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1. Θέµα: ∆ραστηριότητα 

 

Ορισµός: Περιλαµβάνει τοµείς επαγγελµατικής ή δυνάµει επαγγελµατικής 

απασχόλησης, κοινωνικά ή/και νοµικά αποδεκτής βάσει των κριτηρίων της 

αυτοτέλειας του κάθε τοµέα, της αποτελεσµατικότητας της πρακτικής που 

εφαρµόζει, της υιοθέτησης κοινών µεθόδων και της δυνατότητας µεταβίβασης της 

γνώσης και της τεχνογνωσίας του εκάστοτε επαγγελµατικού τοµέα. Ο κάθε 

τοµέας περιέχει τύπους ενεργειών που δηµιουργούν ενότητες, οι οποίες 

εκφράζουν µια µορφή επαγγελµατικής ή δυνάµει επαγγελµατικής εξειδίκευσης. Η 

εξειδίκευση αυτή µπορεί να αφορά στην κατασκευή ή αλλαγή υλικών 

αντικειµένων, στη σύλληψη και κατανόηση ενεργειών ή φαινοµένων, στην  

παροχή, στη µεταφορά/ µεταβίβαση υπηρεσιών, γνώσης και τεχνογνωσίας και 

στην παραγωγή έργων και φαινοµένων µε αισθητική αξία.  

 

Γενικές παρατηρήσεις: 

 

 α) Θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι οι όροι τους οποίους 

προσδιορίζουµε στην ιεραρχία αυτή αφορούν τύπους ενεργειών και δεν πρέπει να 

συγχέονται ούτε µε τον δράστη, ούτε µε το αποτέλεσµα της ενέργειας, ούτε µε τη 

διαδικασία που οδηγεί στο συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Ο δράστης, ως το ποιητικό 

αίτιο, το αποτέλεσµα ως το τελικό αίτιο και η διαδικασία ως το σύνολο των 

περιορισµών και κανόνων, η εφαρµογή των οποίων κρίνεται ότι οδηγεί σε ένα 

συγκεκριµένο αποτέλεσµα, αποτελούν ξεχωριστούς όρους που ανήκουν σε 

διαφορετικές ιεραρχίες και θέµατα.  

 

β) Στον προσδιορισµό δραστηριοτήτων και την κατάταξή τους στους   

αντίστοιχους ειδικότερους όρους, θα πρέπει να µην συγχέουµε την ιστορία ενός 

τοµέα απασχόλησης, δηλαδή το συγκεκριµένο πλαίσιο στο οποίο ο τοµέας  αυτός 

εµφανίζεται και προσλαµβάνεται, µε τον τύπο των ενεργειών που χαρακτηρίζουν 

τον τοµέα αυτόν.    
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1.1 Ιεραρχίες στο θέµα «∆ραστηριότητα» 

1.1.1 Ιεραρχία: Τοµείς απασχόλησης 

Όρος κορυφής: Τοµείς απασχόλησης 

Περιλαµβάνει τοµείς επαγγελµατικής ή δυνάµει επαγγελµατικής 

απασχόλησης, κοινωνικά ή/και νοµικά αποδεκτής βάσει των κριτηρίων της 

αυτοτέλειας του κάθε τοµέα, της αποτελεσµατικότητας της πρακτικής που 

εφαρµόζει, της υιοθέτησης κοινών µεθόδων και της δυνατότητας µεταβίβασης της 

γνώσης και της τεχνογνωσίας του εκάστοτε επαγγελµατικού τοµέα. Ο κάθε τοµέας 

περιέχει τύπους ενεργειών που δηµιουργούν ενότητες, οι οποίες εκφράζουν µια 

µορφή επαγγελµατικής ή δυνάµει επαγγελµατικής εξειδίκευσης. Η εξειδίκευση αυτή 

µπορεί να αφορά την κατασκευή ή αλλαγή υλικών αντικειµένων, τη σύλληψη και 

κατανόηση ενεργειών ή φαινοµένων, την  παροχή, µεταφορά/µεταβίβαση 

υπηρεσιών, γνώσης και τεχνογνωσίας και την παραγωγή έργων και φαινοµένων µε 

αισθητική αξία.  

Ειδικότεροι όροι: 

1.  Κατασκευή υλικών αντικειµένων και εγκαταστάσεων. 

Περιλαµβάνει τοµείς απασχόλησης που αφορούν τύπους ενεργειών, 

οι οποίες  αποσκοπούν στην κατασκευή ή στην αλλαγή υλικών 

αντικειµένων ή εγκαταστάσεων.  Η κατασκευή ή η αλλαγή µπορεί 

να αναφέρεται σε ένα τµήµα ή στο σύνολο των τµηµάτων ενός 

υλικού αντικείµενου ή µιας εγκατάστασης. Τα παραγόµενα έχουν 

υλική ή/και  χρηστική αξία.  

2.  Σύλληψη και κατανόηση φαινοµένων: Περιλαµβάνει τοµείς 

απασχόλησης που αφορούν τύπους ενεργειών, οι οποίες 

αποσκοπούν στη σύλληψη ή/και κατανόηση κοινωνικών, φυσικών, 

ιστορικών, διανοητικών, πολιτισµικών  κ.α. φαινοµένων ή τύπων 

φαινοµένων που έχουν λάβει ή που λαµβάνουν χώρα ή που είναι 

δυνατόν να προβλεφθεί η εµφάνισή τους, είναι δυνάµει 

επικοινωνήσιµα και µπορούν να τεθούν σε κρίση. Η σύλληψη ή/και 

η κατανόηση µπορεί να περιλαµβάνει µέρος ή/και την ολότητα των 

φαινοµένων υπό εξέταση. 

3. Παροχή γνώσης/τεχνογνωσίας: Περιλαµβάνει τοµείς 

απασχόλησης που αφορούν τύπους ενεργειών, οι οποίες 

αποσκοπούν στην παροχή και µεταφορά της γνώσης και της 

τεχνογνωσίας που είναι ήδη κεκτηµένη. Με αυτή την έννοια, οι 

δραστηριότητες που εµπίπτουν στον συγκεκριµένο όρο δεν 
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αποσκοπούν στην παραγωγή νέας γνώσης ή/και τεχνογνωσίας ή 

στην αλλαγή της υπάρχουσας, ως προς το αντικείµενο της παροχής, 

αλλά στη διατήρησή της. 

4. Παραγωγή έργων ή/και φαινοµένων αισθητικής αξίας: 

Περιλαµβάνει τοµείς απασχόλησης που αφορούν τύπους  ενεργειών, 

οι οποίες, ενώ µπορεί να εµπεριέχουν την κατασκευή υλικών 

αντικείµενων ή εγκαταστάσεων, σκοπεύουν πρωτίστως στην 

απόδοση αισθητικής αξίας σε αυτά ή στη µετάδοση αισθητικών 

αξιών µέσω της δηµιουργίας ανάλογων φαινοµένων.  

 

 

1.1.2 Ιεραρχία: Γεγονός, συµβάν 

Όρος κορυφής: Γεγονός, συµβάν 

Η ιεραρχία αυτή περιλαµβάνει δραστηριότητες από έναν τουλάχιστον δράστη 

µε σκοπό την εµφάνιση ή την αλλαγή φαινοµένων ή/και καταστάσεων στο 

κοινωνικό, πολιτικό οικονοµικό, πολιτισµικό και διανοητικό επίπεδο. ∆εν 

πρόκειται για µεµονωµένες πράξεις, αλλά για σύνθετες ενέργειες 

ανεξαρτήτου κλίµακας.  

Ειδικότεροι όροι: 

1. Κοινωνικές εκδηλώσεις: Περιλαµβάνει σύνθετες ενέργειες από 

οµάδα ατόµων µε σκοπό τη διεξαγωγή εκδηλώσεων µε 

ψυχαγωγικό, τελετουργικό, κοινωνικό χαρακτήρα (πάρτι, εθνικές, 

θρησκευτικές κ.τ.λ. γιορτές, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, 

εγκαίνια, φεστιβάλ, επίσηµες τελετές, αθλητικές, φιλανθρωπικές 

εκδηλώσεις, διαγωνισµοί,  οργανωµένα ταξίδια αναψυχής κτλ.). 

2. Συγκρούσεις: Περιλαµβάνει σύνθετες ενέργειες που 

προϋποθέτουν τουλάχιστον δύο δράστες ή οµάδες δραστών, οι 

οποίοι αντιλαµβάνονται  τα συµφέροντα και τις επιδιώξεις τους ως 

ανταγωνιστικά και αποσκοπούν στην ικανοποίησή τους µέσω της 

εµπλοκής τους σε καταστάσεις ή φαινόµενα αντιπαραθέσεων 

(πραξικόπηµα, πόλεµοι, δικαστικές διαµάχες, επαναστάσεις, 

απεργίες). 

3. Πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά γεγονότα: περιλαµβάνει 

σύνθετες ενέργειες από έναν τουλάχιστον δράστη ή οµάδα 

δραστών που αποσκοπούν στην εµφάνιση ή στην αλλαγή 

πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών καταστάσεων (εκλογές, 
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σύναψη πολιτικών-οικονοµικών συµφωνιών, καµπάνιες, 

ψήφιση/κατάργηση νοµοσχεδίων κτλ.).   

4. ∆ιαχείριση οµάδας: περιλαµβάνει σύνθετες ενέργειες από δύο 

τουλάχιστον άτοµα που αποσκοπούν στη σύναψη, µετατροπή, ή 

διάλυση οποιασδήποτε µορφής (νοµικά αναγνωρισµένης, ή εκτός 

νόµου) ενωτικής σχέσης οποιουδήποτε χαρακτήρα (οικονοµικού, 

θρησκευτικού, αθλητικού, πολιτικού, κτλ.) και η οποία παρουσιάζει 

οργανωτικά χαρακτηριστικά. Προϋπόθεση για τη σύναψη, 

µετατροπή ή διάλυση οποιασδήποτε µορφής ενωτικής σχέσης 

οποιουδήποτε χαρακτήρα αποτελεί η από κοινού υιοθέτηση 

κάποιων πεποιθήσεων, στόχων και αποφάσεων ή/και η από κοινού 

επιτέλεση κάποιων ενεργειών. 

 

1.1.3 Ιεραρχία: Εµπρόθετη καταστροφή 

Όρος κορυφής: Εµπρόθετη καταστροφή 

Η ιεραρχία αυτή περιλαµβάνει εµπρόθετες ενέργειες που αποσκοπούν στο 

τέλος της ύπαρξης καταστάσεων και οντοτήτων. 

  

Ειδικότεροι όροι  

1. Καταστροφή: Περιλαµβάνει εµπρόθετες ενέργειες που 

αποσκοπούν στο τέλος της ύπαρξης οποιασδήποτε οντότητας ή στη 

λήξη µιας ισχύουσας κατάστασης.  

 

 

1.1.4 Ιεραρχία: Λειτουργίες 

Όρος κορυφής: Λειτουργίες 

Η ιεραρχία αυτή περιλαµβάνει ενέργειες που αποτελούν δοµικά µέρη ενός σχετικά 

σταθερά διαρθρωµένου συστήµατος (διαδικασιών, οργανισµών, µηχανισµών) 

µόνιµων και αλληλοεξαρτώµενων διεργασιών που επαναλαµβάνονται στο πλαίσιο 

αυτού του συστήµατος και συντελούν έτσι στη διατήρησή του. Παρόλο που οι 

λειτουργίες είναι µέρη ενός ευρύτερου συστήµατος, κάθε επιµέρους λειτουργία είναι 

απολύτως διακριτή από κάθε άλλη. 

Ως δοµικά µέρη ενός διαρθρωµένου συστήµατος, οι λειτουργίες είναι ενέργειες που 

έχουν ένα συγκεκριµένο ρόλο στο εσωτερικό του συστήµατος και αποσκοπούν σε 

έναν ορισµένο σκοπό, τον οποίο πρέπει να εκπληρώσουν.  Με αυτή την έννοια, δεν 

είναι δυνατόν ο σκοπός, τον οποίο εκπληρώνουν αυτές οι ενέργειες, να είναι 
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διαφορετικός από τον σκοπό για τον οποίο επιτελούνται∙ µε άλλα λόγια, ένα από τα 

κριτήρια ταυτότητας της λειτουργίας είναι ο σκοπός της.  

Η έννοια της λειτουργίας συνδέει, άρα, µε µονοσήµαντο τρόπο τις σχέσεις των 

ενεργειών που επιτελούνται και του στόχου που επιτυγχάνουν οι ενέργειες αυτές, 

ώστε, όταν προκύψει από την παρεµβολή κάποιου άλλου τυχαίου παράγοντα ένας 

άλλος σκοπός από τον επιδιωκόµενο, να µιλάµε για άλλη λειτουργία ή για άλλη 

δραστηριότητα.  

Στον ορισµό της λειτουργίας δεν ενδιαφέρουν ούτε τα βήµατα των δραστηριοτήτων 

για την εκπλήρωση ενός σκοπού, ούτε η µέθοδος, δηλαδή οι περιορισµοί που 

επιβάλλονται προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. 

 

Ειδικότεροι όροι:  

(Οι ειδικότεροι όροι αυτής της ιεραρχίας θα προσδιοριστούν ανάλογα µε τις ανάγκες 

που θα προκύψουν).  

 

1.1.5 Ιεραρχία: Λοιπές δραστηριότητες 

Όρος κορυφής: Λοιπές δραστηριότητες 

 

Σηµείωση: Στο βαθµό που θα  προκύψουν όροι που δεν µπορούν να 

ενταχθούν στους τύπους δραστηριοτήτων που έχουν οριστεί παραπάνω, θα 

αποφασιστεί ποια κριτήρια θα πρέπει να εφαρµοστούν για να ενταχθούν µε σωστό 

τρόπο οι όροι που εκκρεµούν.   

 


