημα 

συσσωμάτωσης διαφόρων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άυλων) ώστε να 

λειτουργεί υπό τη δική της αυτοτελή βούληση. Η έννοια του οργανισμού είναι 

ευρύτερη του νομικού προσώπου διότι περιέχει και κοινωνικές οντότητες που 

στερούνται νομικής προσωπικότητας (π.χ. ένωση προσώπων). Επίσης είναι η 

ευρύτερη ως προς το πραγματολογικό της εύρος, διότι περιλαμβάνει και τις 

κοινωνικές οντότητες οι οποίες οργανώνονται για την εκπλήρωση ενός κοινού 

σκοπού, ακόμη και αν η οργάνωση έχει περιστασιακό και υποτυπώδη χαρακτήρα. 

Συνεπώς, για να χαρακτηριστεί μια κοινωνική οντότητα οργανισμός το ελάχιστο 

αναγκαίο που απαιτείται είναι η ύπαρξη δικής της βούλησης, διακριτής από τη 

βούληση των μελών της, η οποία στοχεύει σε μια συγκεκριμένη αποστολή. Ένας 

οργανισμός μπορεί να μετέχει σε ιεραρχικές δομές στις οποίες μετέχουν οργανισμοί 

οργανικά συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Αντίθετα, δεν συνδέονται οργανικά με άλλους 

οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα οι οργανισμοί που συνεργάζονται μεταξύ τους χωρίς 

να μετέχουν σε μια κοινή ιεραρχική δομή, ανεξάρτητα από το αν η μεταξύ τους 

συνεργασία εκπληρώνει τη βούλησή τους  (σύμβαση) ή την απαίτηση του Νόμου.   

Ο όρος οργανισμός διακρίνεται από τον όρο Κοινότητα. Η κοινότητα είναι 

κοινωνική οντότητα μεταξύ φυσικών προσώπων τα οποία μοιράζονται μια κοινή 
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ταυτότητα και το αίσθημα του ανήκειν σε αυτή. Τα μέλη της αναπτύσσουν σχέση 

γενικευμένης αποδοχής, αλληλοϋποστήριξης και εμπιστοσύνης μεταξύ τους, η οποία  

πηγάζει από την αυτοσυνειδησία  ότι ανήκουν στο ευρύτερο σύνολο της κοινότητας. 

Μια κοινότητα είναι πάντοτε οργανισμός, διότι, ακόμη  και αν δεν εξειδικεύει την 

αποστολή τής σε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό πάντοτε λειτουργεί και εργάζεται για 

την διατήρηση της υπόστασής της. Επίσης δεν αποκλείεται ένας οργανισμός να φέρει 

τα χαρακτηριστικά μιας κοινότητας, να αποτελεί δηλαδή ένα άθροισμα φυσικών 

προσώπων με κοινή ταυτότητα, και το αίσθημα ότι αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου 

όλου στο οποίο ανήκουν και οφείλουν να υποστηρίζουν τη συνοχή του 

αναπτύσσοντας σχέση γενικευμένης αλληλοϋποστήριξης και εμπιστοσύνης  (π.χ. ένα 

συνδικαλιστικό σωματείο μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας).  

 

Παράδειγμα Κοινότητας  (Απογραφή 2011 Διάγραμμα ΜetronAnalysis) 

 

Η κοινότητα των ορθοδόξων πολιτών στην Ελληνική Επικράτεια διακρίνεται από 

άλλες θρησκευτικές ή κοσμοθεωρητικές κοινότητες. Στην κοινότητα αυτή είναι μέλη 

που υπάγονται σε διαφορετικούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς (Εκκλησία της 

Ελλάδος (Αυτοκέφαλη), Εκκλησία της Κρήτης (Ημιαυτόνομη), Άγιο Όρος 

(Αυτοδιοίκητο), Εκκλησιαστική Περιφέρεια της Δωδεκανήσου (οργανικά υπαγόμενη 

στο Οικουμενικό Πατριαρχείο).  Η κοινότητα μπορεί να εμπλουτίζεται και με 

διαμένοντες προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια ορθοδόξους χριστιανούς.   
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1.2.2. Η κοσμική θεώρηση της Εκκλησίας ως ιστορικής Κοινότητας και η 

αυτοσυνειδησία της ως ζωντανού οργανισμού. 

Η κοσμική θέαση των πραγμάτων αναγνωρίζει τον Κόσμο ως ένα ενιαίο Όλον, και 

την Εκκλησία ως μέρος του. Η κοσμική σχετικοποίηση της καθολικότητας της 

Εκκλησίας, σχετικοποιεί και την θεσμική και έννομη υπόσταση της, αφού την 

περιορίζει στο ενδοκοσμικό  πεδίο της δράσης της. Σε αυτό το πεδίο, η Εκκλησία 

εξακολουθεί να αντλεί τη συνοχή της από την αυτοσυνειδησία της καθολικότητάς της 

και το εσωτερικό της δίκαιο, παρά το γεγονός ότι οργανώνεται και εξειδικεύει τη 

δράση της συστήνοντας οργανισμούς των οποίων η νόμιμη υπόσταση καθορίζεται 

από το κοσμικό δίκαιο της έδρας τους. Η σχετικοποίηση της θεσμικής και νόμιμης 

υπόστασης της Εκκλησίας από τις κοσμικές έννομες τάξεις δεν επηρεάζει την 

κοινωνική της οντότητα, καθώς η νομική πραγματικότητα είναι πάντοτε πλασματική, 

και δεν μπορεί το ανύπαρκτο (πλάσμα) να το υπαρκτό  (το κοινωνικό όν). Η 

σχετικοποίηση της θεσμικής και νόμιμης υπόστασης της Εκκλησίας αφορά στους 

περιορισμούς που θέτουν οι εκάστοτε ισχύουσες και διάφορες ανά τον κόσμο 

κοσμικές έννομες τάξεις στους εκκλησιαστικούς οργανισμούς.  Για την Εκκλησία 

όμως στην τελική του θεώρηση δεν υφίσταται διάσταση μεταξύ νομικής και 

κοινωνικής πραγματικότητας χάρις στην θεολογία του έμψυχου Νόμου.  

 

 

 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία αυτοπροσδιορίζεται ως ο μόνος ενδοκοσμικός φορέας που 

ταυτίζεται με τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου 

Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως μετά το Μεγάλο Σχίσμα των Εκκλησιών (1054 μ.Χ.). 

Ως προς την ιεραρχική της δομή συνιστά την καθολική κοινότητα των Αυτοκεφάλων 

και Αυτόνομων κατά τόπον Εκκλησιών που είναι οργανικά συνδεδεμένες ως σώμα με 
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κεφαλή τον Χριστό και συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους με τους δεσμούς της 

ενότητας στην πίστη, στην λατρεία και την εν Χριστώ ζωή των μελών τους. Η 

σύνδεσή τους είναι πραγματική και αυτή υπαγορεύει ένα πλέγμα κανόνων που να την 

υπηρετεί. Η κανονική τάξη εξεικονίζει την πραγματικότητα της εν Χριστώ κοινωνίας, 

δεν την διαμορφώνει. Αυτό που την διαμορφώνει είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος 

είναι ο έμψυχος Νόμος της Εκκλησίας. Για αυτό τον λόγο, σε αντίθεση με τα κοσμικά 

δίκαια, στον χώρο της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης, η ουσία της κανονικής τάξης 

προηγείται της ύπαρξης της, το ουσιαστικό δίκαιο  υπερισχύει του τυπικού δικαίου, η 

οντολογική  πραγματικότητα υπαγορεύει τη νομική πραγματικότητα.  

Το δίκαιο της διακρίνεται στη νομική θεωρία του εκκλησιαστικού δικαίου σε 

εσωτερικό και εξωτερικό δίκαιο ανάλογα με το ρυθμιστικό πεδίο του ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

Η διάκριση μεταξύ εσωτερικού βίου της Εκκλησίας και των σχέσεων που 

αναπτύσσει με τον εξω-εκκλησιαστικό χώρο είναι σχολαστική και σχηματική,  διότι η 

Εκκλησία είναι ένας οργανισμός που εκ της φύσεως, του προορισμού και της 

αποστολής του αλληλεπιδρά με τον Κόσμο. Συνεπώς κάθε ζήτημα που ρυθμίζει τον 

εσωτερικό βίο της Εκκλησίας αφορά και επιδρά και ρυθμίζει τις σχέσεις της με τον 

Κόσμο, και κάθε ζήτημα που άπτεται των σχέσεων της με τον Κόσμο αφορά και 

επιδρά στον εσωτερικό βίο της.  

Για παράδειγμα το υποστατό της ιερωσύνης του λειτουργού που τέλεσε γάμο 

(ζήτημα εσωτερικού δικαίου), επηρεάζει και ρυθμίζει εν τέλει την νομική υπόσταση 

του ορθόδοξου γάμου (και άρα την αναγνώρισή αυτού ως γάμου και των εννόμων 

συνεπειών του από την Πολιτεία). Με αυτό το σκεπτικό γίνεται αντιληπτό ότι 

οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι και η διάκριση μεταξύ εκκλησιαστικής και 

κοσμικής έννομης τάξης είναι σχηματική, όχι μόνον γιατί η μια μπορεί να 

παραπέμπει, να επικαλείται, να δανείζεται και να χρησιμοποιεί κανόνες δικαίου της 

άλλης, αλλά κυρίως διότι η Εκκλησία ως ζωντανός οργανισμός που μετέχει εμπειρικά 

της κοινωνικής πραγματικότητας υπάγεται και στις δύο δικαιοταξίες.  
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Η απαρίθμηση δύο δικαιοταξιών είναι πλασματική ώστε να ικανοποιεί τις 

υποκειμενικές συλλήψεις του πολιτειακού Νομοθέτη. Για την Εκκλησία μια είναι η 

δικαιοταξία, αυτή που αξιώνει από τα μέλης την υποχρεωτική τήρηση κανόνων 

δικαίου και είναι σε θέση να την υποχρεώσει σε συμμόρφωση ανεξάρτητα από την 

εκκλησιαστική ή πολιτειακή προέλευση των κανόνων αυτών.  Στην παρούσα 

εκπαίδευση εσωτερικό δίκαιο της Εκκλησίας καλείται το Κανονικό Δίκαιο, του 

οποίου ο Νομοθέτης είναι η Εκκλησία σε αντιδιαστολή με τους πολιτειακής 

προέλευσης κανόνες δικαίου.  Τόσο το εσωτερικό δίκαιο της Εκκλησίας, όσο και το 

πολιτειακό εντάσσονται και λειτουργούν τόσο στην εκκλησιαστική όσο και στην 

κοσμική έννομη τάξη, καθώς η διάκριση είναι επίσης σχηματική.  

Η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία αναγνωρίζεται από την 

κοσμική έννομη τάξη ως ιστορική θρησκευτική κοινότητα με διαχρονική παρουσία 

από της συστάσεώς της, η οποία ασπάζεται το ορθόδοξο δόγμα του Χριστιανισμού 

και τελεί υπό μια κοινή ιεράρχηση των επιμέρους οργανισμών που την απαρτίζουν. 

Επειδή η ιεραρχική της οργάνωση ανάγεται σε αρχαία Παράδοση και υπερβαίνει τα 

τυπικά όρια του Νόμου, η κοσμική έννομη τάξη την κατατάσσει στους  έννομους 

θεσμούς και οι κοινωνικές επιστήμες την ταξινομεί  στις θρησκευτικές κοινότητες. 

 

1.2.3. Το τελικό αίτιο της εκκλησιαστικής Αποστολής. Από την Ιεραρχία στην 

Ελευθερία 

Η εκκλησιαστική Αποστολή ορίζεται ανάλογα με την θεολογική, ιστορική και 

κανονική θεώρηση της Εκκλησίας ως οργανισμού. Η εσχατολογική θεώρηση  της 

Εκκλησίας  αναδεικνύει το τελικό αίτιο της εκκλησιαστικής Αποστολής που είναι η 

σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή η εκπλήρωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Η 

Εκκλησία είναι η οδός της εν Χριστώ ζωής,  η επί γης πρόγευση της Βασιλείας και η 

μετά τα έσχατα ζωή του Μέλλοντος Αιώνος. Για την εκπλήρωση της Αποστολής Της, 

λειτουργεί ευχαριστιακά και μυστηριολογικά, ενεργεί μυστικά και αγιοπνευματικά, 

δρα κοινωνικά και ωφέλιμα και εν τέλει μέσω της Χάριτος (Θεία συνδρομή) και της 

Αγαθοεργίας (ανθρώπινη συνδρομή) επιδρά μεταμορφωτικά στον άνθρωπο και μέσω 

του ανθρώπου στις  κοινωνίες του, στο περιβάλλον και την όλη Κτίση.  

Για να ζήσει ο Κόσμος στον Μέλλοντα Αιώνα, θα πρέπει να ζει η Εκκλησία στην 

παρόντα Αιώνα.  Συνεπώς, η συντήρηση του ιστορικού και κανονικού οργανισμού 

της αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής 

αποστολής της, η οποία διακρίνεται στις παραπάνω επιμέρους πνευματικές και 
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βιοκοινωνικές πτυχές της. Σε κάθε περίπτωση η εκκλησιαστική αποστολή είναι μία 

και όχι περισσότερες, όπως ένας είναι κάθε οργανισμός, μια η ύπαρξή του και μία η 

ζωή του, πλην όμως παρά τη μοναδικότητα του  βίου κάθε ζωντανού  οργανισμού, 

αυτός έχει πολλές πλευρές (τη μυστική, την οικεία και τη δημόσια) διαμορφούμενος 

από τον τρόπο που αλληλεπιδρά με τις διαφορετικές περιστάσεις και γεγονότα. Στην 

περίπτωση όμως της Εκκλησίας εκείνος που εν τέλει αλληλεπιδρά με τις περιστάσεις 

και τα γεγονότα είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Σωτήρ και Λόγος του Θεού, ο Υιός του 

Πατρός, ενώ εκείνος που εν τέλει επιτρέπει στις περιστάσεις και τα γεγονότα να 

συμβούν είναι ο Πατήρ.  

Ωστόσο, ο άνθρωπος, δεν είναι υποταγμένος μοιρολατρικά ή νομοτελειακά στο 

θέλημα του Πατρός, επειδή η συμμετοχή του στην ζωή της  Εκκλησίας είναι προϊόν 

ελεύθερης βούλησης, μια ελεύθερη κατάφαση στην ελεύθερη κλήση του Αγίου 

Πνεύματος. Πρωταρχική λοιπόν έννοια στην Θεωρία της εκκλησιαστικής αποστολής 

είναι η έννοια της ελευθερίας και όχι της ιεραρχία. Στην Εκκλησία η αποστολή της 

ελευθερίας είναι καθολική,  αφού στην σχέση του ιεραρχούμενων όντων μετέχει το 

Θείον. Εφόσον υποτάσσεται ο Υιός στον Πατέρα, υποτάσσονται τα πάντα στο Παν, 

και εφόσον υποτάσσονται τα πάντα στα πάντα, τα πάντα είναι ελεύθερα από τα 

πάντα. Καθολική υποταγή σημαίνει καθολική ελευθερία. Αντίθετα, η κοσμική 

ελευθερία είναι πάντοτε ζητούμενο και ουδέποτε ενεργούμενο διότι καμία κοσμική 

ελευθερία δεν μπορεί να επιβληθεί σε καμία είτε γήινη είτε ουράνια ιεραρχία. 

 

1.2.3.1. Η θεολογική διάσταση της Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας 

Ο όρος Εκκλησία είναι πολυσήμαντος. Στον χώρο της Ορθόδοξης θεολογίας 

επίσης λαμβάνει περισσότερες έννοιες. Η έννοια με το ευρύτερο σημασιολογικό 

περιεχόμενο είναι εκείνη της κοινωνίας των νοερών και λογικών όντων που υπάρχει 

από κτίσεως κόσμου, ιδρύεται ως ιστορικός θεσμός από τον Χριστό και πορεύεται ως 

σώμα Χριστού προς τα έσχατα με σκοπό την σωτηρία του ανθρώπου και την δι᾽ 

αυτής ανακαίνιση της κτίσεως. Με αυτή την έννοια, η θεολογία της αποδίδει την 

ιδιότητα της θεμελιακής δομής της όλης κτίσης, η οποία  διαπερνά και συγκροτεί 

όλον τον κόσμο, νοητό και αισθητό. Η  λέξη Κόσμος σύμφωνα με την ορθόδοξη 

θεολογία  δηλώνει την κτίση που στερείται αυτής της συνειδήσεως. Η Εκκλησία ως 

εσχατολογικός οργανισμός είναι το όλον και ο κόσμος το μέρος. Σκοπός είναι η 

συσσωμάτωση του μέρους στον όλον, η εκκλησιοποίηση του Κόσμου ώστε να σωθεί 

ο Κτίση στη Βασιλεία. Το Α και το Ω του σύμπαντος κόσμου, ο Χριστός,  είναι αρχή 
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και τέλος της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Είναι ο  Ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του 

Θεού και Σωτήρας του Κόσμου, είναι το μεθόριον μεταξύ Θεολογίας (το μυστήριο 

της Τριάδος) και Θείας Οικονομίας (το μυστήριο της σωτηρίας), μεταξύ 

εκκλησιαστικής και ουράνιας ιεραρχίας (Διονυσιος Αρεοπαγίτης).  

 

1.2.3.2. Η ιστορική διάσταση της Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας 

Η Εκκλησία ως μυστήριο της Θείας Οικονομίας υπάρχει από τη στιγμή της 

Δημιουργίας, αποκαλύπτεται στον μεταπτωτικό Κόσμο με την Ενανθρώπιση και 

συγκροτείται ως θεσμός με την Πεντηκοστή. Κατά την αυτοσυνειδησία της είναι ένας 

οργανισμός που ιδρύθηκε από τον Χριστό και Αυτόν γνωρίζει ως κεφαλή του. Από 

την Πεντηκοστή, η οποία καλείται  και γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, η Εκκλησία 

αρχίζει να οργανώνεται ως κοινότητα με ίδιον  δόγμα, λατρεία και δίκαιο. Επί 

Μεγάλου Κωνσταντίνου αναγνωρίζεται ως θεσμός από την Πολιτεία. Στο Σύμβολο 

Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως (325 και 381 μ.Χ.) δηλώνει επισήμως και θεσμικώς 

την ιστορική ταυτότητά της ως  η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, 

στην οποία μετέχουν όσοι ασπάζονται το δόγμα της  Αγίας Τριάδας, ομολογούν  “έν 

βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών” και προσδοκούν “ανάστασιν νεκρών και ζωήν του 

μέλλοντος αιώνος”.  

Το Κανονικό Δίκαιο (εσωτερικό δίκαιο της Εκκλησίας) ταυτίζει τη Μία, Αγία, 

Καθολική και Αποστολική Εκκλησία από το καθολικό (οικουμενικό και διαχρονικό) 

άθροισμα των κατά τόπον Εκκλησιών, οι οποίες ως ιστορικές οντότητες 

υποστασιοποιούνται εν τόπω και χρόνω, χωρίς να παύουν όμως να μετέχουν στην 

καθολικότητα της Εκκλησίας. Για την κατανόηση της ταυτοτικής σχέσεως της Μίας, 

Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής  Εκκλησίας και του καθολικού αθροίσματος των  

κατά τόπον Εκκλησιών, από την οποία  προκύπτει και η διάκριση μεταξύ της Μίας, 

Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και εκάστης κατά τόπον Εκκλησίας, 

βοηθά η έννοια του ζώντος και εξελισσόμενου οργανισμού. Ο Παύλος προσφέρει το 

σχήμα σώμα με κεφαλή τον Χριστό, κυρίως για να περιγράψει τη συσσωμάτωση των 

πιστών, δηλαδή το πλήρωμα της Εκκλησίας με σύνδεσμο τον Χριστό. Ο Ιωάννης ο 

Δαμασκηνός  προσφέρει το σχήμα της Αμπέλου, κυρίως για να περιγράψει τη 

συνάρμοση των κατά τόπον Εκκλησιών με την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική 

Εκκλησία. Η Άμπελος είναι η καθόλου Εκκλησία και οι κατά τόπον Εκκλησίες οι 

κλάδοι που αναπτύσσονται από την κοινή ρίζα. Εφόσον ο κλάδος παραμένει 
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οργανικά συνδεδεμένος με την ρίζα ανήκει στην Άμπελο και είναι υποστάτης της 

Αμπέλου. Σε κάθε κατά τόπον Εκκλησία εντοπίζεται ο Όλος Χριστός.  

 

1.2.3.3. Η κανονική διάσταση της Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας 

Επειδή σε κάθε τοπική Εκκλησία υπάρχει ο Όλος Χριστός, η νομοθετική βούληση 

της καθόλου Εκκλησίας ενδέχεται να εκφράζεται αρχικώς σε μια από τις κατά τόπον 

Εκκλησίες, και προοδευτικά να αποκτά οικουμενικό κύρος, υιοθετούμενη από το 

πλήρωμα της Εκκλησίας. Εφόσον ο Νομοθέτης Χριστός πηδαλιουχεί την Εκκλησία, 

το καθολικό κύρος ενός κανόνα δικαίου υφίσταται ή δεν υφίσταται πριν καν 

συλληφθεί στη διάνοια του ιστορικού εκκλησιαστικού Νομοθέτη, η καθολικότητα 

όμως της ισχύος του μπορεί να περιμένει ακόμη και αιώνες μετά τη θέσπισή του, 

διότι εξαρτάται από τη βούληση του πληρώματος της Εκκλησίας.  Έτσι, μια 

επισκοπική εντολή ή απαγόρευση ενδέχεται σε σύντομο διάστημα να αναγνωρισθεί 

από το πλήρωμα της Εκκλησίας ως  κανόνας δικαίου καθολικής ισχύος στο σώμα της 

Εκκλησίας, ενώ μία Σύνοδος  ενδέχεται να μην καταφέρει εν τέλει να χαρακτηριστεί 

Οικουμενική, ακόμη και αν μετέχουν σε αυτή ανεξαιρέτως όλες οι κατά τόπον 

Εκκλησίες. Η καθολικότητα της ισχύος  των κανόνων δικαίου  είτε αυτοί προέρχονται 

από το πλέον διευρυμένο και αντιπροσωπευτικό νομοθετικό σώμα της Εκκλησίας, 

είτε από έναν και μόνο επίσκοπο  κρίνεται από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Η 

βούληση του πληρώματος  της Εκκλησίας αναπληροί την απουσία μιας κατά τόπον 

Εκκλησίας και της ψήφου της σε μια Σύνοδο κατά τον χρόνο των εργασιών της, όπως 

συμβαίνει στην περίπτωση της Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως του 381, η οποία 

συγκλήθηκε ως τοπική, αλλά εν τέλει αναγνωρίστηκε ως η Β´ Οικουμενική.  Ο 

επίσκοπος ηγείται του ποιμνίου του εν μέσω αυτού εις τόπον Χριστού και η Σύνοδος 

των επισκόπων είναι η εκπλήρωση της υποσχέσεως του Χριστού ότι οὗ γάρ εἰσί δύο ἢ 

τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ ἐιμι ἐν μέσῳ αὐτῶν (Ματθ. 18:20).   

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στην ορθόδοξη κανονική Παράδοση η 

Εκκλησιαστική Ιεραρχία στην ιστορική της διάσταση είναι κυκλική (ομήγυρις)  και 

όχι πυραμιδική. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην εκκλησιαστική ιεραρχία δεν υπάρχει 

κλιμάκωση. Απλώς η διαβάθμιση στην κλιμάκωση είναι οριζόντια διότι στην 

Ορθοδοξία δεν νοείται η διάκριση μεταξύ μερικότητας και καθολικότητας, διότι η 

Εκκλησία είναι μια κοινωνία που λειτουργεί ως ευχαριστιακή κοινότητα και ένας 

οργανισμός που λειτουργεί ως ευχαριστιακό σώμα. Το ποίμνιο μιας τοπικής 

Εκκλησίας, λαμβάνει τη θέση του στο ναό σε σχέση με το Θυσιαστήριο, όπου 



Οργάνωση και Διοίκηση Εκκλησιαστικών Οργανισμών 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών    

15 

τελείται το Ευχαριστιακό Μυστήριο, και όταν το τελεί, αυτό τελείται στο καθολικό 

σώμα της Εκκλησίας. Η Θεία Λειτουργία, η οποία λειτουργεί τον Χριστό εν μέσω της 

Εκκλησίας Του, είναι μια ζωντανή παράσταση της ίδιας της  Εκκλησίας ενώπιον του 

Χριστού, της οποίας η εικόνα αποτελεί το πρότυπο κάθε θεσμικής της μορφής. Οι 

Ιεροί Κανόνες έχουν κατοχυρώσει θεσμικά την κατά τόπον Εκκλησία, ως μια 

εντοπισμένη σε συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια ιεραρχική ομήγυρη με 

πρωτοβάθμιο κέντρο τον επίσκοπο. Κλήρος και λαός (συμπεριλαμβανομένων και των 

μοναχικών ταγμάτων)  συνάγονται γύρω από  τον επίσκοπο, οι επίσκοποι μιας 

επαρχίας γύρω από τον Μητροπολίτη ή Αρχιεπίσκοπο (ανάλογα με το σύστημα 

διοίκησης που ακολουθείται), οι Μητροπολίτες γύρω από τον Προκαθήμενο μιας 

Αυτοκέφαλης Εκκλησίας ή ενός Πατριαρχείου και οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών 

γύρω από τον Προκαθήμενο της έδρας της Συνόδου που συγκροτούν. Η θεσμική 

εικόνα των  κατά τόπον Εκκλησιών ως  θρησκευτικών κοινοτήτων που λειτουργούν 

όλες τις ιεραρχικές διαβαθμίσεις τους  υπό το σχήμα της ομήγυρης με πρωτοβάθμιο 

κέντρο τον επίσκοπο δεν θα πρέπει να συγχέεται με το διαλεκτικό σχήμα που 

διακρίνει μεταξύ  κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης που προβλέπουν οι 

σύγχρονες Καταστατικές Νομοθεσίες των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Παρόλο που δεν 

πρόκειται για το ίδιο πράγμα, καθώς η κεντρική και περιφερειακή διοίκηση στις 

σύγχρονες εκκλησιαστικές νομοθεσίες ανταποκρίνεται σε ένα μόνιμο και λεπτομερώς 

διαγεγραμμένο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, 

οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι οι Καταστατικές Νομοθεσίες των Ορθοδόξων 

Εκκλησιών τείνουν να μην απομακρύνονται από το πρότυπο της ιεραρχικής 

ομηγύρεως της  κανονικής Παράδοσης. Πάντως, η σύλληψη της ιδέας μιας κεντρικής 

διοίκησης συνεπάγεται αυτομάτως και την υποστασιοποίηση της περιφερειακής 

διοίκησης ως αντιδιαστελλόμενης έννοιας. 

Συνεπώς, παρόλο που τα περισσότερα εγχειρίδια εκκλησιαστικού δικαίου για 

λόγους συστηματικής μετάδοσης της γνώσης προτάσσουν στα κεφάλαια τους την 

οργάνωση της κεντρική διοίκησης μιας Εκκλησίας δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι 

η κεντρική  εκκλησιαστική διοίκηση οφείλει την υπόσταση του οργανισμού της σε 

ένα δίκαιο το οποίο παράγεται από τις ψήφους των επισκόπων, με άλλα λόγια από τη 

σύμπτωση βουλήσεων αυτοδιάθεσης των φυσικών φορέων της πρωτοβάθμιας 

ιεραρχικής ομήγυρης για τη δημιουργία ενός δευτεροβάθμιου οργανικού 

αθροίσματος. Στις κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες, είτε Πατριαρχεία, είτε 

Αυτοκέφαλες Εκκλησίες υπάρχει οργάνωση κεντρικής διοίκησης. Σε όλους τους 
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Καταστατικούς Χάρτες των Εκκλησιών υπάρχει ιεραρχία και μάλιστα  έχει 

επικρατήσει ως δηλωτικός όρος του Ανώτατου Οργάνου κάθε Εκκλησίας ο όρος 

“Ιεραρχία”. Εκτός από την Κεντρική Διοίκηση υπάρχει και η Περιφερειακή Διοίκηση 

των επιμέρους Μητροπόλεων, Αρχιεπισκοπών ή Επισκοπών. Σε κάθε περίπτωση οι 

Καταστατικές Νομοθεσίες των κατά τόπον Εκκλησιών παραμένουν σταθερά 

προσηλωμένες στην κανονική αρχή της εδαφικότητας όσον αφορά τα δικαιοδοτικά 

τους δίκαια και στο κανονικό αίτημα της εναρμόνισης των κανόνων διοίκησης, 

διαχείρισης και εκπροσώπησης με το δίκαιο των Ιερών Κανόνων και της λοιπής 

κανονικής Παράδοσης.  

 

1.2.4. Συστήματα Σχέσεων Εκκλησίας Πολιτείας και βιωσιμότητα 

εκκλησιαστικών οργανισμών 

Οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας γνωρίζουν διακυμάνσεις και μεταβολές ανά 

τόπο και χρόνο και ποικίλλουν ανάλογα με τις Κρατικές δικαιοταξίες, εντός των 

οποίων αναπτύσσουν την κανονική δράση τους οι Εκκλησίες, είτε αυτές έχουν την 

έδρα τους εντός της επικράτειάς τους, είτε όχι. Οι παράγοντες της μεταβλητότητας 

και πολυμορφίας των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας ταξινομούνται ως εξής:  

 Οι διαφορετικές ιστορικές συνθήκες και συγκυρίες που διαμορφώνουν, 

εξελίσσουν, ανατρέπουν και καταργούν θεσμικά κεφάλαια των σχέσεων Εκκλησίας 

και Πολιτεία 

 Τα διαφορετικά εθνοτικά σχήματα που προηγούνται ιστορικά της κρατικής 

οντότητας και οι διαφορετικές εθνικές παραδόσεις τις οποίες τα Κράτη αναγνωρίζουν 

και προστατεύουν 

 Ο βαθμός της ιστορικής και οργανικής σύνδεσης της Εκκλησίας με την 

διαμόρφωση και διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των πολιτών ενός Κράτους     

 Το διαφορετικό εύρος της κοινής εμβέλειας της πολιτειακής και 

εκκλησιαστικής εξουσίας  

 Η μεταβλητότητα των κυβερνητικών σχημάτων που υπηρετούν την 

επικρατούσα κρατικής ιδεολογία  και η μεταβλητότητα αυτής καθαυτής της κρατικής 

ιδεολογίας 

 Η μεταβλητότητα και ποικιλία του ήπιου εσωτερικού δικαίου εκάστης εκ των 

Εκκλησιών Η μεταβλητότητα και ποικιλία των ερμηνευτικών προσεγγίσεων, από τον 

εκάστοτε και έκαστο  εκκλησιαστικό Νομοθέτη, του καθολικού κύρους αυστηρού 
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εκκλησιαστικού δικαίου, το οποίο είναι κοινό σε όλες τις Εκκλησίες (διατάξεις Ιερών 

Κανόνων και της λοιπής Ιεράς και Κανονικής Παράδοσης). 

 

1.2.4.1. Απαρίθμηση των Συστημάτων Σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας 

 Συστήματα Υπαλληλίας (Ιεροκρατία ή Παποκαισαρισμός, όπου ο ανώτατος 

άρχοντας του Κράτους είναι θρησκευτικός αρχηγός και Πολιτειοκρατία, όπου ο 

ανώτατος άρχοντας του Κράτους και ενίοτε και της Εκκλησίας είναι ο πολιτικός 

ηγέτης) 

 Συστήματα Παραλληλίας (Ομοταξία, Πλήρης Χωρισμός, Συναλληλία) 

 Το σύστημα της Νόμω Κρατούσης Πολιτείας 

 

1.2.4.2. Η Πολιτειοκρατία 

Διακρίνεται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες: 

 Καισαροπαπισμός: Ο Ανώτατος Άρχοντας είναι ο πολιτικός, ο οποίος μεριμνά 

όχι μόνον για τα βιοτικά ζητήματα αλλά και για την σωτηρία της ψυχής των πολιτών. 

Ο Ανώτατος πολιτικός άρχοντας είναι η κεφαλή και της Πολιτείας και της Εκκλησίας 

(Ιστορικά Παραδείγματα: Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία)  

 Κρατικισμός: Η Εκκλησία διοικείται από κρατικούς υπαλλήλους. Η Πολιτεία 

νομοθετεί τους εκκλησιαστικούς Νόμους. Τα μέλη της Εκκλησίας εξαναγκάζονται 

στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από την Πολιτεία.(Ιστορικά Παραδείγματα: 

Προτεσταντικά Κράτη) 

 Απολυταρχία των Καθολικών Κρατών: Η Πολιτεία ρυθμίζει όχι μόνον τον 

εκκλησιαστικό νόμο και το πλαίσιο της εκκλησιαστικής διακυβέρνησης, αλλά 

οποιοδήποτε ζήτημα του εκκλησιαστικού βίου (Ιστορικά Παραδείγματα: Αυστρία, 

Βαυαρία, Παλαιά Γαλλία).  

Στα συστήματα αυτά οι εκκλησιαστικοί οργανισμοί αντιμετωπίζονται ως κτήματα 

του Κράτους χωρίς ιδία βούληση. Η οργάνωση και λειτουργία τους είναι κυρίως 

γραφειοκρατική ώστε να υπηρετεί την κρατική γραφειοκρατία και τους στόχους που 

θέτει η Πολιτεία.  

 

1.2.4.3. Συστήματα Παραλληλίας 
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 Σύστημα Ομοταξίας: Εκκλησία και Πολιτεία είναι ανεξάρτητα και 

συνεργάζονται ισότιμια κατόπιν συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ τους. Ιστορικό 

Παράδειγμα: Τα Κονκορδάτα του Βατικανού με τα Κράτη 

 Σύστημα Πλήρους Χωρισμού: Η Εκκλησία αντιμετωπίζεται ως ιδιωτικός 

Οργανισμός Ιστορικά Παραδείγματα: Ευμενής ουδετερότητα  (ΗΠΑ) - Αδιαφορία 

Κράτους προς την Εκκλησία (Γαλλία) - επιθετικότητα (Σοβιετική Ένωση)  

 Σύστημα Συναλληλίας: Η Εκκλησία και η Πολιτεία είναι ισότιμες και 

ανεξάρτητες, η καθεμία νομοθετεί ανεξάρτητα και έχει το δικό της σύστημα 

δικαιοσύνης. Αναπτύσσουν σχέση συνεργασίας και συνεννοήσεως.Ιστορικό 

Παράδειγμα: Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Βασίζεται στην ευαγγελική επιταγή 

“Απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ”. Η  Νεαρά 4 του 

Ιουστινιανού ορίζει ότι ο Θεός είναι η αιτία της Ιερωσύνης και της βασιλείας. Η 

συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας δεν έχει ως πηγή τη μεταξύ τους συμβατική 

συμφωνία, αλλά εδράζεται στην κοινή τους θεία αρχή. Η Πολιτεία σέβεται τους 

Ιερούς Κανόνες και νομοθετεί σύμφωνα με αυτούς. Υπερισχύουν οι Ιεροί Κανόνες  

των νόμων, αν υπάρξει σύγκρουση.  Και οι εξουσίες  ενδιαφέρονται τόσο για τα 

υλικά όσο και για τα πνευματικά ζητήματα χωρίς να συγχέονται όι ρόλοι τους.  

 

1.2.4.4. Συστήματα Παραλληλίας 

Στην Ελλάδα επικρατεί το σύστημα της Νόμω κρατούσης Πολιτείας, όσον αφορά 

τις σχέσεις του Κράτους με την Εκκλησία. Το Κράτος και η Εκκλησία είναι μεν 

ανεξάρτητοι οργανισμοί αλλά το Κράτος  

 ανακηρύσσει με Νόμο την επικρατούσα θρησκεία  

 προστατεύει την Εκκλησία  

 εποπτεύει την Εκκλησία.  

Η εποπτεία εξισορροπείται από την παροχή προνομίων. Ούτε τα προνόμια, ούτε η 

εποπτεία θα πρέπει να θίγει την αρχή της ισότητας, της ισονομίας και της 

ουδετερότητας απέναντι στις θρησκείες. Στην ελληνική έννομη τάξη ισχύει το 

σύστημα της Νόμω κρατούσης Πολιτείας, το οποίο κατατάσσεται από τους 

περισσότερους νομικούς στα πολιτειοκρατικά συστήματα.   

Η υιοθέτηση του συστήματος στην Ελλάδα αποδίδεται στον στενό δεσμό 

Εκκλησίας – Έθνους και στην εθναρχική της αποστολή.  
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Η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία στην Ελλάδα έχει ανακηρυχθεί με 

συνταγματική διάταξη ως επικρατούσα θρησκεία. Τα δόγματα και η κανονική της 

Παράδοση είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, παράλληλα με τη θρησκευτική 

ελευθερία που απολαμβάνουν ισότιμα με τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες η 

Εκκλησία της Ελλάδος και οι λοιπές Ορθόδοξες Εκκλησίες και κοινότητες που έχουν 

την έδρα τους στην  Ελληνική Επικράτεια  (Εκκλησία της Κρήτης, Εκκλησία 

Δωδεκανήσων, Κοινότητα Αγίου Όρους).  

 

1.2.5. Η έννοια του Εκκλησιαστικού Οργανισμού στο πλαίσιο της παρούσας 

Εκπαίδευσης – Νομική και ουσιαστική υπόσταση ενός εκκλησιαστικού 

οργανισμού 

 

Ορισμός Εκκλησιαστικών Οργανισμών εν ευρεία εννοία: Εκκλησιαστικός 

Οργανισμός με την ευρεία έννοια είναι κάθε οργανισμός που ανήκει, υπάγεται ή 

υπηρετεί  το έργο, τους σκοπούς και την αποστολή μιας χριστιανικής Εκκλησίας (του 

πληρώματος των Ορθοδόξων ή και ετεροδόξων), και για όσο διάστημα αυτή  η 

οργανική σύνδεση διαρκεί. 

 

Ορισμός Εκκλησιαστικών Οργανισμών εν στενή εννοία (του πληρώματος των 

Ορθοδόξων). Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί εν στενή εννοία είναι οι κατά τόπον 

Ορθόδοξες Εκκλησίες και  όσοι οργανισμοί είναι οργανικά και ιεραρχικά  

συνδεδεμένοι με αυτές σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο της Εκκλησίας.  

 

1.2.5.1. Η βούληση του εκκλησιαστικού οργανισμού και η εκκλησιαστική 

συνείδηση 

Το καίριο στοιχείο ενός εκκλησιαστικού οργανισμού σε στενή έννοια είναι η ιδία 

βούλησή του να ανήκει σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία, να επιτελεί το έργο της  και να 

υπηρετεί την αποστολή της. Παρόλο που ένας εκκλησιαστικός οργανισμός δύναται 

να έχει ιδρυματική και όχι σωματειακή μορφή, η σύσταση, συγκρότηση και 

λειτουργία του ως οργανισμού εξαρτάται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα και όχι 

από τη συγκέντρωση κεφαλαίου ή περιουσίας. Συνεπώς, είναι νοητή η νομική 

υπόσταση ενός εκκλησιαστικού νομικού προσώπου ιδρυματικής μορφής εν τη 

απουσία φυσικών προσώπων (ερημωθέν Ησυχαστήριο που ιδρύθηκε ως Ίδρυμα του 

ΑΚ), η υπόσταση του όμως ως εκκλησιαστικού οργανισμού δεν υφίσταται χωρίς την 
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έννοια της ανθρώπινης ενώσεως, συνάξεως, συσσωματώσεως και κοινωνίας. Τούτο 

διότι, κατά την ορθόδοξη εκκλησιολογία, δεν νοείται εκκλησιαστικός οργανισμός 

χωρίς εκκλησιαστική συνείδηση και από τα ενδοκοσμικά όντα εκκλησιαστική 

συνείδηση μπορούν να έχουν μόνον έλλογα όντα, αφού μόνο τα έλλογα όντα 

μετέχουν της εκκλησιαστικής συνείδησης.  

 

1.2.5.2 Κανονική και ουσιαστική υπόσταση ενός εκκλησιαστικού οργανισμού 

σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο της Εκκλησίας 

 

Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού δεν έχει υποστατική αυτοτέλεια. Η  βούληση του 

οργανισμού της είναι η βούληση του Χριστού και μόνον αυτή η βούληση 

διαμορφώνει την εκκλησιαστική συνείδηση. Αν η βούληση ενός εκκλησιαστικού 

οργανισμού παύσει να αποτελεί βούληση του Χριστού, παύσει δηλαδή να μετέχει της 

εκκλησιαστικής συνείδησης, αυτομάτως και ο οργανισμός παύει να είναι  

εκκλησιαστικός ως προς την ουσία του, ακόμη και αν διατηρεί την εκκλησιαστική 

ονοματική ταυτότητα. Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρξει σύμφωνα με το εσωτερικό 

δίκαιο της Εκκλησίας (Κανονικό Δίκαιο) διάκριση μεταξύ κανονικής και ουσιαστικής 

υποστάσεως ενός εκκλησιαστικού οργανισμού. 

 

1.2.5.3 Νόμιμη και ουσιαστική υπόσταση ενός εκκλησιαστικού οργανισμού 

σύμφωνα με το κοσμικό δίκαιο 

Είναι δυνατόν ένας εκκλησιαστικός οργανισμός - είτε κατ᾽ ουσίαν  είτε κατ᾽ όνομα 

εκκλησιαστικός-να μην αναγνωρίζεται από το κοσμικό δίκαιο ως υποστατή, 

αυθύπαρκτη ή νόμιμη νομική οντότητα. O Νόμος προβλέπει ρυθμιστικούς  κανόνες 

που εφαρμόζονται στους κοινωνικά υπαρκτούς οργανισμούς όταν αυτοί  στερούνται 

νομικής προσωπικότητας ή νομικής αυθυπαρξίας, ή νόμιμης υπόστασης. Έτσι, όταν 

ένας κοινωνικά υπαρκτός εκκλησιαστικός οργανισμός στερείται τα παραπάνω, αυτό 

δεν σημαίνει ότι για το κοσμικό δίκαιο στερείται ουσιαστικής υπόστασης. Τουναντίον 

μάλιστα, όχι μόνο αναγνωρίζεται ως οντότητα και μάλιστα, όχι ως οποιαδήποτε 

οντότητα, αλλά ως εκκλησιαστική.  

Είναι επίσης δυνατόν ένας εκκλησιαστικός για το κοσμικό δίκαιο οργανισμός να 

έχει νόμιμη υπόσταση, ενώ για το εσωτερικό δίκαιο της Εκκλησία να μην έχει 

κανονική υπόσταση. Συνεπώς, στο κοσμικό δίκαιο είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ 

νόμιμης και ουσιαστικής υπόστασης ενός εκκλησιαστικού οργανισμού. Το 
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νομοθετικό πλέγμα των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας καθορίζει σε κάθε 

περίπτωση αν το κοσμικό δίκαιο θα εξακολουθήσει να αναγνωρίζει τον 

εκκλησιαστικό χαρακτήρα ενός οργανισμού, όταν αυτός ο χαρακτήρας, κατά το 

εσωτερικό δίκαιο της Εκκλησίας έχει απωλεσθεί. Η απάντηση ποικίλλει όχι μόνο 

μεταξύ διαφορετικών κρατικών δικαιοταξιών, αλλά και στο πλαίσιο μιας και μόνης 

κοσμικής έννομης τάξης.  

Για παράδειγμα, όπου απαιτείται η έκδοση Π.Δ. για τη σύσταση ενός 

εκκλησιαστικού οργανισμού (Μητρόπολη, Ενορία, Ιερά Μονή) ο εκκλησιαστικός 

χαρακτήρας παραμένει, διότι οι νομικές αυτές οντότητες συνιστούν τα οργανικά 

κύτταρα της Εκκλησίας της Ελλάδος και άρα ο εκκλησιαστικός τους χαρακτήρας δεν 

είναι δυνατόν να απωλεσθεί λόγω της ένταξής τους στην ιεραρχική οργάνωση της. 

Ένα όμως εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 1 

του Ν. 590/1977 που υπηρετεί το έργο μιας Μητροπόλεως, εφόσον αντικανονικώς 

και παρανόμως απωλέσει την εξάρτησή του από την Μητρόπολη, εκφεύγοντας του 

σκοπού του, δεν αντιμετωπίζεται, κατά τη γνώμη μου, από την κοσμική έννομη τάξη 

ως εκκλησιαστικός οργανισμός εν στενή εννοία.  

Η διαφορετική αντιμετώπιση των εκκλησιαστικών  ΝΠΔΔ από τα εκκλησιαστικά 

ΝΠΙΔ οφείλεται στο ότι  ο έλληνας Νομοθέτης θέλησε να σεβαστεί τους 

συνταγματικά κατοχυρωμένους Ιερούς Κανόνες και νομοθέτησε αναλόγως ώστε να 

τηρούνται οι ορθόδοξες ιεροκανονικές αρχές της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, η οποία 

διακρίνει μεταξύ των οντοτήτων που είναι Εκκλησία και των οντοτήτων που 

υπηρετούν την Εκκλησία.  

Το γεγονός ότι ο έλληνας Νομοθέτης συμπεριέλαβε ορισμένα Ιδρύματα που 

υπηρετούν την Εκκλησία στην κατηγορία των ΝΠΔΔ (Διορθόδοξο Κέντρο, 

Αποστολική Διακονία) ή άλλα που είναι Εκκλησία στην κατηγορία των ΝΠΙΔ 

(Ησυχαστήρια) δεν αναιρεί το σκεπτικό του Νομοθέτη, όπως κάθε κανόνας 

εξαιρετικού δικαίου δεν μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα για αναίρεση του 

δικαιολογητικού λόγου της κύριας και γενικής ρύθμισης.  

 

1.2.6.  Ο Οργανισμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και οι υπαγόμενοι σε αυτόν  

 

1.2.6.1. Κεντρική Οργάνωση,  Περιφερειακή Οργάνωση και  όργανα 

διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εκκλησία της Ελλάδος λειτουργεί και 

οργανώνεται υπό το ήπιο πολιτειοκρατικό σύστημα της Νόμω κρατούσης Πολιτείας 
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ως Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας άρρηκτα 

συνδεδεμένη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίας. 

Ως προς τις νομικές της σχέσεις είναι Ν.Π.Δ.Δ. Το Νομικό Πρόσωπο της Εκκλησίας 

της Ελλάδος ασκεί την Κεντρική Διοίκηση αυτής και ακολουθεί το Συνοδικό 

Σύστημα διακυβέρνησης σε πλήρη εναρμόνιση με την κανονική Παράδοση.   

Ως ΝΠΔΔ απολαμβάνει ισχυρών προνομίων, αλλά παράλληλα σε σύγκριση με τις 

ετερόδοξες και τις μη χριστιανικές θρησκευτικές κοινότητες η Εκκλησία της Ελλάδος 

υφίσταται σε μεγαλύτερο βαθμό κρατική εποπτεία. Οι θεσμοί οργάνωσης και 

λειτουργίας της Εκκλησίας της Ελλάδος έχουν θεσπιστεί με νόμους του Κράτους. Το 

βασικό νομοθέτημα που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της Εκκλησίας της 

Ελλάδος είναι ο Ν. 590/1977.  

O Νόμος παρέχει νομοθετική εξουσιοδότηση στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της 

Ελλάδος, το ανώτατο όργανο Κεντρικής Διοίκησης τη δυνατότητα να εκδίδει 

Κανονιστικές Πράξεις (Κανονισμούς) ώστε να λειτουργεί το Αυτοδιοίκητο της. 

Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου είναι ο 

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Όταν ενεργεί ως Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου προσφωνείται 

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.  

Η Εκκλησία της Ελλάδος για ορισμένες πράξεις της εποπτεύεται αυστηρά από το 

Κράτος (π.χ. στη διάθεση και διαχείριση κονδυλίων από δημόσιες επενδύσεις), ενώ 

για κάποιες άλλες διοικητικές πράξεις που την αφορούν απαιτείται η έκδοση 

Προεδρικού Διατάγματος (ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση Ενορία ή Μητροπόλεως, 

ίδρυση κατάργηση Ιεράς Μονής). Σε γενικές γραμμές ο βαθμός εποπτείας από το 

Κράτος διαφοροποιείται από τα λοιπά ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα, λόγω του 

θρησκευτικού της χαρακτήρα και του ιδιόμορφου   αυτοδιοίκητου που απολαμβάνει.   

 

1.2.6.2. Ιερές Μητροπόλεις και το Μητροπολιτικό Συμβούλιο 

Η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελείται από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις 

Μητροπόλεις που απαριθμούνται στο άρθρο 11 του Κ.Χ. στη σημερινή του μορφή. Η 

εδαφική περιεφέρεια, η ονομασία και οι έδρες των Μητροπόλεων καθορίζονται με 

αποφάσεις της Ι.Σ.Ι.  που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε 

Νομός θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικώς στην περιφέρεια του τουλάχιστον 

μία Μητρόπολη, διαφορετικά συνιστάται με βάση τον Ν. 590/77 Μητρόπολη που θα 

έχει ως εδαφική περιφέρεια  την περιφέρεια του Νομού και έδρα την πρωτεύουσά 

του. Έχουν ιδρυθεί κατ´ άκραν οικονομία και προσωποπαγείς Μητροπόλεις. Όργανα 
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Διοίκησης των Μητροπόλεων είναι ο Μητροπολίτης και το Μητροπολιτικό 

Συμβούλιο. Ο Μητροπολίτης φέρει επισκοπικό βαθμό. Φέρει τον ψιλό τίτλο του 

Μητροπολίτη διότι δεν έχει υπ᾽ αυτόν επισκόπους, όπως απαιτεί το αρχαίο 

Μητροπολιτικό Σύστημα Διοίκησης.  

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο είναι εξαμελές όργανο εκ των οποίων ένας 

δικαστικός λειτουργός και ένας δημόσιος Ταμίας ή Δημόσιος Υπάλληλος. 

Συμμετέχουν σε αυτό και δύο εφημέριοι και ένας εκκλησιαστικός σύμβουλος, που 

ορίζονται κατόπιν κληρώσεως. Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου είναι ο 

Μητροπολίτης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος ορίζει τον Γραμματέα του 

Συμβουλίου.  

Σε αντίθεση με την Κεντρική Διοίκηση της Εκκλησία, στο Μητροπολιτικό 

Συμβούλιο η κρατική εποπτεία διεισδύει στο πεδίο της λήψης των αποφάσεων δια της 

exofficio συμμετοχής του δικαστικού λειτουργού και του δημόσιου Ταμία ή 

υπαλλήλου. Οι αποφάσεις του Μητροπολίτη ή του Μητροπολιτικού Συμβουλίου 

εποπτεύονται ιεραρχικά από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ άλλες 

δεν είναι οριστικές αλλά υποβάλλονται ως Προτάσεις  προς έγκριση στην Ιερά 

Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

 

1.2.6.3. Η Ενορία και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 

 Η Ενορία συνιστά τη βασική μονάδα οργανώσεως του εκκλησιαστικού βίου και 

αποτελεί ΝΠΔΔ, εποπτευόμενο ιεραρχικά από τον οικείο Μητροπολίτη και το 

Μητροπολιτικό Συμβούλιο.  Διοικείται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου 

προεδρεύει ο εφημέριος του Ιερού Ναού και αν υπάρχουν περισσότεροι, εκείνος που 

θα ορίσει ο Μητροπολίτης αναλόγως προσόντων. Μέλη του Εκκλησιαστικού 

Συμβουλίου ορίζονται από τον κατάλογο των ενοριτών και αριθμούν σε τέσσερα. Τα 

ορίζει το Μητροπολιτικό Συμβούλιο και η θητεία τους είναι τριετής. Είναι δυνατόν, 

εκτός από τον Ενοριακό Ναό, η Ενορία να διαθέτει και παρεκκλήσια χωρίς 

αυθύπαρκτη νομική προσωπικότητα.  

 

1.2.6.4.  Οι Ιερές Μονές και τα Ησυχαστήρια 

Οι Ιερές Μονές είναι θρησκευτικά καθιδρύματα για την άσκηση του κοινοβιακού 

μοναχικού βίου σύμφωνα με τις παραδόσεις και του Ιερούς Κανόνες  που διέπουν της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σκοπός τους είναι αφενός η  εγκαταβίωση σε αυτές ανδρώων 

ή γυναικείων μοναστικών αδελφοτήτων και αφετέρου η άσκηση δημόσιας λατρείας. 
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Είναι μόνο κοινόβιες, και εποπτεύονται ιεραρχικά είτε από τον οικείο Μητροπολίτη, 

είτε από την Ιερά Σύνοδο της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας στην οποία ανήκουν, είτε 

αποτελούν Σταυροπήγια του Οικουμενικού Θρόνου.  

Στις περισσότερες χώρες οι Ιερές Μονές λειτουργούν υπό τους νόμους του 

Κράτους ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού χαρακτήρα. Στην Ελλάδα λειτουργούν ως επί 

το πλείστον ως ΝΠΔΔ, αλλά αναγνωρίζεται και ο θεσμός των Ησυχαστηρίων, 

Μοναστηριών δηλαδή που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ, τα οποία όμως δεν διαφέρουν σε 

σχέση με τις Ιερές Μονές, σε σχέση με το εσωτερικό (Κανονικό) δίκαιο της 

Εκκλησίας, αλλά μόνο ως προς την νομική τους μεταχείριση από την κοσμική 

δικαιοσύνη.  Δεν θα πρέπει να συγχέεται η έννοια του  αυτοδιοίκητου των Ιερών 

Μονών, η οποία αφορά την νομική αυθυπαρξία  και αυτοτέλεια τους, διότι έχουν δική 

τους νομική  προσωπικότητα και ικανότητα δικαίου με την έννοια της 

εκκλησιαστικής χειραφέτηση τους, δηλαδή την απουσία οιασδήποτε πνευματικής, 

κανονικής, πειθαρχικής οικονομικής εποπτείας από προϊσταμένη εκκλησιαστική 

αρχή. Ουδεμία Ιερά Μονή, ακόμη και τα Σταυροπήγια δεν είναι απολύτως 

χειραφετημένη από οποιαδήποτε εκκλησιαστική αρχή. Εφόσον αποτελεί τόπο 

λατρείας, και μάλιστα δημόσιας, διότι λειτουργούν νομίμως  και κανονικώς 

εγκαινιασμένο θυσιαστήριο, και εφόσον η αδελφότητα υπόκειται στους Ιερούς 

Κανόνες και τις ιερές παραδόσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η ζωή και η δράση της 

τελεί υπό την πρωτοβάθμια πνευματική εποπτεία Αρχιερέως.  

 

1.2.6.5. Τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και τα Ιδρύματα του άρθρου 1 

παρ. 4 του Κ.Χ που δεν είναι τόποι άσκησης δημόσιας λατρείας 

Τα εκκλησιαστικά Ιδρύματα διακρίνονται σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και εκείνα που 

ονομάζονται καταχρηστικώς ιδρύματα, διότι δεν έχουν δική τους νομική 

προσωπικότητα, αλλά λειτουργούν ως Υπηρεσίες, Ενοριών, Μητροπόλεων ή της 

Εκκλησίας της Ελλάδος (της Κεντρικής Διοίκησης) με οιονεί διαχειριστική 

αυτοτέλεια. Εκκλησιαστικά Ιδρύματα με νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου 

είναι το Διορθόδοξο Κέντρο και η Αποστολική Διακονία. Εκκλησιαστικά Ιδρύματα 

με νομική προσωπικότητα Ιδιωτικού Δικαίου είναι το Εκκλησιαστικό 

Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  τα  εκκλησιαστικά 

ιδρύματα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής των Μητροπόλεων με νομική προσωπικότητα που 

επικουρούν στο έργο τους, τα Ιερά Προσκυνήματα και τα Εκκλησιαστικά Μουσεία. 
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Διέπονται από Κανονισμούς που ψηφίζονται από την Δ.Ι.Σ. και όσον αφορά τα 

Προσκυνήματα και τα Εκκλησιαστικά Μουσεία εγκρίνονται από την Ι.Σ.Ι. 

 

1.2.6.6.  Η Εποπτεία του Κράτους 

Η Εκκλησία της Ελλάδος λειτουργεί ως ΝΠΔΔ ως προς τις νομικές της σχέσεις 

(Αρθρο 3 του Συντάγματος). Οι Ενορίες, οι Μητροπόλεις και οι Ιερές Μονές και εν 

γένει τα εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνιστώνται με 

νομοθετική διάταξη πολιτειακής προέλευσης. Υπό εκ του νόμου προβλεπόμενες 

προϋποθέσεις και με νόμιμη διαδικασία είναι δυνατόν να συγχωνευτούν,  να 

κατατμηθούν ή να καταργηθούν. Ως ΝΠΔΔ εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. Τα έργα που χρηματοδοντούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς 

πόρους υπόκεινται στον δημοσιονομικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όσον 

αφορά τα ίδια κεφάλαια και πόρους των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων και τη 

διαχείριση της περιουσίας τους, ως αυτοδιοίκητα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

χαρακτήρα οργανώνουν τον προληπτικό και κατασταλτικό οικονομικό έλεγχο στο 

πλαίσιο της εκκλησιαστικής ιεραρχίας με πρωτοβάθμιο κέντρο τον οικείο 

Μητροπολίτη.  

 

1.2.6.7.  Εκκλησιαστικά Οργανογράμματα 

Στους Κανονισμούς των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, οι οποίοι 

δημοσιεύονται στο περιοδικό Εκκλησία και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

διαγράφονται τα οργανογράμματά τους. Το βασικό στοιχείο του οργανογράμματος 

είναι ένα συλλογικό όργανο διοίκησης με Πρόεδρο τον οικείο Μητροπολίτη, εκτός αν 

πρόκειται για Ενορία, όπου Πρόεδρος είναι ο προϊστάμενος εφημέριος του Ενοριακού 

Ναού, ή Ιερά Μονή, όπου πρόεδρος είναι ο Ηγούμενος.  Το Ηγουμενοσυμβούλιο 

εκλέγεται από την Αδελφότητα, ενώ το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο μιας ενορίας από 

το Μητροπολιτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Μητροπολίτη.  

Στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα που δεν υπηρετούν άμεσα λατρευτικό σκοπό, 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνήθως διορίζει ο Πρόεδρος (Μητροπολίτης)  

ενώ δεν αποκλείεται να συμμετέχει ως Αναπληρωτής του exofficio Πρωτοσύγκελος 

της Ιεράς Μητροπόλεως. Προβλέπονται στους Κανονισμούς τους και θέσεις 

Διευθυντών, οι οποίοι άλλοτε δεν μετέχουν του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλοτε 

μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και άλλοτε μετέχουν με δικαίωμα ψήφου. Συνήθως 
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προβλέπεται άμισθο και έμμισθο προσωπικό, σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις για 

τον εθελοντισμό και την εργασία.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1) Τι κατανοήσατε σχετικά με την έννοια του οργανισμού  και ποια είναι η 

διαφορά της σχέση με την έννοια της κοινότητας; 

2) Γιατί διαφέρει η  κοσμική θεώρηση της Εκκλησίας από το πως η ίδια θεωρεί 

τον Εαυτό της;   

3) Πως θα ορίζατε το αντικείμενο της Εκκλησιαστικής Αποστολής με κριτήριο 

τον σωτηριολογικό σκοπό της (το τελικό της αίτιο)  

4) Πώς επηρεάζει το ζήτημα της Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας την Εκκλησιαστική 

Αποστολή; 

5) Τι γνωρίζετε για τα επιμέρους συστήματα σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας 

και πως αυτά επηρεάζουν την Εκκλησιαστική Ιεραρχία, Διοίκηση και 

Αποστολή;  

6) Τι κατανοήσατε σχετικά με την νόμιμη, την κανονική και την ουσιαστική 

υπόσταση ενός εκκλησιαστικού οργανισμού στο πλαίσιο του συστήματος της 

Νόμω Κρατούσης Πολιτείας;  

7) Τι γνωρίζετε για την Κεντρική και Περιφερειακή οργάνωση Διοίκησης της 

Εκκλησίας της Ελλάδος; 
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2. Βασικές Οικονομικές Αρχές, Καινοτομία και Στρατηγικός 

Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 

 

Λέξεις κλειδιά: οικονομική αγορά, ζήτηση, προσφορά, παραγωγικοί συντελεστές, 

επιχειρηματικότητα, αναπτυξιακός σχεδιασμός.  

 

2.1 Εισαγωγή 

Στη συγκεκριμένη υποενότητα θα αναφερθούμε συνοπτικά σε βασικές έννοιες της 

οικονομικής επιστήμης. Οικονομική Επιστήμη εστιάζει στις οικονομικές ανάγκες των 

φορέων που μελετά και εξετάζει τις οικονομικές σχέσεις και εν γένει το οικονομικό 

φαινόμενο. Στη θεωρία της Οικονομικής Επιστήμης προτιμάται ο όρος Πολιτική 

Οικονομία, ως ειδικότερη προσέγγιση της Οικονομικής Επιστήμης, η οποία μελετά το 

οικονομικό φαινόμενο ως κοινωνικό φαινόμενο και όχι απλώς ως ένα πλέγμα 

ατομικών δοσοληψιών.  

 

2.2 Βασικές οικονομικές έννοιες 

Η Οικονομική Επιστήμη μελετά τις οικονομικές σχέσεις και εν γένει το 

οικονομικό φαινόμενο. Στη θεωρία της Οικονομικής Επιστήμης προτιμάται ο όρος 

Πολιτική Οικονομία, ως ειδικότερη προσέγγιση της Οικονομικής Επιστήμης, η οποία 

μελετά το οικονομικό φαινόμενο ως κοινωνικό φαινόμενο και όχι απλώς ως ένα 

πλέγμα ατομικών δοσοληψιών. Η Οικονομική Επιστήμη ή Πολιτική Οικονομία 

εστιάζει στις οικονομικές ανάγκες των φορέων που μελετά. 

Σημαντικοί οργανωτικοί  πυλώνες μιας οικονομίας  είναι η παραγωγή, διάθεση 

και κατανάλωση των προϊόντων και αγαθών και η αγορά εργασίας. Οι έννοιες αυτές 

συνδέονται άμεσα με τον μακροοικονομικό και μικροοικονομικό Στρατηγικό 

Σχεδιασμό. Δεν νοείται οργανωτικός Στρατηγικός Σχεδιασμός που να μην λαμβάνει 

υπόψη του το αναπτυξιακό κριτήριο, διότι ότι δεν αναπτύσσεται φθίνει. Ο 

Σημαντικός αναπτυξιακός πυλώνας μιας οικονομίας είναι πέρα από τον Στρατηγικό 

Σχεδιασμό είναι η επιδίωξη, η δημιουργία και η αξιοποίηση της Καινοτομίας.  
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Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη του  πως οργανώνεται η οικονομία 

(τι αγαθά παράγει  (προϊόντα και υπηρεσίες), πως τα παράγει, πως τα κατανέμει) και 

πως αναπτύσσεται (πως μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή και η κατανομή του 

παραγωγικού πλούτου). Και στην οργάνωση και στην ανάπτυξη ενός οικονομικού 

οργανισμού, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν α) Τα οικονομικά κεφάλαια και πόροι 

β) οι ανθρώπινοι πόροι και γ) το εξελικτικό στάδιο του οικονομικού πολιτισμού 

(θεσμοί, τεχνολογία και  καινοτομία στους θεσμούς και την τεχνολογία).Τα αγαθά 

που βρίσκονται ελεύθερα στη φύση δεν συνιστούν οικονομικά αγαθά. 

Οικονομική Αγορά είναι η αφηρημένη πρόσληψη  των οικονομικών και 

εμπορικών σχέσεων που αναπτύσσονται κατά τη διαδικασία της διανομής πόρων 

(αγαθών, υπηρεσιών, πληροφοριών) σε μια κοινωνία μέσω του εμπορίου, η οποία 

επιτρέπει την δημιουργία στατιστικού δείγματος ώστε να μπορεί να μπορεί να 

αποτιμηθεί η αξία συγκεκριμένων πόρων, ή μιας κατηγορίας πόρων ή και κάθε 

εμπορεύσιμου στοιχείου. Οι αγορές διαθέτουν μηχανισμούς για την εκτίμηση της 

αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών, τον καθορισμό των τιμών αγοράς και πώλησης 

τους, την κοινοποίηση των τιμών τους και για την ευχέρεια στις συναλλακτικές 

δραστηριότητες  Δεν μπορεί να γίνει νοητή η έννοια της αγοράς χωρίς την ύπαρξη 

πωλητών που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες ή και έργο ή εργασία 

λαμβάνοντας χρηματικό  αντάλλαγμα  από τους αγοραστές.  

Αγοραστής είναι εκείνος έχει και την ικανότητα και την προθυμία να πληρώσει 

το αντάλλαγμα στον πωλητή για να αποκτήσει ένα προϊόν ή να δεχθεί μια υπηρεσία. 

Η συναλλακτική  λειτουργία της αγοράς συνδέει την παραγωγική διαδικασία με την 

κατανάλωση, η δε τιμή  που πληρώνουν οι διαμεσολαβητές κατά τη διάρκεια των 

συναλλαγών μέχρι το προϊόν ή η υπηρεσία να φθάσει στον τελικό καταναλωτή 

καθορίζεται από τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης.  

Ζήτηση είναι η σχέση μεταξύ της τιμής ενός προϊόντος και της ζητούμενης 

ποσότητάς του από την αγορά. Καθοριστικοί παράγοντες της ζήτησης είναι οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών, το εισόδημα και οι προσδοκίες τους, ο αριθμός 

αγοραστών οι τιμές των προϊόντων ανταγωνισμού, η κυβερνητική πολιτική.  

Συνάρτηση της ζήτησης είναι η σχέση της συνολικής ζήτησης ενός αγαθού και των 

παραγόντων που προσδιορίζουν την ζήτηση αυτή (demand function).   
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Προσφορά είναι η σχέση μεταξύ της τιμής ενός αγαθού και της ποσότητας που 

προσφέρεται για μια ορισμένη χρονική διάρκεια σε κάθε επίπεδο τιμών. 

Νόμος της προσφοράς (lawofsupply):  Όσο αυξάνεται η τιμή του προϊόντος 

αυξάνεται και η προσφερόμενη ποσότητα, ενώ όταν μειώνεται η τιμή, μειώνεται και 

η ποσότητα.  

Καθοριστικοί παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν μεταβολές στην προσοφορά 

ενός προϊόντος είναι η τεχνολογία, η παραγωγικότητα, οι τιμές των παραγωγικών 

συντελεστών και των άλλων προϊόντων, οι προσδοκίες και στοχοθεσίες των 

παραγωγών, οι φόροι και οι επιδοτήσεις, ο αριθμός των παραγωγικών μονάδων και 

άλλοι παράγοντες (φυσικοί ή τυχαίοι). Συνάρτηση της προσφοράς είναι η σχέση της 

συνολικής προσφοράς για ένα προϊόν και των παραγόντων που την προσδιορίζουν 

(supply function).  

Ανταγωνιστική αγορά είναι εκείνη που χρειάζεται τουλάχιστον τρία μέρη για να 

υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των δύο, είτε είναι πωλητές, είτε αγοραστές. Μία 

αγορά με έναν πωλητή και πολλούς αγοραστές ονομάζεται μονοπώλιο. Μια αγορά με 

έναν αγοραστή και πολλούς πωλητές μονοψώνιο.   

Παραγωγικοί Συντελεστές (Factors of production): Ολοι οι φυσικοί και 

ανθρώπινοι πόροι που χρησιμοποιούνται κατά την διαδικασία παραγωγής αγαθών και 

υπηρεσιών. Οι παραγωγικοί Συντελεστές είναι η εργασία, η γη, το κεφάλαιο και η  

επιχειρηματικότητα. Πρωτογενείς παραγωγικοί συντελεστές είναι η  εργασία και η 

γη. Παράγωγος παραγωγικός συντελεστής είναι το κεφάλαιο. Η επιχειρηματικότητα 

είναι η ανθρώπινη ικανότητα συνδυασμού των παραγωγικών συντελεστών για την 

επίτευξη του επιχειρηματικού στόχου.  

Ο επιχειρηματικός στόχος είναι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό 

τον προσπορισμό οφέλους. Συνήθως το όφελος είναι το κέρδος. Όταν ο 

επιχειρηματικός στόχος στοχεύει σε κοινωφελή ή φιλανθρωπικό σκοπό ενδέχεται να 

είναι μη κερδοσκοπικός. Η επιχειρηματικότητα διακρίνεται σε κερδοσκοπική και μη 

κερδοσκοπική. Εκείνος που επιχειρεί, λαμβάνει και υλοποιεί αποφάσεις που 

στοχεύουν στην πραγμάτωση ενός επιχειρηματικού στόχου, είτε βραχυπρόθεσμου και 

περιστασιακού χαρακτήρα,  είτε  επιδιωκόμενου μέσα από τη λειτουργία μιας 

οργανωμένης δομής (επιχείρησης). Οι αποφάσεις του στοχεύουν στη συλλογή, τον 

συνδυασμό και την αξιοποίηση παραγωγικών συντελεστών με ανάληψη του κινδύνου 
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απώλειας της βραχυπρόθεσμης και περιστασιακής του επένδυσης είτε του   

οικονομικού κινδύνου λειτουργίας και βιωσιμότητας της επιχείρησης.   

Ωστόσο, επειδή έχει επικρατήσει στην καθομιλουμένη η λέξη επιχειρηματικότητα 

να σημαίνει την εμπορευματοποίηση μιας ιδέας η οποία στοχεύει στο κέρδος  με 

ανάληψη των οικονομικών κινδύνων, πρέπει να σημειωθεί ότι η μη κερδοσκοπική 

επιχειρηματικότητα δεν αποκλείεται να εμπορευματοποιεί μια ιδέα, αλλά να θέτει το 

κέρδος που αποκομίζει από αυτή στην υπηρεσία ενός κοινωφελούς ή φιλανθρωπικού 

και πάντως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σκοπό (π.χ. οργάνωση συναυλίας με σκοπό 

το κέρδος από την πώληση εισιτηρίων από εταιρεία, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες 

ενός ορφανοτροφείου). Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι 

κερδοσκοπική, καθώς ο επιχειρηματίας παράγει κέρδος από την εμπορευματοποίηση 

της ιδέας του. Αν στη συνέχεια το χρησιμοποιεί για να συντηρηθεί, να επενδύσει σε 

νέες επιχειρηματικές δράσεις ή να δημιουργήσει νέα επενδυτικά κεφάλαια, να 

εμπορευματοποιήσει μια νέα ιδέα ή να  το διαθέσει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς στο 

πλαίσιο της ατομικής ή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μιας χορηγίας για λόγους 

διαφήμισης και προβολής κ.λπ. δεν επηρεάζει τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα της 

συγκεκριμένης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Το φιλανθρωπικό σωματείο είναι 

ένας τρίτος που αποδέχεται τα οφέλη της συναυλίας χωρίς το ίδιο να ασκεί 

επιχειρηματικότητα έστω και μη κερδοσκοπική. Αν όμως, το φιλανθρωπικό 

ορφανοτροφείο αμείψει τον παραγωγό της συναυλίας, εισπράττοντας το ίδιο το 

τίμημα των πωλήσεων από τα εισιτήρια, τότε ασκεί επιχειρηματικότητα, διότι η 

εμπορευματοποιημένη ιδέα της συναυλίας υλοποιείται από το ίδιο το φιλανθρωπικό 

ορφανοτροφείο.  

Στην περίπτωση αυτή η επιχειρηματικότητα έχει διπλό σκοπό, αφενός το κέρδος 

από την πώληση των εισιτηρίων και αφετέρου τη διάθεση του κέρδους για την 

εξυπηρέτηση του φιλανθρωπικού σκοπού του. Στην περίπτωση αυτή δεν αρκεί η 

επιδίωξη του κέρδους για να χαρακτηριστεί η επιχειρηματικότητα του φιλανθρωπικού 

σωματείου ως κερδοσκοπική, διότι επιβάλλεται στον σκοπό του κέρδους από την 

πώληση των εισιτηρίων ο κυρίαρχος φιλανθρωπικός σκοπός και όχι διότι το 

υποκείμενο που επιχειρεί είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο που στερείται 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τούτο προκύπτει και από τη φορολογική μεταχείριση 

των φιλανθρωπικών σωματείων, τα οποία δεν υπόκεινται σε φόρο μόνο για έσοδα 

που δημιουργούνται κατά την εκπλήρωση του φιλανθρωπικού σκοπού τους. Συνεπώς, 
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μη κερδοσκοπική επιχειρηματικότητα θα ασκούσε το ορφανοτροφείο, αν εξ ιδίων 

πόρων γινόταν ο παραγωγός μιας συναυλίας (όπου θα συμμετείχαν τα παιδιά και οι 

εργαζόμενοι του ορφανοτροφείου), ή αν δεχόταν από την παραγωγή δωρεάν 

εισιτήρια για να τα διαθέσει με λαχειοφόρο σε φίλους του ορφανοτροφείου.  

Καινοτομία  στην ορολογία της Οικονομικής Επιστήμης είναι η 

εμπορευματοποίηση μιας ιδέας όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά στην αγορά. Με 

την ίδια λέξη δηλώνουμε και αυτή καθαυτή την ιδέα, αλλά και την ιδέα της 

εμπορευματοποίησής της. Για παράδειγμα η δημιουργία μιας νέας συνταγής 

σκευάσματος ζαχαροπλαστικής από μια νοικοκυρά δεν είναι Καινοτομία υπό την 

οπτική της οικονομικής επιστήμης. Η εμπορευματοποίηση όμως της νέας αυτής 

συνταγής είναι Καινοτομία. Ο εμπλουτισμός  μιας μηχανής συλλογής σπαρτών με 

ένα  μοναδικό τεχνολογικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις λοιπές του εμπορίου από 

ένα χρήστη της μηχανής είναι Καινοτομία, διότι η μηχανή συλλογής σπαρτών είναι 

επενδυτικό (κεφαλαιουχικό αγαθό)  και άρα η χρήση του τεχνολογικού επιτεύγματος 

συνιστά εμπορευματοποίηση του άνευ ετέρου 

Η επιχειρηματικότητα δεν θα πρέπει να συγχέεται με την απασχόληση, διότι ο 

εργαζόμενος δεν αναλαμβάνει επιχειρηματικό ρίσκο. Υποστηρίζεται ότι ο 

επιχειρηματίας πρέπει να διαθέτει οικονομικό υπόβαθρο, οξύνοια και ικανότητα 

πρωτοβουλίας. Το οικονομικό υπόβαθρο δεν είναι απαραίτητο, αρκεί η ικανότητα της 

πειθούς προς επενδυτές, οι οποίοι θα πρέπει να πειστούν α) για την καινοτομία της 

ιδέας και την απήχηση της στην αγορά β) για την ικανότητα σχεδιασμού, ανάλυσης 

και υλοποίησης του επιχειρηματία ώστε η επιχείρηση να είναι βιώσιμη και να 

παράγει ικανό των προσδοκιών τους κέρδος.  

Στη σημερινή εξελιγμένη οικονομικά εποχή, την ικανότητα πειθούς μπορεί να  

μην την έχει ο ίδιος ο επιχειρηματίας ως φυσικό πρόσωπο, ή οι εκπρόσωποι του  

νομικού προσώπου που επιχειρεί να πείσει τους επενδυτές, αλλά τρίτοι που 

αμείβονται για αυτόν τον σκοπό.  Το στοιχείο της οξύνοιας και πάλι είναι σχετικό, 

διότι ο επιχειρηματίας μπορεί να διαθέτει τα κεφάλαια για να προσλάβει οξύνοες 

συμβούλους, οι οποίοι έναντι αμοιβής θα παράξουν Καινοτομία, ή θα τον βοηθήσουν 

στην οργάνωση και ανάπτυξη της επιχείρησής του. Εκείνο που ως εκ των ων ουκ 

άνευ χαρακτηρίζει τον επιχειρηματία, είναι η ικανότητα πρωτοβουλίας και μάλιστα 
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όχι οποιασδήποτε πρωτοβουλίας, αλλά της θεμελιώδους πρωτοβουλίας της ανάληψης 

του επιχειρηματικού ρίσκου 

Το διάγραμμα του οικονομικού κυκλώματος αποδίδει το σύνολο των σχέσεων 

που αναπτύσσουν μεταξύ τους οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και το Κράτος και 

δείχνει τις ροές των παραγωγικών συντελεστών, των αγαθών και του χρήματος.  

*Διάγραμμα οικονομικού κυκλώματος  
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ζήτησης στην παραγωγική διαδικασία και η φιλελεύθερη στάση του Κράτους 

απέναντι στην επιχειρηματική πρωτοβουλία. Οι παρεμβάσεις του Κράτους 

περιορίζονται στην παραβίαση κανόνων δημόσιας τάξης, προστασία του κοινού 

οφέλους και προστασία της αγοράς από την ανελευθερία που της προκαλεί η δύναμη 

του μονοπωλίου ή του μονοψωνίου.  

Υπάρχουν διαβαθμίσεις όσον αφορά τα μοντέλα της ελεύθερης αγοράς. Στον 

αντίποδα της ελεύθερης αγοράς βρίσκονται οι κλειστές οικονομίες. Και αυτές 

γνωρίζουν διαβαθμίσεις. Το Κράτος λαμβάνει λαμβάνει αυτό τις κρίσιμες αποφάσεις 

για τη ρύθμιση της αγοράς και την παραγωγική διαδικασία και μπορεί να φθάσει 

μέχρι του σημείου να είναι ο νόμιμος ή ο πραγματικός δικαιούχος του 

επιχειρηματικού οφέλους και ο διανεμητής των παραγωγικών συντελεστών, η ακόμη 

και το μόνο υποκείμενο άσκησης της επιχειρηματικότητας. Οι οικονομικές ανάγκες 

διαμορφώνονται από την συνήθεια που προκαλεί η απόλαυση ενός αγαθού, τη 

διαφήμιση, η δυσκολία ή προσωρινότητα του κορεσμού.   

Τα αγαθά διακρίνονται σε διαρκή (πολλαπλής χρήσης χωρίς μεταβολή της 

φυσικής του υπόστασης) και αναλωτά (μιας χρήσης για να αναλωθούν για τον σκοπό 

που προορίζονται). Επίσης διακρίνονται σε επενδυτικά (γιατί χρησιμοποιούνται ως 

μέσα που χρησιμεύουν στην παραγωγική διαδικασία άλλων αγαθών) ή καταναλωτικά 

(προοριζόμενα για την ικανοποίηση άμεσων αναγκών των ανθρώπων). Δεν 

αποκλείεται το ίδιο αντικείμενο να μπορεί να γίνει και καταναλωτικό και επενδυτικό 

(κεφαλαιουχικό)  αγαθό (π.χ. το γραφείο σε μια οικογενειακή στέγη, το γραφείο σε 

έναν επαγγελματικό χώρο 

Η οικογένεια ή το νοικοκυριό  αποτελεί μια οικονομική μονάδα, η οποία 

αποφασίζει πόσα από τα έσοδα της θα καταναλωθούν και σε τι και πόσα θα 

αποταμιευθούν και προς τι. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα τις ανάγκες της 

οικογένειας/νοικοκυριού, οι οποίες ποικίλλουν και είναι αποτέλεσμα μιας συνθετικής 

διεργασίας στην οποία καθοριστικό παράγοντα κατέχουν ο αριθμός των μελών της, η 

ηλικία των μελών, ο χαρακτήρας και ο αξιακός κώδικας των μελών της. Τα κριτήρια 

είναι ανθρωποκεντρικά και οι αποφάσεις είτε λαμβάνονται συλλογικά, είτε μέσω του 

Αρχηγού ή των Αρχηγών της οικογένειας ή του διαχειστιστή του νοικοκυριού,  οι 

συνέπειες έχουν επίπτωση στη ζωή όλων των συμμετεχόντων σε αυτή τη 

συλλογικότητα.  
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Το Κράτος ενδιαφέρεται για την διατήρηση του καθεστώτος που εκφράζει η 

πολιτική ιδεολογία του και για αυτό ενδιαφέρεται για την οικονομική ευημερία του 

λαού, ώστε να μην αναπτύσσονται δυνάμεις αποσταθεροποίησης της κοινωνικής 

ειρήνης κι ανατροπής του καθεστώτος.  

Οικονομία της αφθονίας ή ώριμη οικονομία είναι εκείνη που έχει πλούσια 

παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλό βιοτικό επίπεδο, μαζική κατανάλωση 

και τεχνολογία στη διάθεση των πολιτών.  

Οικονομία της συντήρησης είναι η οικονομία που στηρίζεται στην κατανάλωση 

για τη στήριξη βασικών βιοτικών αναγκών των πολιτών και όχι στην παραγωγή τους.  

Το Κράτος ανάλογα με την οικονομική του πολιτική φορολογεί τα νοικοκυριά και 

τις επιχειρήσεις παρέχοντας σε αυτά επιδόματα ή επιχορηγήσεις καθώς και 

υπηρεσίες, παρεμβαίνει στις μεταξύ τους οικονομικές σχέσεις είτε με την παροχή 

αγαθών και υπηρεσιών δωρεά στους πολίτες με παρόχους τις Επιχειρήσεις και με 

κανονιστικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις οικονομικές συναλλαγές είτε άμεσα 

(διατίμηση, γενικά δικαιοστάσια) είτε έμμεσα (κρατική εποπτεία στην τήρηση 

προδιαγραφών ποιότητας που ανεβάζουν το κόστος παραγωγής). 

Ο Καταμερισμός των έργων ή της εργασίας σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό 

γίνεται με τα εξής κριτήρια:    

α) επικέντρωση στο έργο που το άτομο έχει κλίση και είναι πιο αποδοτικό  

β) επαύξηση των δεξιοτήτων του ατόμου μέσω της εξάσκησης και της απόκτησης 

πείρας στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου  

γ) αναπτυγμένη εξειδίκευση ώστε να δημιουργούνται προοπτικές Καινοτομίας.  

Η αβεβαιότητα της οικονομικής ζωής είναι μια σημαντική παράμετρος στην 

ανάπτυξη της Καινοτομίας. Κάθε νέα μέθοδος, διαδικασία ή κάθε νέο εργαλείο ή 

προϊόν πέρα από τις προοπτικές που δημιουργία για αύξηση του κέρδους, ή μείωση 

των ζημιών, αποτελεί και μια προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής 

αβεβαιότητας με λήψεις αποφάσεων που δεν στηρίζονται σε βεβαιότητες αλλά σε 

ενδεχομενικότητες.  

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός μιας Επιχείρησης αφορά στο μέλλον της. Είναι μια 

διαδικασία λήψεως αποφάσεων σχετικά με την κατανομή και αξιοποίηση των 
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συντελεστών παραγωγής προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένας συγκεκριμένος 

στόχος, ο σκοπός της Επιχείρησης ή το όραμα και η αποστολή της. Κάθε Στρατηγικός 

Σχεδιασμός θα πρέπει να ικανοποιεί και τις τρεις αυτές στοχοθεσίες, οι οποίες 

λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης. 

*Διάγραμμα Στρατηγικού Σχεδιασμού 

 

 

2.2 Σημείο τομής της οικονομικής επιστήμης και του Νομοκανονικού Πλαισίου 

που διέπει τους εκκλησιαστικούς Οργανισμούς 

Οι εκκλησιαστικοί οργανισμοί αναπτύσσονται σε συγκεκριμένες εδαφικές 

περιφέρειες. Στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι κοινωνικές συνθήκες, η  

ανθρωπογεωγραφία, η  κρατική οργάνωση  και κυρίως κρατική ιδεολογία απέναντι 

στην οικονομία και τη λειτουργία των αγορών γενικά διαμορφώνουν ένα 

συγκεκριμένο περίγραμμα που πλαισιώνεται από την ειδικότερη στάση της κρατικής 

εξουσίας απέναντι στις εκκλησιαστικές οντότητες.  

Το πλαίσιο αυτό δομείται από τον βαθμό κατοχύρωσης της θρησκευτικής 

ελευθερίας, ανοχής ή προαγωγής της βιωσιμότητας και ανάπτυξης των οργανισμών, 

της σαφούς οριοθέτησης του κρατικού στρατηγικού σχεδιασμού όσον αφορά τους 

νόμιμους και επιτρεπτούς  τρόπους, μέσα και εργαλεία με τα οποία οι εκκλησιαστικοί 

οργανισμοί μπορούν να  δραστηριοποιούνται και να αλληλεπιδρούν με τη κοινωνική 

Αποστολή (Όραμα)

Η προώθηση του 
χριστιανικού βιβλίου και 
των θεολογικών 
εκδόσεων (μετενέργεια 
της διάρκειας της 
επιχείρησης)

Σκοπός της Επιχείρησης

Οι εκδόσεις, διανομή 
και πώληση βιβλίων για 
όσο διάστημα διαρκεί η 
επιχείρηση 

Στόχος

Η δημιουργία 
ηλεκτρονικού 
βιβλιοπωλείου και η 
επέκταση των 
πωλήσεων στις διεθνείς 
αγορές εντός 
συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος  
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πραγματικότητα, να επικοινωνούν, να συνυπάρχουν, να συναλλάσσονται και να 

συνεργάζονται με το Κράτος, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τις επιχειρήσεις 

και τα νοικοκυριά ή τις οικογένειες, αλλά και τα μεμονωμένα άτομα.  

Οι εκκλησιαστικοί οργανισμοί δεν αποκλείεται να δραστηριοποιούνται και εκτός 

των ορίων της περιφέρειας όπου ανήκουν. Μέσω του ίντερνετ και των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και του τύπου οι εκκλησιαστικοί οργανισμοί εκπληρώνουν την 

ποιμαντική αποστολή τους σε ένα κατά πολύ ευρύτερο σύνολο αποδεκτών από εκείνο 

που υπόκειται στην κανονική δικαιοδοσία του οικείου Αρχιερέα της περιφέρειας 

όπου έχουν την έδρα τους. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που κινείται στα πλαίσια της 

ελεύθερης αγοράς υπό τα οράματα και τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

αυξημένος δείκτης γραφειοκρατίας δημιουργεί την εντύπωση εντονότερου κρατικού 

παρεμβατισμού από την εντύπωση που δίνουν άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην 

πραγματικότητα όμως το νομοθετικό πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς και της 

οικονομίας της αφθονίας στην Ελλάδα δεν διαφέρει δραματικά από τις λοιπές χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.  

Η Εκκλησία της Ελλάδος και τα λοιπά εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου  έχουν την ιδιαιτερότητα να μετέχουν στο οικονομικό κύκλωμα μιας αγοράς 

αναλαμβάνοντας ρόλους και των τριών πυλώνων, δηλαδή του Κράτους, της 

Επιχείρησης και του Νοικοκυριού. Ως ΝΠΔΔ ακολουθεί και δεσμεύεται από  το 

δίκαιο που διέπει τους άλλους δημόσιους οργανισμούς, τα ΟΤΑ και τα λοιπά ΝΠΔΔ 

του Κράτους, ιδίως όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, παρά τις διαφορές και τις 

ιδιαιτερότητες που οφείλονται:  

α) στο γεγονός ότι αποτελούν οργανικά μέλη μιας ευρύτερης θρησκευτικής 

κοινότητας και συγκεκριμένα μιας Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας  

β) στο γεγονός ότι είναι φορείς της επικρατούσας θρησκείας  

γ) στο γεγονός ότι οι εκκλησιαστικοί πόροι και η εκκλησιαστική περιουσία  έχουν  

μεν δημόσιο χαρακτήρα, αλλά, ως επί το πλείστον  δεν πηγάζουν από το Κράτος 

αλλά από τα μέλη της  

δ) στο γεγονός ότι δεν είναι κατ᾽ ανάγκην μόνο τα μέλη των εκκλησιαστικών 

οργανισμών που μετέχουν στους  εκκλησιαστικούς πόρους και την εκκλησιαστική 
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περιουσία αλλά μια ευρύτερη συλλογικότητα, ο ελληνικός λαός και ακόμη ευρύτερα 

όλες οι κοινωνίες της Ελληνικής Επικράτειας.   

Ως Οργανισμοί που έχουν Αποστολή και όραμα, θεσμοθετημένο σκοπό και 

επιμέρους στοχοθεσίες  μετέχουν στο οικονομικό κύκλωμα και ως επιχειρηματικοί 

φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Λαμβάνουν από τις βιοκοινωνικές μονάδες 

(οικογένειες) τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται και αντιπροσφέρουν τους 

καρπούς της εκκλησιαστικής διακονίας. Στη διαδικασία αυτή καταβάλλουν φόρους 

προς το Κράτος και λαμβάνουν από το Κράτος Υπηρεσίες. Τέλος, αποτελούν και 

καταναλωτικές μονάδες που αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες, αποκτούν και 

διαθέτουν περιουσία για την κάλυψη των αναγκών συντήρησής τους και 

επιβαρύνεται με τη φορολογία που απευθύνεται στα νοικοκυριά και τις οικογένειες 

και όχι στις επιχειρήσεις (π.χ. φόροι κατανάλωσης, ακίνητης περιουσίας κ.α.). 

 

2.3 Η ιστορικοκανονική επισκόπηση της οικονομικής διαχειρίσεως της 

Εκκλησίας και του κλήρου από της ιδρύσεως της μέχρι σήμερα με έμφαση στο 

ζήτημα της Καινοτομίας και του Στρατηγικού Σχεδιασμού.  

Η Εκκλησία από τα πρώτα της βήματα, συγκροτήθηκε ως κοινότητα, με δική της 

οικονομική αυτοτέλεια και διαχείριση. Η Εκκλησία των πρώτων χριστιανών 

βασίστηκε κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα για να μπορέσει να συντηρήσει την 

ύπαρξή της.  Οι Απόστολοι  δεν ήταν μόνο κήρυκες της Ανάστασης και της Ζωής, 

αλλά και εκείνοι που οργάνωσαν την Εκκλησία ως κοινωνική οντότητα και 

λατρευτική κοινότητα. Έτσι, από νωρίς θεσπίστηκαν κανόνες που αφορούσαν την 

οικονομική διάσταση στη ζωή της Εκκλησίας,  

Η οργάνωση των δείπνων, τα οποία ονόμαζαν αγάπες, η κοινοκτημοσύνη, η 

διάθεση της περιουσίας το κοινό ταμείο της Εκκλησίας δημιούργησαν μια νέα 

οικονομική οντότητα, με στοιχεία ανθεκτικότητας και συνοχής. Ο Απόστολος 

Παύλος και οι ιεραπόστολοι των Εθνών, δεν επέβαλλαν το ίδιο μοντέλο στις 

οικονομίες των άλλων Εθνών. Στην Ελλάδα, ο Παύλος εργαζόταν για να συντηρήσει 

τον εαυτό του και όχι με σκοπό την κερδοφορία. Ο χριστιανισμός αναπτύχθηκε 

κυρίως στα αστικά κέντρα της αυτοκρατορίας, εκεί που λόγω της μεταπρατικής 

οικονομίας, υπήρχε αυξημένη επαφή  με ιδέες, λατρείες, νοοτροπίες ξένης 

προέλευσης, και εξοικείωση με την ύπαρξή τους. Μετά την αλγεινή περίοδο των 
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διωγμών, επακολούθησε η νομιμοποίηση των εκκλησιαστικών κοινοτήτων, οι οποίες 

άρχισαν να αποκτούν περιουσία.  

Η Εκκλησία αναπτύχθηκε σε έναν ισχυρό οικονομικό οργανισμό εντός της 

Αυτοκρατορίας και κόμισε στον οικονομικό πολιτισμό την καινοτόμο ιδέα της 

οργανωμένης φιλανθρωπικής και κοινωφελούς δράσης. Το κανονικό δίκαιο έθεσε 

κανόνες που αφορούσαν την οικιακή οικονομία, την εκκλησιαστική οικονομία και 

την πολιτική οικονομία. Επί Τουρκοκρατίας η Εκκλησία διατήρησε την 

αυτοσυνειδησία των ελληνικών κοινοτήτων και στήριξε μέσω της αλληλεγγύης αλλά 

και την ανάληψη δικαιοδοτικού ρόλου στην ρύθμιση των οικονομικών. Με τη 

σύσταση του Ελληνικού Κράτους, τα πράγματα πήραν άλλη τροπή μετά την πτώση 

του Καποδίστρια και την εμφάνιση της άκρατης πολιτειοκρατίας του Όθωνα.  

Η Εκκλησία αντιμετωπίστηκε ως δημόσιο κτήμα ή ως υποτελής στο Κράτος 

δημόσια υπηρεσία. Παρά τα αργά βήματα προς τη φιλελευθεροποίηση των 

οικονομικών της και τη χειραφέτηση της διοίκησης της από το Κράτος, η συμβολή 

της στην οικονομική ζωή της χώρας υπήρξε και συνεχίζει να είναι πολύ σημαντική. 

Στήριξε το Κράτος στις περιόδους πτώχευσης, τον λαό στις περιόδους πείνας και 

στέρησης. Δεν είναι απαραίτητο να ανατρέξει κανείς σε ιστορικά παραδείγματα 

καθώς και κατά την τρέχουσα εμπειρική πραγματικότητα η εκκλησιαστική στήριξη 

της οικονομίας είναι απτό γεγονός, το οποίο οφείλουν να αποδεχθούν όσοι 

εμφορούνται από πνεύμα δικαιοσύνης και εξετάζουν τα φαινόμενα με 

αντικειμενικότητα και χωρίς ιδεοληπτική προκατάληψη ή έποψη συγκρουόμενων 

συμφερόντων.  

 

2.4 Η θεολογική διδασκαλία και ηθική τοποθέτηση της Εκκλησίας απέναντι στα 

οικονομικά αγαθά και τις μεθόδους και τρόπους επίτευξης τους από τους 

εκκλησιαστικούς οργανισμούς 

Τη Θεία Οικονομία (τη σωτηρία του ανθρώπου και μέσω του ανθρώπου της όλης 

Δημιουργίας) υπηρετεί η ίδρυση της Εκκλησίας. Ο θεμελιώδης λίθος της Εκκλησίας 

είναι ο Χριστός. Ο Ιδρυτής Της, οι μαθητές του και ο λαός δημιουργούν το τρίπτυχο 

του δημόσιου χαρακτήρα της  εκκλησιαστικής Αποστολής. Τούτο προκύπτει και από 

τη βιβλική διήγηση. Ο Χριστός υποδεικνύεται από τον ερημίτη ασκητή και ακτήμονα 

Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος παρόλο που ζει στην έρημο μακριά από τον κόσμο 
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είναι δημόσιο πρόσωπο. Υποδεικνύεται δημοσίως  ως ο αναμενόμενος από τον λαό 

Μεσσίας και από εκείνη τη στιγμή ο Χριστός καθίσταται επίσης δημόσιο πρόσωπο. 

Γύρω του δημιουργείται μια ομάδα ακολούθων, οι οποίοι εκφράζουν δημόσια την 

αφοσίωσή τους στον Διδάσκαλο. Από το πλήθος των διδασκομένων σχηματίζεται 

ένας στενότερος κύκλος. Ο κύκλος των μαθητών τον ακολουθεί και υπηρετεί μόνιμα 

το έργο του, εγκαταλείποντας τον πρότερο βίο τους μετέχοντας στον δημόσιο βίο του 

Χριστού. Ο Χριστός διδάσκει και θεραπεύει εν μέσω του πλήθους αλλά επίσης 

επιλύει και πρακτικά προβλήματα όπως στην περίπτωση του χορτασμού του. Αλλά 

και οι κατ᾽ ιδίαν διδασκαλίες, οι ιδιωτικές συνομιλίες  και θεραπείες που αναφέρονται 

στο Ευαγγέλιο, γίνονται παρόντων των μαθητών. Κατά τον τρίτο χρόνο της δημόσιας 

παρουσίας του ο λαός τον επευφημεί και τον δοξάζει κατά την είσοδό του στα 

Ιεροσόλυμα για τον εορτασμό του Πάσχα.  Ουδείς θα περίμενε μετά την 

θριαμβευτική είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, το σταυρικό του θάνατο ως 

κακούργου. Η δραματική αυτή κατάληξη είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ενός 

εκ των μαθητών, του επιφορτισμένου με το καθήκον του θεματοφύλακα των 

χρημάτων της ομάδας με την  άρχουσα τάξη. Οι αντικείμενοι στο έργο του Ιησού 

εργαλειοποίησαν το σύστημα απονομής δικαιοσύνης , χειραγώγησαν τον λαό, και 

μέσω της προπαγάνδας τον οδήγησαν σε μια κατά το φαινόμενο δημοκρατική 

απόφαση, τη δια βοής καταδίκη του. Με την Ανάσταση του Χριστού το έργο της 

Θείας Οικονομίας συνεχίζεται μέσω της απτής εμπειρίας  του Αναστάντος και μετά 

την Ανάληψή του μέσω της Εκκλησίας, η οποία ιδρύεται με το χαρισματικό γεγονός 

της Πεντηκοστής, το οποίο έλαβε χώρα μετά την εκλογή του ελλείποντος μαθητή. Η 

εκλογή δεν επακολούθησε αλλά προηγήθηκε του γεγονότος της Πεντηκοστής, για να 

επισημανθεί ότι το ζητούμενο της ουσιαστικής δημοκρατίας δεν μπορεί να 

ικανοποιηθεί αν παρεμβάλλεται αυτόνομα  και επιβάλλει την παρουσία της μια υπερ-

εξουσία, ακόμη και αν αυτή η εξουσία είναι θείας προέλευσης. Η κοινότητα που είδε 

και πίστεψε στον Αναστημένο Χριστό δεν αναπλήρωσε τον Χριστό με άλλον ηγέτη. 

Εξέλεξε δημοκρατικά τους δύο υποψηφίους για την αναπλήρωση του Ιούδα, και 

έθεσε κλήρο, αναγνωρίζοντας την συνέχεια της παρουσίας Του στο σώμα της και του 

ηγετικού ρόλου του.  

Με την εκλογή του νέου δωδέκατου μαθητή καταργείται η δημοκρατία του 

όχλου. Έτσι, όπως ακριβώς και η διαμόρφωση του στενού κύκλου του μαθητών ήταν 

μια από κοινού απόφαση του Ιησού με τους ανταποκρινόμενους στο κάλεσμά του, η 
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εκλογή του δωδέκατου μαθητή είναι μια κοινοτική απόφαση, της οποίας το 

χαρισματικό στοιχείο εξαρτάται από την αμοιβαία βούληση των μελών της 

κοινότητας. Κάθε μέλος λαμβάνει μια απόφαση ελεύθερα, με κριτήριο την 

εικαζόμενη βούληση του Αναληφθέντος και “απόντος” Χριστού, την οποία εικάζει 

εξαιτίας της σχέσης μαθητείας που είχε αναπτύξει μαζί του. Όμως, εν συνόλω η 

κοινότητα λαμβάνει την τελική της απόφαση με κλήρο. Αυτή η πράξη δεν 

αναγνωρίζει απλώς  την χαρισματική φανέρωση της βούλησης του Χριστού αλλά την 

ανταπόκριση της κοινότητας στο έργο της Θείας Οικονομίας. Μέσω της Εκκλησίας ο 

Χριστός παροντοποιεί την παρουσία Του στην ιστορική πραγματικότητα και τον 

κόσμο. 

Οτιδήποτε ενδοκοσμικό και ενδοιστορικό έχει και μια οικονομική πλευρά.  Το 

Ευαγγέλιο περιέχει πολλές πληροφορίες για την στάση του αρχέγονου χριστιανισμού 

απέναντι στο οικονομικό φαινόμενο. Ο Χριστός διατηρούσε κοινό ταμείο για τις 

ανάγκες συντήρησης του ιδίου και των μαθητών του και για την άσκηση 

φιλανθρωπίας. Ο  Χριστός ευλόγησε την εργασία σε όλες τις μορφές της και 

καταδίκασε την πλεονεξία, την άκριτη συσσώρευση πλούτου ως αυτοσκοπού, την 

έλλειψη ιεράρχησης μεταξύ υλικών και πνευματικών αγαθών και την 

εμπορευματοποίηση της λατρείας και του θρησκευτικού φαινομένου. Υπό αυτό το 

πρίσμα ηθικής αναπτύχθηκε το ποιμαντικό κήρυγμα και η ιστορική στάση  της 

Εκκλησίας απέναντι στο χρήμα, το κεφάλαιο και την οικονομία. Μια στάση που 

επειδή βασίζεται στην πίστη ότι πηδαλιούχος της Εκκλησίας είναι ο ίδιος Χριστός, ο 

οποίος πλήρωσε το αντίλυτρο της αμαρτίας των ανθρώπων και εξαγόρασε με το αίμα 

του την σωτηρία του κόσμου,  είναι πάντοτε ανιδιοτελής, δημιουργική, αισιόδοξη και  

επωφελής για τον άνθρωπο και τις κοινωνίες του. Οτιδήποτε βάλλει κατά της 

ανιδιοτέλειας, της δημιουργικότητας, της αισιοδοξίας και της ωφελιμότητας της 

εγκόσμιας οικονομίας αποτελεί αμαρτία για την Εκκλησία. Οι μεμονωμένες αμαρτίες 

των μελών της ή οι θεωρίες και στάσεις που καλλιεργούν το έδαφος για οποιαδήποτε 

απόκλιση από τα παραπάνω θεμελιώδη χαρακτηριστικά της οικονομικής 

δραστηριότητας των εκκλησιαστικών οργανισμών και της εκκλησιαστικής 

επιχειρηματικότητας δεν εκφράζει το αυθεντικό ήθος της Εκκλησίας και είναι 

καταδικαστέο και αποβλητέο από το σώμα της.  

Η εκκλησιαστική επιχειρηματικότητα είναι κάθε πρωτοβουλία και δράση που 

αλληλεπιδρά με την οικονομική διάσταση της κοινωνικής πραγματικότητας (αγορά, 
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κεφάλαιο, οικονομία) με σκοπό  την πραγμάτωση της εκκλησιαστικής αποστολής. 

Προϋπόθεση για την εκπλήρωση του πνευματικού, κοινωφελούς και φιλανθρωπικού 

έργου της Εκκλησίας είναι η οικονομική συντήρηση, διαχείριση και ευρωστία των 

εκκλησιαστικών οργανισμών και η αύξηση των πόρων, των αποθεμάτων και εν γένει 

της περιουσίας τους.  

Το μεγάλο κεφάλαιο της εκκλησιαστικής επιχειρηματικότητας είναι ο άνθρωπος. 

Όχι μόνον γιατί η Εκκλησία είναι μια ανθρώπινη κοινωνία, ούτε μόνο γιατί η 

εκκλησιαστική αποστολή αφορά τον άνθρωπο και την σωτηρία του και μέσω του 

ανθρώπου αφορά και την υπόλοιπη κτίση, αλλά και διότι ο άνθρωπος είναι το μέσο 

πραγμάτωσης της εκκλησιαστικής αποστολής.  Συνεπώς, ο άνθρωπος είναι η πρώτη 

ύλη, το μέσο και το ποιητικό αίτιο  της εκκλησιαστικής επιχειρηματικότητας. Μία 

εκκλησιαστική κοινότητα, επειδή είναι πρώτιστα πνευματική κοινότητα μπορεί να 

υπάρξει και χωρίς υλικά μέσα και υποδομές, παύει όμως να υφίσταται όταν 

εκλείψουν οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. Για τον λόγο αυτό δεν λογίζονται ως 

ενεργείς μητροπολίτες και δεν μπορούν εκ της θέσεώς τους να μετέχουν στη διοίκηση 

της Εκκλησίας όσοι φέρουν το τίτλο μιας Μητροπόλεως που διέλαμψε στο παρελθόν, 

αλλά που σήμερα στερείται ποιμνίου. Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της χρηστής και 

καλής διαχείρισης της εκκλησιαστικής επιχειρηματικότητας είναι η ανιδιοτέλεια, η 

δημιουργικότητα, η αισιοδοξία και η ωφελιμότητα. Από αυτά πηγάζουν επιμέρους 

χαρακτηριστικά σύμφωνα με το επόμενο διάγραμμα. 

 

 * Διάγραμμα χρηστής καλής διαχείρισης της εκκλησιαστικής 

επιχειρηματικότητας 
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Εγγυητής της χρηστής και καλής διαχείρισης  είναι η απουσία από τον θεσμό της 

Εκκλησίας των δύο ανθρωποκτόνων άκρων, της οχλαγωγικής εξουσίας και της 

αυταρχικής διακυβέρνησης. Το μεγαλύτερο θύμα της οχλαγωγικής  εξουσίας  και της 

αυταρχικής διακυβέρνησης, ο Χριστός του Ευαγγελίου ιδρύει την Εκκλησία του στη 

βάση της αυθεντικής δημοκρατίας.   Ο συνοδικός θεσμός, η κανονική συμμετοχή και 

σχέση ποιμένων και ποιμνίων στο δημόσιο εκκλησιαστικό βίο, η διαφάνεια στη λήψη 

των εκκλησιαστικών αποφάσεων, ο κοινωνικός έλεγχος και εν τέλει ο καθοριστικός 

ρόλος του πληρώματος της Εκκλησίας σε ό,τι καθορίζει τον βίο της είναι ευαγγελικές 

επιταγές αναβλύζουσες από τα νάματα της ζωής του Ιδρυτή της, των έργων και των 

λόγων του Χριστού.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1) Πώς κατανοείτε την έννοια της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης, της 

ανταγωνιστικής αγοράς στο πλαίσιο της ελεύθερης οικονομίας;  

2) Πως κατανοείτε τους όρους οικονομία της αφθονίας και οικονομία της 

συντήρησης και με ποιους τρόπους η διάκριση αυτή επηρεάζει την ανάπτυξη 

ενός οικονομικού οργανισμού;  

3) Τι είναι το διάγραμμα του οικονομικού κυκλώματος και πως επηρεάζει τη 

λειτουργία των εκκλησιαστικών οργανισμών;  

4) Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της Καινοτομίας υπό την έποψη της 

Οικονομικής Επιστήμης; 

5) Τι είναι ο Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός και πως διακρίνονται οι 

έννοιες της  Αποστολής, του Σκοπού και των επιμέρους στόχων ενός 

Οργανισμού;   

6) Πως κατανοείτε το σημείο τομής της οικονομικής επιστήμης με το 

νομοκανονικό πλαίσιο ανάπτυξης των εκκλησιαστικών οργανισμών;  
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7) Τι συμπεράσματα συνάγονται από την ιστορικοκανονική επισκόπηση της 

εκκλησιαστικής οικονομικής διαχείρισης όσον αφορά την Καινοτομία και τον 

Στρατηγικό Σχεδιασμό;  

8) Τι γνωρίζετε για την ηθική της εκκλησιαστικής επιχειρηματικότητας;  

9) Πώς διαγράφεται η αρχή της χρηστής και καλής διοίκησης των 

εκκλησιαστικών οργανισμών με βάση την ορθόδοξη στάση ζωής;  



 



© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών    

51 

3. Κεντρική, Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη 

της Εκκλησιαστικής Αποστολής 

 

Λέξεις κλειδιά: νομοκανονικό πλαίσιο, οικονομική ανάπτυξη, οικονομική 

εκκλησιαστική δραστηριότητα, ενορία, κοινωφελές έργο.  

 

3.1 Εισαγωγή 

Στη συγκεκριμένη υποενότητα θα αναφερθούμε στο νομοκανονικό πλαίσιο που 

διέπει την οικονομική ανάπτυξη της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους όρους, 

προϋποθέσεις και περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη των 

Εκκλησιαστικών Οργανισμών της Ελληνικής Επικράτειας. Επίσης θα εστιάσουμε 

στις μεθόδους ανάπτυξης του ενοριακού έργου και του κοινωφελούς εκκλησιαστικού 

έργου.  

 

3.2 Το νομοκανονικό πλαίσιο που διέπει την οικονομική  ανάπτυξη της 

Εκκλησίας της Ελλάδος, των Ιερών Μητροπόλεων, των Ενοριών και των Ιερών 

Μονών, των λοιπών εκκλησιαστικών οργανισμών του κλίματός της, της 

Εκκλησίας της Κρήτης, του Αγίου Όρους, των Μητροπόλεων στα Δωδεκάνησα 

 

3.2.1. Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης εκκλησιαστικών οργανισμών. 

Τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος  απολαμβάνουν 

την περιουσία τους και διαχειρίζονται ελεύθερα τις ιδιοκτησίες τους, τα κεφάλαια και 

τους πόρους τους, όπως και τα λοιπά νομικά πρόσωπα της χώρας. Έχουν αναπτύξει 

συστήματα διοίκησης και διαχείρισης και διέπονται από Κανονιστικές Νομοθεσίες  

που έχουν εκδοθεί με νομοθετική εξουσιοδότηση και που βασίζονται στις εξής αρχές:   

Α. Αρχή της οικονομικής αυτοτέλειας  

Β. Αρχή της οικονομικής συνεργασίας  

Γ. Αρχή της ιεραρχικής οργάνωσης στη λήψη των αποφάσεων  

Δ. Αρχή της κρατικής εποπτείας 

Ε. Αρχή της συναλληλίας και συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς και 

υπηρεσίες 
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3.2.2. Τα συμβουλευτικά και γνωμοδοτικά όργανα της Εκκλησίας της 

Ελλάδος:  

  Στην Εκκλησία της Ελλάδος λειτουργούν επίσης τα διαρκή και θεσμοθετημένα 

συμβουλευτικά όργανα για τη λήψη των αποφάσεων. Τα όργανα είναι τα εξής:  

Α) Οι Συνοδικές Επιτροπές, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την μελέτη και 

επεξεργασία των θεμάτων που απασχολούν την ΙΣΙ. Οι Συνοδικές Επιτροπές επίσης 

υποβοηθούν το έργο της ΔΙΣ. Λειτουργούν με βάση Κανονισμό, ο οποίος εφαρμόζει 

το άρθρο 10 του Νόμου 590/1977 και είναι οι εξής: 1) Επί της Αρχιγραμματείας, 2) Η 

επί της εκκλησιαστικής τέχνης και μουσικής, 3) Επί των Δογματικών και 

Νομοκανονικών ζητημάτων, 4)  Επί της Θείας λατρείας και του Ποιμαντικού έργου, 

5) Επί του μοναχικού βίου, 6) Επί της χριστιανικής αγωγής της νεότητος, 7)  Επί των 

Διορθόδοξων και Διαχριστιανικών σχέσεων, 8) Επί της εκκλησιαστικής 

εκπαιδεύσεως και της επιμορφώσεως του εφημεριακού κλήρου, 9) Επί του τύπου, 

των δημοσίων σχέσεων και της διαφωτίσεως, 10) Επί των αιρέσεων, 11) Επί της 

κοινωνικής Προνοίας και Εποποιίας και 12) Επί των Οικονομικών της Εκκλησίας. 

Β) Ο Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου 

Γ) Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Κ.Υ.Ο. 

 

3.2.3. Διοικητικά και συμβουλευτικά όργανα της Εκκλησίας της Κρήτης.   

Η Εκκλησία της Κρήτης είναι επίσης ΝΠΔΔ, λειτουργεί με βάση τον δικό της 

Καταστατικό Χάρτη, τον Νόμο Ν. 4149/1961 «Περί καταστατικού Νόμου της εν 

Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας  και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 

41/Α΄/16.3.1961) και διοικείται από την  Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της 

Κρήτης. Την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο υποβοηθούν στο έργο της οι εξής Συνοδικές 

Επιτροπές: 1) επί της Ποιμανικής Διακονίας και του Ιεροκηρυκτικού έργου, 2)  επί 

του Ιερού Κλήρου και της Θείας Λατρείας, 3) επί του μοναχικού βίου, 4) επί των 

αιρέσεων 5) επί την νεότητος 6) επί της βιοηθικής και θεμάτων σύγχρονου 

προβληματισμού 7) επί των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 8) επί του θρησκευτικού 

τουρισμού, 9 επί της εκκλησιαστική φιλανθρωπίας 10) επί της εξωτερικής 

ιεραποστολής 11) επί των ιερών ακολουθιών 12) εκδόσεως του περιοδικού 

Απόστολος Τίτος. Εποπτικές αρμοδιότητες επί της διαχειρίσεως της μοναστηριακής 

περιουσίας ασκεί το Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο των Οργανισμών Διοικήσεως 

Μοναστηριακής Περιουσίας Κρήτης.  
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3.2.4. Η Διοίκηση  του Αγίου Όρους.    

Το Άγιο Όρος διέπεται από ειδικό καθεστώς και με δικό του Καταστατικό Χάρτη 

του έτους 1924 που επικυρώθηκε το 1926. Το σύστημα της διακυβέρνησης βασίζεται 

στα επτά Τυπικά με σημαντικότερα  των ετών 971/2, 1046, 1394 και 1810. Τη 

νομοθετική εξουσία ασκεί η 20 μελής «Ιερά Σύναξις», απαρτιζόμενη από  τον 

ηγούμενο κάθε μονής. Συγκαλείται στις Καρυές δύο φορές το χρόνο και εκδίδει  

διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου. Κατ εξαίρεση συνεδριάζει σε σώμα 40 μελών. 

Τη διοικητική εξουσία ασκεί η «Ιερά Κοινότης», απαρτιζόμενη από 20 

αντιπροσώπους, έναν από κάθε Ιερά Μονή. Τα μέλη της εκλέγονται την 1η 

Ιανουαρίου εκάστου έτους και με ενιαύσια θητεία. Την εκτελεστική εξουσία έχει η  

«Ιερά Επιστασία», με ενιαύσιο θητεία αρχόμενη από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους, 

αποτελούμενη  από 4 μέλη, κατά  τη διαίρεση των αθωνικών μονών σε 4 πεντάδες. 

Πρόεδρος της  ( Πρώτος ή Πρωτεπιστάτης)  εκλέγεται ένας από τους αντιπροσώπους  

των μονών πρώτης τάξης, δηλαδή της Μεγίστης Λαύρας, του Βατοπεδίου, Ιβήρων, 

Χελανδαρίου και Διονυσίου. Ο Πρόεδρος αποστέλλεται από την Ιερά Μονή ενώ τα 

λοιπά μέλη της Ιεράς Επιστασίας λαμβάνονται από τα μέλη της Μονής που μετέχουν 

στην  «Ιερά Κοινότητα». Διακριτά είναι και τα όργανα της της δικαστικής εξουσίας. 

Στις Καρυές είναι και η έδρα του πολιτικού διοικητή του Αγίου Όρους, που υπάγεται 

στο υπουργείο Εξωτερικών και φέρει ευθύνη για την τήρηση του Αθωνικού 

Καταστατικού Χάρτη για την τάξη και την ασφάλεια της Αθωνικής Κοινότητας. Υπό 

την διοικητική του εξουσία τελεί ένα ολιγάριθμο σώμα από κρατικούς υπαλλήλους 

και αστυνομικούς. Το Άγιο Όρος είναι αυτοδιοίκητο και απολαμβάνει την πιο 

προνομιακή στάση του Κράτους απέναντι στην φορολόγησή του από όλες τις λοιπές 

εκκλησιαστικές κοινότητες και από την Εκκλησία της Ελλάδος.  

 

3.2.5. Το εκκλησιαστικό καθεστώς των Δωδεκανήσων.    

Οι Ιερές Μητροπόλεις των Δωδεκανήσων τελούν υπό την πνευματική, κανονική 

και διοικητική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Θρόνου, αλλά ως προς την οικονομική 

τους ελευθερία απολαμβάνουν ανάλογης μεταχείρισης με τα νομικά πρόσωπα που 

υπάγονται και στα άλλα εκκλησιαστικά καθεστώτα της Ανατολικής Ορθοδόξου 

Εκκλησίας του Ελλαδικού χώρου. Η Ιερά Μονή της Πάτμου αφιερωμένη στη μνήμη 

του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, έχει ιδρυθεί με αυτοκρατορικό χρυσόβουλλο και 

είναι η έδρα της Πατριαρχικής Εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Έξαρχος, 
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αντιπρόσωπος, επίτροπος του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι ο εκάστοτε  

Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής.  

 Με τον Νόμο 1155/1981 η Νήσος Πάτμος έχει αναγνωρισθεί ως Ιερά Νήσος με 

σκοπό:  

1. Τη διασφάλιση και έξαρση του ιδιάζοντος θρησκευτικού χαρακτήρα της 

Νήσου, την προστασία των Ιερών της χώρων, των κειμηλίων και των θησαυρών και 

την κατάλληλη προβολή και αξιολόγηση τους. 

2. Τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την παγκόσμια προβολή 

του ορθόδοξου πνευματικού πλούτου και την ευρύτερη μετοχή στην πνευματικότητα 

που συνδέεται με τη Νήσο.  

3. Την καθιέρωση της Νήσου ως παγκόσμιου Προσκυνηματικού Κέντρου και 

Εστίας πανελλήνιας και διεθνούς ακτινοβολίας.  

 

3.3 Όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί στην  οικονομική δραστηριότητα και 

ανάπτυξη  των Εκκλησιαστικών Οργανισμών της Ελληνικής Επικράτειας 

 

3.3.1 Τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα μετέχουν στην οικονομία της χώρας, 

όντας συντελεστικοί παράγοντες της αγοράς και φορείς της επιχειρηματικότητας. Για 

να απολαμβάνουν της ειδικής μεταχείρισης που επιφυλάσσει το Ελληνικό Κράτος 

στην επικρατούσα θρησκεία του άρθρου 3 του Ελληνικού Συντάγματος θα πρέπει να 

είναι οργανικά συνδεδεμένα,  κανονικά υποκείμενα  και πνευματικά εποπτευόμενα 

από τις Εκκλησίες που μετέχουν στα διαφορετικά εκκλησιαστικά καθεστώτα της 

επικρατούσας θρησκείας του άρθρου 3 του Συντάγματος. Όλα τα παραπάνω 

εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα μετέχουν της ίδιας Αποστολής αλλά εξυπηρετούν 

τον εν στενή εννοία σκοπό τους.  

Όταν τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα χρησιμοποιούν ιδίους πόρους και όχι 

πόρους του Δημοσίου  δεν υπόκεινται σε δημοσιονομικό έλεγχο του Κράτους για 

δαπάνες προμηθειών και έργων. Ωστόσο, λόγω του δημόσιου χαρακτήρα των 

εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου η Εκκλησία  έχει 

θεσμοθετήσει εσωτερικό  δημοσιονομικό προληπτικό της οικονομικής διαχείρισης 

της κατά τα πρότυπα του κρατικού δημοσιονομικού ελέγχου.  

 

 

3.3.2. Ο Κανονισμός 210/2010 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος  



Κεντρική, Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Εκκλησιαστικής Αποστολής 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

55 

Μέχρι την δημοσίευση του Κανονισμού  210/210 της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος υπό τον τίτλο «Διεύθυνσις Δημοσιονομικού Ελέγχου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος» (Δ.Δ.Ε.)τον δημοσιονομικό έλεγχο ασκούσαν η Ανωτάτη 

Ελεγκτική Επιτροπή της Εκκλησίας της Ελλάδος και η Γενική Εκκλησιαστική 

Οικονομική Επιθεώρηση  δυνάμει των Κανονισμών 152/2002, 163/2004, 166/2005. 

Με την ψήφιση του Κανονισμού 210/2010 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 

Ελλάδος οι αρμοδιότητες τους υπήχθησαν στην Δ.Ε.Ε, η οποία υπάγεται  απευθείας 

στην ΔΙΣ και είναι αρμόδια για:  

Α)  τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο επί των δαπανών της Εκκλησίας 

της Ελλάδος, των ΝΠΔΔ του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν. 590/1977 εφόσον την διοίκηση 

τους ορίζει η Εκκλησία της Ελλάδος και των ΝΠΔΔ του ιδίου άρθρου εφόσον 

τουλάχιστον το 50 τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου τους ανήκουν στην Εκκλησία 

της Ελλάδος.  

Β) την έκδοση σχεδίων εγκυκλίων σημειωμάτων για τη διευκόλυνση   του έργου 

των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων επί θεμάτων αρμοδιότητος της Δ.Δ.Ε., τα 

οποία εγκρίνει και απευθύνει ως εγκύκλια σημειώματα η Δ.Ι.Σ.. Η Δ.Δ.Ε διαιρείται 

σε δύο Τμήματα και τα στελέχη της καλούνται Εκκλησιαστικοί Ελεγκτές:  

 Τμήμα Εκκλησιαστικού Προληπτικού Ελέγχου (Τ.Ε.Π.Ε.) και 

  Τμήμα Εκκλησιαστικού Κατασταλτικού Ελέγχου (Τ.Ε.Κ.Ε.). 

  

Το Τμήμα Εκκλησιαστικού Προληπτικού Ελέγχου  

Το τμήμα Εκκλησιαστικού Προληπτικού Ελέγχου εισηγείται προς την Δ.Ι.Σ. επί 

της δημοσιονομικής νομιμότητας και κανονικότηταςγια κάθε υπόθεση, εφ’ ης η 

απόφαση της Δ.Ι.Σ. προκαλεί έσοδο ή δαπάνη για το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας 

της Ελλάδος. Ειδικώτερακάθε  αίτημα, εισήγηση, σχέδιο Κανονισμού, απόφασης, 

σύμβασης κλπ. που άγεται προς έκδοση αποφάσεως ενώπιον της Ιεράς Συνόδου 

παραπέμπεται προηγουμένως από τον του Αρχιγραμματέα προς το Τ.Ε.Π.Ε. για να 

διατυπώσει σύντομη, θετική ή αρνητική, εισήγηση  επί της νομιμότητας (εξ επόψεως 

δημοσιονομικής) της απορρέουσαςγια την Εκκλησία της Ελλάδος δαπάνης. 

Εξαιρούνται οι συμβάσεις που αφορούν πράξεις  επί χρηματιστηριακώς 

διακινουμένων κινητών αξιών. Η εν λόγω διαδικασία δεν αναιρεί την επάλληλη 

αρμοδιότητα του Αρχιγραμματέα να εκζητεί επί του θέματος και γνωμοδότηση της 

Νομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου.    
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Επίσης, το τμήμα Εκκλησιαστικού Προληπτικού Ελέγχου εισηγείται προληπτικά 

επί της νομιμότητας κάθε σύμβασης, της οποίας η συνολική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη ή το έσοδο γι’ εκάστη σύμβαση υπερβαίνει το ποσόν των πεντακοσίων 

χιλιάδων (500.000) ευρώ και  η οποία πρόκειται να συναφθείαπό  Ν.Π.Δ.Δ. του 

άρθρου 1 παρ. 4 ν. 590/1977 ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφ’ όσον  είτε  την 

διοίκησή του ορίζει η Ιερά Σύνοδος (π.χ. το Διορθόδοξο Κέντρο ή η Αποστολική 

Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος), ή το μετοχικό κεφάλαιο ή περιουσία του 

μετέχει κατά ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 50% η Εκκλησία της Ελλάδος ή  ελέγχεται 

από όμοιο κατά τα ανωτέρω στοιχεία εκκλησιαστικό νομικού πρόσωπο δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου (π.χ. εταιρεία με μέτοχοή εταίρο το Διορθόδοξο Κέντρο ή την 

Αποστολική Διακονία). 

Επιπλέον, το τμήμα Εκκλησιαστικού Προληπτικού Ελέγχου ελέγχει προληπτικά 

ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα όλα τα στοιχεία και παραστατικά των 

εσόδων και εξόδων της Ε.Κ.Υ.Ο. και τα αντίστοιχα των επιχορηγουμένων υπ’ αυτής 

υπηρεσιών και φορέων της Εκκλησίας της Ελλάδος και ελέγχει προληπτικάτις 

επιχορηγήσεις, ενισχύσεις και υποτροφίες που παρέχει η Δ.Ι.Σ. ή η Διοικούσα 

Επιτροπή της Ε.Κ.Υ.Ο., εξαιρουμένων των παγίων δαπανών μισθοδοσίας και 

εισφορών ασφαλιστικών ταμείων των εκκλησιαστικών υπαλλήλων (κατά την έννοια 

του άρθρου 1 παρ. 2 του Κανονισμού 5/1978 όπως ισχύει) και εξοφλήσεως 

λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας.  

Τέλος, το τμήμα Εκκλησιαστικού Προληπτικού Ελέγχου ελέγχει προληπτικά ως 

προς την νομιμότητα και κανονικότητα κάθε έσοδο ή δαπάνη, ή απόφαση επί της 

οποίας εμπίπτει στις εξαιρετικές αποφασιστικές αρμοδιότητες της Διοικούσας 

Επιτροπής της Ε.Κ.Υ.Ο., του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντού της ή ἀλλων 

εξουσιοδοτημένων Διευθυντών. Οι αποφάσεις του Τ.Ε.Π.Ε. είναι καταρχήν 

δεσμευτικές για τη διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος και των λοιπών νομικών 

προσώπων που υπάγονται στον Κανονισμό 210/2010. Η Δ.Ι.Σ. με ειδική αιτιολόγηση 

μπορεί να  αποκλίνει  του περιεχομένου των γνωμοδοτήσεων του Τ.Ε.Π.Ε. κατόπιν 

ειδικής αιτιολογίας των αποφάσεών των. Επίσης, η Δ.Ι.Σ. επιλύει τις διαφωνίες των 

διοικητικών οργάνων των ελεγχόμενων νομικών προσώπων επί των εισηγήσεων του 

Τ.Ε.Π.Ε. η διαφωνία παραπέμπεται υποχρεωτικώς υπό του διοικούντος οργάνου προς 

επίλυση ενώπιον της Δ.Ι.Σ.. Οι εισηγήσεις του Τμήματος οφείλουν να διατυπώνονται  

εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου, 

διαφορετικά η διαδικασία χωρεί και χωρίς τη γνώμη του.   
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Αν πάρα ταύτα ληφθεί τελική απόφαση επί των ως άνω ζητημάτων, η υπογραφή 

και εκτέλεση πράξης ή σύμβασης χωρίς τη γνώμη του  Τ.Ε.Π.Ε. είναι ανίσχυρες και 

κωλύονται. Ωστόσο, έλεγχος νομιμότητας επί αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. που ελήφθημετά 

από εισήγηση του  Τμήματος δεν συγχωρείται από κανένα άλλο όργανο πλην της 

Δ.Ι.Σ..Τυχόν  προφορική ή έγγραφης άσκηση ελέγχου νομιμότητας από όργανα τα 

οποία καλούνται προς εκτέλεση της απόφασης  συνιστά το πειθαρχικόν αδίκημα της 

σοβαρής απείθειας.  Σε περίπτωση λήψεως τελικής αποφάσεως χωρίς τη γνώμη του  

Τ.Ε.Π.Ε. η οικονομική υπηρεσία του οικείου νομικού προσώπου αφού λάβει γνώση, 

και πάντως πριν την εκκαθάριση και εξόφληση της δαπάνης  υποχρεούται να 

αναπέμψει  την απόφαση ή σύμβαση προς διατύπωση εισηγήσεως και εκ νέου 

εξέταση του θέματος.  

Η ληφθείσα απόφαση δεν εκτελείται μέχρι να επιβεβαιωθεί η ισχύς της  μετά την 

επανάληψη της διαδικασίας.  Η Δ.I.Σ., η Δ.Ε. της Ε.Κ.Υ.Ο., ο Πρόεδρος αυτής και ο 

Γενικός Διευθυντής της Ε.Κ.Υ.Ο. καθώς  και ταόργανα διοικήσεως των 

εκκλησιαστικών νομικών προσώπων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του Κανονισμού 

210/2010μπορούν να αναπέμπουν υπόθεση προς το Τμήμα, προς επανεξέταση 

συγκεκριμένων ζητημάτων, εφ’ όσον προκύψουν νέα στοιχεία που δεν είχαν τεθεί 

υπόψη του Τμήματος ή δεν είχαν ληφθεί υπόψη από το Τμήμα. 

  

Το Τμήμα Εκκλησιαστικού Κατασταλτικού Ελέγχου (Τ.Ε.Κ.Ε.) 

Το Τμήμα Εκκλησιαστικού Κατασταλτικού Ελέγχου διενεργεί κατασταλτικούς 

ελέγχους, αφενός τακτικούς κατ’ έτος επί της χρηματικής διαχείρισης  και της 

διαχείρισης υλικού της Εκκλησίας της Ελλάδος, και αφετέρου εκτάκτους επί της 

διαχειρίσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και των λοιπών εκκλησιαστικών Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ως ακολούθως: 

 Επί των διαχειρίσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τακτικοί και έκτακτοι 

έλεγχοι διενεργούνται με την έγκριση  της Δ.Ι.Σ και μετά από εντολή  του 

Προϊσταμένου της Δ.Ε..Ε.  

 Επί κάθε άλλου εκκλησιαστικού νομικού προσώπου δημοσίου 

ή ιδιωτικού δικαίου που υπάγεται στον Κανονισμό 210/2010 είτε της περιφέρειας 

κάθε Μητροπόλεως (άρθρα 1 παρ. 4, 29 - 31, 35 – 36, 39, 59 του ν. 590/1977) 

έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται  μόνον μετά από αίτηση  του επιχωρίου Αρχιερέως 

ή του συλλογικού οργάνου διοικήσεως του νομικού προσώπου, 
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κατόπιν εγκρίσεως της Δ.Ι.Σ και μετά από έκδοση  εντολής του Διευθυντού της 

Δ.Ε.Ε.  

Ο τακτικός έλεγχος αναφέρεται στο σύνολο της οικονομικής διαχείρισης 

του ελεγχόμενου νομικού προσώπου για το χρονικό διάστημα, το οποίον προσδιορίζει 

η εντολή ελέγχου, εν αντιθέσει προς τον έκτακτο έλεγχο, ο οποίος αναφέρεται σε 

ατομικώς προσδιοριζόμενο αντικείμενο ελέγχου.Η διενέργεια και περαίωση του 

τακτικού ελέγχου δεν αποκλείει την διενέργεια εκτάκτου ελέγχου σε ζήτημα που 

εξετάστηκε κατά τον τακτικό έλεγχο.  

Tο ΤΕΚΕ είναι επίσης αρμόδιο για την σύνταξη  εκθέσεων επί του 

Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Ισολογισμού της Ε.Κ.Υ.Ο. και τυχόν 

αναθεωρήσεών τους προκειμένου να συνυποβληθούν στην Δ.Ι.Σ. για έγκρισή τους. 

Ο κατασταλτικός έλεγχος διενεργείται από τους Ελεγκτές του τμήματος 

Εκκλησιαστικού Κατασταλτικού Ελέγχου κατόπιν εντολής του Διευθυντή της Δ.Ε.Ε. 

 η οποία καθορίζει : 

α) την χρονική διάρκεια του ελέγχου 

β) το αντικείμενο του ελέγχου  

γ)τις ημέρες καταβολής αποζημιώσεως εκτός έδρας ως και το μέσο μεταφοράς, 

αναλόγως κατά τα ισχύοντα  επί δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων των ΝΠΔΔ 

δ) κάθε άλλο   στοιχείο χρήσιμο για τον έλεγχο. 

Ο κατασταλτικός έλεγχος ασκείται: α) Επί των παραστατικών των εισπράξεων 

και πληρωμών, β) Επί των καταχωρίσεων των εισπράξεων & πληρωμών στα οικεία 

λογιστικά βιβλία, γ) Επί των χρηματικών υπολοίπων και αξιογράφων, δ) Επί των 

Προϋπολογισμών καθώς και των Απολογισμών και Ισολογισμών, ε) Επί παντός 

άλλου σχετικού στοιχείου. 

Το πόρισμα ελέγχου οφείλει στην περίπτωση που διαπιστώνει παράβαση ή 

έλλειμμα  να προσδιορίζει όλα τα δημοσιονομικώς υπεύθυνα πρόσωπα, διαφορετικά 

αυτός που παρήγγειλε τον έλεγχο μπορεί να αναπέμψει το πόρισμα για να 

συμπληρωθεί. Σε περίπτωση διαπιστώσεως ελλείμματος ο Διευθυντής της Δ.Ε.Ε.  

εκδίδει την καταλογιστική πράξη υπέρ εκκλησιαστικού νομικού προσώπου, στου 

οποίου τη διαχειριστική σφαίρα διαπιστώνεται έλλειμμα. Εφ’ όσον πρόκειται για 

έλλειμμα εκκλησιαστικού νομικού προσώπου  που δεν υπόκειται στον προληπτικό 

έλεγχο του Κανονισμού 210/2010 για την έκδοση της καταλογιστικής πράξης 

προαπαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του επιχώριου Αρχιερέα  ή του συλλογικού 

οργάνου διοίκησης. Εκ παραλλήλου, καταλογιστική εξουσία διατηρούν και οι κύριοι 
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Διατάκτες του ελεγχομένου εκκλησιαστικού νομικού προσώπου, προς τους οποίου 

κοινοποιείται το πόρισμα.  

Δημοσιολογιστικά Όργανα: 1) Διατάκτες: το διοικούν το εκκλησιαστικό 

Ν.Π.Δ.Δ. όργανο, κατά τις κείμενες διατάξεις, το οποίον αναλαμβάνει υποχρεώσεις 

σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου και προσδιορίζει 

τις απαιτήσεις που το βαραίνουν  βάσει των ισχυουσών διατάξεων, όπως κατά 

περίπτωση, η Δ.Ι.Σ, ο Μητροπολίτης, το Ηγουμενοσυμβούλιο, το Εκκλησιαστικό 

Συμβούλιο, κ.λπ. κατά τους ορισμούς των νόμων και των Κανονισμών της Εκκλησίας 

της Ελλάδος. Κύριος Διατάκτης της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι η Δ.Ι.Σ., των δε 

λοιπών εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977, τα κατά τον 

ίδιο νόμο οικεία Συμβούλια (Ηγουμενοσυμβούλια, Εκκλησιαστικά κ.λπ.) ενώ για τις 

Ιερές Μητροπόλεις κύριος Διατάκτης είναι ο οικείος Μητροπολίτης, 2) 

Εκκλησιαστικός υπόλογος: είναι ο διαχειριζόμενος χρήματα, αξίας ή υλικόν των 

εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ. (του άρθρον 1 παρ. 4 του ν. 590/1977), έστω και χωρίς 

νόμιμη εξουσιοδότηση , καθώς και οιοσδήποτε άλλος θεωρείται εκ του νόμου 

δημόσιος υπόλογος (άρθρα 40, 41 του κανονισμού 5/1978). Εκκλησιαστικός 

υπόλογος είναι και ο υπό οιανδήποτε ιδιότητα, έστω και χωρίς εξουσιοδότηση, 

διαχειριστής χρημάτων, αξιών και υλικών της περιουσίας ή ο διαχειριστής περιουσίας 

που προέρχεται από τον  προϋπολογισμό του Κράτους, των Ν.Π.Δ.Δ., της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως η άλλων Διεθνών Οργανισμών χρηματοδότησης  ή 

επιχορήγησης.  

Ο Έλεγχος επί των εκκλησιαστικών εκκαθαριστών και υπολόγων ασκείται 

από: α) τα διοικούντα συλλογικά όργανα των οικείων εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ. ήτοι 

οι κύριοι Διατάκται τους β)  τους κύριους Διατάκτες των εκκλησιαστικών νομικών 

προσώπων που εποπτεύουν τα ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., δηλαδή η Δ.Ι.Σ. ως προς τα 

εκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. των οποίων τη διοίκηση ορίζει η ίδια, και ο Μητροπολίτης 

ως προς τις Ενορίας, τα Προσκυνήματα και τις Ι. Μονές, και γ)  τους 

Εκκλησιαστικούς Ελεγκτές.  

Οι υπόλογοι των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στις ρυθμίσεις του Κανονισμού 210/2010 

ελέγχονται ως προς την νομιμότητα της διαχείρισης τους α) από τους κύριους 

Διατάκτες των αμέσως ή εμμέσως συμμετεχόντων εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ. ή β) 

από τους Ελεγκτές του Τ.Ε.Κ.Ε. κατόπιν αιτήσεως του αρμοδίου οργάνου.   

Καταλογιστική αρμοδιότης. Εφ’ όσον διαπιστωθεί έλλειμμα διαχείρισης ή 

παράνομη πληρωμή δαπάνης, θεωρούμενης ως έλλειμμα, αρμοδιότητα χρηματικού 
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καταλογισμού έχουν συντρεχόντως οι κύριοι Διατάκτες των Εκκλησιαστικών 

Ν.Π.Δ.Δ., οι κύριοι Διατάκτες των εποπτευόντων Εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ. ως προς 

τα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ., και οι Εκκλησιαστικοί Ελεγκτές. 

Ο καταλογισμός ασκείται: α) επί των εκκαθαριστών, για  την εκκαθάριση  μη 

νομίμων δαπανών εκ δόλου ή εξαιτίας βαρειάς αμέλειας. β) επί των υπολόγων για τα 

ελλείμματα της  διαχείρισης τους γ) επί των υπηρεσιακών οργάνων, τα οποία εκ 

δόλου ή εξαιτίας βαρειάς αμέλειας   εξέδωσαν παράνομες  διοικητικές πράξεις ή 

συνέπραξαν στη μη τήρηση των νομίμων διαδικασιών πραγματοποίησης  της 

δαπάνης. δ) επί των λαβόντων, εφ’ όσον υπέχουν ευθύνην για τη μη τήρηση των 

νομίμων διαδικασιών. ε) επί των αχρεωστήτως λαβόντων σε κάθε περίπτωση 

αχρεωστήτου πληρωμής. 

Επίσης, ο καταλογισμός ασκείται σε περίπτωση ελλείμματος διαχειρίσεως, δηλαδή 

σε περίπτωση έλλειψης χρημάτων, αξιών, ενσήμων ή υλικού. Ως έλλειμμα χρημάτων 

θεωρείται και κάθε πληρωμή, η οποία: α) δεν ανάγεται στην αρμοδιότητα του 

υπολόγου β) έγινε χωρίς τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 

γ) αφορά σε δαπάνες για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες από τον 

υπόλογο δ) έγινε  αχρεωστήτως από υπαιτιότητα του υπόλογου  ε) είναι άσχετος προς 

τον σκοπό της διαχειρίσεως. Ο υπόλογος καταλογίζεται με το ποσόν του ελλείμματος 

πλέον των νόμιμων τόκων. 

Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Εκκλησιαστικών Ελεγκτών. Οι Εκκλησιαστικοί 

Ελεγκτές που ενεργούν έλεγχο ή άλλη εξέταση, πάντοτε κατόπιν αποφάσεως της 

Δ.Ι.Σ., προβαίνουν και σε ένορκη ή μη εξέταση μαρτύρων, υπαλλήλων ή ιδιωτών ως 

και, αν κατά  διάρκεια του ελέγχου διαπιστώσουν πράξεις και παραλείψεις, μπορούν 

να θέσουν  εκτός διαχειρίσεως τους υπολόγους, κατόπιν προτάσεως του Διευθυντού 

της Δ.Δ.Ε. και, εφ’ όσον πρόκειται για ελεγχόμενο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο 

που δεν υπάγεται άμεσα στον Κανονισμό  210/2010 ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 

επιχώριου Αρχιερέως ή του συλλογικού οργάνου διοικήσεως.  

Οι Εκκλησιαστικοί Ελεγκτές, εφόσον κατά την άσκηση των καθηκόντων του 

ζημίωσαν εκ δόλου ή εξαιτίας βαρειάς αμέλειάς τους  την Εκκλησία της Ελλάδος ή 

το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο οφείλουν να αποζημιώσουν το ζημιούμενο νομικό 

πρόσωπο. Ο Κανονισμός 210/2010  τους απαλλάσει από την υποχρέωση 

αποζημίωσης που ανάγεται σε ελαφρά αμέλεια.  

Έκδοση  καταλογιστικής απόφασης. Οι Εκκλησιαστικοί Ελεγκτές, εφ’ όσον 

κατά την διενέργεια ελέγχου οιασδήποτε διαχειρίσεως, διαπιστώσουν την ύπαρξη 
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ελλείμματος, προβαίνουν στην  έκδοση αιτιολογημένης καταλογιστικής απόφασης 

κατά του υπολόγου και συντάσσουν χρηματικό κατάλογο κατά αυτού και και όσων 

ευθύνονται αλληλεγγύως με αυτόν. Αν έχει καταταθεί το ποσό εκπρόθεσμα οι 

ελεγκτές καταλογίζουν τον τόκο υπερημερίας που προέκυψαν από την καθυστέρηση 

της εμπρόθεσμης καταθέσεως. Αντίγραφο της καταλογιστικής αποφάσεως και ο 

χρηματικός κατάλογος κοινοποιούνται παραχρήμα στον τον καθ’ ου και στην Δ.Δ.Ε., 

στον  Διευθυντή της αρμόδιας  Δ.Ο.Υ. της τελευταίας κατοικίας του ελλειμματία, ο 

οποίος βεβαιώνει το καταλογιζόμενο ποσό  ως δημόσιο έσοδο και το εισπράττει  κατά 

τις διατάξεις του νόμου «Περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων». Κατά των 

καταλογιστικών αποφάσεων των Εκκλησιαστικών Ελεγκτών ή των κυρίων 

Διατακτών των εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ. ασκείται η προβλεπομένη έφεση ενώπιον 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για πληρωμές που απορρίφθηκαν από τον εκκλησιαστικό 

ελεγκτή επειδή δεν στηρίχθηκαν σε νόμιμο τίτλο  καταλογίζονται μαζί με τον 

υπόλογο  και οι αναιτίως λαβόντες τα χρήματα υπάλληλοι ή ιδιώτες.  

Γενικά, κάθε ενέργεια των εκκλησιαστικών ελεγκτών του Τ.Ε.Κ.Ε., διεξάγεται 

μέσω της Δ.Δ.Ε., δι’ ης διαβιβάζεται επίσης πάσα προς αυτούς εντολή μετά των 

απόψεων της Υπηρεσίας πάντοτε κατόπιν εντολής της Δ.Ι.Σ.  

 

 

 

3.4 Μέθοδοι ανάπτυξης του ενοριακού έργου 

 

3.4.1 Παράμετροι εξέλιξης του ενοριακού οργανισμού. Η Ενορία είναι ένας 

οργανισμός που εξελίσσεται ως προς τις εξής παραμέτρους: Α) Τα φυσικά πρόσωπα 

που ηγούνται του έργου και της οργάνωσης και ανάπτυξης της ενοριακής ζωής. Από 

τα πρόσωπα αυτά άλλα παραμένουν για πολλά χρόνια στις θέσεις ευθύνης και στα 

καθήκοντα λήψης αποφάσεων, άλλα όχι. Αλλά και αυτά τα πρόσωπα που 

παραμένουν για πολλά χρόνια στις θέσεις ευθύνης και σφραγίζουν με την παρουσία 

τους τη φυσιογνωμία της Ενορίας και του ενοριακού έργου, εξελίσσονται μέσα στον 

χρόνο, καθώς ο άνθρωπος είναι ένα έλλογο ον το οποίο υπόκειται σε 

βιοψυχοκοινωνικές μεταβολές και μπορεί να σχεδιάζει τη δράση του να 

ανασυντάσσει τους σχεδιασμούς τους, να αναθεωρεί τις στάσεις του, αλλά και να 

συμπεριφέρεται πολλές φορές αυθόρμητα, απρόβλεπτα ή αντιφατικά μαχόμενος 

μεταξύ των ορμεφύτων και της καλλιεργημένης συνείδησής του, των ενστίκτων και 
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της παιδείας τους, των έξεων και των υπερβάσεων του εαυτού του, των 

συμπεριφορών ρουτίνας και των ανακλαστικών σε εξαιρετικές και έκτακτες 

περιστάσεις. Η διαμόρφωση της προσωπικότητας του είναι μια έννοια δυναμική, με 

κάποια σταθερά αλλά όχι παντελώς αμετάβλητα και μη επηρεαζόμενα από τις 

συνθήκες στοιχεία (χαρακτήρας) και κάποια πιο ευμετάβλητα που απαιτούν διαρκή 

καλλιέργεια και εγρήγορση για τη διατήρηση της ποιότητάς τους (ηθική συνείδηση, 

φυσικά και πνευματικά χαρίσματα).  

Β) Τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν το ποίμνιο της Ενορίας. Το ποίμνιο είναι οι 

άνθρωποι  της ενορίας, το έμψυχο σώμα του οργανισμού της, το οποίο και αυτό 

υπόκειται σε μεταβολές τόσο ως προς τη σύνθεση των φυσικών πρόσωπα που το 

απαρτίζουν, τα οποία και αυτά εξελίσσονται ως βιοψυχοκοινωνικές οντότητες, όσο 

και ως προς τα συνολικά κοινωνικά χαρακτηριστικά του ως μιας ανθρώπινης 

λατρευτικής κατά βάση κοινότητας που ζει και αναπτύσσεται εντός του γενικού 

πληθυσμού. Τα μέλη αυτής της κοινότητας  αποτελούν ταυτόχρονα και μέλη του 

γενικού πληθυσμού και υπόκεινται στις συνθήκες εξέλιξης και τις μεταβλητές του 

γενικού πληθυσμού. Ο βίος του βαπτισμένου μέλους της Εκκλησίας είναι η 

συμμετοχή στη ζωή του εκκλησιάσματος. Ο χριστιανός διάγει εκκλησιαστικό βίο και 

οι  επιμέρους διακρίσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού βίου,  μυστικού ή φανερού, 

εσωτερικού και εκδηλούμενου υπόκεινται στον εκκλησιαστικό βίο. Ο χριστιανός δεν 

μπορεί να υπάρξει διαφορετικά παρά μόνον ως εκκλησιαστικό όν είτε 

κοινωνικοποιείται εντός της Εκκλησίας είτε στον κόσμο. Το στοιχείο της 

εκκλησιαστικότητας του βίου του χριστιανού  τον καθιστά πρόσωπο και καθορίζει 

αφενός όλες τις σχέσεις του με τον Θεό, τον εαυτό του και τα άλλα πρόσωπα 

ανεξάρτητα αν και αυτά διάγουν εκκλησιαστικό βίο ή όχι και αφετέρου κάθε πτυχή 

αυτών των σχέσεων.  Οι μεταβολές που αφορούν τα μέλη μιας ενορίας και 

επηρεάζουν δραματικά  το ενοριακό έργο αφορούν τον βαθμό αυθεντικότητας της 

εκκλησιαστικότητας του βίου τους.  

Γ) Η κοινότητα του ποιμνίου της Ενορίας. Τα μέλη του ποιμνίου ως εκκλησίασμα, 

δηλαδή ως λατρευτική κοινότητα συνθέτουν τα ιδιαίτερα και διακριτά από τον γενικό 

πληθυσμό χαρακτηριστικά που υποστασιοποιούν την ενορία εντός της κοινωνικής 

πραγματικότητας. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας η λατρευτική κοινότητα 

είναι ευχαριστιακή. Συνεπώς το εκκλησίασμα υποστασιοποιεί την ενορία όχι μόνον 

κατά τον χρόνο  της Θείας Λειτουργίας, αλλά προ και μετά αυτής. Στο ευχαριστιακό 

μυστήριο μετέχει μέσω της ενορίας η καθόλου Εκκλησία, και μέσω αυτού η ενορία 
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μετέχει στην καθόλου Εκκλησία.  Η Ενορία προετοιμάζεται για το ευχαριστιακό 

μυστήριο  μέσω της προετοιμασίας των μετεχόντων σε αυτό. Η προετοιμασία είναι 

τόσο βιοψυχοκοινωνική όσο και πνευματική προετοιμασία και ιδιαίτερη στον καθένα. 

Η ενορία αγιάζεται μέσω των κοινωνούντων τα καθαγιασμένα Τίμια Δώρα κατά την 

Θεία Λειτουργία. Το εκκλησίασμα  μετά την ευχή της Απολύσεως δια των 

καθαγιασμένων μελών της μεταδίδει  τον αγιασμό στον κόσμο.  Ο εκκλησιαστικός 

βίος της Ενορίας δεν είναι εκκλησιαστικός μόνο και μόνο επειδή η Ενορία είναι ένας 

οργανισμός της Εκκλησίας αλλά γιατί είναι ο υποδοχέας και το πεδίο φανέρωσης του 

εκκλησιαστικού βίου  ενός εκάστου των μελών της. Γίνεται αντιληπτό ότι η 

φυσιογνωμία, ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά μιας Ενορίας είναι μεν χριστογενής, 

αφού δεν μπορεί να υπάρξει οντολογικά Ενορία χωρίς την Εκκλησία και δεν μπορεί 

να υπάρξει Εκκλησία χωρίς την κεφαλή Της, αλλά είναι επίσης ανθρωπογενής, αφού 

μόνον εκεί που είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο όνομα του Χριστού, 

υποστασιοποιείται η Εκκλησία.   

Δ)  Η Ενορία ως κύτταρο της καθόλου Εκκλησίας. Η Ενορία μετέχει στην βίο της 

καθόλου Εκκλησίας, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες της και τις μεταβλητές 

συνθήκες ανάπτυξης του ενοριακού βίου. Σε αυτό το πλαίσιο,  προσωποποιείται το 

στοιχείο της μεταβλητότητας και της εξελιξιμότητας της Ενορίας όχι μόνο ως 

βιοκοινωνικής ομάδας και οικονομικού, πολιτιστικού και κοινοτικού οργανισμού 

αλλά και ως λατρευτικής κοινότητας.  

 

3.4.2. Το αξιακό υπόβαθρο της Ορθοδοξίας στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων και η σημασία του για την ενοριακή ζωή.  

 

Η λήψη των αποφάσεων στην ενοριακή ζωή είναι μια διαδικασία που πρέπει να 

υπαγορεύεται από τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης και προσωπικής εγκολπώσεως 

του μυστηρίου της σωτηρίας που χαρακτηρίζει την Ορθοδοξία. Η αρχή αυτή αποτελεί 

την αιτία των ιστορικών επιλογών της Ορθοδοξίας στο ζήτημα της λήψης των 

αποφάσεων, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:  

α) Η  Ορθοδοξία έχει αντιμετωπίσει και απορρίψει κοσμοθεωρίες, διδασκαλίες και 

ιδεολογήματα που ενθαρρύνουν την ποιοτική στασιμότητα των ανθρώπων. Από την 

ιστορία της κρίνει κανείς ότι αποστρέφεται την χειραγωγιστική αντιμετώπιση του 

ιδανικού της ομογνωμίας και ανέπτυξε δίκαιο ώστε κάθε συλλογική απόφαση να 
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είναι προϊόν ώριμης σκέψης και διαλόγου, χωρίς να αποκλείεται το χαρισματικό 

στοιχείο, το πηγαίο και το αυθόρμητο.  

β) Η Ορθοδοξία δεν ενδιαφέρεται για τη δημιουργία συλλογικών μέσων όρων όταν 

θέτει συλλογικούς στόχους, αλλά πάντοτε επιδιώκει την προσωπική βελτίωση του 

καθενός και με αυτό το κριτήριο εννοιοδοτεί την αριστεία. Η δημιουργία συλλογικών 

μέσων όρων προκαλεί στο μέλος της Ενορίας και κάθε εκκλησιαστικής 

συλλογικότητας την  ψευδαίσθηση της προσωπικής μετοχής σε κάτι που επί της 

ουσίας δεν υπάρχει στην σωτηριολογική οντολογία της Ορθοδοξίας. Αυτή η 

ψευδαίσθηση οδηγεί σε ύπνωση τις πνευματικές δημιουργικές δυνάμεις ενός εκάστου 

μέλους της κοινότητας, εις βάρος εν τέλει της ανάπτυξης της ίδιας της 

εκκλησιαστικής κοινότητας.  

γ) Η Ορθοδοξία εστιάζει στην μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου και των 

σχέσεων που δημιουργεί. Η ομοιογένεια της απρόσωπης μάζας αντιμετωπίζεται ως 

υποκρισία από την πλευρά εκείνων που προσπαθούν να δημιουργήσουν και να 

εκμεταλλευτούν μια φαινότυπη ομογνωμία στο εκκλησιαστικό σώμα. Η 

αποπροσωποίηση του ανθρώπου αποτελεί  ευθεία βολή κατά του ορθόδοξου 

δόγματος για το  κατ᾽ εικόνα και το καθ᾽ ομοίωσιν. 

δ) Ο Ορθοδοξία αποδέχεται ως στοιχείο της  εκκλησιαστικής συνείδησης 

ο,τιδήποτε πηγάζει, αναδύεται  και γίνεται καθολικά αποδεκτό στο σώμα της 

Εκκλησίας μέσα από τον πλούτο και την ποικιλία των ελευθέρως εκφραζομένων  

γνωμών των μελών Της. Η Εκκλησία ως πλήρωμα εκπληρώνει την αποστολή της, και 

άρα υπό τη βούληση του πληρώματός της οι επιμέρους εκκλησιαστικοί οργανισμοί 

μπορούν να συνθέτουν και να αναθεωρούν τους σχεδιασμούς, τις αποφάσεις και τις 

δράσεις εκπλήρωσης της αποστολής τους.  Η στάση αυτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

έχει δογματικό έρεισμα και αφετηρία. Σύμφωνα με την ορθόδοξη εκκλησιολογία η  

διαμόρφωση της εκκλησιαστικής συνείδησης υπόκειται στον κανόνα της εξελίξεως 

υπό τον κανόνα της ορθοτόμησης της Αλήθειας και όχι της καινοτόμησής της. Αυτό 

που εξελίσσεται δεν είναι η Αλήθεια, αλλά  ο βαθμός της κατανοήσεώς της της μέσω 

της διαρκώς εμβιούμενης και αναπτυσσόμενης εκκλησιαστικής εμπειρίας.  

Με βάση την παραπάνω ανάλυση ο ενοριακός βίος μπορεί οργανώνεται και 

εξελίσσεται σε ό,τι εκ της φύσεώς του μπορεί να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. Ο 

Εφημέριος οφείλει πρώτιστα να είναι άριστος λειτουργός, κήρυκας του Θείου Λόγου, 

εγκρατής της Ορθοδόξου Θεολογίας, κατηχητής, καθοδηγητής και συνομιλητής με 

τις κοσμικές αρχές και την κοινότητα με διαπραγματευτικές ικανότητες.  Οφείλει να 
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είναι γνώστης του κανονικού δικαίου και του νομοκανονικού πλαισίου άσκησης του 

εφημεριακού λειτουργήματος, να τηρεί τους κανόνες της εκκλησιαστικής ιεραρχίας 

και πειθαρχίας στον οικείο Μητροπολίτη και την Ιερά Σύνοδο. Ως επικεφαλής της 

Ενορίας και του ποιμνίου καλείται να ηγηθεί όλων των ενοριακών δράσεων.  

 

3.4.3. Τομείς ανάπτυξης της ενοριακής ζωής. Οι ενορίες αναπτύσσουν δράση 

στους εξής τομείς:  

Α.  Λειτουργική ζωή και Μυστήρια της Εκκλησίας.  

Β.  Ποιμαντική με κέντρο στον Ιερό Ναό.  

Γ. Ποιμαντική με κέντρο τον Ποιμένα. 

Δ. Κοινωνική Δράση, Πρόνοια Φιλανθρωπία και Αλληλεγγύη.  

 

3.4.4. Προδιαγραφές οργάνωσης των τομέων ενοριακής δράσης.  Για να 

οργανώσει τη δράση της στους παραπάνω τομείς απαιτείται:  

Α.  Δημιουργία και Ενίσχυση Υποδομών και Πόρων σε όλους τους τομείς δράσης  

Β. Δημιουργία Διαδικασιών που να εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία και 

σύμπνοια όλων των τομέων δράσης  μεταξύ τους και με τους άλλους 

εκκλησιαστικούς οργανισμούς 

Γ.  Στελέχωση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε όλους του τομείς 

δράσης.  

Δ. Τήρηση της νομιμότητας και της κανονικότητας.  

 

3.4.5. Οι τομείς εκπαίδευσης μεθόδων ανάπτυξης του ενοριακού έργου 

διαμορφώνονται ανάλογα με την:  

Α)  εκπαίδευση σε μεθόδους χρηματοδότησης, προσέλκυσης πόρων, αποδοτικής 

και καινοτόμου οικονομικής διαχείρισης 

Β) εκπαίδευση σε συστήματα ποιότητας και συμβουλευτική υποστήριξη για τη 

δημιουργία κουλτούρας ποιότητας  

Γ) εκπαίδευση στη διαχείριση έμμισθου και άμισθου προσωπικού (εθελοντές) και 

στη συνέργεια του ποιμνίου στην ενοριακή ζωή και στον κόσμο 

Δ) εκπαίδευση και διαρκή ενημέρωση των νόμων του Κράτους και της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως για κάθε ζήτημα οργάνωσης του ενοριακού βίου και τήρηση 

πρακτικών καλής εφαρμογής των νομοκανονικών διατάξεων.  
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3.4.6. Ποιμενοκεντρική και ποιμνιοκεντρική διάσταση της ενοριακής ζωής. Η 

ανάπτυξη του ενοριακού έργου είναι εκ πρώτης όψεως είναι ποιμενοκεντρική.  Ο 

Εφημέριος της Ενορίας δεν είναι μόνο λειτουργός, πνευματικός πατέρας 

καθοδηγητής, αλλά και ο επικεφαλής του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, ο υπεύθυνος 

για την οργάνωση και στελέχωση της ενορίας με έμμισθο προσωπικό, μόνιμους 

εθελοντές συνεργάτες και περιστασιακούς, αλλά και ως ένα βαθμό για τη χάραξη της 

οικονομικής στρατηγικής μιας Ενορίας, την προσέλκυση πόρων, την διαχείριση και 

κατανομή δαπανών σύμφωνα με τις ανάγκες του ενοριακού έργου αλλά και την 

ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων.   Ωστόσο, επειδή υπόκειται ιεραρχικά 

στον Μητροπολίτη, ο τελευταίος είναι εκείνος που χαράσσει γενικές κατευθυντήριες, 

αλλά και ειδικότερες. Ο Μητροπολίτης μπορεί να επιλαμβάνεται και επί 

συγκεκριμένων ζητημάτων και γενικώς μπορεί να καθορίζει ανέλεγκτα τον βαθμό 

επέμβασης και συμμετοχής τους στο ενοριακό γίγνεσθαι. Τα περιθώρια 

πρωτοβουλίας και αυτενέργεια του Εφημερίου εξαρτώνται από τον οικείο 

Μητροπολίτη, ο οποίος είναι πάντα το σημείο αναφοράς αλλά και το πρόσωπο 

αναφοράς του Εφημερίου.  

Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ενοριακό έργο δεν μπορεί να αναπτυχθεί 

χωρίς ποίμνιο. Δεν μπορεί να υπάρξει ποίμνιο χωρίς ποιμένα και ποιμένας χωρίς 

ποίμνιο. Από αυτή την άποψη η ανάπτυξη του ενοριακού έργου είναι σε τελική 

ανάλυση ποιμνιοκεντρικό. Ο καθοδηγητικός ρόλος του ποιμένα  προς το ποίμνιο δεν 

αναιρεί τον καθοδηγητικό ρόλο του ποιμνίου και την επίδραση που ασκεί το ποίμνιο 

στη λήψη των αποφάσεων του ποιμένα. Πολλές φορές ο ποιμένας από καθοδηγητής 

γίνεται καθοδηγούμενος όσον αφορά την άσκηση του ποιμαντικού λειτουργήματος. 

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάγεται ό,τι αναφέρεται στην εξατομίκευση της 

ποιμαντικής ώστε να ανταποκρίνεται στο πνευματικό, μορφωτικό και 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του ποιμνίου.  

Η εξατομίκευση αυτή είναι απαραίτητη και όταν γίνεται εύστοχα και αποδοτικά 

αποτελεί ποιμαντική αρετή. Επίσης στην περίπτωση αυτή δεν υπάγεται ό,τι 

αναφέρεται στη διοικητική οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξη του ποιμαντικού 

έργου. Είναι δείγμα καλής ηγεσίας η επιλογή αρίστων συνεργατών, οι οποίοι με τις 

ειδικές γνώσεις και χαρίσματά τους θα πλαισιώσουν το έργο του ποιμένα όχι μόνο σε 

συμβουλευτικό επίπεδο αλλά και σε οργανωτικό λαμβάνοντας και αποφασιστικές 

αρμοδιότητες. Στην περίπτωση αυτή ο καθοδηγητικός ρόλος τους προς τον ποιμένα 

είναι μια φυσιολογική διεργασία στο ενοριακό σώμα που ενισχύει την υγεία του.  Ο 
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αρνητικός επηρεασμός του ποιμένα από το ποίμνιο αφορά την επιρροή του στη λήψη 

αποφάσεων πνευματικής ευθύνης  οι οποίες δεν στηρίζονται στο υγιές εκκλησιαστικό 

φρόνημα και ήθος αλλά σε στρεβλώσεις και νοοτροπίες που έχουν εμφωλεύσει στο 

κοινωνικό σώμα του. Αυτές οι στρεβλώσεις σε επιφανειακό επίπεδο εντοπίζονται στα 

μέλη του ποιμνίου που μπορούν να επηρεάσουν την συμπεριφορά του 

εκκλησιάσματος, ή σε μεμονωμένα άτομα που ασκούν επιρροή στον ποιμένα, αλλά 

σε ένα βαθύτερο επίπεδο ανάγονται στην νοοτροπία της κοινότητας εντός της οποίας 

ζει και αναπτύσσεται το ενοριακό σώμα. Διότι το ενοριακό σώμα (εκκλησίασμα) 

αποτελεί εν πολλοίς και το κοινοτικό σώμα.  

 

 

* Διάγραμμα επηρεασμού Ποιμένος στη λήψη αποφάσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεντρική, Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Εκκλησιαστικής Αποστολής 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

68 

* ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΣ 

 

Ι. Οργανόγραμμα Οικονομικής Διοίκησης 

 

 

 

 

ΙΙ. Οργανόγραμμα Διακυβέρνησης 

Α. Γενική Διακυβέρνηση 

 

 

 

 

 

Β. Ποιμαντική Διακυβέρνηση 

 

 

 

 

Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο 

Επικοινωνία Διοίκηση

Κρατική Εποπτεία

Περιουσία 

Ενορία 

Μητροπολίτης 
Εφημεριακός 

Κλήρος 
Λαός 
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Γ. Οικονομική Διακυβέρνηση 

 

 

3.5 Μέθοδοι ανάπτυξης του κοινωφελούς εκκλησιαστικού έργου 

 

3.5.1. Εισαγωγικά 

Το κοινωφελές εκκλησιαστικό έργο  διαρθρώνεται και αναπτύσσεται  σε Κεντρικό 

και σε Περιφερειακό επίπεδο και ασκείται από όλα τα εκκλησιαστικά νομικά 

πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος 

χορηγεί επίδομα τρίτου τέκνου σε οικογένειες της Θράκης, υποτροφίες για σπουδές 

Ελληνοπαίδων κυρίως στο εξωτερικό, έκτακτες επιχορηγήσεις στις Μητροπόλεις ή 

και σε άλλους φορείς για την αντιμετώπιση κρίσεων (θεομηνίες, σεισμοί, 

υγειονομικές κρίσεις), χορηγίες για την εκπλήρωση μορφωτικών, πολιτιστικών και 

φιλανθρωπικών σκοπών. Επίσης κάθε Ιερά Μητρόπολη έχει χαράξει μια γενικότερη 

πολιτική κοινωφελών έργων, στον τομέα της φιλανθρωπίας και  του πολιτισμού 

τακτικού  και έκτακτου χαρακτήρα είτε από μόνη της είτε σε συνεργασία με φορείς 

της τοπικής κοινωνίας ή άλλες Μητροπόλεις και την Κεντρική Διοίκηση της 

Εκκλησίας. Το κοινωφελές έργο μιας Μητροπόλεως διαρθρώνεται εκτός του νομικού 

προσώπου της στα οργανικά συνδεδεμένα και εποπτευόμενα από αυτήν νομικά 

πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ενορίες, Ιερές Μονές και Ησυχαστήρια, 

Προσκυνήματα, Μουσεία, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς 

σκοπού). Τα νομικά αυτά πρόσωπα δεν μπορούν να ασκούν κοινωφελές έργο ερήμην 

του οικείου Μητροπολίτη ή του Μητροπολιτικού Συμβουλίου είτε διότι για την λήψη 

των αποφάσεών τους απαιτείται έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου (ενορίες, 

ΝΠΙΔ που επικουρούν το έργο της Ενορίας, Προσκυνήματα, Μουσεία) είτε γιατί στη 

διοίκηση τους μετέχει ως Πρόεδρος ο οικείος Μητροπολίτης (ΝΠΙΔ που επικουρούν 

το έργο της Μητροπόλεως), είτε γιατί οικονομικό εποπτικό έλεγχο ασκεί ο οικείος 

Μητροπολίτης (Ιερές Μονές, Ησυχαστήρια).  
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* ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ι. Οργανόγραμμα Διοίκησης Κοινωφελών Έργων Εκκλησίας της Ελλάδος 

 

 

 

 

ΙΙ. Οργανόγραμμα Διοίκησης Κοινωφελών Έργων Μητροπόλεων 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.  Οι μεταρρυθμιστικοί παράγοντες του κοινωφελούς έργου  

Το κοινωφελές έργο της Εκκλησίας επειδή αποσκοπεί στο κοινό όφελος, έννοια 

δυναμική που προσδιορίζει μια πραγματικότητα κοινωνική με μεταβαλλόμενο 

ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 
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περιεχόμενο οφείλει να προσαρμόζεται διαρκώς στα νέα δεδομένα. Η εκκλησιαστική 

ηγεσία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα και να 

ανασυντάσσει τους στρατηγικούς σχεδιασμούς, να αναθεωρεί διαδικασίες και να 

βελτιώνει τις υποδομές ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές είτε πάγιες, είτε 

περιστασιακές, είτε έκτακτες ανάγκης.  

Ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η 

Εκκλησία και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα οφείλουν να εξασφαλίσουν την 

συναίνεση, την άδεια, ή την συνέργεια της Κυβερνητικής Ηγεσίας. Ως φορέας 

άσκησης κοινωφελούς έργου οφείλει να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις που 

προβλέπουν ειδικές νομοθεσίες, και οι οποίες προβλέπουν διοικητική συμμετοχή, 

αδειοδότηση, επιστασία ή εποπτεία και άλλων Υπουργείων, όπως του Κοινωνικής 

Πρόνοιας, Εργασίας, Δικαιοσύνης, Υγείας, κ.λπ. καθώς και λοιπών δημόσιων 

Υπηρεσιών και Οργανισμών που υπάγονται στην Κεντρική Κρατική Διοίκηση, στην 

Περιφερειακή Διοίκηση, στα ΟΤΑ και Ανεξάρτητων Αρχών.  

Η Εκκλησία της Ελλάδος και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα μπορούν να 

συμμετέχουν σε Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων, ανάλογα με τη φύση του 

κοινωφελούς έργου, είτε ως ωφελούμενος φορέας της Γενικής Διακυβέρνησης 

(Διοικητικός Μηχανισμός που περιλαμβάνει και τα ΝΠΔΔ του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα) είτε ως ωφελούμενος τρίτος (κάλυψη αναγκών που αφορούν υποδομές του 

κοινωφελούς και προνοιακού  εκκλησιαστικού έργου). Τα Εκκλησιαστικά Νομικά 

Πρόσωπα απορροφούν κονδύλια ΕΣΠΑ, είτε κατόπιν ειδικών Προσκλήσεων των 

αρμόδιων Υπουργείων για την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων ειδικών σκοπών 

που απευθύνονται σε φορείς που εντάσσονται στον διοικητικό μηχανισμό της  

Γενικής Διακυβέρνησης  είτε και ως συμμετέχοντες σε προτάσεις Έργων για την 

υλοποίηση προκηρυσσομένων Προγραμμάτων  κοινοτικής χρηματοδότησης.  

Η αλληλεπίδραση της κοινωνικής και της νομικής πραγματικότητας  κινεί τους 

μεταρρυθμιστικούς μηχανισμούς τους κοινωφελούς εκκλησιαστικού έργου στο πεδίο 

των δύο ηγεσιών, της πολιτικής και της εκκλησιαστικής, οι οποίοι επίσης 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 
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*Διάγραμμα  Μεταρρυθμιστικής κινητικότητας 

 

 

 

 

Η κατεύθυνση και το μεταρρυθμιστικό περιεχόμενο του εκκλησιαστικού  

κοινωφελούς έργου  εξαρτάται από τους εξής παράγοντες και τη μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση: 

 

Α) Η  πολιτική ιδεολογία της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας στο ζήτημα της 

κοινωνικής πρόνοιας, της οικονομίας και του ρόλου της Εκκλησίας στην κοινωνία 

και στη σφαίρα της δημόσιας διοίκησης.  Η πολιτική ιδεολογία επηρεάζει τον βαθμό 

εποπτείας και επεμβατικότητας του Κράτους στους σχεδιασμούς και την υλοποίηση 

των σχεδιασμών της Εκκλησίας επειδή: α) διαμορφώνει την νομική και κοινωνική 

πραγματικότητα β) διαμορφώνει τον βαθμό επέμβασης της Πολιτικής Ηγεσίας στις 

αποφάσεις της Εκκλησιαστικής Ηγεσίας και στην υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.  

Β) Η προσωπικότητα, ικανότητα, καταλληλόλητα των προσώπων  της  

πολιτικής και εκκλησιαστικής  ηγεσίας.  

Γ) Η στάση και οι σχέσεις που έχουν αναπτύξει ή αναπτύσσουν τα φυσικά 

πρόσωπα της πολιτικής ηγεσίας με τον θεσμό και τους ανθρώπους της Εκκλησίας  

Δ) Η στάση και οι σχέσεις που έχουν αναπτύξει ή αναπτύσσουν τα φυσικά 

πρόσωπα της εκκλησιαστικής ηγεσίας με το Δημόσιο Τομέα (Κράτος, Περιφέρειες, 

ΟΤΑ κ.λπ.) και τα στελέχη του.    
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Ε) Ο ρυθμός εναλλαγής των φυσικών προσώπων σε θέσεις ηγεσίας και η 

σταθερότητα των αξιών, των αρχών, των δομών και των υποδομών της Πολιτείας και 

της Εκκλησίας.   

ΣΤ) Λοιποί παράγοντες γενικευμένου, περιστασιακού ή έκτακτου χαρακτήρα 

(γραφειοκρατία, διαφθορά, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης) 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Ποιες είναι οι αρχές διοίκησης και οργάνωσης των εκκλησιαστικών οργανισμών 

με βάση το ισχύον νομοκανονικό πλαίσιο της Εκκλησίας της Ελλάδος και πως 

εφαρμόζονται στην πράξη από τα συμβουλευτικά και γνωμοδοτικά όργανα της 

Εκκλησίας της Ελλάδος;  

2. Τι γνωρίζετε για τα εκκλησιαστικά καθεστώτα οργάνωσης και διοίκησης στην 

Κρήτη, το Άγιο Όρος και τα Δωδεκάνησα;  

3. Ποιοι είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί στην εκκλησιαστική 

οικονομική δραστηριότητας στην Ελλάδα;  

4. Πως κατανοείτε τις ρυθμίσεις του  Κανονισμού 210/2010 της Ιεράς Συνόδου της 

Εκκλησίας της Ελλάδος ως προς τη σημασία τους για την κεντρική  ανάπτυξη της 

εκκλησιαστικής αποστολής;  

5. Ποιες είναι οι παράμετροι εξέλιξης του ενοριακού οργανισμού.  

6. Πως επηρεάζει το αξιακό υπόβαθρο της Ορθοδοξίας το σύστημα λήψης 

αποφάσεως και την οργάνωση της ενοριακής ζωής.  

7. Ποιοι είναι οι τομείς ανάπτυξης της ενοριακής ζωής, ποιες οι προδιαγραφές 

οργάνωσης των τομέων ενοριακής δράσης, και σε ποιους τομείς απαιτείται 

εκπαίδευση των μεθόδων ανάπτυξης του ενοριακού έργου;   

8. Πως κατανοείτε την ποιμενοκεντρική και την ποιμνιοκεντρική διάσταση της 

ενοριακής ζωή; 

9. Πως οργανώνεται το  κοινωφελές έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος; 

10. Ποιοι είναι οι μεταρρυθμιστικοί παράγοντες του κοινωφελούς 

εκκλησιαστικού έργου; 
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4.  Ηγεσία, Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, 

Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων 

 

Λέξεις κλειδιά: ηγεσία, χαρισματικός ηγέτης, ανθρώπινοι πόροι, συστήματα 

αμοιβής, αξιολόγηση, κίνητρα, σύγκρουση, διαχείριση, επίλυση προβλημάτων. 

 

4.1 Εισαγωγή 

Η έννοια και ο ρόλος που διαδραματίζει η «Ηγεσία» στα γεγονότα της ανθρώπινης 

ιστορίας αποτυπώνει την πολυπλοκότητα και τις σύνθετες διεργασίες που 

διαδραματίζονται κατά την ανάδειξη ενός «ηγέτη». Ουσιαστικά με τον όρο Ηγεσία 

αποτυπώνεται ο σύνθετος ρόλος που καλείται να ενσαρκώσει ένα μεμονωμένο άτομο 

έναντι ενός συνόλου ανθρώπων (ομάδα, οργανισμός, Επιχείρηση, χώρα κ.α) 

εμπνέοντάς τους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Αντίστοιχα, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουν έναν Οργανισμό, αποτελεί το 

βασικότερο συστατικό για την επίτευξη των στόχων. Η επιλογή και διαχείριση του 

ανθρωπίνου δυναμικού μαζί με τους τρόπους επίλυσης προβλημάτων και 

συγκρούσεων στο χώρο εργασίας διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του 

Οργανισμού προς την κατεύθυνση υλοποίησης του Οράματος και της Αποστολής του 

 

4.2 Ηγεσία 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας είναι η ενθάρρυνση και κινητοποίηση 

(motivation) των ατόμων, πράγμα που επιτυγχάνεται εξασφαλίζοντας και 

διατηρώντας την ικανοποίηση εκείνων που επιστρατεύουν τις δυνάμεις τους προς την 

επίτευξη του κοινού στόχου. Η Ηγεσία από τις απαρχές της ανθρώπινης ιστορίας έως 

σήμερα δεν ήταν πάντοτε τόσο εμπνευσμένη. Στο πλαίσιο αυτό διακρίνουμε πέντε 

διαφορετικές μορφές ηγεσίας:  

η αδιάφορη ηγεσία,  

η συμβιβαστική ηγεσία,  

η ηγεσία διατήρησης του status quo,  

η διδακτορική ηγεσία και  

η υγιής ηγεσία. 

Η αδιάφορη ηγεσία σκοπό έχει να διατηρήσει τη δύναμη και τα προνόμια 

(privilege) του ατόμου που την κατέχει έναντι του συνόλου των ατόμων που τον 
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αναγνωρίζει ως ηγέτη χωρίς ουσιαστικά να ασκεί καμία διοίκηση. Απλώς νέμεται τα 

οφέλη από τη διατήρηση της αρχηγίας. Σε πολλές περιπτώσεις η αδιάφορη ηγεσία 

μπορεί να προκύψει από την κληρονομική διαδοχή της ηγεσίας σε κάποιον ο οποίος 

δεν έχει τα προσόντα να διοικήσει και αποδέχεται το ρόλο του ηγέτη ως αναγκαίο 

κακό. Η συμβιβαστική ηγεσία αρνείται να λάβει σημαντικές ή ρηξικέλευθες 

αποφάσεις για την επίτευξη του στόχου, διότι σε αυτή την περίπτωση  φοβάται ότι θα 

προκαλέσει αντιδράσεις εντός του συνόλου. Στην περίπτωση μιας ηγεσίας η οποία 

ενδιαφέρεται να διατηρήσει τα πράγματα «ως έχουν» μην αναλαμβάνοντας καμία 

πρωτοβουλία η οποία μπορεί να προκαλέσει προστριβές με διαφορετικές ομάδες 

αντιπροσωπεύει μία ηγεσία διατήρησης του status quo. Σε αυτή την περίπτωση ο 

ηγέτης προτιμά να ακολουθήσει μία συντηρητική πολιτική. Η διδακτορική ηγεσία 

είναι μία μονόπλευρη και συγκεντρωτική άσκηση εξουσίας από έναν ηγέτη ο οποίος 

επιθυμεί να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις μόνος του σύμφωνα με τις δικές του 

ιδεοληψίες. Τέλος, η υγιής ηγεσία είναι η μορφή εκείνη η οποία συγκεντρώνει όλα τα 

θετικά χαρακτηριστικά ώστε να οδηγηθεί το κοινωνικό σύνολο προς την επίτευξη 

ευγενών και θεάρεστων στόχων. Αμέσως παρακάτω αναφέρουμε τις βασικές Θεωρίες 

Προσέγγισης της έννοιας της Ηγεσίας. 

Η προσέγγιση ως προς τα προσωπικά στοιχεία του Ηγέτη (trait approach). 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση ο κάθε άνθρωπος από εμάς που διαθέτει ένα 

σύνολο προσωπικών χαρακτηριστικών τα οποία μπορούν να τον οδηγήσουν να λάβει 

σωστές αποφάσεις για την προσωπική του ζωή1 (ευφυΐα/ενσυναίσθηση, 

αυτοπεποίθηση/αποφασιστικότητα, ηθική/ειλικρίνεια εξωστρέφεια/κοινωνικότητα) 

αντίστοιχα θα μπορούσε και να είναι ένας αποτελεσματικός ηγέτης ενός συνόλου 

ανθρώπων, ειδικά εάν διαθέτει και συναισθηματική νοημοσύνη.2 

Η προσέγγιση ως προς τις δεξιότητες του Ηγέτη (skills approach) αναφέρεται σε 

πέντε (5) δεξιότητες από τις οποίες απαρτίζεται η αποτελεσματική ηγεσία. Η πρώτη 

δεξιότητα αφορά την ικανότητα του ατόμου και απαρτίζεται από τρεις συνιστώσες: 

τη δυνατότητα λύσης προβλημάτων σε ατομικό επίπεδο, την ορθή κρίση σε 

κοινωνικά ζητήματα και τη γνώση.3 Η δεύτερη δεξιότητα είναι τα 

ατομικα/προσωπικά χαρακτηριστικά, ενώ η τρίτη δεξιότητα έχει να κάνει με τα 

ηγετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη συμπεριφορά του ατόμου. Η τέταρτη 

                                                             
1 Kirkpatrick, S. A., & Locke, E. A. “Leadership: Do traits matter?” The Executive, 5 (1991) σσ.48–60. 
2 Northouse, Peter,  Leadership: Theory and practice, California US: Sage Publications Inc. 2018. 
3 Mumford, M. D., Zaccaro, S. J., Connelly, M. S., & Marks, M. A, “Leadership skills: Conclusions 

and future directions”. Leadership Quarterly, 11(1), (2000) σσ. 155–170. 
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δεξιότητα του Ηγέτη είναι η εμπειρία (πείρα) που έχει αποκτηθεί από τη ζωή και 

τέλος η πέμπτη δεξιότητα είναι οι επιρροές από το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο 

οποίο δρα.4 

Η προσέγγιση της συμπεριφορικής αποτύπωσης του Ηγέτη (behavioral approach) 

εξετάζει δύο βασικά είδη συμπεριφορών: τις συμπεριφορές που έχουν να κάνουν α) 

με τη δυνατότητα σαφούς καθορισμού στόχων και β) την ανάπτυξη κοινωνικών 

σχέσεων με τα μέλη της ομάδας. Μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση και 

συγκερασμό των δύο αυτών διαφορετικών συμπεριφορών ο Ηγέτης μπορεί να 

επηρεάσει τους οπαδούς του αποτελεσματικά προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου.5 

Η προσέγγιση της έννοιας της Ηγεσίας υπό το πρίσμα των περιστάσεων 

(situational approach) αναφέρεται στο γεγονός ότι διαφορετικές περιστάσεις απαιτούν 

εναλλακτικούς τρόπους άσκησης ηγεσίας και επομένως ο ηγέτης για να ασκεί 

αποτελεσματικά την ηγεσία του θα πρέπει να έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται 

και να λαμβάνει αποφάσεις σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σύμφωνα 

με τη συγκεκριμένη προσέγγιση η Ηγεσία μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ δύο 

πόλων: α) της αυστηρά κατευθυντήριας και β) της υποστηρικτικής. άσκησης της 

ηγεσίας για να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των οπαδών του και να 

τους εμπνεύσει προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου.6 

Η προσέγγιση της έννοιας της Ηγεσίας ως μία διαδρομή μέχρι το στόχο (path-goal 

theory) εστιάζει στην παρακίνηση των ατόμων μέσα από την «προσδοκία» τους για 

επιβράβευση (ηθική και κυρίως υλική) μέσα από την αναγνώριση των ικανοτήτων 

τους.7 Ο ηγέτης μπορεί να πετύχει τη βελτίωση της απόδοσης και του βαθμού 

ικανοποίησης των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα του εστιάζοντας στα κίνητρά 

τους επιλέγοντας κάθε φορά το κατάλληλο στυλ ηγεσίας για την επίτευξη της 

αποτελεσματικότερης παρακίνησής τους. Για παράδειγμα το κατευθυντήριο στυλ 

ηγεσίας αποδίδει καλύτερα  σε διφορούμενες εργασίες, το υποστηρικτικό σε 

επαναλαμβανόμενες εργασίες, το συμμετοχικό σε ασαφείς εργασίες που τα άτομα 

                                                             
4 Mumford, M. D., Zaccaro, S. J., Harding, F. D., Jacobs, T. O., & Fleishman, E. A., “Leadership skills 

for a changing world:Solving complex social problems”,Leadership Quarterly, 11(1) (2000),σσ.11–35. 
5 Northouse, Peter,  Leadership: Theory and practice, California US: Sage Publications Inc. 2018. 
6 Carew, P., Parisi-Carew, E., & Blanchard, K. H. Group development and Situational Leadership II. 

Blanchard Training and Development, Escondido California 1990 
7 House, R. J., “Path–goal theory of leadership: Lessons, legacy, and a reformulated theory”, 

Leadership Quarterly, 7(3) (1996), σσ. 323–352. 
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πρέπει να αναπτύσσουν και αυτόνομη δράση και τέλος το στυλ που είναι  

προσανατολισμένο στα επιτεύγματα για τις περισσότερο απαιτητικές εργασίες.8 

 

Θεωρία Πορείας-Στόχου (Αναπροσαρμογή από Northouse, 2018:116) 

 

Θεωρία ανταλλαγής Ηγέτη – Μέλους (Leader-Member exchange theory). Η 

συγκεκριμένη θεωρία εστιάζει στο πώς οι αλληλεπιδράσεις ηγέτη-μέλους μέσα σε 

έναν Οργανισμό επηρεάζουν την οργανωσιακή απόδοση ολόκληρου του Οργανισμού. 

Οι σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ ηγέτη-μελών  οδηγούν 

σε μεγαλύτερη δέσμευση ως προς τον τιθέμενο στόχο. Η αλληλεπίδραση μεταξύ 

ηγέτη και μέλους ενός Οργανισμού επέρχεται σταδιακά σε βάθος χρόνου: α) 

προηγείται η φάση των αγνώστων (stranger phase), έπεται η φάση της γνωριμίας 

(acquaintance phase) και ακολουθεί η ώριμη φάση της συνεργασίας (mature 

partnership phase) όπου πλέον οι σχέσεις των ατόμων είναι πιο ώριμες σχέσεις με τον 

ηγέτη, ενώ έχει δημιουργηθεί ανάμεσά τους υψηλό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 

σεβασμού και υποχρέωσης, κάτι το οποίο έχει θετικό αντίκτυπο στην 

αποτελεσματική λειτουργία συνολικά του οργανισμού.9 

 

 

 

Η προσέγγιση της χαρισματικής Ηγεσίας (charismatic leadership). Ο Alan Bryman 

αναφέρεται στην «μετασχηματιστική ηγεσία». Σύμφωνα με αυτήν ο ηγέτης πρέπει να 
                                                             
8 Northouse, Peter, Leadership: Theory and practice, California US: Sage Publications Inc. 2018. 
9 Northouse, Peter,  Leadership: Theory and practice, California US: Sage Publications Inc. 2018. 
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γνωρίζει καλά το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να διοικήσει, αλλά 

ταυτόχρονα να έχει την ικανότητα να διαμορφώνει το μέλλον.10 Ο χαρισματικός 

ηγέτης θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να οραματίζεται και ταυτόχρονα να είναι 

σε θέση να μετουσιώνει τις ιδέες σε πράξεις ώστε να δίνει λύσεις σε πρακτικά 

ζητήματα που για να επιλυθούν χρειάζονται την άσκηση της εξουσίας του σε 

πρακτικό επίπεδο. Ο χαρισματικός ηγέτης πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να 

ενσταλάξει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου συγκεκριμένο όραμα και μία αίσθηση 

καθήκοντος ως προς την επίτευξη του στόχου για το καλό του συνόλου, κερδίζοντας 

έτσι το σεβασμό και την εμπιστοσύνη, Επιπλέον, είναι χρέος ενός ηγέτη να διαθέτει 

την αντίληψη της κοινωνικής πολυπλοκότητας και να ενθαρρύνει τη σύνθεση ομάδων 

ικανών να δημιουργήσουν κάτι νέο (καινοτομία).11 Τέλος, ο χαρισματικός ηγέτης θα 

πρέπει να είναι σε θέση μέσα από την εμπνευσμένη ενθάρρυνση των ατόμων και την 

ανάληψη πρωτοβουλιών αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους να προάγει τον 

ορθολογισμό των μελών της ομάδας καθοδηγώντας τους ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους έτσι ώστε όλοι να συσσωματώσουν τις δυνάμεις 

τους για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων.12 

Ο χαρισματικός ηγέτης εμπνέει τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται υπό τη 

σκέπη της εξουσίας του. Μέσα από τη χρήση συμβόλων και ιστοριών επικοινωνεί το 

όραμα και το μήνυμα  που θέλουν να περάσουν στην ομάδα. Ο λόγος τους είναι 

ενθουσιώδης και αισιόδοξος εμπνέοντας εμπιστοσύνη για την επίτευξη συλλογικών 

στόχων, σεβασμό και υπερηφάνεια στο σύνολο της ομάδας για τις κοινές αξίες που 

μοιράζονται, συνυπολογίζοντας πάντοτε τις ηθικές συνέπειες των αποφάσεών τους.13 

Η αλληλεπίδραση στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μεταξύ 

διαφορετικών οντοτήτων (ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, οργανισμοί οι 

οποίοι εντάσσονται στην Κοινωνία των Πολιτών) τοποθετεί το ρόλο του ηγέτη σε νέα 

διευρυμένη βάση. Δεν περιορίζεται πλέον στο πλαίσιο του οργανισμού στον οποίο 

εντάσσεται, αλλά καλείται να αναπτύξει ευρύτερες συνεργασίες σε τοπικό, 

υπερτοπικό και διεθνές επίπεδο εξυπηρετώντας έτσι εκτός από υλικούς σκοπούς και 

αξίες τα οφέλη των οποίων δεν μένουν μόνο στο πλαίσιο ενός οργανισμού, αλλά 

                                                             
10 Lowe, K. B., & Gardner, W. L., “Ten years of the Leadership Quarterly: Contributions and 

challenges for the future”. Leadership Quarterly, 11(4) (2000), σσ.459–514. 
11 Yukl, Gary, Leadership in organizations, Pearson Ed. London UK, 2012 . 
12 Bryman A., Charisma and Leadership in Organizations. Sage, London/Newbury Park, 1992.  
13 Carter, S.; Greer, C.. “Strategic leadership: Values, styles, and organizational performance”. Journal 

of Leadership and Organizational Studies 20 (4) (2013), σσ. 375-393. 
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διαχέονται ευρύτερα στην κοινωνία και τους πολίτες πέρα από πολιτισμικούς ή 

άλλους περιορισμούς. 

Υπό το πρίσμα της παραπάνω συζήτησης μπορεί να διαφανεί καθαρά και ο ρόλος 

που καλείται να διαδραματίσει ο «ηγέτης» σε αντίθεση με τον μάνατζερ. Ο μάνατζερ 

στο πλαίσιο ενός οργανισμού είναι εκείνος που εστιάζει στις ενδεικνυόμενες 

παραγωγικές μεθόδους στην δημιουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίες, ασκώντας 

αυστηρό έλεγχο στους υφιστάμενούς του. Ο μάνατζερ εποπτεύει σε ένα κατώτερο 

ιεραρχικά επίπεδο από ότι ο ηγέτης και δεν οραματίζεται, αλλά εφαρμόζει μεθόδους 

προς την κατεύθυνση επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Διαφορετικά 

διατυπωμένο, ο ηγέτης θέτει τους στόχους και το όραμα του οργανισμού, ενώ ο 

μάνατζερ εστιάζει στο αποτελεσματικό συνδυασμό των πόρων, τις οργανωτικές 

δομές και τους ανθρώπους παραμένοντας παθητικά αποσιωπημένος αλλά σίγουρα 

σταθερά προσηλωμένος στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Ο μάνατζερ 

«βλέπει το δέντρο αλλά όχι το δάσος», σε αντίθεση με τον ηγέτη ο οποίος 

οραματίζεται και αντιλαμβάνεται ολόκληρη την εικόνα του δάσους. Επομένως εκεί 

που ο manager περιορίζει τις επιλογές ο ηγέτης αναπτύσσει νέες ιδέες, καινοτόμες 

προσεγγίσεις δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον οργανισμό σε μακροχρόνιο 

ορίζοντα  και προς όφελος όχι μόνο του οργανισμού, αλλά και ευρύτερα της 

κοινωνίας. 

 

4.3 Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Ένας σημαντικός παράγοντας για την αρμονική λειτουργία ενός Οργανισμού είναι 

οι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης που πρέπει να αναπτύσσονται μεταξύ των ηγετών 

και των μάνατζερ με τους υπόλοιπους εργαζομένους, αλλά και ευρύτερα με την 

κοινωνία. Μία θεμελιώδης αρχή σχετική με τη βιωσιμότητα των οργανισμών και των 

επιχειρήσεων είναι η ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται εγκαίρως τις μεταβολές του 

περιβάλλοντός τους μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται και να προσαρμόζονται σε 

αυτές.14 Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βιωσιμότητα του Οργανισμού και 

χτίζονται σταθερές σχέσεις με τους ανθρώπους στους οποίους ο φορέας προσφέρει τις 

υπηρεσίες του σε μακροχρόνια βάση. 

Κάθε φορέας/οργανισμός για να μπορέσει να λειτουργήσει στηρίζεται στους 

παραγωγικούς συντελεστές. Οι παραγωγικοί συντελεστές αναφέρονται με την ίδια 

                                                             
14 M.H.M De Moor and A.L Beem, “Regular exercise anxiety, depression and personality: A 

population – based study”, Statistical analyses. Amsterdam, the Netherlands, 2006, σσ. 273-279. 
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έννοια στη διεθνή βιβλιογραφία και με τους όρους: πόροι και εισροές που έχει στη 

διάθεσή της μία εταιρεία ή οργανισμός προκειμένου να παράγει αγαθά ή να 

προσφέρει υπηρεσίες (εκροές). Οι παραγωγικοί συντελεστές είναι: α) το Εδαφος-Γη,  

β) η Εργασία (κυρίως αναφερόμαστε στην ανειδίκευτη εργασία η οποία δεν απαιτεί 

κανενός είδους δεξιότητες) και γ) το Κεφάλαιο.  

Κατά τη γνώμη πολλών οικονομολόγων ο τέταρτος παραγωγικός συντελεστής 

είναι η Επιχειρηματικότητα, η οποία ουσιαστικά έχει σκοπό να συνδυάσει με τον 

πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους παραπάνω πόρους του οργανισμού 

διασφαλίζοντας το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Όταν μιλάμε για μέγιστο δυνατό 

αποτέλεσμα στις επιχειρήσεις τότε εννοούμε τη μεγιστοποίηση του κέρδους μέσα από 

την αποτελεσματική χρήση των παραγωγικών συντελεστών. Όταν αναφερόμαστε σε 

οργανισμούς τότε η χρήση των πόρων μπορεί να έχει σαν πρωταρχικό σκοπό όχι το 

κέρδος, αλλά τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ωφέλειας και σημαντικές υπηρεσίες 

προς τον άνθρωπο.  

Ειδικότερα, ο παραγωγικός συντελεστής «Κεφάλαιο» μπορεί να αναφέρεται είτε 

στο χρηματικό κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση ενός οργανισμού (ή για μία 

επενδυτική του πρωτοβουλία με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων του 

οργανισμού), είτε στο μηχανολογικό κεφάλαιο, δηλαδή τα μηχανήματα που 

απαιτούνται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία, είτε στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο. 

Η Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ)  έχει ως στόχο την αποτελεσματική 

διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου στο οποίο επενδύει κάθε οργανισμός: τον 

άνθρωπο. Πιο συγκεκριμένα τα στελέχη που απαρτίζουν το τμήμα διαχείρισης 

ανθρωπίνου δυναμικού κάθε οργανισμού (Human Resources Management) καλούνται 

να διαχειριστούν τις ξεχωριστές δεξιότητες και γνώσεις που έχει κάθε άνθρωπος που 

στελεχώνει τον οργανισμό και να τον τοποθετήσουν με βάση τα προσόντα του στην 

αντίστοιχη θέση μέσα στον οργανισμό («ο κατάλληλος εργαζόμενος στην κατάλληλη 

θέση»). Με τον τρόπο αυτό η  Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού επιτρέπει στον κάθε 

Οργανισμό να αναζητά από την αγορά εργασίας νέους ικανούς υπαλλήλους και να 

διατηρεί ικανοποιημένα τα αξιόλογα στελέχη του έτσι ώστε εκείνα με την 

αποδοτικότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε 

χρονική περίοδο ο οργανισμός.    

Ένα άλλο στοιχείο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι η συστηματική και σε 

βάθος χρόνου αντιμετώπιση των ανθρώπινων πόρων μιας οργάνωσης (οργανισμού), 
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μέσα από την επιδίωξη αναλυτικού σχεδιασμού δραστηριοτήτων, διαδικασιών και 

πολιτικών για το προσωπικό, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις μακροχρόνιες 

ανάγκες της. 

Το τμήμα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού λαμβάνει ζωτικής σημασίας 

αποφάσεις σχετικά με την στελέχωση ενός Οργανισμού σε συνάρτηση με τους 

στόχους που έχει θέση ο ηγέτης του οργανισμού, τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και σε 

μακροχρόνιο επίπεδο. Η απόφαση σχετικά με ποιους ανθρώπους και με ποιες 

συγκεκριμένες δεξιότητες αναζητώ να απασχολήσω σήμερα θα επηρεάσει τα 

αποτελέσματα που θα πετύχει ο οργανισμός με βάση τους στόχους και το όραμα που 

έχει για το αύριο. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού περιλαμβάνει: 

Α) ενέργειες προγραμματισμού και διαδικασίες για την κάλυψη νέων ή κενών 

υφιστάμενων θέσεων εργασίας,  

Β) αναλαμβάνει δράσεις με σκοπό την προσέλκυση και ανακάλυψη κατάλληλου 

προσωπικού, 

Γ) εξασφαλίζει ανταγωνιστικές αμοιβές των στελεχών (σε σχέση με τους μισθούς 

που πληρώνουν αντίστοιχοι οργανισμοί),  

Δ) εξασφαλίζει παροχές του προσωπικού (δώρα, κουπόνια, bonus κ.α) ανάλογα με 

την αποδοτικότητά τους,  

Ε) υποστηρίζει πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης του προσωπικού μέσα από το χτίσιμο 

υγιών εργασιακών σχέσεων, 

ΣΤ) διασφαλίζει συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, και τέλος  

Ζ) υποστηρίζει δια βίου εκπαιδευτικές δράσεις για την προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων του οργανισμού.  

Με όλες αυτές τις δράσεις το Ανθρώπινο Δυναμικό ενός οργανισμού σφυρηλατεί 

τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, συνδέει το όραμα του ηγέτη, διά μέσου των 

μάνατζερ και των υψηλόβαθμων στελεχών έτσι ώστε να γίνει κατανοητό και στον πιο 

χαμηλόβαθμο εργαζόμενο και να διευκολύνεται η επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού. Δια μέσου αυτής της διαδικασίας εγκαθιδρύεται μία εταιρική 

οργανωτική κουλτούρα που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών του 

οργανισμού προάγοντας την ομαδική συνεργασίας.15 

                                                             
15 Dave Ulrich, “Judge me more by my future than my past”, Mastering HR Practices Not Yet Defined, 

No 1, (1997), σσ. 5-8. 
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Μία κατηγοριοποίηση των παραμέτρων που πρέπει να λάβει υπόψη της ΔΑΔ για 

την επιτυχημένη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού της (σε οποιαδήποτε 

οργανισμο) είναι τα ακόλουθα: 

τρόποι εξεύρεσης ικανών στελεχών όχι μόνο από την αγορά εργασίας (άνεργοι), 

αλλά και προσέλκυση κατάλληλων στελεχών με εμπειρία οι οποίοι ήδη εργάζονται σε 

ανταγωνίστριες επιχειρήσεις 

δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ικανού να προσφέρει στους 

εργαζόμενους εξειδίκευση πάνω στο αντικείμενο εργασίας τους και παράλληλα να 

τους βοηθήσει στην ανάπτυξη «περιφερειακών» ικανοτήτων/δεξιοτήτων. Τέτοιες 

δεξιότητες είναι γνωστές ως «soft skills» και περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

επικοινωνιακές δεξιότητες, ενδυνάμωση δεξιοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο μίας 

ομάδας (team building), ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για την επίλυση προβλημάτων 

στην παραγωγική διαδικασία του οργανισμού, δεξιότητες συμβουλευτικής 

υποστήριξης πελατών ή συνεργατών κ.α 

Πακέτο κινήτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια αφοσίωση των 

εργαζομένων στους στόχους του οργανισμού και η συνεχής βελτίωση με όρους 

αποδοτικότητας.16 

 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων ενός οργανισμού είναι 

σημαντικό να εξετάζουμε τα διάφορα συστήματα Αμοιβής (ανταμοιβής) και 

αξιολόγησης για την αποτελεσματική παρακίνηση των εργαζομένων. Θα πρέπει να 

διευκρινίσουμε ότι παρόλο που η παροχή μισθωτής εργασίας, ένα καλό και ασφαλές 

περιβάλλον αποτελούν μία σημαντική συνιστώσα για να αποφασίσει ένας 

εργαζόμενος να μην αποχωρήσει από την υφιστάμενη θέση εργασίας του, δεν 

αποτελεί ωστόσο σε καμία περίπτωση κίνητρο βελτίωσης της αποδοτικότητας της 

εργασίας του ακόμη και εάν υπάρχει υψηλή ανεργία και οι οικονομικές συνθήκες 

στην αγορά εργασίας είναι δύσκολες.  

Αντίθετα, κίνητρα που λειτουργούν αυξητικά ως προς την αποτελεσματικότητα 

(επίδοση) της εργασίας αποτελούν: α) η αίσθηση της επιτυχίας ως προς την επίτευξη 

των στόχων, β) η επακόλουθη αναγνώριση της απόδοσης της ηγεσίας του οργανισμού 

καθώς και γ) η δυνατότητα ανέλιξης στην ιεραρχία του οργανισμού 

                                                             
16 Πετράκης Π.Ε., Η Επιχειρηματικότητα, Εκδόσεις Π.Ε. Πετράκης, Αθήνα 2008, σ.292. 
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Ως προς το είδος των αμοιβών μπορούμε να διακρίνουμε  δύο είδη. Τις εξωτερικές 

αμοιβές οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο οικονομικές απολαβές (άμεσες / 

έμμεσες) και τις εσωτερικές αμοιβές, οι οποίες δεν αφορούν υλικές αμοιβές:  

1) Εξωτερικές Αμοιβές (Οικονομικές/υλικές) οι οποίες περιλαμβάνουν 

υψηλότερους μισθούς, ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη (bonus) και άλλα άμεσα 

οικονομικά κίνητρα. Έμμεσες οικονομικές αμοιβές μπορούν να θεωρηθούν τα 

επιμέρους ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα υγείας και (επιπλέον) σύνταξης, 

καλύτερες ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση και μετεκπαίδευση από άλλους 

συναδέλφους που δεν έχουν δείξει αντίστοιχο ενδιαφέρον.17 

2) Εσωτερικές Αμοιβές (Κοινωνικές). Έχει παρατηρηθεί ότι καθώς ο εργαζόμενος 

έχει κατακτήσει της εξωτερικές οικονομικές/υλικές αμοιβές στρέφεται περισσότερο 

στην εξασφάλιση των εσωτερικών ανταμοιβών. Οι εσωτερικές ανταμοιβές έχουν να 

κάνουν με την ικανοποίηση της εικόνας που θέλουμε να έχουμε εμείς για τον εαυτό 

μας και την εξιδανικευμένη εικόνα που θέλουμε (ή πιστεύουμε) ότι έχουν οι άλλοι 

από εμάς μέσα από την ανάληψη μίας αναβαθμισμένης θέσης εργασίας: α) η αίσθηση 

της προσωπικής επιτυχίας και ανάπτυξης του εργαζόμενου, β) το κύρος που απορρέει 

από την κατάκτηση μίας υψηλόβαθμης εργασιακής θέσης, γ) η αίσθηση της δύναμης 

και γενικά ευχάριστη αίσθηση της αναγνώρισης των υπηρεσιών που προσφέρει ο 

εργαζόμενος, δ) εταιρικό αυτοκίνητο ή/και ταξίδια γοήτρου ως ανταμοιβή και η 

κοινωνική επαφή/συναναστροφή και αποδοχή με άλλα άτομα από τον ίδιο 

οργανισμό. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε στον τρόπο υπολογισμού των ανταμοιβών των 

στελεχών, Οι ανταμοιβές εξαρτώνται άμεσα από την απόδοση και παραγωγικότητα 

του εργαζομένου, τις γνώσεις/δεξιότητες που αυτές κατέχει και είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσει αποδοτικά στο πλαίσιο των καθηκόντων του και τέλος η 

εμπειρία/εξειδίκευση την οποία έχει συσσωρεύσει μέσα από χρόνια εργασίας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα συστήματα αμοιβής (κυρίως των άμεσων οικονομικών 

αμοιβών) που χρησιμοποιούνται είναι ένας συνδυασμός των ακόλουθων συστημάτων 

αμοιβών18: 

                                                             
17 Lorne Anderson, Promotion: An in-depth analysis of what drives employee to seek promotion within 

the workplace, University of Kwazulu – Natal (dissertation) , 2009. 
18 Muhammad Ali and El-Hajji, An Analytical View of the Key Elements in Management / Union 

Relationship through the Introduction and Implementation of the job Evaluation Programme, 

Difficulties in Gaining Employee Acceptance (PhD), Liverpool Community College and Liverpool 

John Moores University, σσ. 34, 2011. 
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Σύστημα το οποίο στηρίζεται σε τυπικά (μετρήσιμα) χαρακτηριστικά του 

εργαζομένου. 

Σύστημα το οποίο αξιολογεί την αξία της θέσης που κατέχει ο εργαζόμενος (η 

έννοια της αξίας έχει αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση) 

Σύστημα το οποίο εδράζεται στις ικανότητες/δεξιότητες του εργαζομένου. 

 

4.4 Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων 

Στο πλαίσιο της διοικητικής επιστήμης, η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι μία 

κλιμακούμενη αλληλουχία βημάτων τα οποία αθροιστικά αποσκοπούν στη λύση ενός 

προβλήματος. Στη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες αβεβαιότητας 

μέσα στις οποίες παίρνει αποφάσεις ένας οργανισμός, οι περιορισμοί που τίθενται στο 

πλαίσιο λειτουργίας του (θεσμικό πλαίσιο, περιορισμοί πόρων κ.α) και τέλος οι 

εναλλακτικές επιλογές που έχει ο οργανισμός στη διάθεσή του.  

Τα βήματα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ακολουθούν την ακόλουθη σειρά: 

εντοπίζω το πρόβλημα, το αποτυπώνω και προσπαθώ να το αναλύσω, διατυπώνω 

στόχους. Σε αυτό με βοηθά η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business 

plan). Όσον αφορά τη αποτύπωση των στόχων, η ηγεσία ενός οργανισμού πρέπει να 

διατηρήσει το όραμα και ταυτόχρονα να εμπνέει τους εργαζόμενους με 

συγκεκριμένους μετρήσιμους, ρεαλιστικούς και πραγματοποιήσιμους στόχους.19 Το 

επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός και η διατύπωση του μοντέλου μέσω του οποίου 

αναζητείται η λύση του προβλήματος. Τελευταία βήματα στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων είναι η παρακολούθηση της καλύτερης (έναντι άλλων πιθανών 

εναλλακτικών λύσεων) προτεινόμενης επίλυσης του προβλήματος, και τέλος ο 

έλεγχος. 

 

                                                             
19 Πραστάκος Γρηγόρης, Διοικητική επιστήμη – Λήψη Επιχειρησιακών αποφάσεων στην κοινωνία της 

πληροφορίας –2η έκδοση, Εκδόσεις  Σταμούλη, Αθήνα, 2006. 
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Η λήψη απόφασης για την λύση ενός προβλήματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

της δύο παραμέτρους: πρώτον, τη δομή του ίδιου του προβλήματος προς επίλυση και 

δεύτερον σε πιο επίπεδο της ιεραρχίας προκύπτει το πρόβλημα που καλούμαστε να 

επιλύσουμε. Εάν το πρόβλημα εντοπίζεται σε επίπεδο ιεραρχίας τότε θα πρέπει να 

εξετάσουμε εάν αφορά το στρατηγικό, διοικητικό ή λειτουργικό επίπεδο. Εάν το 

πρόβλημα αφορά το λειτουργία μίας επιχείρησης ή οργανισμού τότε μπορεί να 

επηρεάζει σημαντικά την παραγωγική διαδικασία μειώνοντας την αποδοτικότητα του 

παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.  Εάν το πρόβλημα εντοπίζεται στο επίπεδο της 

διοίκησης ενός οργανισμού τότε ίσως επηρεάσει την ορθότητα του προγραμματισμού 

βάσει του οποίου αξιοποιούνται οι παραγωγικοί συντελεστές ή επιτυγχάνονται 

αποτελεσματικά οι οργανωτικοί στόχοι του οργανισμού. Τέλος, εάν το πρόβλημα 

εντοπίζεται στο επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 

ορθολογική κατανομή των πόρων σε μακροχρόνιο ορίζοντα.20 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, το πρόβλημα μπορεί να προκύψει σε επιμέρους 

λειτουργίες ενός οργανισμού (λειτουργικό, διοικητικό ή στρατηγικό επίπεδο). 

Ωστόσο όταν εμφανίζεται πρόβλημα στην επικοινωνία και στις σχέσεις μεταξύ 

ανθρώπων που απασχολούνται εντός του ίδιου οργανισμού τότε οδηγούμαστε σε 

συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικές 

δυσλειτουργίες στον ίδιο τον οργανισμό. Η σύγκρουση συνήθως παρουσιάζεται ως 

                                                             
20 Gorry, G.A., & Scott Morton, M.S., “A framework for management information systems. Sloan  

Management Review”, 13 (1), (1971). σσ.1-22.  
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μία κατάσταση όπου η συμπεριφορά ενός ατόμου (ή ομάδας) επιδιώκει συνειδητά να 

εμποδίσει ή να αποτελέσει τροχοπέδη στην επίτευξη των στόχων ενός άλλου ατόμου 

(ή ομάδας) εντός του ίδιου οργανισμού.21  

Οι οργανωσιακές συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων (ή τμημάτων ενός 

οργανισμού) συνήθως υποκρύπτουν μία από τις ακόλουθες αιτίες: 

Αδιαπραγμάτευτη θέση ως προς την αναγκαιότητα συλλογικής λήψης αποφάσεων 

Η ύπαρξη διαφορετικής αντίληψης σχετικά με τη σημαντικότητα των στόχων ή 

διαφορετικής αντίληψης της πραγματικότητας (υποκειμενική αντίληψη της 

πραγματικότητας) 

Διαφορετική αντίληψη του τρόπου οργάνωσης για την επίτευξη των στόχων.  

Επιπλέον, η σύγκρουση μπορεί να κάνει την εμφάνισή της ως αιτία πολλών 

επιπλέον παραγόντων, όπως έλλειψη υγιούς επικοινωνίας, αποστασιοποίησης από 

τους συναδέλφους και τον χώρο της εργασίας, δυσπιστίας και αναποτελεσματικής 

διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων από την πλευρά της διοίκησης τους 

οργανισμού.22 

Διαχείριση των συγκρούσεων: ένας ορισμός για να περιγράψει την έννοια της 

διαχείρισης των συγκρούσεων στο πλαίσιο ενός οργανισμού είναι η διερεύνηση 

αμοιβαία ικανοποιητικής συμβιβαστικής λύσης και για τις δύο πλευρές μέσα από μία 

συστηματική διαδικασία. Το αποτέλεσμα μίας αμοιβαίας επωφελούς λύσης βοηθούν 

και τις δύο αντικρουόμενες ομάδες, τον οργανισμό ή την κοινότητα να λειτουργεί πιο 

αποτελεσματικά και να επιτυγχάνει τους στόχους που έχει θέσει. Ο βασικότερος 

σκοπός της διαχείρισης των συγκρούσεων δεν είναι αυτές να εξαλειφθούν  

ολοκληρωτικά, αλλά να περιορίσει σημαντικά την πιθανότητα των δυσλειτουργικών 

συγκρούσεων, δηλαδή εκείνων οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην μειωμένη 

απόδοση της ομάδας και κατ’ επέκταση σε μειωμένη αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα συνολικά στη λειτουργία του οργανισμού.23 Άλλωστε, υπό 

προϋποθέσεις οι διαφωνίες ή οι χαμηλής έντασης συγκρούσεις μπορεί να είναι ένα 

σημάδι εποικοδομητικής ανανέωσης στο πλαίσιο του οργανισμού. 

Στρατηγικές διαχείρισης και αντιμετώπισης συγκρούσεων: αφορά όλες τις δράσεις 

οι οποίες αναλαμβάνονται προς την κατεύθυνση της διαχείρισης και επίλυσης μίας 

ενδοεταιρικής σύγκρουσης η οποία προβλέπεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 

                                                             
21 Μπουραντάς Δ, Μάνατζεμεντ, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2002. 
22 Robbins, S.P., Organizational Behaviour (6th edition), Prentice Hall Press, Englewood Cliffs/New 

Jersey US 1993. 
23 Rahim, M.A., Managing conflict in organizations, Quorum Books, Westport, Connecticut US., 2001. 
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σύνολο του οργανισμού. Οι βασικές κατηγορίες στρατηγικών για την αντιμετώπιση 

των συγκρούσεων μπορούν να ομαδοποιηθούν σε συνάρτηση με το ποιος κερδίζει ή 

χάνει (Win-Win, Win-Lose, Win-Win).  

Με βάση τις παραπάνω βασικές κατηγορίες «χτίζονται διάφορες μέθοδοι για την 

αντιμετώπιση των συγκρούσεων μέσα σε έναν οργανισμό: 

Α) η μέθοδος «με τον δικό ΜΟΥ τρόπο». Σε αυτή την περίπτωση η συμβιβαστική 

λύση συνήθως είναι ασταθής διότι στηρίζεται εν μέρει στον εξαναγκασμό της μίας 

από την άλλη αντικρουόμενη πλευρά, καθώς η ομάδα η οποία βρίσκεται σε θέση 

(πρόσκαιρη) θέση ισχύος κατορθώνει να επιβάλλει την άποψή της. 

Β) η μέθοδος «με τον δικό ΣΟΥ τρόπο». Για την καλύτερη εφαρμογή της 

συγκεκριμένης μεθόδου θα πρέπει οι σχέσεις μεταξύ των δύο ομάδων να έχουν 

διάρκεια και η διάθεση υποβάθμισης των διαφορών και από τις δύο αντικρουόμενες 

πλευρές οδηγώντας έτσι σε μία σχετικά αμοιβαία αποδεκτή συμβιβαστική λύση. 

Γ) η μέθοδος «με το δικό ΜΑΣ τρόπο» Σε αυτή την περίπτωση επιτυγχάνεται 

συμβιβαστική λύση με μακροχρόνια διάρκεια και για αυτό θεωρείται μία από τις 

περισσότερο επιτυχημένες μεθόδους επίλυσης συγκρούσεων. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα καθώς απαιτείται χρόνος 

για ειλικρινή διάλογο μεταξύ των ομάδων ώστε να επέλθει η ζύμωση και ο 

συγκερασμός των απόψεων μέσα σε πνεύμα και διάθεσης συνεργασίας. Για αυτό και 

τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου, αν και δύσκολα να επιτευχθούν, όταν 

προκύπτουν επηρεάζουν θετικά και υπηρετούν σε μακροχρόνιο ορίζοντα τους 

στόχους του οργανισμού.24 

Τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαχείριση συγκρούσεων:  

1) Η αποφυγή της σύγκρουσης. Σε αυτή την περίπτωση κερδίζεται χρόνος και 

μειώνονται οι εντάσεις. Η αποφυγή σαν τρόπος χειρισμού των συγκρούσεων έχει 

πρακτική εφαρμογή όταν το ζήτημα που δημιουργεί την σύγκρουση είναι δευτερεύον. 

2) Η εξομάλυνση. Σκοπός είναι η όσο το δυνατόν διατήρηση μίας ειρηνικής 

συνύπαρξης. 

3) Ο συμβιβαστικός χειρισμός των συγκρούσεων, ο οποίος οδηγεί σε μία 

πρόσκαιρη αλλά αμοιβαία αποδεκτή λύση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών 

4) Ο εξουσιαστικός χειρισμός των συγκρούσεων 

                                                             
24 Alan C. Filley, Interpersonal conflict resolution. University Of Wisconsin. Madison, 1975. 
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5) Η τεχνική της επίλυσης των προβλημάτων, χρησιμοποιείται όταν οι στόχοι που 

θέλει να επιτύχει η επιχείρηση είναι πολύ σημαντικοί και απαιτείται η συνεργατική 

συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων εντός του οργανισμού. 

Η πρόληψη των συγκρούσεων στο πλαίσιο του οργανισμού είναι εφικτή όταν: α) 

δίνεται η κατάλληλη βαρύτητα και αναδεικνύεται ο ρόλος των επιμέρους τμημάτων 

και η συνεισφορά τους στη συνολική απόδοση του οργανισμού, β) υπάρχει υγιής 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων για την επίλυση 

κοινών προβλημάτων, γ) θα πρέπει να χρησιμοποιείται η εναλλαγή των εργαζόμενων 

στα διάφορα τμήματα του οργανισμού ώστε να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές 

καταστάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το κάθε μεμονωμένο τμήμα (rotaton), δ) 

αποφυγή διαμόρφωσης συνθηκών που επιτρέπουν τον κακώς εννοούμενο 

ανταγωνισμό εντός του οργανισμού, αλλά αντίθετα να πριμοδοτούν συμπεριφορές 

που προάγουν την ευγενή άμιλλα μεταξύ των εργαζομένων διαφορετικών τμημάτων. 

Εν κατακλείδι, στο χώρο εργασίας είναι πολύ συχνό φαινόμενο να δημιουργούνται 

και να διαμορφώνονται συγκρουσιακές καταστάσεις. Σε ατομικό επίπεδο θα πρέπει 

να λαμβάνουμε μέριμνα ώστε να προστατεύουμε τον εαυτό μας, να μην έχουμε 

υπερβολικές αντιδράσεις, να υιοθετούμε την κυριότερη στρατηγική η οποία είναι η 

υπομονή έτσι ώστε να μην ξεπερνάμε τα όρια που θέτει η θέση μας και το ίδιο 

εργασιακό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1) Τι κατανοήσατε σχετικά με την έννοια της ηγεσίας και ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά του ηγέτη που τον ξεχωρίζουν από τον μάνατζερ; 

2) Αναφέρατε τις ποιο σημαντικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και θεωρίες 

σχετικά με τον όρο της ηγεσίας 

3) Αναφέρατε τα βασικά στοιχεία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και τι 

επιμέρους στοιχεία περιλαμβάνει. 

4) Ποιες παραμέτρους πρέπει να περιλαμβάνει η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων 

για μια επιτυχημένη διαχείριση του Ανθρωπίνου Δυναμικού ενός 

Οργανισμού; 

5) Τι γνωρίζετε και πώς πρέπει να εφαρμόζονται τα επιμέρους συστήματα 

αμοιβής των εργαζομένων στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρωπίνου; 

6) Αναφέρατε το πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων και τα στάδια διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο ενός Οργανισμού.  
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7) Τι κατανοήσατε σχετικά με τη διαχείριση των συγκρούσεων στο πλαίσιο 

λειτουργίας ενός Οργανισμού; 
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5. Εκτίμηση κινδύνων, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 

Λέξεις κλειδιά: αβεβαιότητα, κίνδυνος, απόδοση, εκτίμηση, επιχειρησιακός 

σχεδιασμός, επιχειρηματικό σχέδιο, ποιότητα, διοίκηση.  

 

5.1 Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη διοικητική επιστήμη αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος του 

οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο καλείται  να λειτουργήσει ένας 

Οργανισμός «υπό συνθήκες αβεβαιότητας». Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός αναλύει 

τους τρόπους τους οποίους έχει στη διάθεσή της μία οικονομική οντότητα ή 

οργανισμός προκειμένου να μπορέσει να εκτιμήσει και να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά τους κινδύνους. Επιπλέον, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας προσφέρει 

ένα ενοποιημένο πλαίσιο λειτουργίας το οποίο υιοθετείται από τους σύγχρονους 

οργανισμούς βοηθώντας τους να υλοποιήσουν τους στόχους τους.  

 

5.2 Εκτίμηση κινδύνων 

Για να μπορέσουν οι οργανισμοί να επιβιώσουν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον υπό συνθήκες αβεβαιότητας ανέπτυξαν τεχνικές εκτίμησης των 

επιχειρηματικών κινδύνων. Συνεπώς, για τη μέτρηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό 

της αβεβαιότητας χρησιμοποιήσουμε την έννοια του «κινδύνου». Ο κίνδυνος 

εκφράζει ένα σύνολο πιθανοτήτων που περιλαμβάνεται εντός του ακόλουθου 

πλαισίου: από την πιθανότητα να συμβεί ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα έως και το 

ενδεχόμενο να συμβεί ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.25 Για το λόγο ακριβώς ότι ο 

κίνδυνος μπορεί να περιλαμβάνει όχι μόνο αρνητικές, αλλά και θετικές επιπτώσεις 

για τον οργανισμό, στην αγγλική ορολογία ο επιχειρηματικός κίνδυνος μεταφράζεται 

ως «risk». Περαιτέρω, κίνδυνος διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: α) τον «Ενδογενή» 

(μη συστηματικό) και β) τον «Εξωγενή» (συστηματικό).26 Οι ενδογενείς κίνδυνοι 

εμφανίζονται εντός της επιχείρησης και αφορούν αποφάσεις που λαμβάνει ο ηγέτης 

του οργανισμού (ή ο επιχειρηματίας): 

                                                             
25 Κιόχος Π., Παπανικολάου Γ., Θάνος Γ., Κιόχος Α., Χρηματοοικονομική διοίκηση και πολιτική, 

Αθήνα , Σύγχρονη Εκδοτική, 2002. 

26 Πετράκης Π.Ε., Η Επιχειρηματικότητα, Εκδόσεις Π.Ε. Πετράκης, Αθήνα 2008, σσ.57-60. 
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Οικονομικές αποφάσεις που καλείται να λάβει ο οργανισμός (π.χ να δανειστώ από 

τράπεζες ή να επιλέξω ένα διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης; να  πάρω ένα δάνειο 

βραχυχρόνιο ή να το ξεπληρώσω σε μακροχρόνιο ορίζοντα), 

Τεχνικές/Τεχνολογικές αποφάσεις (τι μηχανολογικό εξοπλισμό να χρησιμοποιήσω, 

να αγοράσω μεταχειρισμένα μηχανήματα ή καινούργια), 

Αποφάσεις που αφορούν στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού ή την επιλογή 

συνεργατών (π.χ να προσλάβω έμπειρους εργαζόμενους με υψηλούς μισθούς ή 

σχετικά ανειδίκευτους με χαμηλούς μισθούς), 

Αποφάσεις που αφορούν την προώθηση των προϊόντων και την προβολή του 

οργανισμού. (π.χ με ποιον τρόπο να διαφημίσω τα προϊόντα μου; Μέσω έντυπου 

τύπου ή μέσω του διαδικτύου), 

Αποφάσεις που αφορούν τη σχέση του οργανισμού με τους πελάτες και τους 

προμηθευτές (π.χ θα πληρώνω/ομαι μόνο τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει), 

 

Οι εξωγενείς κίνδυνοι αφορούν γεγονότα που μπορεί να συμβούν εκτός οργανισμού 

αλλά μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του. Τέτοιοι κίνδυνοι εμφανίζονται από 

γεγονότα που αφορούν: 

το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον (π.χ οικονομική κρίση σε επίπεδο χώρας) 

το τεχνολογικό περιβάλλον (π.χ καινοτομίες στην παραγωγή ή/και στο προϊόν 

το νομικό/θεσμικό περιβάλλον (π.χ φορολογική νομοθεσία) 

το πολιτικό περιβάλλον (π.χ συνθήκες πολιτικής αστάθειας) 

 

Αμέσως παρακάτω θα αναφέρουμε τις σημαντικότερους λειτουργικούς κινδύνους, 

ενώ στη συνέχεια θα αναφερθούμε στους οικομικούς κινδύνους που απειλούν την 

βιωσιμότητα ενός οργανισμού. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι κατηγοριοποιούνται σε 

τέσσερεις (4) κατηγορίες: 

Λειτουργικοί κίνδυνοι οι οποίοι προκύπτουν σε θέματα διαδικασιών που τηρεί ο 

οργανισμός (π.χ λανθασμένη λήψη απόφασης, μη συμμόρφωση προς τους στόχους 

της οικονομικής οντότητας) 

Λειτουργικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από το ανθρώπινο δυναμικό του 

οργανισμού (π.χ κατάχρηση θέσης, αξιώσεις σε θέματα αμοιβής)                                                         

Λειτουργικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την πρόσβαση σε Ολοκληρωμένα 

Πληροφοριακά Συστήματα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός (π.χ βλάβες 

τηλεπικοινωνιών, βλάβες στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή το λογισμικό) 
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Λειτουργικοί κίνδυνοι οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από εξωτερικά γεγονότα (π.χ 

κλοπή, πυρκαγιά ή άλλη καταστροφή) 

 

Οι Οικονομικοί κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να απειλήσουν τη βιώσιμη λειτουργία του 

οργανισμού έχουν να κάνουν με χρηματοοικονομικά στοιχεία του οργανισμού όπως: 

α) οι συνθήκες αβεβαιότητας και η οικονομική αγορά μέσα στην οποία 

δραστηριοποιείται ο φορέας, β) η ρευστότητα του οργανισμού, δηλαδή η ευκολία ή 

δυσκολία πρόσβασης σε αγορές κεφαλαίου, οι πολιτική πιστώσεων που ακολουθεί ο 

οργανισμός έναντι των πελατών/προμηθευτών, γ) η πρόσβαση (ή ο αποκλεισμός) του 

οργανισμού από σημαντικές πληροφορίες, δ) η κεφαλαιακή δομή του οργανισμού 

(π.χ τα περισσότερα κεφάλαια είναι από ιδίους πόρους ή ο φορέας έχει υψηλά 

δανειακά κεφάλαια;). 

Η Εκτίμηση των Κινδύνων σε έναν οργανισμό / φορέα / εταιρεία γίνεται μέσω 

τεχνικών εκτίμησης οι οποίες εστιάζουν α) στην κατάρτιση και ανάλυση βασικών 

σεναρίων που είναι πιθανόν να συμβούν στο μέλλον (απαισιόδοξο, κανονικό, 

αισιόδοξο σενάριο), β) στατιστική ανάλυση γεγονότων κινδύνου που 

χαρακτηρίζονται σοβαρά και πρέπει να ληφθούν μέτρα αποφυγής τους, γ) αποτύπωση 

(χαρτογράφηση) των κινδύνων σε γραφήματα ώστε να προκύπτει η οπτικοποίηση της 

πληροφορίας που αφορά τον κίνδυνο, δ) αξιολόγηση της επίπτωσης του κόστους των 

γεγονότων κινδύνου που χαρακτηρίζονται ως σοβαρά στη λειτουργία του 

οργανισμού. Οι Hunger και Wheelen αναφέρουν χαρακτηριστικά: «ο κίνδυνος δεν 

προέρχεται μόνο από μια αναποτελεσματική στρατηγική αλλά και από την ποσότητα 

των πόρων που η επιχείρηση πρέπει να δεσμεύσει στη συγκεκριμένη στρατηγική, 

καθώς και από τον χρονικό ορίζοντα κατά τον οποίο αυτοί οι παραγωγικοί 

συντελεστές δεν θα είναι διαθέσιμοι για άλλες χρήσεις»27 

  

                                                             
27 Wheelen, T. L., & Hunger, J. D., Strategic Management and Business Policy: Concepts (9th ed.). 

Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, 2004. 
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5.3 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός (σχεδιασμός) σκοπό έχει να εξυπηρετήσει τους 

στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. Στοχεύει στην υλοποίηση του μακρόπνοου 

οράματος και της αποστολής του φορέα/οργανισμού. Πραγματοποιείται με 

συγκεκριμένα πρακτικά μέσα, μεθοδολογία και εργαλεία τα οποία αποτελούν την 

«πυξίδα» ώστε μέσα από την εφαρμογή τους να εξυπηρετηθούν οι στρατηγικοί 

στόχοι του οργανισμού.  

Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι το 

Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan), το οποίο αποτυπώνει το επιχειρηματικό 

μοντέλο (Business Model) βάσει του οποίου δομείται η επιχειρηματική μας ιδέα. 

Σκοπός της κατάρτισης ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι να μας βοηθήσει να 

απαντήσουμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα όπως: το είδος των υπηρεσιών ή 

προϊόντων που θα παράγουμε, την ποσότητα και τέλος τον τρόπο (δηλαδή μέσω 

επιλογής της κατάλληλης παραγωγικής διαδικασίας). Ένα εξίσου σημαντικό 

εργαλείο, ειδικότερα για νεοφυείς οργανισμούς ή επιχειρήσεις, είναι το «Business 

Model Canvas» (Επιχειρηματικό Μοντέλο Καμβά).28 

Τόσο στο επίκεντρο του Επιχειρηματικού Σχεδίου όσο και του Επιχειρηματικού 

Καμβά τοποθετείται η ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας (business model) η 

οποία περιγράφεται από τα ακόλουθα βήματα: 

ανάλυση πελατείας/πελατειακών σχέσεων, 

παρεχόμενη αξία προϊόντων/υπηρεσιών στους πελάτες του οργανισμού, 

ενδεικνυόμενα κανάλια μέσω των οποίων ο οργανισμός σκοπεύει να προσεγγίσει την 

πελατεία της, 

σχέσεις που αναπτύσσει με τους προμηθευτές, 

ανάλυση τρόπων χρηματοδότησης και συγκέντρωσης  πόρων (επιλογή 

χρηματοδοτικού σχήματος), 

συνεργασίες ή/και συμπράξεις με άλλους οργανισμούς, 

ανάλυση των αναμενόμενων εσόδων παραγωγικής λειτουργίας, 

ανάλυση των αναμενόμενων εξόδων (κόστους) παραγωγικής λειτουργίας. 

Πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι πριν καταρτίσουμε ένα Επιχειρηματικό 

Σχέδιο θα πρέπει πρώτα να έχουμε αποτυπώσει μέσω του «Επιχειρηματικού Καμβά» 

τα τέσσερα περισσότερο ουσιαστικά σημεία για την ίδρυση μίας οικονομικής 

                                                             
28 Osterwalder, A. and Pigneur, Y., Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game 

Changers, and Challengers. Wiley, New Jersey. 2010. 
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οντότητας που αφορούν: α) την επιχειρηματική ιδέα/πρόταση (value proposition), β) 

τους πελάτες (customers), γ) τις υφιστάμενες υποδομές που έχουμε στη διάθεσή μας 

(infrastructure), δ) τον προσδιορισμό των προσδοκώμενων κερδών από την 

υλοποίηση της επιχειρηματικής μας ιδέας (profit equation). Ο καμβάς αποτελεί ένα 

εργαλείο βασικής οπτικής απεικόνισης των στοιχείων που πρέπει να γνωρίζουμε 

σχετικά με το εάν αξίζει ή όχι να επενδύσουμε σε μία νέα επιχειρηματική ιδέα. Η 

χρησιμότητα του επιχειρηματικού καμβά έγκειται στο γεγονός ότι είναι εύχρηστος. Ο 

καθένας μας ο οποίος πιστεύει ότι έχει μία καλή επιχειρηματική ιδέα, μπορεί με μία 

απλή καθοδήγηση, να συμπληρώσει το κάθε κελί με τις επικεφαλίδες των κύριων 

στοιχείων της ιδέας του έχοντας άμεσα στη διάθεσή του τη συνολική διάσταση του 

επιχειρηματικού του μοντέλου. Ο ακόλουθος πίνακας προέρχεται από παρουσίαση 

της Δρ. Κωνσταντίνου Αναστασίας, επικεφαλή τομέα Διαχείρισης Καινοτομίας στην 

Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ ως πρωταρχική πηγή 

αναφέρεται ο ιστότοπος: www.businessmodelgeneration.com  

 

 

Όσον αφορά τη βιωσιμότητα ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος, η κατάρτιση ενός 

Επιχειρηματικού Σχεδίου μας βοηθά να αποκτήσουμε μία ευρύτερη αντίληψη της 

επιχειρηματικής μας πρωτοβουλίας. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να καταρτίσουμε το 

επιχειρηματικό σχέδιο για να αποτυπώσουμε το τι θα κάνουμε εμείς. Επομένως το 

επιχειρηματικό σχέδιο εκτός από την ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου (μέσω 

του οποίου επιλέγω να οργανώσω την διαδικασία, τον τρόπο δηλαδή να συντονίζω το 

http://www.businessmodelgeneration.com/
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τι, πώς και πόσο θα παράγω) περιλαμβάνει και αποφάσεις για την αντιμετώπιση του 

ανταγωνισμού από τις άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν στη συγκεκριμένη αγορά. 

Το Business Plan δίνει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: 

Σε ποιο αγοραστικό κοινό απευθύνομαι (target group) και πώς δημιουργώ τις 

συνθήκες μακροχρόνιας «αφοσίωσης» και εμπιστοσύνης των ανθρώπων στα 

προϊόντα ή της υπηρεσίες που προσφέρω, 

Ποια κανάλια διανομής επιλέγω να χρησιμοποιήσω για να διοχετεύσω τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες μου στην αγορά και ποιο είναι το «μίγμα μάρκετινγκ» που χρησιμοποιώ 

για να πετύχω την καλύτερη προβολή του εταιρικού οράματος και παρεχόμενων 

υπηρεσιών και κυρίως για την προώθηση των πωλήσεων, 

Σε τι διαφέρει το προϊόν/υπηρεσία μου από τις υφιστάμενες λύσεις του 

ανταγωνισμού. Θα πρέπει να είμαι σε θέση να γνωρίζω τι είναι αυτό που μπορεί να 

κάνει το δικό μου προϊόν μοναδικό ή έστω να διαφέρει σημαντικά από τους 

ανταγωνιστές μου. Για να είμαι σε θέση να απαντήσω σε αυτό θα πρέπει να γνωρίζω 

τις κύριες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, 

Πώς αναλύω τη θέση του οργανισμού/επιχείρησής μου μέσα στον συγκεκριμένο 

οικονομικό κλάδο. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος η οποία αναλύει τη θέση ενός 

Οργανισμού στο πλαίσιο του Κλάδου-Ανταγωνισμού είναι η “S.W.O.T Analysis” 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) η οποία βοηθά στον προσδιορισμό 

των Δυνατών/Αδύνατων σημείων εντός του Οργανισμού και αντίστοιχα εντοπίζει τις 

Ευκαιρίες/Απειλές οι οποίες μπορούν να προκύψουν από το ευρύτερο οικονομικό 

περιβάλλον και δύναται να επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του Οργανισμού.29 

  

                                                             
29 "SWOT Analysis: Discover New Opportunities, Manage and Eliminate Threats". 

www.mindtools.com. 2016. Τελευταία προσπέλαση 26 Μαρτίου 2021. 

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
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5.4 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αφορά την ενεργή συμμετοχή του προσωπικού στη 

δημιουργία ενός συστήματος βελτίωσης της οργάνωσης και διαχείρισης ολόκληρης 

της παραγωγικής διαδικασίας του Οργανισμού εξασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα 

ποιότητας στις επιμέρους λειτουργίες, συμπεριφορές, προϊόντα ή παρεχόμενες 

υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το κύρος και η αξιοπιστία του 

οργανισμού έναντι κυρίως των πελατών, αλλά και των προμηθευτών και συνεργατών. 

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα προγράμματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι 

το ISO (International Standards Organization) το οποίο αποτελεί ένα παγκοσμίως 

αναγνωρισμένο σύστημα τυποποίησης διαδικασιών μέσω του οποίου πιστοποιείται η 

ποιότητα σε μία εταιρεία ή οργανισμό.30 Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνονται οι 

βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ): 

 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας διέπεται από συγκεκριμένες αξίες, οι κυριότερες από 

τις οποίες είναι: α) υψηλή ποιότητα τελικών προς πώληση προϊόντων/υπηρεσιών, β) 

συγκεκριμένες προτυποποιημένες διαδικασίες και έλεγχος σε όλες τις επιμέρους 

λειτουργίες του οργανισμού για ελαχιστοποίηση αστοχιών ή λαθών, γ) σύνδεση της 

ποιότητας του προϊόντος του οργανισμού με το πώς οι ίδιοι οι πελάτες 

αντιλαμβάνονται την ποιότητα. Η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

συνδυαζόμενη με την τιμή του προϊόντος προσδιορίζει την τελική αξία την οποία 

είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο πελάτης.31 

Μία άλλη προσέγγιση όσον αφορά τον τρόπο διατήρησης υψηλών προτύπων 

ποιότητας εντός Οργανισμού είναι η πρακτική η οποία είναι γνωστή ως «Οργανισμός 

                                                             
30 Tenner R. Ar., Detoro J. Irv., Total Quality Management. Three steps to continuous improvement, 

Addison Wesley Publ., 1993. 
31 Τσιότρας Γ., Διοίκηση Ποιότητας, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, Αθήνα 1995. 
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ο οποίος Μαθαίνει» (learning organization).32 Η συγκεκριμένη μεθοδολογία 

προσφέρει μία σταθερή βελτίωση στον τρόπο σκέψης των εργαζομένων, στην 

αντίληψη και τη συμπεριφορά ως συνέπεια της γνώσης που αποκτήθηκε μέσα από 

την εμπειρία. Η διαδικασία μάθησης στο πλαίσιο ενός οργανισμού συνήθως 

πραγματοποιείται μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων τα οποία παρέχονται στο 

ανθρώπινο δυναμικό και παράλληλα με την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας προς την επίτευξη μετασχηματισμού των εμπειριών σε γνώση η οποία 

μπορεί να οδηγήσει σε καινοτομικές δράσεις εντός του οργανισμού. Επιπροσθέτως, 

μέσω της «οργανωσιακής μάθησης» επιτυγχάνεται η υιοθέτηση κοινών 

γνώσεων/αρχών/αξιών και πεποιθήσεων προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης 

της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στις λειτουργίες του οργανισμού. Πιο 

συγκεκριμένα, προάγεται: α) η μαθησιακή κουλτούρα, β) η συνεργασία μέσω της 

ανταλλαγής γνώσης, γ) η πρωτοτυπία και η καινοτομία μέσω της δημιουργίας νέας 

γνώσης η οποία προκύπτει μέσα από τον πειραματισμό, την εξειδίκευση και την 

επίλυση πολύπλοκων καταστάσεων εντός της λειτουργίας του οργανισμού, δ) η 

συστημική σκέψη (δίνοντας έμφαση στην μεγάλη εικόνα και ταυτόχρονα δίνοντας 

σημασία και στη λεπτομέρεια) δίνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στον 

οργανισμό να προσαρμόζεται με ευκολία στις μεταβολές του οικονομικού 

περιβάλλοντος.   

Σε αντίθετη περίπτωση κατά την οποία ο οργανισμός δεν έχει μάθει να ενσωματώνει 

τη νέα γνώση μέσω της διαδικασίας μάθησης οι εργαζόμενοί του χαρακτηρίζονται 

από ευθυνοφοβία, διακατέχονται από το φόβο ή το άγχος μήπως πράξουν κάτι 

λαθεμένα και τους ζητηθούν ευθύνες, χαρακτηρίζονται από εσωστρέφεια η οποία εν 

τέλει μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις και καχυποψία έναντι συναδέλφων και η 

σημαντικότερη αρνητική επίπτωση είναι ότι διακατέχονται από έλλειψη οράματος. 

Τέλος, θα αναφερθούμε στον «Επιχειρησιακό Επανασχεδιασμό» (Business 

Reengineering) το κυρίαρχο στοιχείο του οποίου είναι όχι μόνο η βελτίωση, αλλά η 

ουσιαστική αλλαγή των διαδικασιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πελάτης (ή πολίτης 

εάν μιλάμε για δημόσιο οργανισμό) και όλες οι διαδικασίες, δράσεις και λειτουργίες 

του οργανισμού επανασχεδιάζονται με έναν τρόπο απλό και σύγχρονο. Στο πλαίσιο 

του Reengineering υιοθετούνται οριζόντιες διαδικασίες, ενοποιούνται καθήκοντα ανά 

                                                             
32 Senge, P., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, New York: 

Doubleday, 1990. 
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ομάδα εργασίας με σκοπό, εκτός της εξυπηρέτησης των πελατών, τη μείωση των 

διοικητικών/λειτουργικών εξόδων του οργανισμού και την καλύτερη πρόσβαση του 

εργαζομένου στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων.33  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχειρησιακού επανασχεδιασμού στη σύγχρονη 

ζωή των επιχειρήσεων είναι η ανάπτυξη και υιοθέτηση Ολοκληρωμένων 

Πληροφορικών Συστημάτων μέσω του οποίου ενοποιούνται οι επιμέρους λειτουργίες 

του οργανισμού, διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών, η αποφυγή λαθών και 

επιπλέον προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στα ανώτερα κλιμάκια (διοίκηση) του 

οργανισμού για το σχεδιασμό και προγραμματισμό μελλοντικών πολιτικών και 

αποφάσεων. 

Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο επιχειρησιακός επανασχεδιασμός δεν πρέπει 

να συγχέεται με ένα πρόγραμμα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, διότι ο στόχος του μεν 

πρώτου είναι να αντικαθιστά παλιές διαδικασίες με νέες (συνήθως μέσα από 

θεαματικές αλλαγές), ενώ η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποσκοπεί στη δέσμευση 

και προσήλωση του οργανισμού σε μία διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των 

διαδικασιών και την παροχή μίας διαχρονικά σταθερής και υψηλής ποιότητας, τόσο 

σε επίπεδο διαδικασιών εντός του οργανισμού όσο και σε επίπεδο 

προϊόντων/υπηρεσιών και ικανοποίησης των πελατών.     

 

                                                             
33 Ηammer, M. and Champy, J. A., Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business 

Revolution, Harper Business Books, New York, 1993. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1) Πώς κατανοείτε την έννοια της αβεβαιότητας και με ποιους τρόπους 

εμφανίζεται ο κίνδυνος στην λειτουργία ενός Οργανισμού. 

2) Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού; 

3) Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο και τι ο επιχειρηματικός καμβάς στο πλαίσιο 

ανάλυσης της παραγωγικής διαδικασίας ενός Οργανισμού; 

4) Ποια είναι τα βασικά σημεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου και σε ποια 

ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει στο πλαίσιο ανάληψης μίας 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας; 

5) Τι γνωρίζεται για την έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας; 

6) Αναφέρατε τις σημαντικότερες προσεγγίσεις  και πρακτικές  για τη διατήρηση 

υψηλών προτύπων ποιότητας ενός Οργανισμού. Σε τι διαφέρουν από ένα 

Πρόγραμμα Ολικής Ποιότητα 

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm
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6. Λειτουργικός Προγραμματισμός και Συνεργία 

 

Λέξεις κλειδιά: στρατηγική, λειτουργία, προγραμματισμός, σχεδιασμός, σχέδιο 

δράσης, προϋπολογισμός, στόχος, συνέργεια, συνεργία, βιωσιμότητα.  

 

6.1 Εισαγωγή 

Η έννοια και ο ρόλος του Λειτουργικού Προγραμματισμού περιλαμβάνει ένα 

πλέγμα ενεργειών και στόχων έτσι ώστε να υπηρετείται ο στρατηγικός σχεδιασμός 

ενός Οργανισμού (Όραμα και Αποστολή). Στο πλαίσιο του λειτουργικού 

προγραμματισμού αναλαμβάνονται από τα επιμέρους τμήματα του οργανισμού 

Σχέδια Δράσης τα οποία παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα προς την επίτευξη των 

στόχων και των αντικειμενικών σκοπών του. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και το 

οικονομικό πλάνο ενεργειών (προϋπολογισμός). Για την συνολική κατανόηση του 

λειτουργικού προγραμματισμού στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων ενός 

οργανισμού ή επιχείρησης αναπτύσσουμε μία Μελέτη Περίπτωσης (Case Study). 

Τέλος, αναφερόμαστε στο σημαντικό ρόλο της συνέργειας (ή συνεργίας) ως μοχλό 

ανάπτυξης ενός οικονομικού φορέα/οργανισμού.  

 

6.2 Λειτουργικός Προγραμματισμός 

Στο πλαίσιο της σύγχρονης διοικητικής λειτουργίας περιλαμβάνεται ένα πλέγμα 

λειτουργιών ώστε να υπηρετείται μέσα από υλοποιήσιμους στόχους, το Όραμα και η 

Αποστολή του οργανισμού χαράζοντας πολιτικές και προγραμματίζοντας ενέργειες οι 

οποίες του επιτρέπουν να διασφαλίζει την βιώσιμη ανάπτυξή του σε μακροχρόνιο 

ορίζοντα.34  

Η ορθολογική λήψη των αποφάσεων στηρίζεται στη σύνθετη διαδικασία του 

Προγραμματισμού λειτουργικών ενεργειών με στόχο να μην υπάρχουν ασάφειες στην 

κατανομή αρμοδιοτήτων και να αποφεύγεται η σπατάλη πόρων εντός του οργανισμού 

ή της επιχείρησης.35 Οι διοικητικές  λειτουργίες διακρίνονται:  

α) στη Λειτουργία του Προγραμματισμού, η οποία αναφέρεται στον 

προσδιορισμό/καθορισμό με σαφήνεια των σκοπών και του τρόπου μέσα από τον 

οποίο λαμβάνει σάρκα και οστά το Όραμα του οργανισμού,  
                                                             
34 Σαΐτης, Χρ., Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αυτοέκδοση, Αθήνα 2008. 
35 Κουτούζης, Μ., Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και 

Συλλογικών Φορέων. Εκδ. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 1999. 
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β) τη Λειτουργία της Οργάνωσης, η οποία αναφέρεται στην ιεραρχική (διοικητική) 

δομή του οργανισμού και του τρόπου όπου οργανώνονται και λαμβάνονται οι 

αποφάσεις. Η μορφή της οργάνωσης της ιεραρχίας εξαρτάται από τις ανάγκες που 

επιθυμεί να εξυπηρετήσει και τα χαρακτηριστικά της φύσης των εργασιών. Για 

παράδειγμα σε ορισμένους οργανισμούς οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Ηγεσία 

και διοχετεύονται διά μέσου της ιεραρχίας στα υφιστάμενα υψηλόβαθμα στελέχη, 

τους μάνατζερ και τα κατώτερα στελέχη μέχρι το χαμηλότερο επίπεδο ιεραρχίας. 

Υπάρχουν όμως και πολλοί οργανισμοί οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις με 

περισσότερο δημοκρατικό τρόπο, όπου η Ηγεσία ενθαρρύνει πρωτοβουλίες 

συμμετοχής των υπαλλήλων της και διατύπωσης απόψεων πριν λάβει μία 

συγκεκριμένη απόφαση,  

γ) στη Λειτουργία της Διοίκησης, η οποία αναφέρεται στον τρόπο που διοικεί και 

λαμβάνει αποφάσεις η ηγεσία του Οργανισμού. Ο «Ηγέτης» με τη συμπεριφορά του 

είναι εκείνος που ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει δράσεις καινοτομίας/μάθησης στον 

οργανισμό, ενδιαφέρεται ή αδιαφορεί σχετικά με την υποκίνηση των στελεχών του 

δίνοντας κίνητρα ή αντικίνητρα στους υφιστάμενούς του ώστε η εργασία τους να 

είναι αποδοτικότερη, δ) η Λειτουργία του Ελέγχου, η οποία μετράει τα αποτελέσματα 

που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο των αντικειμενικών σκοπών και στόχων που τίθεται 

από τον Προγραμματισμό. 

O Λειτουργικός Προγραμματισμός αποτελείται από ένα σύνολο συγκεκριμένων 

μετρήσιμων στόχων, οι οποίοι καθορίζονται σε επίπεδο επιμέρους τμημάτων 

(διοικητικό τμήμα, τμήμα παραγωγής, τμήμα προβολής και προώθησης προϊόντων) 

προκειμένου να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα και ο βαθμός επίτευξης των 

αντικειμενικών στόχων του Οργανισμού, υπηρετώντας τις πολιτικές του οργανισμού, 

που συνήθως είναι ασαφείς οδηγίες προς μία ορισμένη κατεύθυνση και 

εναρμονίζονται με την Αποστολή του. 

Μέσω του Λειτουργικού Προγραμματισμού καταρτίζονται λειτουργικά 

προγράμματα τα οποία συνήθως έχουν βραχυχρόνια (από μερικούς μήνες έως 2 έτη) 

ή μεσοπρόθεσμη διάρκεια (2-5 έτη) συγκεκριμενοποιώντας τους στόχους, τα μέσα 

(πόρους) και τις δράσεις που αναλαμβάνονται προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στρατηγικές επιλογές (όραμα, αποστολή) του οργανισμού σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα.36  Οι βασικές έννοιες του λειτουργικού προγραμματισμού είναι οι 

                                                             
36 Σαΐτης, Χρ., Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αυτοέκδοση, Αθήνα 2008. 
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ακόλουθες: Α) Δέσμευση ως προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (μέτρηση 

αποτελεσμάτων, οριοθέτηση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι στόχοι 

αφορούν το σύνολο του Οργανισμού, αλλά εξειδικεύονται στις επιμέρους 

λειτουργίες/μονάδες του Οργανισμού, Β) Σχέδια Δράσης (Action plans). Τα 

συγκεκριμένα σχέδια δράσης είναι ένας «οδικός χάρτης» διατυπώνοντας αναλυτικά 

όλα τα βήματα για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων του 

οργανισμού ή εταιρείας. Περιγράφουν ποσοτικά, ποιοτικά και χρονικά τι πρέπει να 

επιτευχθεί, με ποιες ενέργειες, με ποια μέσα και ποιοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες για 

αυτά. Για παράδειγμα, καταρτίζονται σχέδια δράσης για το τμήμα παραγωγής, 

επενδύσεων, μάρκετινγκ, για τη διεύθυνση πωλήσεων ή τη διεύθυνση ανθρώπινων 

πόρων, Γ) Κατάρτιση Προϋπολογισμών, οι προϋπολογισμοί αποτελούν την 

οικονομική έκφραση των προγραμμάτων δράσης περιλαμβάνοντας τα έσοδα, τις 

δαπάνες, τα κέρδη, τα απαιτούμενα κεφάλαια και άλλα οικονομικά μεγέθη και 

συνδέονται με την υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης σε όλες τις επιχειρησιακές 

λειτουργίες. Κάθε επιχείρηση διαμορφώνει οπωσδήποτε ετήσιο προϋπολογισμό 

(έσοδα, δαπάνες, κέρδη) ο οποίος αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης και των 

αποτελεσμάτων της δράσης της.37 

Τα Στρατηγικά Προγράμματα (που προσδιορίζουν τί υπηρεσίες θα προσφέρει ο 

οργανισμός, σε ποιες αγορές και σε ποιον τομέα θέλει να επενδύσει, ποια στρατηγική 

θα ακολουθήσει και πώς θα συνάψει συνεργασίες/συνέργιες), μαζί με τα Λειτουργικά 

Προγράμματα (προσδιορισμός με σαφήνεια του τρόπου υλοποίησης των στόχων του 

στρατηγικού προγραμματισμού) βρίσκονται σε μία ισχυρή σχέση αλληλεξάρτησης.38  

 

6.2.1 Ο Λειτουργικός Προγραμματισμός και η δομή ενός σχεδίου δράσης 

Παρακάτω θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα σχετικά με το πώς ο λειτουργικός 

προγραμματισμός ενσωματώνεται σε έναν νεοϊδρυθέντα οργανισμό. Το οικονομικό 

πλάνο ενεργειών και η σημασία του για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του 

οργανισμού περιγράφεται παρακάτω μέσω του παραδείγματος μίας νεοϊδρυθείσας 

επιχείρησης στον τομέα της αθλητικής ενημέρωσης (αθλητικός οργανισμός), η οποία 

αναζητεί χρηματοδότηση και έχει καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης (πλάνο) για τη 

                                                             
37 Robbins, S.,Coulter, M., & DeCenzo, D., Διοίκηση Επιχειρήσεων: Αρχές και Εφαρμογές, Εκδόσεις 

Κριτική, Αθήνα 2017. 

 
38 Γαρούφαλης Κ.,  Οικονομικός Προγραμματισμός Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 

Αθήνα 2016. 
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χρηματοδότησή της. Στο πλαίσιο αυτό η δομή που ακολουθεί το σχέδιο δράσης είναι 

η ακόλουθη: 

1) Παρουσίαση του οργανισμού,  

2) σκοπός,  

3) πρωτοτυπία και καινοτομία,  

4) προϊόντα και υπηρεσίες,  

5) προμηθευτές,  

6) προσωπικό παραγωγής,  

7) ανάλυση παραγωγικού εξοπλισμού,  

8) ανάλυση τόπου εγκατάστασης,  

9) ανταγωνισμός και θέση της επιχείρησης,  

10) τμηματοποίηση της αγοράς, marketing plan, πλάνο προώθησης προϊόντων 

11) έσοδα/έξοδα από έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης (προϋπολογισμός 

έναρξης),  

12) προσδιορισμός τιμολογιακής πολιτικής. 

 

6.2.2 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) 

Αμέσως παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) 

με βάση τη δομή των παραπάνω δώδεκα (12) σημείων τα οποία προαναφέραμε. Η 

συγκεκριμένη επιχειρηματική πρωτοβουλία αφορά μία νεοϊδρυθείσα επιχείρηση η 

οποία αναζητά χρηματοδότηση και απευθύνεται σε επίδοξους επενδυτές: 

Παρουσίαση του οργανισμού: Το Other Sports News είναι ένα δυναμικό site με 

ειδήσεις και ρεπορτάζ από τον αθλητικό χώρο το οποίο λειτουργεί ήδη σε πιλοτικό 

στάδιο εδώ και 5 χρόνια.  

Σκοπός είναι να αναδειχθούν άγνωστα αθλήματα στο ευρύ κοινό με σημαντικές 

διακρίσεις σε αθλητές στα εγχώρια ή διεθνή πρωταθλήματα. Πρωταρχικός στόχος 

είναι η ειδησεογραφική κάλυψη αυτών των αθλημάτων δίνοντας την ευκαιρία 

ανάδειξης αθλητών οι οποίοι εκπροσωπούν επάξια την Ελλάδα στο εξωτερικό 

προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τη χώρα μας, αλλά και να αναδειχθεί η δυναμική 

που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα αθλήματα διευρύνοντας το ενδιαφέρον του 

κοινού για αυτά. H φιλοσοφία μας είναι να αναδείξουμε αθλήματα τα οποία έως 

σήμερα «υποτιμούνται ειδησεογραφικά». 

Πρωτοτυπία και καινοτομία: Το Other Sports News (OSN) αποτελεί μία 

ιστοσελίδα που σκοπό έχει την εξειδικευμένη ειδησεογραφική κάλυψη σε 
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περισσότερα από σαράντα (40) αθλήματα. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι η πλούσια 

κάλυψη των αθλημάτων από μία ισχυρή και έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα η οποία 

κατέχει την τεχνογνωσία και τις εξειδικευμένες γνώσεις.  

Προϊόντα και υπηρεσίες: Ως εταιρεία είμαστε μοναδικοί γιατί αυτό που 

πραγματευόμαστε είναι η ποιοτικά αναβαθμισμένη δημοσιογραφία σε συγκεκριμένα 

αθλήματα τα οποία και προβάλλουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Υπάρχει μια 

μεγάλη αθλητική αγορά η οποία προσφέρει σημαντικές προοπτικές κέρδους. Το 

κυριότερο έσοδο προκύπτει από τη διαφημιστική προβολή των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται γύρω από το συγκεκριμένο χώρο των αθλημάτων που εμείς 

προβάλλουμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα καταστήματα τα οποία διαθέτουν 

εξοπλισμό, είδη ρουχισμού, υποδήματα τα οποία μπορούν να διαφημιστούν μέσω της 

ιστοσελίδας μας. Ο μέσος ημερήσιος αριθμός επισκεπτών μας κυμαίνεται περίπου 

στους 1.000-1.500. Ο αριθμός αυτός προκύπτει μόνο από μοναδικούς επισκέπτες οι 

οποίοι μπαίνουν μέσα στην ιστοσελίδα.  

 

Προμηθευτές: Η εταιρεία OSN αρχικά θα δραστηριοποιηθεί ως ενημερωτική 

ιστοσελίδα. Στη συνέχεια θα διευρύνει σημαντικά τις δράσεις της κυρίως μέσα από τη 

συμμετοχή – διοργάνωση εκδηλώσεων και events σχετικά με τον αθλητισμό. Η 

ανάλυση των προμηθευτών αφορά το μελλοντικό σημείο διεύρυνσης των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του αθλητικού μας οργανισμού. 

Προσωπικό Παραγωγής: στην τριετή δοκιμαστική πορεία της η ιστοσελίδα του 

OSN έχει μέχρι σήμερα κοστίσει λίγο πάνω από 12.000 ευρώ, τα οποία κατανέμεται 

ως εξής: Προγραμματιστής: 3.000 ευρώ (κατασκευή ιστοσελίδας 1.500€, τεχνική 

υποστήριξη ιστοσελίδας 1.500€), Web Designer: 1.000€ (δημιουργία logo, σημαίες 

εθνικοτήτων, βαθμολογικοί πίνακες και διάφορα banner), Σκιτσογράφος: 1.000€ 

(σκίτσα για διοργανώσεις), Φιλοξενία Ιστοσελίδας (Hosting): 500€ (συνολικά για δύο 

χρόνια μέχρι τώρα), Φωτογράφος: 1.200€ (για κάλυψη διοργανώσεων), 

Μετακινήσεις: 2.500€ ( για δημοσιογραφική κάλυψη διοργανώσεων), Διαφήμιση: 

1.000€ (για διαφήμιση της εταιρείας μας στα social media). Επιπλέον, χρειάζεται να 
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απασχοληθούν ορισμένα άτομα με πλήρη απασχόληση και τα υπόλοιπα με μερική 

απασχόληση ως εξωτερικοί συνεργάτες. Συνολικά η μισθολογική δαπανη των 

εξωτερικών συνεργατών θα κυμαίνεται περίπου όσο ένα (1) άτομο πλήρους 

απασχόλησης . Οι ειδικότητες και τα στελέχη που είναι απαραίτητα τα πρώτα 3 έτη 

(1ο,2ο,3ο) χρόνο λειτουργίας της εταιρείας είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: Υπεύθυνος 

& Συντονιστές Αθλητικών Ειδήσεων(συνολικά αμοιβές 1.600€)–  2 άτομα, 

Υπεύθυνος Ανάπτυξης & Προώθησης Συνεργασιών (850 €) –1 άτομο, 

Δημοσιογραφική ομάδα ατόμων με γνώση Αγγλικών (816€ ο καθένας)–4 άτομα, 

Web Designer – Σκιτσογράφος (εξωτερικός συνεργάτης), Φωτογράφος (εξωτερικός 

συνεργάτης), Λογιστής (εξωτερικός συνεργάτης). Το συνολικό κόστος φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 Μηνιαία Έξοδα Ετησίως 

Υπεύθυνος & Συντονιστής 

Αθλητικών Ειδήσεων 

1.600€ 19.200€ 

Υπεύθυνος Ανάπτυξης & 

Προώθησης Συνεργασιών 

848€ 10.176€ 

Δημοσιογραφική ομάδα ατόμων 

με γνώση Αγγλικών (4άτομα) 

816€ x 4  = 3264€ 39.168€ 

Web Designer – Σκιτσογράφος 150€ 1.800€ 

Φωτογράφος 250€ 3.000€ 

Λογιστής συνεργάτης) 250€ 3.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ 6.362€ 76.344€ 

 

Ανάλυση Παραγωγικού Εξοπλισμού: Ο παραγωγικός εξοπλισμός που χρειάζεται 

είναι διαθέσιμος και θα παρασχεθεί με εισφορά από τους εταίρους ή από χορηγίες. 

Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης: Η έδρα της εταιρείας μας προβλέπεται να είναι 

στο Δήμο Αθηναίων. Οι συναντήσεις με τους πελάτες μας θα γίνονται κατόπιν 

ραντεβού σε ξεχωριστό ειδικά διαμορφωμένο χώρο για επαγγελματικές συναντήσεις. 

Ο χώρος αυτός υπάρχει και ανήκει σε έναν εκ των τριών εταίρων. Από τον 2ο και 3ο 

χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης προβλέπεται η ενοικίαση ξεχωριστού 

επαγγελματικού χώρου για τη στέγαση των εργαζομένων με μηνιαίο κόστος όχι 

περισσότερο από 250€. 

Ανταγωνισμός και θέση της επιχείρησης: δεν υπάρχουν άμεσοι ανταγωνιστές. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις ανταγωνιστικές εταιρείες οι οποίες πλησιάζουν τη 

θεματολογία του OSN με πολύ κακή όμως επιμέλεια θεματολογίας και χωρίς 
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κατάλληλη γνώση για την δημοσιογραφική περιγραφή των συγκεκριμένων 

αθλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό καταρτίζουμε μία ανάλυση του περιβάλλοντος μέσα 

στο οποίο λειτουργεί η εταιρείας μας (SWOT Analysis). Μέσω αυτής της ανάλυσης 

παραθέτουμε εν συντομία τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και αντίστοιχα τις 

ευκαιρίες και απειλές που μπορούν να προκύψουν στο οικονομικό περιβάλλον. 

 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (STRENGTHS) 

- Εμπειρία και Τεχνογνωσία Ιδρυτικής 

Ομάδας. 

-Ύπαρξη ιστοσελίδας (5 έτη)-Πιλοτική 

Εφαρμογή 

-Δυνατότητα ολοκληρωμένου πακέτου 

υπηρεσιών με ευελιξία προσαρμογής στις 

χρεώσεις πελατών 

-Ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες 

εξειδικευμένης αθλητικής ενημέρωσης 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (WEAKNESSES) 

- Μικρή εταιρεία υπό σύσταση, με 

περιορισμένη πρόσβαση σε δίκτυα πελατών, 

συνεργατών 

- Τάση μεταφοράς από διαδικτυακές 

υπηρεσίες (απο PC) σε εφαρμογές κινητού 

(mobile app)  

- Έλλειψη πόρων για βελτιώσεις στην 

ιστοσελίδα 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES) 

- Επιχειρηματική ευκαιρία στην ελληνική 

αγορά λόγο ανεπαρκούς προβολής διαφόρων 

αθλημάτων  

-Έλλειψη προσφοράς υπηρεσιών 

εξειδικευμένης αθλητικής δημοσιογραφίας σε 

πραγματικό χρόνο. 

Διαρκώς αυξανόμενη αγορά με σημαντικές 

ευκαιρίες και προοπτικές  

ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS) 

- Ασταθείς οικονομικές συνθήκες στην 

Ελλάδα 

- Κοινωνικές συνθήκες λόγο πανδημίας οι 

οποίες δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή 

αθλημάτων 

- Μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο 

 

 

Τμηματοποίηση της Αγοράς και marketing plan: Τα σαράντα και πλέον αθλήματα 

τα οποία προβάλλουμε δημιουργούν μια μεγάλη αγορά η οποία αυτή τη στιγμή 

παραμένει εν πολλοίς ανεκμετάλλευτη.  Υπάρχει σημαντικότατος αριθμός ανθρώπων 

οι οποίοι είτε απασχολούνται επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά με τα εν λόγω 

αθλήματα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη υπηρεσία είτε για 

αθλητική ενημέρωση είτε για να εντοπίσει εξειδικευμένα μαγαζιά για να αγοράσει 

αντίστοιχο αθλητισμό εξοπλισμό ή αξεσουάρ. Το κυριότερο έσοδο προκύπτει από τη 

διαφημιστική προβολή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται γύρω από το 

συγκεκριμένο χώρο των αθλημάτων που εμείς προβάλλουμε. Οι διαφημίσεις 

(Banners) θα προσφέρονται με μηνιαία χρονοχρέωση, ενώ θα κοστολογούνται 
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ανάλογα με το μέγεθός τους και το χώρο που θα καταλαμβάνουν στην ιστοσελίδα 

μας.    

Έσοδα από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης (1ο , 2ο, 3ο έτος λειτουργίας): 

Διαφημιστικά Banners τα οποία θα αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες γύρω από τα 

αθλήματα που υποστηρίζουμε. Διαφημιστικά Banners τα οποία αφορούν 

εξειδικευμένα προβολή στοιχηματικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα εν 

λόγω αθλήματα, έσοδα από ανάπτυξη και διάθεση μελλοντικών υπηρεσιών της 

επιχείρησης (μετά το 3ο έτος λειτουργίας της), συνδρομητικές υπηρεσίες έναντι 

ποσού (μέσα από δημιουργία mobile application) ή μέσω αποστολής Άμεσου 

Μηνύματος Ενημέρωσης (ΑΜΕ) έναντι χρέωσης για το συγκεκριμένο άθλημα (ή 

αθλήματα) τα οποία θα έχει προεπιλέξει  ο πελάτης μας και δηλώνοντας την επιθυμία 

του να λαμβάνει αθλητική ενημέρωση στο κινητό (σε real time) μέσα από ρεπορτάζ 

τα οποία «ανεβαίνουν» στην ιστοσελίδα μας, Ψηφιακή Εβδομαδιαία Αθλητική 

Εφημερίδα που θα προσφέρεται δωρεάν μέσα από το site μας και θα συνοψίζει τα 

σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας που έχει προηγηθεί καλύπτοντας και τα  40 

αθλήματα. Εφημερίδα. 

Προσδιορισμός Τιμολογιακής Πολιτικής: Σχετικά με τον προσδιορισμό της 

τιμολογιακής πολιτικής εκτιμούμε ότι μία διαφήμιση για εμπορικό αθλητικό 

κατάστημα θα κυμαίνεται γύρω στα 500-600€ μηνιαίως, ενώ ένα Banner για μία 

στοιχηματική εταιρεία κοντά στα 2.000€ ανά μήνα. Βασική προϋπόθεση είναι η 

αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του OSN.  

Πλάνο προώθησης Προϊόντων/Υπηρεσιών: Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 

βασική προϋπόθεση για τις τιμές χρέωσης στα Banners είναι η αύξηση της 

επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας. Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή 

επισκεψιμότητα θα επιδιωχθεί σε επίπεδο συνεργασίας η συμμετοχή διαφημιστικής 

εταιρείας η οποία θα αναλάβει το Πλάνο Προώθησης προσφερόμενων Υπηρεσιών 

μας. 

 

6.3 Συνέργεια 

Η Συνέργεια (Συνεργία) θεωρείται ως ένας μοχλός ανάπτυξης και εξωστρέφειας 

των δράσεων ενός Οργανισμού προς την επίτευξη της βιωσιμότητάς του και της 

ανθεκτικότητάς του (resilience) στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον που 

δραστηριοποιείται υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Είναι σημαντικό λοιπόν να 

διασαφηνίσουμε και να αναλύσουμε εκτενώς το γενικό ορισμό για τη συνέργεια 
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(συνεργία) πριν προχωρήσουμε στη σημασία του στη λειτουργία ενός οικονομικού 

οργανισμού.  

Για να διαπιστώσουμε την οικονομική έννοια της “Συνέργειας» (ή Συνεργία) 

αναφέρουμε το αντίστοιχο λήμμα όπως ακριβώς αποτυπώνεται από το λεξικό 

Πάπυρος-Larousse Britannica: «Συνεργία και Συνέργεια, η, ΝΜΑ [συνεργός / 

συνεργής]· (οικον.) φαινόμενο κατά το οποίο επιτυγχάνεται ένα συνθετικό αποτέλεσμα 

που είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους συστατικών μερών του. 

Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη αγορά παρατηρείται η τάση να αναπτύσσονται 

συμμαχίες, να διαμορφώνονται συνεργατικά σχήματα ή συνέργειες μεταξύ των 

οικονομικών οργανισμών με κοινά συμφέροντα με απώτερο σκοπό την αύξηση του 

ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικότητάς τους («ισχύς εν τη ενώσει»). Η 

δικτύωση, δηλαδή ο τρόπος να βρεις και να συνάψεις σχέσεις συνέργιας με άλλους 

οργανισμούς αφορά κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες για να διασφαλίσουν 

τη βιωσιμότητά τους συνάπτουν συνεργασίες με μεγάλες εταιρίες, με δημόσιους 

φορείς της αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες), Ερευνητικά Κέντρα ή Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα.39 

Ο σκοπός της συνέργειας σε επίπεδο λειτουργίας του Οργανισμού είναι η αύξηση 

της αποτελεσματικότητας μέσα από τη βελτιστοποίηση των πόρων (μέσων) τους 

οποίους έχει στη διάθεσή του. Αν η επιχείρηση δε διαθέτει τους απαραίτητους πόρους 

θα πρέπει να αναζητήσει κατάλληλες συνεργασίες που θα οδηγήσουν σε περισσότερο 

βιώσιμες προοπτικές. 

Συνεργατικά σχήματα κατά κανόνα είναι πιο ευοίωνο να δημιουργηθούν σε 

κλάδους που δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, όπως στις Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σεπ), στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

(ΜΚΟ), σε δράσεις τέχνης & πολιτισμού και σε φορείς ευρύτερα της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας που προσφέρουν υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο.40 Συνήθως 

αυτές οι συνέργειες προκύπτουν από τη συμμετοχής των οργανισμών σε ένα κοινό 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια και στο 

πλαίσιό του πρέπει να παράγουν ένα προϊόν ή υπηρεσία για το κοινωνικό σύνολο. 

Έτσι διάφορες επιχειρήσεις, οργανισμοί και Ερευνητικά Ιδρύματα συμμετέχουν ως 

εταίροι (partners) και συσσωματώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό στόχο, 

                                                             
39 Τσομπάνογλου, Γ., Κοινωνική Ανάπτυξη και Κοινοτική Συνοχή: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις, 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007. 
40 Ζάννης Π., Ο Τρίτος Τομέας – Μία Γενική Θεωρία, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2013. 



Λειτουργικός Προγραμματισμός και Συνεργία 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

114 

διατηρώντας ωστόσο την αυτονομία τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Τα 

οφέλη από αυτού του είδους τις συνέργειες είναι ότι, εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα, 

και στηρίζονται οικονομικά οι επιχειρήσεις. 

Οι βασικές μορφές τις οποίες  μπορεί να λάβει η συνεργασία μεταξύ οικονομικών 

οργανισμών αφορούν: α) συνεργασία σχετικά με την παραγωγή και διανομή 

προϊόντων, β) συνεργασία σε επίπεδο εκχώρησης δικαιώματος (licensing), γ) η 

ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων μέσω της διαδικασίας Franchising, δ) η συνεργασία 

μέσω της εκχώρησης δικαιωμάτων αντιπροσώπευσης σε άλλη εταιρεία (π.χ στο 

εξωτερικό), ε) συνεργασία μέσω της παραχώρησης χρήσης του δικτύου πωλήσεων 

άλλης εταιρείας, στ) η συνεργασία σε επίπεδο outsourcing και ζ) η συνεργασία στο 

πλαίσιο αποτελεσματικότερης διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Πιο 

σύνθετες και με μεγαλύτερη βαρύτητα είναι οι συμφωνίες συνεργασίας σε 

στρατηγικό επίπεδο ή επίπεδο διοίκησης (management) όπως: οι συμπράξεις, τα 

κοινοπρακτικά σχήματα (joint ventures), οι συγχωνεύσεις και τέλος οι εξαγορές 

επιχειρήσεων/οργανισμών.41 

Τα Clusters (οικοσυστήματα) είναι μία άλλη κατηγορία συνεργειών που αφορά 

στη γεωγραφική συγκέντρωση διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων του ιδίου συνήθως 

κλάδου, προμηθευτών, συνεργατών και με τη συμμετοχή φορέων 

γνώσης/εκπαίδευσης όπως ινστιτούτων, ερευνητικών κέντρων ή Πανεπιστημίων. Με 

τον συγκεκριμένο τρόπο συνέργειας επιχειρήσεων αναπτύσσονται νέες προοπτικές, 

νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζονται οι υφιστάμενες 

θέσεις με παράλληλη διευκόλυνση της ανεμπόδιστης ανταλλαγής πληροφοριών, 

εμπειριών και γνώσεων ενισχύοντας κατά αυτόν τον τρόπο την προώθηση νέων 

τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής. Έτσι προάγεται εν τέλει ο παραγωγικός 

εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και επιτυγχάνεται η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας.42 

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να τονιστεί και ο σημαντικός ρόλος του κράτους. Οι 

συνέργειες για να προκύψουν, να αναπτυχθούν και να αποδώσουν οφέλη για το 

κοινωνικό σύνολο θα πρέπει να υποστηρίζονται από ένα ευρύτερο «οικοσύστημα 

επιχειρηματικότητας» όπου το κράτος παραμένει αρωγός μέσω πρωτοβουλιών για τη 

δημιουργία ενός ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου και θεσμοθέτηση κατάλληλων 

                                                             
41 Christakis Α. και Fowler J., Συνδεδεμένοι. Η Εκπληκτική Δύναμη των Κοινωνικών Δικτύων και πώς 

αυτά Διαμορφώνουν τη Ζωή μας, Εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα 2010. 
42 Πιπερόπουλος Πάνος Γ., Επιχειρηματικότητα, καινοτομία &business clusters, Εκδόσεις Σταμούλης, 

Θεσσαλονίκη, 2008 
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κινήτρων πριμοδότησης των επιχειρήσεων43 για τη συμμετοχή τους σε συνεργατικές 

δράσεις. 

 

  

                                                             
43 Συλλογικό Έργο, Εγχειρίδιο δικτύων επιχειρηματικότητας (networking) και «Συστημάτων-Συστάδων» 

(clustering) επιχειρήσεων. Εκδ. ΕΟΜΜΕΧ & Εθνικό Παρατηρητήριο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

Αθήνα 2006. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1) Τι γνωρίζεται για τον Λειτουργικό Προγραμματισμό και τι για τα Στρατηγικά 

Προγράμματα ενός Οργανισμού; 

2) Αναφέρατε τι δομή ενός σχεδίου δράσης και αναλύστε τα επιμέρους στοιχεία του. 

3) Περιγράψτε αναλυτικά μία Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) ενός νεοϊδρυθέντα 

Οργανισμού ο οποίος αναζητά χρηματοδότηση και απευθύνεται σε επίδοξους 

επενδυτές κατά αντιστοιχία του παραδείγματος στην ενότητα 6.2.2 

4) Τι είναι η SWOT Analysis και τι επιμέρους στοιχεία περιλαμβάνει; 

5) Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο της Συνέργειας; Αναφέρατε τις βασικές μορφές που 

μπορεί να λάβει η συνεργασία μεταξύ οικονομικών οργανισμών. 
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7. Εκκλησία και αειφόρος ανάπτυξη 

 

Λέξεις κλειδιά: βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα, αειφορία, οικονομία, ανάπτυξη 

 

7.1 Εισαγωγή 

Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζουμε την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης και 

της βιωσιμότητας. Παράλληλα αναφερόμαστε στην έννοια της ανθεκτικότητας η 

οποία είναι συνυφασμένη με τη βιωσιμότητα ενός κοινωνικοοικονομικού 

συστήματος. Στη συνέχεια αναφέρουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της αειφόρου 

ανάπτυξης. Τέλος, αναφερόμαστε στους τρόπους με τους οποίους η Εκκλησία στη 

σύγχρονη εποχή μπορεί να σταθεί αρωγός στη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης.  

 

7.2 Η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης και της βιωσιμότητας 

Η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης είναι άμεσα συνυφασμένη με τον παράγοντα 

χρόνο. Η οικονομική ανάπτυξη, υπό τη στενή έννοια, αφορά στη βαθμιαία αύξηση 

των παραγόμενων προϊόντων (ή υπηρεσιών) σε μακροχρόνιο επίπεδο. Ένας τυπικός 

δείκτης για να μετράμε την οικονομική ανάπτυξη σε μία οικονομία είναι να 

εξετάσουμε το ρυθμό αύξησης (ως ποσοστό) του Ακαθάριστού Εγχώριου Προϊόντος 

(ΑΕΠ). Η οικονομική ανάπτυξη ή αντίθετα η οικονομική επιβράδυνση είναι δύο 

όψεις του ίδιου νομίσματος. Αναφέρονται στην μακροχρόνια τάση μιας οικονομίας 

και δεν αφορούν στις εποχικές διακυμάνσεις που μπορεί να παρατηρηθούν σε 

βραχυχρόνιο επίπεδο σε μία οικονομία.44 

Για παράδειγμα, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα οδήγησε σε οικονομική 

επιβράδυνση όχι στο πλαίσιο μερικών μηνών ή λίγων ετών, αλλά στο πλαίσιο ενός 

μακροχρόνιου ρυθμού μείωσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος . Επί σειρά 

πολλών ετών το ΑΕΠ της Ελλάδος μειωνόταν και αυτό οδήγησε σε σημαντική 

μείωση της παραγόμενης ποσότητας προϊόντων και υπηρεσιών από τις εγχώριες 

επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, καθώς το μειωμένο εισόδημα των καταναλωτών μείωνε 

την αγοραστική τους δύναμη η προσφορά ξεπερνούσε τη ζήτηση με αποτέλεσμα 

πολλά προϊόντα και υπηρεσίες να μένουν αδιάθετα από τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά 

οδήγησαν σε μία κοινωνική υποανάπτυξη με σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων της χώρας μας.  

                                                             
44 Diulio, Eugene, Μακροοικονομική Ανάλυση, Εκδόσεις Τζιόλα .Θεσσαλονίκη 2001 σελ. 11.  
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Η έννοια της βιωσιμότητας είναι μία έννοια άρρηκτα συνυφασμένη με τον όρο 

«ανθεκτικότητα» ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην περιγραφή 

“μηχανικών” ιδιοτήτων ενός υλικού (μηχανική ανθεκτικότητα) και από την 

ικανότητά του να επανέρχεται στην αρχική κατάστασή του έπειτα από μία 

παρατεταμένη απομάκρυνσή του από αυτή. Υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από τον 

οικονομολόγο Crawford Stanley Holling προσπαθώντας να κατανοήσει πώς 

συμπεριφέρονται οικοσυστήματα που δέχονται σημαντικές οχλήσεις και την 

ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις αλλαγές διατηρώντας παράλληλα την 

υπάρχουσα κατάσταση λειτουργίας. Αντίστοιχα, η οικολογική ανθεκτικότητα 

ορίζεται ως “το μέγεθος της ενόχλησης ή της διαταραχής που μπορεί να απορροφήσει 

ένα σύστημα πριν αλλάξει η δομή του.45  

Το περιεχόμενο του όρου “ανθεκτικότητα” μεταβάλλεται ανάλογα με το 

επιστημονικό πεδίο μελέτης και του εκάστοτε συστήματος εντός του οποίου η 

ανθεκτικότητα λαμβάνει χώρα. Όταν εξετάζουμε κοινωνικο-οικονομικά συστήματα 

στην έννοια της ανθεκτικότητα και βιωσιμότητας προστίθενται επιπλέον και άλλα 

επίπεδα διαταραχών, όπως οι απότομες αλλαγές στους κανονισμούς ή αλλαγές που 

προκύπτουν στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη αγορά.46 

Με βάση τα παραπάνω η γενική θεωρία της ανθεκτικότητας περιγράφει ένα 

θεωρητικό μοντέλο για την “κοινωνικο-οικολογική ανθεκτικότητα” των συστημάτων 

η οποία εδράζεται σε τρεις (3) βασικές ιδιότητες:  

α) η ανθεκτικότητα εξαρτάται από το ποσό της διαταραχής που το εκάστοτε 

σύστημα μπορεί να απορροφήσει διατηρώντας ταυτόχρονα  τη δομή και λειτουργία 

του,  

β) τον βαθμό στον οποίο το εκάστοτε σύστημα έχει τη δυνατότητα να 

αυτοοργανωθεί (self-organize), 

γ) το βαθμό στον οποίο μπορεί το εκάστοτε σύστημα να αυξήσει την ικανότητά 

του για μάθηση (μέσω ανάπτυξης δεξιοτήτων) και μπορεί να προσαρμοσθεί. 

Προέκταση των παραπάνω τριών ιδιοτήτων είναι ότι, σε πρακτικό επίπεδο, η θεωρία 

                                                             
45 Holling C.S., “Resilience and stability of ecological systems”, Annual Review of Ecology and 

Systematics volume 4 (1973), σσ. 1-23. 
46 Janssen, M.,A., Ostrom, E., “Editorial: Resilience, vulnerability and adaptation: a cross-cutting 

theme of the International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change”, Global 

Environmental Change, 16,3 (2006), σσ. 237-239. 
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της ανθεκτικότητας συνδέεται και με την έννοια της βιωσιμότητας ενός 

συστήματος.47 

Η «βιωσιμότητα» αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο οικονομικής 

παραγωγής με στόχο όχι μόνο το βέλτιστο αποτέλεσμα με αυστηρά οικονομικά 

κριτήρια, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές προεκτάσεις των οικονομικών 

επιλογών, τόσο στο παρόν όσο και στο αόριστο μέλλον. Ένας από τους βασικούς 

στόχους της βιωσιμότητας είναι να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή παραγωγή προϊόντων 

και υπηρεσιών με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση πρώτων υλών (πόρων) δίνοντας 

έμφαση παράλληλα στην ανακύκλωση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον 

βιοκλιματικό σχεδιασμό. Το ζητούμενο είναι ο ρυθμός κατανάλωσης των φυσικών 

πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αγαθών να είναι μικρότερος από 

αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του 

περιβάλλοντος και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 

 

7.3 Τα χαρακτηριστικά της αειφόρου ανάπτυξης 

Η αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται ως η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του 

παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να 

καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Διαφορετικά διατυπωμένη, η έννοια της αειφόρου 

ανάπτυξης περιγράφεται ως μία θεωρία «επανενσωμάτωσης» του ανθρώπου στη 

φύση.  

Ένα σύγχρονο κράτος οφείλει να υιοθετεί και να εγγυάται αναπτυξιακές πολιτικές 

λαμβάνοντας υπόψη του την επάρκεια πόρων για τις μελλοντικές γενιές. Η αειφόρος 

ανάπτυξη έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων στο 

παρόν διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατηρησιμότητα (ανθεκτικότητα) του φυσικού 

περιβάλλοντος σε μακροχρόνιο επίπεδο. Τα χαρακτηριστικά της αειφόρου ανάπτυξης 

είναι τα ακόλουθα: 

Οικονομική βιώσιμη ανάπτυξη (οικονομική αποτελεσματικότητα) 

Κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη (κοινωνική δικαιοσύνη) 

Περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη (περιβαλλοντική προστασία)48 

                                                             
47 Carpenter SR., Westley F. & Turner G., “Surrogates for resilience of social-ecological systems,” 

Ecosystems, 8(8), (2005), σσ.941-944. 

 
48 WCED, Our Common Future. World Commision on Environment and Development: the Brundtland 

Report, Oxford University Press, Oxford 1987. 
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Η κριτική που ασκείται στην έννοια της οικονομικής ανάπτυξης τονίζει την άνιση 

στήριξη των τριών παραπάνω χαρακτηριστικών της έννοιας της αειφορίας, αφού 

παρατηρείται ότι οι κυριότεροι πόροι διοχετεύονται στην ενίσχυση της οικονομίας σε 

βάρος των τομέων του περιβάλλοντος και της κοινωνίας οι οποίοι δεν ενισχύονται 

στον ίδιο βαθμό με την οικονομία. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η οικονομία 

προορίζεται για την κοινωνία και εξαρτάται από τη σχέση της τελευταίας με το 

περιβάλλον.49 

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της πορείας για την επίτευξη μίας 

βιώσιμης ανάπτυξης αναγνωρίζει τις ακόλουθες δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται με 

την ανάγκη εφαρμογής πολιτικών για την μείωση των κινδύνων που απορρέουν από:  

α) την κλιματική αλλαγή,  

β) τους κινδύνους για την δημόσια υγεία,  

γ) τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό,  

δ) τη  γήρανση του πληθυσμού,  

ε) τη μείωση της βιοποικιλότητας,  

στ) το πρόβλημα των μεταφορών (κυκλοφοριακά προβλήματα στις αστικές 

περιοχές) και η ρύπανση που προκαλούν τα μέσα μεταφοράς.  

 

7.4 Η Εκκλησία αρωγός στη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης 

Η κοινωνική οικονομία ορίζει ένα σύνολο ενεργειών/δραστηριοτήτων οι οποίες 

προέρχονται μέσα από συλλογικές πρωτοβουλίες πολιτών και διεξάγονται στη 

σφαίρα ανάμεσα στην ιδιωτική και την δημόσια (κρατική) οικονομία. Πρόκειται για 

τη λειτουργία μιας οικονομίας που στον πυρήνα της έχει την κοινωνία των πολιτών, 

δηλαδή το σύνολο των υπερ-ατομικών και υπερ-οικογενειακών οργανώσεων, οι 

οποίες δεν αποσκοπούν στο να αποκομίσουν χρηματοοικονομικό όφελος, αλλά 

αντίθετα αποβλέπουν στο «κοινό καλό». Η έννοια της Αλληλέγγυας Κοινωνικής 

Οικονομίας στηρίζεται στην αρχή της άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων και 

της αναδιανομής του δημόσιου πλούτου με πιο δίκαιο τρόπο. Ουσιαστικά, η 

Αλληλέγγυα Κοινωνική Οικονομία λειτουργεί προς την κατεύθυνση της οικολογικά 

βιώσιμης, οικονομικά δίκαιης και πολιτικά δημοκρατικής κοινωνίας η οποία προάγει 

και στηρίζεται στον διαπολιτισμικό διάλογο. 50 

                                                             
49 Φλογαΐτη, E., Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορίa,Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2005 
50 Νικολόπουλος, Τ., Καπογιάννης Δ., Εισαγωγή στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, Εκδόσεις 

των Συναδέλφων, Αθήνα 2014 
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Περαιτέρω, η Αλληλέγγυα Κοινωνική Οικονομία περικλείει ένα σύνολο 

ενεργειών, δίνοντας έμφαση άλλοτε στην αλληλέγγυα φύση των δραστηριοτήτων και 

άλλοτε αναδεικνύοντας το σεβασμό στους κοινωνικοηθικούς και περιβαλλοντικούς 

κανόνες όπως για παράδειγμα: την απασχόληση ατόμων που βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση και την ενσωμάτωσή τους στο πλαίσιο της οικονομίας και τον 

κοινωνικό ιστό, παρέχοντας τα εχέγγυα ώστε να οργανώσουν και να ξεκινήσουν ένα 

δικό τους επιχειρηματικό εγχείρημα με τους κανόνες της ισοδίκαιης και ηθικής 

εμπορικής συνδιαλλαγής, αλληλέγγυας χρηματοδότησης. 

Η Εκκλησία μπορεί να σταθεί αρωγός στη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης μέσα 

από τις διαχρονικές και ακατάλυτες αξίες του Χριστιανισμού οι οποίες διέπουν και 

τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η Εκκλησία προτάσσοντας την ορθόδοξη συνείδηση και 

αγωγή μπορεί και πάλι να εμφυσήσει στις καρδιές των πιστών την ταπεινότητα, την 

αγάπη όχι μόνο για τον πλησίον, αλλά για όλη την πλάση, να προάγει την ολιγάρκεια, 

αυτάρκεια και τη λιτότητα στο βίο του ανθρώπου.  

Η ροπή του σύγχρονου ανθρώπου προς την αυτοκαταστροφή (μέσα από την 

καταστροφή του φυσικού του περιβάλλοντος) είναι πρωτίστως φαινόμενο 

πνευματικό.51 Η Εκκλησία με τη στάση της και τις αξίες της μπορεί να αναδείξει το 

οικολογικό πρόβλημα ως συνέπεια της διαφθοράς του ανθρώπου στο φυσικό 

περιβάλλον και να αναδείξει την αναγκαιότητα της χρηστής και ορθολογικής 

διαχείρισης των φυσικών πόρων.52 

Η Εκκλησία με το κήρυγμά της αλλά και με το έμπρακτο παράδειγμά της  εμφυσεί 

στο ποίμνο αλλά και στην κοινωνία  την χριστιανική ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι απλώς 

οικονόμος της φύσης και όχι καταχραστής της.  Η ηθική στάση του χριστιανού 

απέναντί στο φυσικό κόσμο απαιτεί σεβασμό, ευθύνη, σύνεση και προπαντός υπακοή 

στο θέλημα του Θεού.53 Ο χριστιανός οφείλει να είναι ο ευαισθητοποιημένος σε 

ζητήματα οικολογικής συμπεριφοράς πολίτης και αποδοκιμάζεται από την Εκκλησία 

όταν θέτει εμπόδια, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, είτε ενεργητικά είτε παθητικά, 

στις στοχεύσεις της αειφόρου ανάπτυξης και εν γένει της προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

Το ζητούμενο της αειφόρου ανάπτυξης έχει ήδη αποτελέσει με έμμεσο τρόπο 

αντικείμενο του δικαίου της Εκκλησίας μέσα από την κανονική φιλολογία. Πρόσφατα 

                                                             
51 Κεσελόπουλος, Α., Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον (πρώτη έκδοση), Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1989 
52 Στύλιου, Ε., Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον, Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1987  
53 Ψαριώτης Θ., Χρήστες ή καταχραστές. Έκδοση Α’, Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1996  
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οι Ορθόδοξες Εκκλησίες κατά τη Σύνοδο της Κρήτης θεσμοθέτησαν κανόνες δικαίου  

για την προστασία του περιβάλλοντος καθολικής δεσμευτικότητας. Αποτελεί πλέον 

όχι μόνον ηθικό αλλά και κανονικό καθήκον ποιμένων και ποιμνίου, και πάντων των 

εκκλησιαστικών οργανισμών η εναρμόνιση των ατομικών συμπεριφορών των πιστών 

αλλά και των συλλογικών δομών, υποδομών και  δράσεων της Εκκλησίας με τις 

επιταγές της αειφόρου ανάπτυξης. Συνεπώς, δεν αρκεί πλέον η αποχή από την 

προσβλητική προς το περιβάλλον συμπεριφορά54, αλλά αποτελεί κανονική απαξία η 

αδιάφορη στάση σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, η έλλειψη 

οικολογικής  ευαισθησίας και η αποστασιοποίηση από το ζητούμενο της αειφόρους 

ανάπτυξης.  

 

Από το Εγκύκλιο Σημείωμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης:  

 

Αἱ ρίζαι τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως εἶναι πνευματικαί καί ἠθικαί, ἐνδιάθετοι εἰς τήν 

καρδίαν ἑκάστου ἀνθρώπου. Αὐτή ἡ κρίσις ἐπιδεινοῦται κατά τούς τελευταίους 

αἰῶνας ἐξ αἰτίας τῶν ποικίλων διχασμῶν προκαλουμένων ἀπό ἀνθρώπινα πάθη, ὅπως 

ἡ πλεονεξία, ἡ ἀπληστία, ὁ ἐγωισμός, ἡ ἁρπακτική διάθεσις καί ἀπό τάς ἐπιπτώσεις 

αὐτῶν ἐπί τοῦ πλανήτου, ὡς ἡ κλιματική ἀλλαγή, ἡ ὁποία πλέον ἀπειλεῖ εἰς μεγάλον 

βαθμόν τό φυσικόν περιβάλλον, τόν κοινόν ἡμῶν «οἶκον». Ἡ ρῆξις τῆς σχέσεως 

ἀνθρώπου καί κτίσεως εἶναι διαστρέβλωσις τῆς αὐθεντικῆς χρήσεως τῆς δημιουργίας 

τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀντιμετώπισις τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν 

τῆς χριστιανικῆς παραδόσεως ἀπαιτεῖ ὄχι μόνον μετάνοιαν διά τήν ἁμαρτίαν τῆς 

ἐκμεταλλεύσεως τῶν φυσικῶν πόρων τοῦ πλανήτου, ἤτοι ριζικήν ἀλλαγήν 

νοοτροπίας καί συμπεριφορᾶς, ἀλλά καί ἀσκητισμόν, ὡς ἀντίδοτον εἰς τόν 

καταναλωτισμόν, εἰς τήν θεοποίησιν τῶν ἀναγκῶν καί εἰς τήν κτητικήν στάσιν. 

Προϋποθέτει ἐπίσης καί τήν μεγίστην εὐθύνην ἡμῶν νά παραδώσωμεν εἰς τάς 

ἐπερχομένας γενεάς βιώσιμον φυσικόν περιβάλλον καί τήν χρῆσιν αὐτοῦ κατά θείαν 

βούλησιν καί εὐλογίαν. Εἰς τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καταφάσκεται ἡ δημιουργία 

καί ὁ ἄνθρωπος ἐνδυναμώνεται διά νά λειτουργῇ ὡς οἰκονόμος, φύλαξ καί «ἱερεύς» 

αὐτῆς, προσάγων ταύτην δοξολογικῶς τῷ Δημιουργῷ – «Τά Σά ἐκ τῶν Σῶν, Σοί 

προσφέρομεν κατά πάντα καί διά πάντα» – καί καλλιεργῶν εὐχαριστιακήν σχέσιν μέ 

                                                             
54 Χριστινάκης Π., «Το φυσικό περιβάλλον ως θύμα και θύτης. Θεολογικο-θυματολογική 

προσέγγιση», στὸ Το περιβάλλον ως θύμα και η προστασία του, εκδ. Ελληνική Εταιρεία Θυματολογίας, 

Αθήνα 2000, σελ. 77- 125. 
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τήν κτίσιν. Ἡ ὀρθόδοξος αὐτή εὐαγγελική καί πατερική προσέγγισις στρέφει ἐπίσης 

τήν προσοχήν μας εἰς τάς κοινωνικάς διαστάσεις καί τάς τραγικάς ἐπιπτώσεις τῆς 

καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. 

 

Πηγή: https://www.holycouncil.org/el/-/encyclical-holy-council  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1) Πώς αντιλαμβάνεστε τους όρους οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα;  

2) Πως ορίζεται η αειφόρος ανάπτυξη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της και ποια 

είναι τα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία μιας βιώσιμης 

(αειφόρου)  ανάπτυξης;  
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3) Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της κοινωνικής οικονομίας και της 

αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας και πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει στην 

επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης;  Αναφέρετε παραδείγματα.  

4) Επιχειρηματολογήστε σχετικά με τους τρόπους η Εκκλησία μπορεί να σταθεί 

αρωγός στην στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης.  

5) Πώς μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης κατά την 

οργάνωση και ανάπτυξη των εκκλησιαστικών οργανισμών;  

 


	Εξώφυλλο
	1.Θ10 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΩΡΙΑ
	2. Θ10. ΘΕΩΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΚΕΙΜΕΝΟ) 

