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Διζαγυγή 

Ζ εξγαζία απηή ζθνπεχεη λα κειεηήζεη ηε δηαδηθαζία δηνίθεζεο ηεο γλψζεο 
ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο δηεζλψο , φπνπ απηή βξίζθεηαη ζε ρξήζε, θαη ελ ζπλερεία 
ζηνλ Διιεληθφ ηξαηφ. Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ 
ζέκαηνο κε πεξηπηψζεηο θαη δηαδηθαζίεο απφ ηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ 
παξάζεζε δηαδηθαζηψλ  πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ρξήζε ησλ 
„„δηδαγκάησλ‟‟   ζην ηξαηφ Ξεξάο ησλ ΖΠΑ αιιά θαη ζην ΝΑΣΟ.   

Ζ  ζεκαζία ηεο δηνίθεζεο ηεο γλψζεο ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο είλαη 
αλαγλσξηζκέλε, θαζψο επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηα δεδνκέλα ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξνπλ θαη ζπκβάιεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ 
ζηειερψλ πνπ ηνπο απαξηίδνπλ, κε απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 
πιενλεθηήκαηνο απφ κέξνπο ησλ νξγαληζκψλ. Ζ εξγαζία δίλεη βαξχηεηα ζηηο 
δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο ησλ „„δηδαγκάησλ‟‟ σο εξγαιεία δεκηνπξγίαο θαη δηάρπζεο 
ηεο γλψζεο. Σέινο πξνηείλνληαη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
ελζσκάησζε ηεο γλψζεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ 
νξγαληζκνχ πνπ ιέγεηαη Διιεληθφο ηξαηφο. 
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1.0 Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΓΝΩΖ ΖΜΔΡΑ 

ην ζχγρξνλν θφζκν ησλ ξαγδαίσο εμειηζζφκελσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ  

δηαδηθηχνπ δελ ζα ήηαλ ππεξβνιηθφ λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη ε γλψζε βξίζθεηαη 

παληνχ γχξσ καο. ε έλα ζχκπαλ ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο ε δπλαηφηεηα εχξεζεο 

θαη ρξήζεο  ηνπ απαηηνχκελνπ θάζε θνξά θνκκαηηνχ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 

επαλάιεςε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη απφ απφςεσο 

ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο, απνηειεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ νπνηνδήπνηε 

νξγαληζκφ. 

1.1 ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΤΠΑ 

Ζ γλψζε δελ είλαη κηα μεθάζαξε ζχιιεςε. Τπάξρνπλ αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο 

κεζνδνινγίεο πεξηγξαθήο ηεο θαη αθφκα πεξηζζφηεξεο κεζνδνινγίεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηε δηνηθεζή ηεο. Ο Sanchez πεξηέγξαςε ηελ γλψζε ζαλ ηελ ηθαλφηεηα 

δηαηήξεζεο θαη ηελ ζπγρξνληζκέλε εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν ζθνπφο (Sanchez et al, 1996). ε ζπλέρεηα 

απηψλ νη O‟Dell θαη Grayson (1998) πεξηέγξαςαλ ηε γλψζε σο πιεξνθνξία ζε 

ρξήζε. 

Παξ‟ φινπο ηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ ή δίλνληαη θαηά θαηξνχο γηα ηε 

γλψζε, δχν είλαη ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ έλαλ 

νξγαληζκφ πνπ επηδεηεί λα κεηαηξαπεί ζε νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη θαη λα εηζάγεη ηε 

δηνίθεζε ηεο γλψζεο ζηα αληαγσληζηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα: 

1. ε πνην ζηάδην ζπζζψξεπζεο γλψζεο (knowledge growth) βξίζθεηαη ν 

νξγαληζκφο. 

 

2. Πνηα είλαη ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο γλψζεο γηα ηνλ 

νξγαληζκφ.   

Ζ γλψζε απηή κπνξεί λα είλαη ηφζν ξεηή φζν θαη άξξεηε,  θαη λα εκθαλίδεηαη 

κε κηα πιεζψξα ηξφπσλ φπσο ζρεδηαγξάκκαηα, αξρεία εηαηξηθά, ειεθηξνληθά 

θαηαζεηήξηα ή  βάζεηο δεδνκέλσλ. ε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ παξάγεηαη ε 

γλψζε ζθνπφο ηεο δηνίθεζεο ηεο γλψζεο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο κέζα απφ ηελ εηζαγσγή ζαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ. 

 Μηιψληαο γηα νξγαληζκφ δε ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί ην γεγνλφο φηη ζην 

ππξήλα θάζε νξγαληζκνχ βξίζθνληαη άηνκα/εξγαδφκελνη, νη νπνίνη είλαη νη 

πξσηαξρηθνί δεκηνπξγνί ηεο γλψζεο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ. Δίλαη απηνί νη νπνίνη 

επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο θαη παξάγνπλ ηε γλψζε ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Ζ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο ηεο γλψζεο ζε έλα νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ππξήλα παξαγσγήο γλψζεο ηνπ νξγαληζκνχ 

λα απαληήζνπλ ζηηο εμήο εξσηήζεηο: 

1. Ση ρξεηάδεηαη λα κάζσ; 
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2. Ση μέξσ ήδε; 

 

3. Ση πξέπεη λα κνηξαζηψ κε ηνπο γχξσ κνπ; 

 

Πξηλ απφ ηελ δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

είλαη λα απνζαθεληζηεί ην ηη μέξεη ν νξγαληζκφο, ζηνλ νπνίν ζα εθαξκνζηεί ε 

δηαδηθαζία. Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο γλσζηηθήο θαηάζηαζεο ελφο νξγαληζκνχ έρνπλ 

πξνηαζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξα πιαίζηα. Σν πην δηαδεδνκέλν είλαη απηφ πνπ 

πξφηεηλε ν Bohn ην 1994 ην νπνίν απνηειείηαη απφ 8 ζηάδηα θαη παξνπζηάδεη ηνλ 

ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ε γλψζε απμάλεηαη κέζσ ηεο νξγαλσζηαθήο γλψζεο θαη ηεο 

ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο(ζρήκα 1). Με ηε ρξήζε ηνπ παξαθάησ πιαηζίνπ είλαη 

δπλαηή ε απνηίκεζε ηνπ ζηαδίνπ ζπζζψξεπζεο γλψζεο ζην νπνίν βξίζθεηαη ν 

νξγαληζκφο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαζνξίδεηαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κπνξεί λα απηνκαηνπνηεζεί, λα δηνηθεζεί θαη αθφκα πψο ηα 

ππφινηπα ζηνηρεία ηεο δηνίθεζεο ηεο γλψζεο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ ψζηε λα 

παξάγνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

 

Αλαιπηηθφηεξα ν Bohn μεθηλά απφ ην ππώηο ζηάδιο, φπνπ ζηνλ νξγαληζκφ 

ππάξρεη πιήξεο άγλνηα γηα ην εάλ θαη πνηνχ είδνπο γλψζε πθίζηαηαη. ην δεύηεπο 

ζηάδιο ν νξγαληζκφο ζπλεηδεηνπνηεί φηη ππάξρεη γλψζε, ε νπνία φκσο αθήλεηαη λα 

πάεη ρακέλε. Μέρξη θαη ην δεχηεξν ζηάδην δελ επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία θάπνηαο 

ηππηθήο κνξθήο γλψζεο. Σν νπζηαζηηθφηεξν θέξδνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

ΥΖΜΑ 1: ΣΑ ΣΑΓΗΑ ΤΩΡΔΤΖ ΓΝΩΖ ΣΟΤ ΒΟΖΝ (ΒΟΖΝ 1994, 
TIWANA1992) 

ΣΑΓΗΟ ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΗΟ 
ΣΤΠΗΚΖ ΜΟΡΦΖ 

ΓΝΩΖ 

1 ΠΛΖΡΖ ΑΓΝΟΗΑ  
ΣΤΠΗΚΖ ΜΟΡΦΖ 

ΓΝΩΖ 

2 ΤΝΔΗΓΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΥΝΖ ΓΔΝ ΤΦΗΣΑΣΑΗ 

3 ΜΔΣΡΖΖ ΠΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΑΡΡΖΣΖ 

4 
ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ 

ΜΔΟΤ 
ΔΦΗΚΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 

ΜΔΘΟΓΟ 
ΓΡΑΠΣΖ 

5 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΤΠΑΡΞΖ ΣΟΠΗΚΖ 
ΜΔΘΟΓΟΤ 

ΓΡΑΠΣΖ ΚΑΗ 
ΔΝΩΜΑΣΟΜΔΝΖ 
ΣΟ HARDWARE 

6 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΓΝΩΣΑ ΣΑ 
ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΣΟΤ 

ΚΟΣΟΤ 

HARDWARE KAI 
ΟΓΖΓΟΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

7 ΓΝΩΖ ΣΟΤ ΓΗΑΣΗ ΔΠΗΣΖΜΖ 
ΔΜΠΔΗΡΗΚΔ 
ΔΞΗΩΔΗ 

8 
ΟΛΟΚΛΖΡΟΜΔΝΖ 

ΓΝΩΖ 
ΝΗΡΒΑΝΑ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ 
ΦΟΡΜΟΤΛΔ ΚΑΗ 

ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ 
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νξγαληζκνχ πνπ ζα ηνλ ππνβνεζήζεη λα αληηιεθζεί ηελ αλαγθαηφηεηα γηα αιιαγή. 

ην ηπίηο ζηάδιο πξαγκαηνπνηείηαη ε κέηξεζε ηεο γλψζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη 

έλα πιήζνο ηερληθψλ απφ εξσηεκαηνιφγηα κέρξη ζπλεληεχμεηο αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιαγή. ην 

ζεκείν απηφ έρνπκε ηελ πξψηε δεκηνπξγία γλψζεο κε άξξεηε κνξθή, θπξίσο κέζσ 

ησλ δηεγήζεσλ πνπ πεγαίλνπλ απφ ζηφκα ζε ζηφκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο 

ηεο πξνο κέηξεζε γλψζεο. ην ηέηαπηο ζηάδιο επηρεηξείηαη έιεγρνο ηνπ κέζνπ 

δεκηνπξγίαο θαη δηάδνζεο ηεο γλψζεο. Απηφ γίλεηαη κε ηελ δεκηνπξγία εγγξάθσλ θαη 

αξρείσλ γηα θαηαγξαθή ηεο γλψζεο. ην ζηάδην απηφ επηζεκαίλεη ν Bohn φηη είλαη 

δπλαηή θαη ε εηζαγσγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ γηα ηελ ζπιινγή θαη δηνίθεζε ηεο 

γλψζεο, ελψ γηα πξψηε θνξά επηηπγράλεηαη θαηαγξαθή ηεο γλψζεο ζε γξαπηή 

κνξθή εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. ην πέμπηο ζηάδιο ν νξγαληζκφο πξνρσξά ζε 

επεμεξγαζία ηεο δηαδηθαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά πξνζαξκφδνληάο ηελ ζηηο 

αλάγθεο πνπ έρεη ην θάζε ηκήκα ή ηνπηθφ παξάξηεκα, ελψ παξάιιεια κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ε γλψζε επηρεηξείηαη λα πεξάζεη θαη ζην πιηθφ (hardware) πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην ηκήκα ή παξάξηεκα. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη είηε αλάγθεο γηα λέν πιηθφ, είηε 

βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο ή αθφκα θαη αιιαγή ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο 

ρξήζεο ηνπ ππάξρνληνο επί ην βειηίσ, κε βάζε θαιέο πξαθηηθέο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζε άιια ηκήκαηα ή παξαξηήκαηα. ην έκηο ζηάδιο ν νξγαληζκφο 

πξνβαίλεη ζε παγηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπζζψξεπζεο γλψζεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ αξρίδνπλ λα γίλνληαη νξαηά ηα απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή ηεο κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο, θπξίσο ιφγσ νκνγελνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, 

θέξδνπο ρξφλνπ θαη εκπεηξίαο, αιιά θαη κείσζεο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ ιαζψλ. 

Ζ εμέιημε απηή κεηακνξθψλεη ηελ γλψζε ζε νδεγνχο ιεηηνπξγίαο, ζε δηαδηθαζίεο 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη ζε πιηθφ ην νπνίν ππνβνεζά ηελ δηαδηθαζία (πρ 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο , θσξηακνί αξρεηνζέηεζεο θιπ). ην έβδομο ζηάδιο ν 

νξγαληζκφο ζπλεηδεηνπνηεί θαη ζπλδέεη αίηην θαη αηηηαηφ σο πξνο ηελ ζπζζψξεπζε 

γλψζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Δίλαη επηζηεκνληθή δηαδηθαζία ,ε νπνία θσδηθνπνηεί ηε 

γλψζε κε ηε βνήζεηα εκπεηξηθψλ εμηζψζεσλ. Γηα λα είλαη δπλαηή ε 

πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζπιιερζεί κηα θξίζηκε κάδα 

πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε ε αλάιπζε ηεο 

λα κπνξέζεη λα νδεγήζεη ζηε δηαηχπσζε ησλ πνζνηηθψλ ζρέζεσλ. Γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ όγδοος ζηαδίος ,απηνχ ηεο νινθιεξσκέλεο γλψζεο, 

ρξεζηκνπνηεί ν Bohn ηνλ φξν ληξβάλα, ππνλνψληαο φηη ε επίηεπμε ηεο 

νινθιεξσκέλεο γλψζεο είλαη κηα ζπλερήο επηδίσμε ε νπνία ζπλερίδεηαη φζν 

ζπλερίδεηαη ε παξαγσγή γλψζεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ.     

 Ο Tiwana (2002) εμεηδηθεχεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ εμεηάδεηαη ε ζέζε ελφο νξγαληζκνχ ζην πιαίζην ησλ 

ζηαδίσλ ζπζζψξεπζεο γλψζεο ηνπ ΒΟΖΝ. Ο ίδηνο πξνηείλεη λα εμεηάδνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλψζεο , ε ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ε γλψζε, ηελ δηαδηθαζία 

ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ηηο κεζφδνπο κάζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 
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 Θέηνληαο ζε θαζεκεξηλή ρξήζε ζε έλαλ νξγαληζκφ ηα πξναλαθεξζέληα, 

δεκηνπξγνχκε γλψζε θαη ηνλ κεηαηξέπνπκε ζε νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη θαη πνπ 

πξνζαξκφδεηαη ζηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ζ 

πξνζαξκνγή απνηειεί απνηέιεζκα ηεο γλψζεο θαη ηεο κάζεζεο θαη θαη‟ εμνρήλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, εηδηθά ζηηο κέξεο καο πνπ νη ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κεηαβάιινληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Γηα λα αμηνπνηεζεί απνδνηηθά 

θαη απνηειεζκαηηθά ε παξαγφκελε γλψζε ζα πξέπεη λα δηνηθεζεί θαη κε ηνλ 

αλάινγν ηξφπν. 

 

 H γλψζε θαη ε δηνηθεζή ηεο ζηα πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ είλαη έλα ζέκα κε 

ην νπνίν έρνπλ αζρνιεζεί θαηά θφξνλ πνιινί εξεπλεηέο εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Οη Kogut θαη Zander (1992) ππνγξακκίδνπλ ζηελ βηβιηνγξαθία ηεο ζηξαηεγηθήο 

δηνίθεζεο φηη ε εηαηξία πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε απνδέρεηαη φηη ν πνιπηηκφηεξνο 

πφξνο ζηε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ηελ εμαζθάιηζε κειινληηθψλ πσιήζεσλ θαη ζπλεπψο ηελ 

επηβίσζε ηεο εηαηξίαο κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ αληαγσληζκνχ.  

 

 

(ρήκα 2: Ζ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο σο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, Kogut θαη Zander (1992))  
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 Με ηνλ φξν γλψζε πεξηγξάθεηαη ηφζν ε κάζεζε πνπ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο  

εηαηξίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ θαιέο πξαθηηθέο, αλαδηνξγαλψζεηο, αηπρίεο φζν θαη 

απηή πνπ πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ζπλεξγαζηψλ, 

λενεηζεξρφκελσλ εξγαδνκέλσλ θιπ. Οη παξάγνληεο απηνί αιιάδνπλ ηελ 

νξγαλσηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη ηερλνινγηθή δηάξζξσζε ηεο εηαηξίαο ππνβνεζψληαο 

ηελ λα πξνζαξκνζηεί ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν λα εθκεηαιιεπηεί ηηο αλαδπφκελεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά.   

 Ζ δηνίθεζε ηεο γλψζεο (Knowledge Management KM) δεκηνπξγήζεθε απφ 

ηελ αλάγθε ησλ νξγαληζκψλ γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ 

αλαθάιπςε, αθνκνίσζε θαη ρξήζε ηεο γλψζεο γηα ηελ δεκηνπξγία αμίαο ζηνλ 

νξγαληζκφ. Μέζα απφ απηή ηε πξνζπάζεηα απνδείρηεθε φηη ε δηνίθεζε ηεο γλψζεο 

είλαη κηα ζχκπξαμε γλσζηηθψλ επηζηεκψλ, εηδηθψλ ζπζηεκάησλ, ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο, ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, νκαδηθήο εξγαζίαο ππνζηεξηδφκελεο απφ 

ππνινγηζηέο (groupware), βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πιεξνθνξηθήο, επεμεξγαζίαο 

θεηκέλσλ, ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ιήςεσο απνθάζεσλ θαη ηεο νξγαλσζηαθήο 

επηζηήκεο(Barclay and Murray, 1997). 

 

 χκθσλα κε ηνλ Corrall(1998) ε δηνίθεζε ηεο γλψζεο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο έλα ακάγαικα ηδεψλ πνπ εκθαλίζηεθαλ πξφζθαηα θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ ζεσξεία ησλ πφξσλ θαη ησλ θχξησλ αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ, ηεο balanced scorecard θαη πιηθψλ θαη άπισλ πλεπκαηηθψλ 

πφξσλ (ξεηή θαη άξξεηε γλψζε), ηνλ νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη, ηηο θνηλέο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, ηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, ηνλ δηθηπαθφ νξγαληζκφ 

θαη ηελ εηαηξία δίρσο ζχλνξα. 

 

 Ζ επηηπρεκέλε εηζαγσγή ησλ ηερληθψλ απηψλ κπνξεί λα απνδψζεη ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηα νπνία είλαη πάληα άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ 

αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Έλαο πνιχ ζνβαξφο παξάγνληαο, ν 

νπνίνο επεξεάδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ην ιεγφκελν θελφ γλψζεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ είζνδν ελφο λένπ εξγαδφκελνπ ζηνλ νξγαληζκφ ην νπνίν 

απνηηκάηαη ζε ρξήκα θαη πνιιέο θνξέο ,φπσο ζεκεηψλεη ν Akermann(2009), είλαη 

θαη ηδηαίηεξα αθξηβφ . Ζ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο κπνξεί λα έρεη απηά θαη ζεακαηηθά 

απνηειέζκαηα θαη ζε απηφ ην θαηλφκελν εληφο ησλ νξγαληζκψλ. Ο Benno 

Akermann (2009) πξνζδηνξίδεη θαη θαηεγνξηνπνηεί ηελ αλάγθε γηα γλψζε αλάινγα 

κε ην αλ ν εξγαδφκελνο εηζέξρεηαη ζε ζηνλ νξγαληζκφ γηα θάιπςε ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ή σο απνηέιεζκα ηεο απνκάθξπλζεο θάπνηνπ 

πξνθαηφρνπ. Ζ πξψηε πεξίπησζε πεξηγξάθεηαη απφ ην ζρήκα 3 
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(ρήκα 3: Δηζαγσγή λένπ εξγαδφκελνπ,  Benno Akermann (2009)) 

 

 ε απηή ηελ πεξίπησζε ν εξγαδφκελνο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνλ 

νξγαληζκφ ζα απμάλεη ζπλερψο ηελ γλψζε πνπ απνξξνθά φζν πεξλάεη ν ρξφλνο. 

Αξρηθά ε θαηαγεγξακκέλε (ξεηή) γλψζε (ζθνχξν κπιε) απμάλεηαη κε πνιχ γξήγνξν 

ξπζκφ,  θαζψο ν εξγαδφκελνο ζα αλαδεηεί απηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζεκεξηλήο 

εξγαζίαο ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δεκηνπξγείηαη θαη άξξεηε γλψζε (γαιάδην). Απφ 

θάπνηα ζηηγκή θαη κεηά ν εξγαδφκελνο ζα κάζεη λα θηλείηαη θαη λα ελεξγεί εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ κε απνηέιεζκα λα γίλεη εηδηθφο ζηνλ ηνκέα ηνπ θαη λα απμάλεη ηελ 

άξξεηε γλψζε. 

  

 ηε δεχηεξε πεξίπησζε ν λενεηζεξρφκελνο θαιείηαη λα αληηθαηαζηήζεη 

θάπνηνλ ν νπνίνο ήδε εξγάδεηαη. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν ηνπ θελνχ γλψζεο (knowledge gap), φπσο ζην ζρήκα 4 

 

 
(ρήκα 4: Σν θελφ γλψζεο, Benno Akermann (2009)) 
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 ε νξγαληζκνχο πνπ δελ ππάξρεη κηα θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη 

αληαιιαγήο γλψζεο ν αληηθαηαζηάηεο μεθηλά απφ ηελ αξρή επαλαιακβάλνληαο ηα 

ίδηα ιάζε, απνθηά ηηο ίδηεο εκπεηξίεο θαη ζε γεληθέο γξακκέο, φπσο παξαηεξεί ν 

Akermann, „„εθεπξίζθεηαη μαλά ν ηξνρφο‟‟. Παξάιιεια πνιχηηκε άξξεηε γλψζε 

ράλεηαη θαζψο απνρσξεί καδί κε ηνλ πξνθάηνρν, ελψ θαη ε θαηαγεγξακκέλε είλαη 

απφ άρξεζηε έσο δχζρξεζηε θαζψο δελ είλαη εχθνιν λα αλεπξεζεί θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

 Όηαλ ν νξγαληζκφο ππνζηεξίδεη απηή ηε κεηάβαζε κε ηε ρξήζε ελφο 

κεραληζκνχ δηαρείξηζεο γλψζεο θαη κεηαθνξάο απηήο (knowledge transfer) 

θεξδίδνπλ φιεο νη πιεπξέο θαζψο : 

 

1. Καηαθέξλεη λα δηαηεξήζεη (αλ φρη φιε ,έλα κεγάιν κέξνο) ηεο εκπεηξηθήο 

γλψζεο ηνπ πξνθαηφρνπ 

2. Γίλεηαη θαιχηεξε παξάδνζε ησλ αξκνδηνηήησλ –επζπλψλ ρσξίο ηελ χπαξμε 

θελψλ. 

3. Τπάξρεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο εληφο ηεο εηαηξίαο. 

4. Απμάλεηαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ,θαζψο δελ επηηξέπεηαη ε 

επαλάιεςε ησλ ίδησλ ιαζψλ.(καζαίλνπκε απφ ηα ιάζε καο). 

5. Ο λενεηζεξρφκελνο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε ζπληνκφηεξν ρξφλν ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θαη κάιηζηα λα απνδψζεη ππεξεζίεο εθάκηιιεο ησλ 

ππνινίπσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. 

6. Ο λενεηζεξρφκελνο απνθηά ηηο επαθέο θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ 

πξνθαηφρνπ (έζησ θαη ζαλ απιέο γλσξηκίεο). 

7. Ο απεξρφκελνο κπνξεί λα ζεκειηψζεη κηα θαιή ζπζηαηηθή επηζηνιή κε 

ιεπηνκεξή αλαθνξά ζην έξγν ηνπ θαη λα ζεκειηψζεη κε απνδείμεηο ηελ 

χπαξμε ηθαλνηήησλ, δπλαηνηήησλ θαη γλψζεσλ. 

 
  (ρήκα 5: Μεζνδνινγία κεηαθνξάο γλψζεο ζε ηξεηο θάζεηο, Benno Akermann (2009)) 
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 Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε κεηάβαζε είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κηα 

δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο. χκθσλα κε ηνλ Akermann απηή 

πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα σο εμήο: 

 

1ο ηάδιο: Ζ αλαγλψξηζε ηεο πνιχηηκεο γλψζεο πνπ πξέπεη λα κεηαδνζεί 

 

2ο ηάδιο: Μεηάδνζε ηεο γλψζεο παξνπζία θαη κε ηνπ κεζνιαβεηή (moderator βι 

παξαθάησ) 

 

3ο  ηάδιο  Μεηαηξνπή ηεο άξξεηεο ζε ξεηή γλψζε. 

 

 Αλαιπηηθφηεξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ππώηηρ θάζηρ ηεο δηαδηθαζίαο ν 

πξντζηάκελνο, ν απνρσξνχληαο θαη έλα ηξίην πξφζσπν (ν κεζνιαβεηήο 

,moderator) απνθαζίδνπλ πνηεο είλαη νη θχξηεο δηαδηθαζίεο, ιεηηνπξγίεο θαη δξάζεηο 

πνπ είλαη απαξαηηήησο αλαγθαίν λα κεηαιακπαδεπηνχλ, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο εηαηξίαο, ηελ νπηηθή ηνπ πξντζηακέλνπ, ηελ αξρηθή θαηάζηαζε πνπ ζα 

παξαιάβεη ν λενεηζεξρφκελνο, θαζψο θαη ηνπο πφξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα απηφ. ηε ζπλέρεηα ν λενεηζεξρφκελνο θαιείηαη ζε ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο φπνπ 

θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά. Πηζαλφλ ζε απηέο ηηο ζπλαληήζεηο λα είλαη παξφλ 

θαη ν πξντζηάκελνο, ψζηε λα είλαη ζίγνπξν φηη απηέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη 

επηπιένλ γηα λα πξνζζέζεη ηε  δηθή ηνπ νπηηθή γσλία ζηα ζέκαηα πνπ 

πξαγκαηεχνληαη νη ζπλαληήζεηο. 

 

 ηελ ππώηη θάζη αλαγλσξίδεηαη θαη θαηαγξάθεηαη ε γλψζε πνπ πξέπεη λα 

κεηαδνζεί θαη αλαγλσξίδνληαη νη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη κέζνδνη γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, απηά φια ζπληάζζνληαη ζε γξαπηή κνξθή θαη απνηεινχλ ην 

ράξηε ηεο γλψζεο (knowledge map) .O ράξηεο απηφο πξνζθέξεη κηα γεληθή εηθφλα  

θαη επηπιένλ πεξηέρεη εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πειάηεο ηνπ νξγαληζκνχ, 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ (stakeholders), επαθέο, θαιέο πξαθηηθέο, ζελάξηα εθηάθησλ 

θαηαζηάζεσλ (crisis scenarios), ζπζηήκαηα , δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ηξφπνπο 

πξφζβαζεο (πρ εζσηεξηθφ δίθηπν ππνινγηζηψλ, βάζεηο δεδνκέλσλ, αξρεία ζε 

έληππε κνξθή). Ηδαληθφ ζελάξην είλαη ηφζν ν πξνθάηνρνο φζν θαη ν 

λενεηζεξρφκελνο λα είλαη παξφληεο θαηά απηή ηε δηαδηθαζία, ψζηε ε αλαγλψξηζε 

ηεο ρξήζηκεο γλψζεο λα γίλεηαη επί ηφπνπ θαη ν λενεηζεξρφκελνο λα παίξλεη 

πιεξνθνξίεο απφ πξψην ρέξη. Ο ξφινο ηνπ κεζνιαβεηή ζε απηή ηε θάζε είλαη 

θξίζηκνο θαζψο κπνξεί λα ξσηήζεη κε κεγαιχηεξε επθνιία „„ δχζθνιεο ‟‟ εξσηήζεηο 

κε αλνηρηφ ηξφπν θαη λα ιάβεη άκεζεο απαληήζεηο. Ζ αλαγθαία γλψζε ζα πξέπεη λα 

θαηαγξαθεί πξνζεθηηθά θαη ιεπηνκεξψο, θαζψο ζα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα 

πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Ζ δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ζε δχν έσο ηξείο 

εκέξεο θαη ζην ηέινο ηεο νη εκπιεθφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ θαη λα 

θαηαγξάςνπλ ιεπηνκεξψο ηα επφκελα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη ηνπο 

πφξνπο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα λα ηα πξαγκαηνπνηήζνπλ. 
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 ηε δεύηεπη θάζη ε γλψζε πνπ πξνεγνπκέλσο είρε ραξαθηεξηζηεί σο 

πνιχηηκε κεηαθέξεηαη ζηνλ λενεηζεξρφκελν κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζπκθσλήζεθε 

ζηελ πξψηε θάζε. ε απηή ηε θάζε δηαθξίλνπκε δχν κεζφδνπο κεηάδνζεο. Ζ κηα 

εκπιέθεη ηνλ κεζνιαβεηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηάδνζε πνιχπινθεο γλψζεο 

κε ηε κνξθή δηήγεζεο ηζηνξηψλ, αλάιπζε δπλαηψλ θαη αδπλάησλ ζεκείσλ (swot), 

αλάπηπμε θαιψλ θαη θαθψλ πξαθηηθψλ, απνηχπσζε ηνπ πξνζσπηθνχ δηθηχνπ 

επαθψλ, ρξήζε εμηζνξξνπεκέλσλ θαξηψλ θαη φπνηαο άιιεο κεζφδνπ πξνζθέξεηαη. 

Ζ δεχηεξε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γλψζε πνπ έρεη απινχζηεξν πεξηερφκελν πρ κηα 

εθαξκνγή θαη δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε βνήζεηα, αιιά ηξηβή κε ηε ρξήζε. 

 

 ηελ Σπίηη θάζη ε άξξεηε γλψζε ηνπ πξνθαηφρνπ θαηαγξάθεηαη θαη 
κεηαηξέπεηαη ζε ξεηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ είλαη εθηθηφ θαη δηθαηνινγεί κηα 
ηέηνηα πξνζπάζεηα. Απηφ ην έγγξαθν ππνβνεζά ηνλ λενεηζεξρφκελν κε ην λα ηνπ 
παξέρεη κηα γεληθή εηθφλα γηα ηνλ ηνκέα ηνπ, επηπιένλ απηφ ην έγγξαθν κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη κειινληηθά, εθφζνλ ζηελ νκάδα-ηκήκα εηζέιζεη λέν κέινο, ζε 
πεξίπησζε αιιαγήο πξντζηακέλνπ ή ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε μεθηλψληαο πάιη 
απφ ηε πξψηε θάζε αιιά επθνιφηεξα απηή ηε θνξά 
 
 Απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θαη κεηαθνξάο γλψζεο ζην 
εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ είλαη: 
 
1. Ο λενεηζεξρφκελνο λα έρεη κηα πνιχ πην απφηνκε γσλία κάζεζεο, κε 
απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εηζαγσγή ηνπ 
λένπ εξγαδφκελνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
 
2.  Μείσζε ησλ ιαζψλ πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ. 
 
3. Διαρηζηνπνίεζε ηεο νξγαλσζηαθήο γλψζεο πνπ ράλεηαη κε ηελ απνρψξεζε 
ηνπ παιαηνχ εξγαδφκελνπ 
 
4. Βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή 
ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηα νπνία αζρνιείηαη ν θάζε εξγαδφκελνο, ε νπνία κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία ή βειηίσζε ησλ πεξηγξαθψλ έξγνπ-ζέζεο.(ρήκα 6)  

 
(ρήκα 6: Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο λενεηζεξρφκελσλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο κεηαθνξάο 

γλψζεο Benno Akermann (2009)) 
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1.2 ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΣΤΥΗΑ 

Παξά ηελ χπαξμε ζεσξηψλ, κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο γλψζεο θαη 

ηελ εληαηηθή επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε απηψλ, πνιιέο θνξέο θαηά ην 

παξειζφλ έρνπλ παξαηεξεζεί απνηπρίεο ζηελ πξνζπάζεηα εηζαγσγήο κεζφδσλ 

δηαρείξηζεο γλψζεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο έξεπλεο απέδεημαλ φηη ππήξραλ θελά 

,κεηαμχ ηεο ζρεδίαζεο κεζφδσλ δηνίθεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο, ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ππήξρε δπζθνιία ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ σο πξνο ηα 

ζηάδηα ηνπ ΒΟΖΝ, ελψ αθφκα παξαηεξήζεθαλ δπζθνιίεο ζηελ ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα πεξηγξαθήο αλαγθψλ αιιά θαη πξνβιήκαηα ζηε 

κεηάδνζε ηεο γλψζεο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη ρξήζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ γηα άιινπο ζθνπνχο θαη φρη δηνηθεζε ηεο 

γλψζεο (Jeffrey W. Alstete,2006) 

Έλαο ρξήζηκνο ηξφπνο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ ζην πιάλν ηνπ ΒΟΖΝ, είλαη απηφο ν νπνίνο εθαξκφζηεθε απφ ηνλ 

Alstete (2006) ζηελ εξγαζία ηνπ „„An assessment of knowledge growth stages in 

organizations‟‟ ζηελ νπνία αθνχ έγηλε κηα ζχληνκε ελεκέξσζε γηα ηα 8 ζηάδηα ηνπ 

ΒΟΖΝ ηνπο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ ζε 4 απιέο εξσηήζεηο: 

1. ε πνην επίπεδν ηεο θιίκαθαο ηνπ Bohn πηζηεχεηε φηη βξίζθεηαη ν 

νξγαληζκφο ζαο;  

2. Πφζν δπλαηή πηζηεχεηε φηη είλαη ε αλάγθε γηα δηνίθεζε γλψζεο ζηνλ 

νξγαληζκφ ζαο; 

3. ε πνην επίπεδν πηζηεχεηε φηη βξίζθνληαη νη αληαγσληζηέο ζαο; 

4. Πνην πηζηεχεηε φηη είλαη ην ηδαληθφ ζηάδην γηα ηνλ νξγαληζκφ ζαο; 

 

Ζ έξεπλα απηή έιαβε ρψξα κεηαμχ εηαηξηψλ θαη εμήγαγε ζπκπεξάζκαηα 

ζπγθξίλνληαο εηαηξίεο θαη αληαγσληζκφ. Μηα παξφκνηα έξεπλα ε νπνία δηεμάγεηαη 

εληφο ησλ ηκεκάησλ ελφο νξγαληζκνχ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ θαηάηαμε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζηε θιίκαθα ΒΟΖΝ αιιά θαη λα θαηαδείμεη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

δηνίθεζεο γλψζεο εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ ,απνηειψληαο έηζη έλα ρξήζηκν 

δηαγλσζηηθφ εξγαιείν.     

 Οη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα απηή ηελ απνηπρία είλαη ηξείο ζχκθσλα κε ηνπο Angel 

Merono-Cerdan, Carolina Lopez θαη Ramon Sabater-Sanchez (2007) 

 

1. Τπεξβνιηθφ βάξνο ζηελ ηερλνινγία θαη ιηγφηεξε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

εηαηξίαο. 

 

2. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζε κεγάιεο εηαηξίεο θαη φρη ζε 

κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο νη νπνίεο είλαη θαη νη <<κήηξεο>> ηεο θαηλνηνκίαο 
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3. Έιιεηςε αξθεηψλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ δηνίθεζεο γλψζεο, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ειιηπείο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ 

δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο δηαρεηξίδνληαη ηε γλψζε ζε θαζεκεξηλφ – πξαγκαηηθφ επίπεδν. 

 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ ιφγσλ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε δηνηθεζε ηεο 

γλψζεο είλαη κέξνο ηεο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη φρη αλεμάξηεην θνκκάηη 

απηήο. Ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο ζεσξεηηθήο ηεο ζχιιεςεο δελ είλαη πξνθαλήο ζε φινπο 

θαη απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εηζαγσγή ηεο. Μπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν 

βειηίσζεο νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο παξαδνζηαθφηεξεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ εθαξκφδνληαη ήδη θαη έρνπλ θηάζεη ζην φξην ηεο ρξήζεο 

ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εηζαγσγή ηεο δηνηθεζεο ηεο γλψζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ, ν 

νπνίνο δελ έρεη ζε ρξήζε  θαηαγεγξακκέλε θαη δεζκεπηηθή θάπνηα ή θάπνηεο απφ 

ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ (πρ πνιηηηθή πξνζσπηθνχ, πνιηηηθή 

ακνηβψλ ή εθπαίδεπζεο) έρεη απφ ιίγεο έσο θακία πηζαλφηεηα επηηπρίαο. Σέηνηα 

θαηλφκελα νδεγνχλ ζε ζηξεβιψζεηο, ζηε ζπγθέληξσζε ηεο γλψζεο ζε ιίγα άηνκα 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζε δεκηνπξγία „„ γθνπξνχ ‟‟, θαζψο θαη ζε αβεβαηφηεηα ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα λα κελ δεκηνπξγνχλ ην απαξαίηεην θιίκα 

εκπηζηνζχλεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ νξγαληζκφ γηα ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο.     

 

 Ο Szulanski (1996) πεξηέγξαςε αθφκα έλα θαηλφκελν, ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη σο ΄΄knowledge stickiness΄΄ θαη πεξηιακβάλεη ηξείο παξάγνληεο : 

 

1. Έιιεηςε απνξξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηε κεξηά ηνπ δέθηε, ν νπνίνο 

αδπλαηεί λα αλαγλσξίζεη, αμηνινγήζεη θαη λα εθαξκφζεη θαηλνχξγηα γλψζε. 

 

2. Απιή αζάθεηα ή  αβεβαηφηεηα κεηαμχ αηηίνπ θαη αηηηαηνχ απφ κεξηάο 

ηνπ δέθηε. 

 

3. Ζ ζρέζε κεηαμχ δέθηε θαη πνκπνχ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ε ζρέζε ιεηηνπξγεί σο θαιφο αγσγφο ηεο γλψζεο θαη ηνπ επηπέδνπ 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε. 

 

Πεξαηηέξσ εκπφδηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ρακειή πξνηεξαηφηεηα απφ 

κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, αληίδξαζε ζηελ αιιαγή (resistance to change), έιιεηςε 

δέζκεπζεο σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ νξγαληζκνχ, ή ζηείξνο πξνζηαηεπηηζκφο. 

 

1.3 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΝΩΖ 

 

Ζ αλάγθε επζπγξάκκηζεο ηνπ νξάκαηνο, ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

νξγαληζκνχ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ, νκνίσο 

πθίζηαηαη ε αλάγθε επζπγξάκκηζεο ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο 

γλψζεο ελφο νξγαληζκνχ, ηφζν ζε ζπλνιηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν ηκεκάησλ 

ή κηθξφηεξσλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν επηηπγράλεηαη ε άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ ζθνπνχ (πξφζζεζε αμίαο ζηελ 
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εηαηξεία)  θαη κέζνπ (δηνίθεζε γλψζεο),ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ε δηνίθεζε 

γλψζεο είλαη απιά ζπαηάιε ρξεκάησλ, άρξεζην θαη πνιιέο θνξέο αθφκα θαη 

αληηπαξαγσγηθφ (Greiner et al.,2007). 

 

Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί κηα εηαηξεία ή νξγαληζκφο 

γεληθφηεξα γηα λα ηνπνζεηεζεί έλαληη ησλ πειαηψλ θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο 

πεξηγξάθεηαη απφ ην κνληέιν ησλ 5 δπλάκεσλ ηνπ Porter. Ο Porter δηαρσξίδεη 

κεηαμχ δχν θπξίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (δηαθνξνπνίεζε, εγεζία θφζηνπο) 

θαη ηηο ζπλεμεηάδεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πέληε δπλάκεηο ηνπ αληαγσληζκνχ(δχλακε 

πξνκεζεπηψλ, δχλακε αγνξαζηψλ, εκπφδηα εηζφδνπ, ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα).(Porter 1980) 

 

ηε πεξίπησζε πνπ κία εηαηξία αθνινπζεί ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ν 

αληηθεηκεληθφο ηεο ζθνπφο είλαη λα εηζάγεη ζηελ αγνξά έλα πξντφλ κε κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην ζρέδην, ε 

κάξθα, πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία ή ππεξεζίεο. Δάλ ε εηαηξία αθνινπζεί  πνιηηηθή 

εγεζίαο θφζηνπο ν αληηθεηκεληθφο ηεο ζθνπφο είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε φιεο 

ηηο θάζεηο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ δε ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ην πξντφλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε πξνζθνξά ηνπ κε ρακειή ηηκή  ζηελ 

αγνξά. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη δχν απηέο 

ζηξαηεγηθέο έρνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπο ηελ θαηλνηνκία (innovation) θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα (efficiency), ζπλεπψο ε αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο δηνηθεζεο 

γλψζεο ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

Έθηνο ηεο απαξαίηεηεο ζχκπιεπζεο κεηαμχ επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο γλψζεο, θξίλεηαη απαξαίηεην πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή 

νπνηαζδήπνηε ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο γλψζεο ν ππεχζπλνο γη‟ απηή λα απαληήζεη 

ζηα παξαθάησ ηέζζεξα βαζηθά εξσηήκαηα (Drew1999): 

 

1. Ση μέξνπκε φηη μέξνπκε; 

 

2. Ση μέξνπκε φηη δελ μέξνπκε; 

 

3. Ση δελ μέξνπκε φηη μέξνπκε; 

 

4. Ση δελ μέξνπκε φηη δελ μέξνπκε; 

 

πλήζσο ζχκθσλα κε ηνλ Drew ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα δηνίθεζεο 

γλψζεο πνπ εηζάγνληαη απαληνχλ ζηε πξψηε εξψηεζε θαη πεξηιακβάλεη ηε 

θνηλνπνίεζε θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. ε ζηξαηεγηθφ 

φκσο επίπεδν θηλείηαη ε ηέηαξηε εξψηεζε -  Ση δελ μέξνπκε φηη δελ μέξνπκε; - ζε 

απηή ηελ απάληεζε βξίζθνληαη νη κεγαιχηεξεο απεηιέο θαη επθαηξίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Με ηελ ελζσκάησζε θαη ησλ ηεζζάξσλ απαληήζεσλ ζηε δηνίθεζε 
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γλψζεο δεκηνπξγείηαη κηα πξαγκαηηθά κηα λέα ζηξαηεγηθή εληφο ηνπ νξγαληζκνχ 

πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη πξαγκαηηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Halawi et al. 

2006).  

 

Οη δχν θπξηφηεξεο ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο γλψζεο, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ε θσδηθνπνίεζε (codification) θαη ε πξνζσπνπνίεζε 

(personalization) ηεο γλψζεο. Ζ θσδηθνπνίεζε έρεη σο ζηφρν ηε ζπιινγή θαη 

απνζήθεπζε ηεο γλψζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνρή ηεο 

γλψζεο απηήο κε ξεηή θαη θσδηθνπνηεκέλε κνξθή. Ζ ζρεδίαζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

ζρεδηαγξακκάησλ ξνήο θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο εγγξάθσλ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο. Ζ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

θσδηθνπνίεζεο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επηηπρήο εηδηθά ζε εηαηξείεο ή νξγαληζκνχο φπνπ 

απαηηείηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ππάξρνπζαο γλψζεο (Hansen et al. 1999, 

Malhotra 2004). 

 

H πξνζσπνπνίεζε ηεο γλψζεο ζαλ ζηξαηεγηθή απνζθνπεί ιηγφηεξν ζηε 

θαηαγξαθή ηεο γλψζεο θαη πεξηζζφηεξν ζηελ ππνβνήζεζε ηνπ κνηξάζκαηνο ηεο 

γλψζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο πξνζσπνπνίεζεο είλαη ε 

αληαιιαγή γλψζεσλ κέζα απφ δίθηπα φπσο forums. Ζ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή 

απνδίδεη πεξηζζφηεξν θαη ζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη λέεο ιχζεηο, ή εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο ή θαηλνηνκίεο ζε πξντφληα ή 

ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνλ Hansen (1999).      

 

ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη ην εξψηεκα πνηα είλαη ε ζρέζε 

κεηαμχ ΚΜ θαη ζηξαηεγηθήο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη πηζαλνί ζπλδπαζκνί είλαη: 

 

1. Κσδηθνπνίεζε-απνηειεζκαηηθφηεηα 

 

2. Πξνζσπνπνίεζε- απνηειεζκαηηθφηεηα 

 

3.Κσδηθνπνίεζε- θαηλνηνκία 

 

4. Πξνζσπνπνίεζε- θαηλνηνκία   
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(ρήκα 7: ρέζε κεηαμχ ζηξαηεγηθήο ΚΜ θαη ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο,  

Πεγή: Greiner et al. 2007) 

 

 Ζ βηβιηνγξαθία πξνθξίλεη ηε ζρέζε κεηαμχ θαηλνηνκίαο θαη 

πξνζσπνπνίεζεο (4) θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θσδηθνπνίεζεο(1).Γηα ηνπο δχν 

ελδηάκεζνπο ζπλδπαζκνχο δελ πξνθχπηνπλ ζηνηρεία, απφ ηηο έσο ηψξα 

δεκνζηεπκέλεο κειέηεο, φηη παξάγνπλ απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνάγνπλ ηηο 

επηδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ (ρήκα 7).  

 

 

 

1.4 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΝΩΖ ΚΑΗ ΣΑ ‘‘ΓΗΓΑΓΜΑΣΑ’’ 

  

 Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο ΚΜ ζε έλα νξγαληζκφ ν νξγαληζκφο ζα 

πξέπεη λα επηιέμεη ηα αλάινγα εξγαιεία γηα ηελ επηηπρή εηζαγσγή θαη δηνίθεζε ηεο 

γλψζεο (αιιά θαη ηεο αιιαγήο). Ωρ επγαλεία διοίκηζηρ γνώζηρ θα μποπούζαμε 

να οπίζοςμε γενικά ηεσνολογίερ οι οποίερ έσοςν υρ ζκοπό να διεςκολύνοςν 

και να βεληιώζοςν ηην δημιοςπγία (generation),κυδικοποίηζη (codification) 

και μεηαθοπά (transfer) ηηρ γνώζηρ (Ruggles, 1997). ηελ πξάμε έρεη 

απνδεηρηεί φηη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ελφο νξγαληζκνχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο, αθνχ είλαη θνηλφο ηφπνο φηη δελ κπνξείο λα αλαγθάζεηο 

έλαλ εξγαδφκελν λα κεηαδψζεη ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηεη κέζα απφ ηελ 

ελαζρφιεζε ηνπ κε έλα ηνκέα, κε θακία ξήηξα ή αληάιιαγκα εθηφο θαη αλ ν ίδηνο 

αηζζάλεηαη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ ππνλνκεχεηαη ε ζέζε ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ.  

 

χκθσλα κε ηνπο Sanchez et al. (2007) ηα εξγαιεία ηνπ ΚΜ κπνξνχκε λα ηα 

θαηαηάμνπκε ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: 

 

1. Σα ηερλνινγηθά θαη  

 

2. Σα κε ηερλνινγηθά.  
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Σα θπξηφηεξα ηερλνινγηθά εξγαιεία είλαη : 

 

 Σα ινγηζκηθά ππνζηήξημεο ιήςεο απφθαζεο θαη 

 

  Σα ινγηζκηθά νκαδηθήο εξγαζίαο (groupware).  

 

 Αλαιπηηθφηεξα ζηα πξψηα ζπγθαηαιέγνληαη εθαξκνγέο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ, εθαξκνγέο ηερλεηήο λνεκνζχλεο θαη δηάθνξεο πξαθηηθέο OLAP 

(online analytical processing).Οη ηερληθέο απηέο απνζθνπνχλ ζηελ απνδέζκεπζε 

ηεο θαηάιιειεο πιεξνθνξίαο ζην θαηάιιειν άηνκν ηελ θαηάιιειε ζηηγκή κε ην 

ζσζηφ ηξφπν. Με ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ νη εξγάηεο ηεο γλψζεο είλαη ζε 

ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα αλαθαιχςνπλ  ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, 

λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ πξντφλησλ, λα δηεξεπλνχλ πηζαλέο 

πξνβιεκαηηθέο πξαθηηθέο ζηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, λα 

αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο άκεζα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Heinrichs 

and Lim,2003) 

 

Σα ινγηζκηθά νκαδηθήο εξγαζίαο (groupware) απνηεινχλ έλα ζχλνιν 

εθαξκνγψλ, νη νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπλεξγάδνληαη πάλσ ζε δηάθνξα 

projects (Gunnlaugsdottir, 2003), λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ςεθίδνπλ. Απηφ κπνξεί λα 

γίλεη είηε ελψ βξίζθνληαη ζην ίδην δσκάηην ηελ ίδηα ψξα, είηε κέζσ ηνπ ίληεξλεη ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη ψξεο (Hilmer and Dennis, 2001).Οη πην δηαδεδνκέλεο 

κνξθέο groupware είλαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, εθαξκνγέο ζηηγκηαίαο 

αληαιιαγήο κελπκάησλ (instant messaging), ειεθηξνληθά εκεξνιφγηα, ινγηζκηθά 

δηαρείξηζεο έξγσλ, νδεγνί, έγγξαθα θαη άξηζηεο πξαθηηθέο (best practices) ζε 

ειεθηξνληθά θαηαζεηήξηα εγγξάθσλ, βηληενδηαζθέςεηο(videoconferencing) ηα 

ζρεδηαγξάκκαηα ξνήο θαη νη ρψξνη αληαιιαγήο ηδεψλ (forums) (Gunnlaugsdottir, 

2003). 

 

ηα κε ηερλνινγηθά εξγαιεία ΚΜ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ : 

 

 Οη πξσηνβνπιίεο ζηηγκηαίαο κεηαθνξάο γλψζεο,  

 

 Σν mentoring, 

 

 Οη νκάδεο θαη νη θνηλφηεηεο πξαθηηθψλ.  

 

 Οη πξσηνβνπιίεο ζηηγκηαίαο κεηαθνξάο γλψζεο είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα 

ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ εθηφο ησλ νξγαλσκέλσλ δνκψλ 

ζπλεξγαζίαο ζε κέξε φπνπ ε γλψζε δηαθηλείηαη αλεπίζεκα. Γηα παξάδεηγκα ν Gray 

(2001) πεξηγξάθεη ηέηνηνπο ρψξνπο ζαλ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ελφο 
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ζηειέρνπο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Ζ ινγηθή πίζσ απφ απηέο ηηο 

πξαθηηθέο βαζίδεηαη ζηελ πηζαλφηεηα φηη ην ζηέιερνο θαηά ηηο επαθέο ηνπ κε 

ζηειέρε απφ άιια ηκήκαηα ζα κηιήζεη γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ, κε  

ζπλαδέιθνπο άιισλ εηδηθνηήησλ (εθηφο ηκήκαηνο R&D), νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ κε γξακκηθνχο ζπιινγηζκνχο πνπ λα νδεγήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε 

ιχζεηο πξνζηηζέκελεο αμίαο (θαηλνηνκηθέο) γηα ηνλ νξγαληζκφ.      

 

Σν mentoring είλαη κηα άιιε κε ηερλνινγηθή κέζνδνο κεηαθνξάο γλψζεο. Θα 

κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο εθπαίδεπζε επ‟ έξγν θαη ππνβνεζά ηε κεηαθνξά 

γλψζεο ,ηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ(Singh et al.2002).To mentoring είλαη σθέιηκν ηφζν γηα 

απηφλ πνπ ην αζθεί φζν θαη γηα ηνλ πξνζηαηεπφκελν, αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σν αλεπίζεκν mentoring έρεη απνδεηρηεί φηη απνθέξεη πεξηζζφηεξα 

πιενλεθηήκαηα καθξνπξφζεζκα γηα ηνλ νξγαληζκφ(Singh et al.2002).Μηα 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε πεξηπηψζεηο 

εηζαγσγήο ηνπ εξγαιείνπ ηνπ mentoring είλαη ε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο δηαθνξάο 

δχλακεο (power distance), ε νπνία φηαλ ππάξρεη αλεπηπγκέλε ζε κηα θνηλσλία 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο δχλακεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζέζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

(Hofstede and Hofstede,2005) .H παξάκεηξνο απηή ζα πξέπεη λα πξνζκεηξεζεί 

εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ειιεληθψλ νξγαληζκψλ (θαζφζνλ ην power distance είλαη 

πνιχ πςειφ ζηελ Διιάδα) ,θαζψο κπνξεί άκεζα λα επεξεάζεη ηελ επηζπκία ηνπ 

αηφκνπ λα κνηξαζηεί ηε γλψζε ηνπ θαη λα ηελ θαηεπζχλεη αλάινγα.  

 

Σέινο νκάδεο εξγαζίαο θαη θνηλφηεηεο πξαθηηθψλ απνηεινχλ έλα αθφκα κε 

ηερλνινγηθφ φξγαλν κεηαθνξάο γλψζεο. αν ομάδα θευπούμε ένα μικπό απιθμό 

αηόμυν πος καηέσοςν αλληλοζςμπληπούμενα ηαλένηα και είναι 

πποζαναηολιζμένοι ζηη επίηεςξη ενόρ κοινού ζκοπού, μιαρ ομάδαρ ζηόσυν 

απόδοζηρ ή μιαρ πποζέγγιζηρ και οι οποίοι θευπούν ηοςρ εαςηούρ ηοςρ 

ςπεύθςνοςρ ένανηι ηυν ςπολοίπυν μελών (Katzenbach and Smith,1993). Μέζα 

απφ ηελ δνκή ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα ελσζνχλ δηαθνξεηηθέο γλψζεηο θαη 

ηθαλφηεηεο αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη λα θαηεπζπλζνχλ πξνο επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά 

πξνβιήκαηνο(Alavi and Tiwana,2002). O ζπλδπαζκφο θάζε θνξά  αηφκσλ κε 

δηαθνξεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πξαθηηθή εκπεηξία, πξννπηηθή θαη εξγαζηαθφ 

παξειζφλ δεκηνπξγεί ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πξαθηηθψλ 

πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ(Bain et al.,2001). Οη νκάδεο βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

ελφο νξγαληζκνχ λα θαηλνηνκεί (Alavi and Tiwana,2002) θαη ππνβνεζνχλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα (Bain et al.,2001). 

 

Έλα δηαθνξεηηθφ είδνο νκάδαο είλαη νη θνηλφηεηεο πξαθηηθψλ. Απηέο νη 

θνηλφηεηεο δεκηνπξγνχληαη απφ κέιε πνπ ζπρλά εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο βαζηδφκελεο θπξίσο ζε θνηλά ζπκθέξνληα (Lesser and Stock, 2001). H  

ζπκκεηνρή ζε θνηλφηεηεο πξαθηηθψλ είλαη εζεινληηθή, ελψ ε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επηβάιιεηαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο. Οη νκάδεο 
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δεκηνπξγνχληαη γηα λα αληηκεησπηζζνχλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, ζε αληίζεζε κε 

ηηο θνηλφηεηεο πξαθηηθψλ ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

κειψλ θαη ε δεκηνπξγία θαη αληαιιαγή γλψζεο. Σέινο νη θνηλφηεηεο πξαθηηθψλ 

ππάξρνπλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα επηζπκνχλ ηα κέιε ηνπο(Wenger and 

Snyder,2000).  

 

Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο 

θαη θπξίσο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη ηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζεο γλψζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ επηινγή δελ ζα πξέπεη λα είλαη δνγκαηηθή αιιά λα 

πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν πξνο ην πνίν είλαη ην ζσζηφ κίγκα ρξήζεο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ εξγαιείσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ απνηεινχλ ηα 

„„δηδάγκαηα‟‟ ή lessons learned ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

 

Σα „„δηδάγκαηα‟‟ αθνξνχλ ηφζν ηηο επηηπρίεο ελφο νξγαληζκνχ φζν θαη ηηο 

απνηπρίεο ηνπ. Απηά ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο ζε θάζε επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ 

αιιά θαη ζε θάζε ιεηηνπξγία απηνχ. Ο ζθνπφο κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο δελ είλαη λα 

δείμεη ππεπζχλνπο, αιιά λα βξεη ηηο ζεκειηψδεηο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο θάζε 

δηαδηθαζίαο θαη δηεξγαζίαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ηηο θαηαγξάςεη πξνο 

απνθπγή ηεο επαλάιεςήο ηνπο ζην κέιινλ (εθφζνλ εκπεξηέρνπλ ιάζε) ή γηα ηελ 

πξνβνιή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ πηνζέηεζε απηψλ ζην ζχλνιν ηνπ 

νξγαληζκνχ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ηέηνηα δηαδηθαζία απαηηεί ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ γηα ηε ζπιινγή  ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

εκπεηξηψλ ηνπο. ηε ζπλερεία αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ηνπ ηειηθνχ πηζηνπνηεκέλνπ 

δηδάγκαηνο ζε βάζε δεδνκέλσλ – „„δηδαγκάησλ‟‟ γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε αλαδήηεζε 

ηνπ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε απηή ηε δηαδηθαζία κε ηε κεηαθνξά γλψζεο 

κε κε ηερλνινγηθά εξγαιεία, αιιά θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ζρεδίαζε, ιεηηνπξγία θαη 

εκπινπηηζκφ ηνπ ηερλνινγηθνχ εξγαιείνπ πνπ είλαη ε βάζε δεδνκέλσλ είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Ζ πνζνηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κε 

ηερλνινγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηδαγκάησλ (lessons 

learned) εληφο ηνπ νξγαληζκνχ εμαξηάηαη απφ ηα έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ.   

 

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ ζα εμεηαζζεί ε δηνίθεζε ηεο γλψζεο ζην 

ηξαηφ Ξεξάο θαη ζπγθεθξηκέλα νη δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο δηδαγκάησλ ζην ηξαηφ 

Ξεξάο ησλ ΖΠΑ θαη ζην ΝΑΣΟ, ελψ ζα δηαηππσζνχλ θαη πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 
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2. Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΓΝΩΖ ΣΟ ΣΡΑΣΟ. ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΚΑΗΑ; 

 Όπσο εθηέζεθε παξαπάλσ ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα 

ζπλερψο απμαλφκελε ελαζρφιεζε ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ 

θαηαγξαθή θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο. Ζ ηάζε απηή δε ζα 

κπνξνχζε λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ησλ ΔΓ δηεζλψο. Παξά ην γεγνλφο απηφ, έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ πνιχ ιίγε έσο θαζφινπ έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη 

ηα εξγαιεία δηνίθεζεο γλψζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην ρψξν ησλ ΔΓ, ελψ ε έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηα εξγαιεία - κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρεη λα επηδείμεη κφλν 

απηφ ησλ „„δηδαγκάησλ‟‟.  

 Οη νξγαληζκνί αλαδεηνχλ βειηίσζε κε ηελ επηθέληξσζε ζην παξαγφκελν 

απνηέιεζκα, ρσξίο λα δίλνπλ ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

νδεγνχλ ζε απηφ (Brown and Duguid ,2000). Απηή ε πξνζπάζεηα πνιιέο θνξέο 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζε πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηεο νξγαλσζηαθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κε κεζφδνπο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο (Total quality 

management). Γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο ΔΓ δελ αξθεί ε πξνζπάζεηα 

βειηίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ, απαηηείηαη λα γίλνπλ ζε βάζνο αληηιεπηέο νη 

θαζεκεξηλέο δηεξγαζίεο, θαζψο ζηελ πνξεία ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θαζεκεξηλψλ 

πξνβιεκάησλ ηα άηνκα εθεπξίζθνπλ ηνπο ηξφπνπο λα ππεξβνχλ ηηο δπζθνιίεο θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπηθέο, κηθξέο θαηλνηνκίεο λέα modus operanti θαη ηειηθά λα 

αλνίμνπλ λένπο νξίδνληεο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ηχρεη ηεο δένπζαο πξνζνρήο ην 

γεγνλφο φηη νη ΔΓ είλαη έλαο νξγαληζκφο, ν νπνίνο είλαη δνκεκέλνο θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ αληηκεηψπηζε κε „„θαζεκεξηλψλ‟‟ θαηαζηάζεσλ αλ  φρη 

εληειψο εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ . 

 Πξνηνχ επηρεηξεζεί λα δνζεί κηα απάληεζε ζην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζνλ 

ε δηαρείξηζε γλψζεο είλαη δπλαηή θαη αλαγθαία ζην ηξαηφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα 

εθηεζνχλ νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ιέγεηαη ηξαηφο θαη νη 

νπνίεο ηνλ δηαθνξνπνηνχλ πνιιέο θνξέο άξδελ, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

νξγαληζκνχο ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

   3. ΟΗ ΗΓΗΑΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΟΤ ΛΔΓΔΣΑΗ ΣΡΑΣΟ 

 Αλαιπηηθφηεξα ν ρψξνο ησλ ΔΓ παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο 

πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε ζρεδίαζε θαη δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ 

δηνίθεζεο γλψζεο θαη ηδηαίηεξα „„δηδαγκάησλ‟‟. Οη θπξηφηεξεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε 

ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη: 

 1. Ζ επζχλε ρξήζεο ζπγρξφλσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ κε κεγάιε 

θαηαζηξνθηθή ηθαλφηεηα (αθφκα θαη ηα ζπκβαηηθά) απνηειεί κηα πνιχ πεξίπινθε 

δηεξγαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζέκαηα πνιηηηθήο, νηθνλνκίαο, ηερλνινγίαο θαη 

ακηγψο ζηξαηησηηθά (ηαθηηθέο, ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εδάθνπο, ειηγκφο θιπ) , ηα νπνία 

επεξεάδνπλ νκάδεο ζπκθεξφλησλ κε πηζαλψο αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα 

πνιιέο θνξέο. 
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 2. Σν νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα ζηειέρε 

ησλ ΔΓ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλεο δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ην γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ λα είλαη ηδηνζπγθξαζηαθέο, αθνχ δελ είλαη 

εχθνιε ε αιιειεπίδξαζε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν δηαθνξεηηθέο νκάδεο λα δίλνπλ παξφκνηεο ή 

δηαθνξεηηθέο ιχζεηο ζε κνλαδηθά ή παξφκνηα  πξνβιήκαηα αληίζηνηρα. 

 3. Οη Έλνπιεο Γπλάκεηο θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ζπλζήθεο κε 

επηδερφκελεο πιήξνπο πξφβιεςεο (δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο – απξφβιεπηνη 

παξάγνληεο δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο θάζε θνξά).Γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη ε ζσζηή δηνίθεζε ηεο γλψζεο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε θαη επαίζζεηε, θαζψο ζηηο 

απνζηνιέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηα ζηειέρε ε απνηπρία δελ είλαη απνδεθηή 

(θαληαζηείηε λα έπξεπε λα επαλαιεθζεί ε Απφβαζε ζηελ Ννξκαλδία), αιιά θαη ε 

επηηπρία κε ππεξβνιηθή ζπαηάιε κέζσλ ή κε αιφγηζηε δηαθηλδχλεπζε αλζξσπίλσλ 

δσψλ δελ είλαη επίζεο απνδεθηή.  

 4. Δπηπιένλ νη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ζηηο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ 

δηαζηήκαηνο πξνζθέξνπλ έλα ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο απαηηνχλ 

αλάιπζε θαη ηαμηλφκεζε πξηλ ηε ρξήζε ζηηο, ελψ έρνπλ απμήζεη θαηαθφξπθα ηελ 

ηαρχηεηα εμειίμεσο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 5. Σέινο ε ιεηηνπξγία ησλ ΔΓ πεξηιακβάλεη ζε πςειφ βαζκφ ηελ έλλνηα 

ηεο νινθιήξσζεο ελφο ζπλφινπ ηθαλνηήησλ ζηα κέιε ηνπο, νη νπνίεο θπκαίλνληαη 

απφ θαζαξά ηερληθέο ,έσο ηθαλφηεηεο νξγάλσζεο δηνίθεζεο, ρξεκαηνδφηεζεο 

(δηαρείξηζε θεθαιαίσλ θαη δεκνζίνπ ρξήκαηνο) θ.α. γεγνλφο πνπ δελ απαηηείηαη ζε 

ηφζν κεγάιν βαζκφ απφ ηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, θαζψο ππάξρνπλ ηκήκαηα κε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο απφ απηέο ζηηο 

αλάγθεο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ηα επηηπρεκέλα ζηειέρε ησλ ΔΓ είλαη εηδηθνί 

κε ηθαλφηεηα λα δίλνπλ ιχζεηο ζε εμεηδηθεπκέλα πξνβιήκαηα. Δίλαη θχξηνη ελφο 

εμεηδηθεπκέλνπ είδνπο γλψζεο (ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο  αλαθέξεηαη ζαλ πνιεκηθή 

ηέρλε) κε ηελ νπνία απηνζρεδηάδνληαο ,ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, 

κπνξνχλ λα δίλνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ζηα νπνία νπνηαδήπνηε άιιε 

πξνζέγγηζε πξνζθέξεη αλεπαξθή ή θαη θαζφινπ ιχζε.  

 Οη ΔΓ είλαη ζηηο νξγαληζκφο ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

κειψλ ηνπ θαη είλαη ζαθψο πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ εθηέιεζε ζηηο απνζηνιήο ηνπ. 

Απηφ απνηειεί ην πξσηαξρηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηνίθεζεο ηεο γλψζεο ζηηο ΔΓ 

κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο κέζν επηηπρίαο ζηηο εθάζηνηε 

απνζηνιήο.   

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηνπλ δχν εξσηήκαηα: 

 1. Με πνην ηξφπν ε γλψζε κπνξεί λα κεηαιακπαδεπηεί ζε άιια ζηειέρε 

ησλ ΔΓ; 
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 2. Με πνην ηξφπν ηα ζηειέρε ησλ ΔΓ, ηα νπνία θαινχληαη λα εξγαζηνχλ-

δξάζνπλ ζε έλα αζηαζέο θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ζα απνθχγνπλ 

ηνλ αηθληδηαζκφ ζηηο θαη ζα επηηχρνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν;  

 Οη απαληήζεηο ζε απηά ηα δχν εξσηήκαηα ζα αληρλεπζνχλ κέζα απφ ζηηο 

πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο έρνπλ αλαπηχμεη ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ν ηξαηφο Ξεξάο 

ησλ ΖΠΑ θαζψο θαη ηξαηνί κέιε ηνπ ΝΑΣΟ.  

4. ΠΩ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΩΝ ΓΗΓΑΓΜΑΣΩΝ ΣΟ ΣΡΑΣΟ ; 

 ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη Έλνπιεο Γπλάκεηο 

εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε δηνίθεζε γλψζεο θαη νη νπνίεο  είλαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δληνχηνηο νη πξνεγκέλνη ηερληθά 

ηξαηνί έρνπλ εηζάγεη θαη ιεηηνπξγνχλ δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο γλψζεο ζε κηα 

πξνζπάζεηα νξζνινγηζηηθφηεξεο νξγάλσζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ 

ζηειερψλ ηνπο. Σηο δηαδηθαζίεο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο ησλ ΖΠΑ, αιιά θαη απηέο πνπ 

βξίζθνληαη ζε ρξήζε ζην ΝΑΣΟ, κε ηε ρξήζε ηεο δηαδεδνκέλε ηερληθήο ησλ 

„„δηδαγκάησλ‟‟ ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ.    

4.1 ΖΠΑ: ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΓΑΓΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΣΡΑΣΟ  

 Ζ βαζηθή δνκή κε ηελ νπνία ν ηξαηφο ησλ ΖΠΑ πξνσζεί ηε δεκηνπξγία 

θαη ρξήζε ησλ „„δηδαγκάησλ‟‟ ζην εζσηεξηθφ ηνπ είλαη ην Κένηπο Γιδαγμάηυν για 

ηο ηπαηό (Center of Army Lessons Learned, CALL) πνπ βξίζθεηαη ζην Fort 

Leavenworth, KS. Ηδξχζεθε ην 1985 κε ζθνπφ ηε ζπιινγή „„δηδαγκάησλ‟‟ απφ 

αζθήζεηο θαη ε απνζηνιή ηνπ δηεπξχλζεθε ζηε ζπλέρεηα (1989) γηα λα ζπκπεξηιάβεη 

„„δηδάγκαηα‟‟ απφ πνιεκηθέο ή άιιεο επηρεηξήζεηο. 

 Γηα λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή ηνπ ην CALL νξγαλψζεθε θαηάιιεια θαη 

ζεζκηθά θείκελα εθδφζεθαλ γηα ηελ ξχζκηζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ππνρξεψζεσλ θαη 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ θαη Γηνηθήζεσλ. Σν βαζηθφ θείκελν 

είλαη ν ηξαηησηηθφο Καλνληζκφο 11-33 (Army Regulation 11-33, Army Lessons 

Learned Program : System Development and Application, 1989) ,ν νπνίνο βξίζθεηαη 

δεκνζηεπκέλνο ζην δηαδίθηπν θαη απνηειεί κηα πνιχ θαιή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα 

ην ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Κένηπος Γιδαγμάηυν για ηο ηπαηό 

(CALL). 

 Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηνπ Κένηπος Γιδαγμάηυν για ηο ηπαηό 

(CALL) είλαη: 

1. Ζ δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη έιεγρν  „„δηδαγκάησλ‟‟ 

απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηηο θαηάιιειεο θάζεηο ησλ 

ηξαηησηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 
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2. Ζ αλαγλψξηζε κε βάζε ηα „„δηδάγκαηα‟‟ ησλ αλαγθαίσλ αιιαγψλ ζην δφγκα, ζηελ 

νξγάλσζε, ζηελ εθπαίδεπζε, ζην πιηθφ θαη ζηε δνκή ηεο εγεζίαο ή θαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε πηπρή ησλ ηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

3. Ζ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ γηα ζπιινγή , αλάιπζε θαη εθαξκνγή „„δηδαγκάησλ‟‟ 

απφ φιεο ηηο δηαζέζηκεο πεγέο. 

4. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ππνβνεζνχλ ηηο Γηνηθήζεηο ζηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ Μνλάδσλ ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ ζα επηρεηξήζνπλ θαη ηηο απεηιέο πνπ ζα 

αληηκεησπίζνπλ, αλάινγα κε ηηο απνζηνιέο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. 

5. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηηο Μνλάδεο γηα πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο 

ζηηο ζπλζήθεο πνπ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ζηε κάρε. 

6. Ζ δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε-εθαξκνγή ησλ „„δηδαγκάησλ‟‟ θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο. 

7. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζπγγξαθείο, εθπαηδεπηέο θαη επηηειείο, νη νπνίεο λα 

ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπο ,ψζηε λα δνθηκαζηνχλ επί ηνπ πεδίνπ. 

8. Ζ δηαλνκή „„δηδαγκάησλ‟‟ ζε επξχ θάζκα. 

 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ απηψλ νη ππεξεζίεο ηνπ ηξαηνχ ησλ ΖΠΑ 

ζπιιέγνπλ ιεπηνκεξείο παξαηεξήζεηο απφ πξνεγνχκελεο επηρεηξήζεηο, 

παξαδείγκαηα απφ ηε ζηξαηησηηθή ηζηνξία, ζπλερηδφκελεο επηρεηξήζεηο(αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ ΔΓ ησλ ΖΠΑ ή φρη),απφ δνθηκέο θαη αμηνινγήζεηο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζνκνηψζεσλ απφ ππνινγηζηέο, κειέηε κνληέισλ θιπ.    

 ε θάζε πεξίπησζε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο θαη 

παξαηεξήζεηο γηα αιιαγέο ζε ηαθηηθέο, δφγκαηα, δηαδηθαζίεο θαη πξνζαξκνγέο ηεο 

ρξήζεο ηνπ πιηθνχ θαη γεληθφηεξα θαηλνηνκίεο πνπ εκθαλίδνληαη. Λχζεηο, νη νπνίεο 

εθαξκφδνληαη απφ έηεξα θξάηε, θαη κεηαβνιέο γεληθφηεξα, ηπγράλνπλ ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο. Γηα ην ιφγν απηφ ππνβάιινληαη εθζέζεηο απελεκέξσζεο (After 

Action Reports, AAR γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία βι. θεθ. 5) κεηά ηελ επηζηξνθή 

Μνλάδσλ απφ ην εμσηεξηθφ ή κεηά απφ ηε ιήμε αζθήζεσλ κε ζηξαηεχκαηα άιισλ 

ρσξψλ. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ζηξαηησηηθνχο αθνινχζνπο ζε πξεζβείεο ησλ ΖΠΑ, παξαηεξεηέο πνπ 

απνζηέιινληαη ζην εμσηεξηθφ, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο θαη θάζε άιιε πεγή πνπ 

κπνξεί λα παξέρεη ηέηνηα πιεξνθφξεζε. Γίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε πιεξφηεηα 

ησλ αλαθνξψλ απηψλ, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηήξεζεο ελφο αξρείνπ κε 

ρξνλνινγηθέο (ηζηνξηθέο) εγγξαθέο, νη νπνίεο λα πεξηγξάθνπλ κε ηε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ηε εμέιημε θάζε ζέκαηνο, ελψ παξάιιεια ε πξνζπάζεηα ζπιινγήο θαη 

ζηαηιζηικών ζηοισείυν επηηξέπεη πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε . 

 Σν CALL είλαη ν απνδέθηεο ησλ εθζέζεσλ απηψλ κε απνζηνιή ηελ 

αλάιπζε θαη εμαγσγή „„δηδαγκάησλ‟‟. Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζκφ 11-33 

Δίναι ζηαθεπή απαίηηζη ηηρ πολιηικήρ KM ηος ηπαηού ηυν ΖΠΑ ηα 
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‘‘διδάγμαηα’’ να είναι πποζβάζιμα έυρ ηο σαμηλόηεπο ,καηάλληλο για σπήζη, 

επίπεδο διοίκηζηρ. Με βάζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ CALL ε εγεζία εγθξίλεη ηε ρξήζε 

ησλ εμαρζέλησλ „„δηδαγκάησλ‟‟ ζην ζχλνιν ηνπ ηξαηνχ. Ζ Γηνίθεζε Δθπαίδεπζεο 

θαη Γφγκαηνο (Training and Doctrine Command TRADOC) παξαθνινπζεί ηε ρξήζε 

θαη  αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ „„δηδαγκάησλ‟‟ θαη πξνηείλεη 

ηηο αιιαγέο πνπ θξίλνπλ απαξαίηεηεο ζε δφγκαηα, εθπαίδεπζε, νξγάλσζε, πιηθά 

θαη κεζφδνπο δηνίθεζεο θαη εγεζίαο. Δςθύνη για ηην εθαπμογή ηυν 

‘‘διδαγμάηυν’’ βαπύνει ζςνολικά ηο πποζυπικό (ζηπαηιυηικό και πολιηικό) 

ηος ηπαηού καθώρ και ηιρ ςπηπεζίερ, οι οποίερ είναι ςπεύθςνερ για ηιρ 

αλλαγέρ ζηην εκπαίδεςζη, ζηο δόγμα, ζηην οπγάνυζη και ζηη διοίκηζη. Έλα 

επίζεο ζεκαληηθφ θνκκάηη πνπ ππνβνεζά ηελ απνξξφθεζε ηεο γλψζεο είλαη 

Κέληξα Δπηρεηξεζηαθήο Δθπαίδεπζεο (Combat Training Centers, CTC), ζηα νπνία 

αζθνχληαη νη Μνλάδεο ηνπ ηξαηνχ ησλ ΖΠΑ πάλσ ζε δηάθνξα ζελάξηα, είηε ζε 

ηαθηηθή βάζε γηα δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ εθπαηδεχζεψο ηνπο, είηε σο κέξνο ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπο πξηλ  ηελ αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε θάπνηαο απνζηνιήο. 

Σέινο ην Ίδπςμα Δπεςνών ηος ηπαηού ηυν ΖΠΑ για ηιρ Δπιζηήμερ ηηρ 

ςμπεπιθοπάρ (Army Research Institute for the Behavioral Sciences, ARI) 

απνηειεί ,κε ηηο έξεπλεο πνπ δηεμάγεη,  έλα πνιχηηκν βνήζεκα ζην θαζνξηζκφ 

παξαγφλησλ ,νη νπνίνη επηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξαηνχ. 

 Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ ην CALL έρεη νξγαλσζεί κε αλάινγν 

ηξφπν. Σν CALL απνηειείηαη απφ ηηο θάησζη δηεπζχλζεηο: 

 1. Γηεχζπλζε Γηδαγκάησλ (Lessons Learned Division, LLD) 

 2. Γηεχζπλζε  Πιεξνθνξηθήο (Information Systems Division, ISD) 

 3. Γηεχζπλζε Δξεπλψλ (Research Division, RD). 

 Παξαθάησ ζα αλαιπζεί ε ιεηηνπξγία θαη νη κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη 

απφ ηε Γηεχζπλζε Γηδαγκάησλ (Lessons Learned Division, LLD) ε νπνία δηεμάγεη 

θαη ην θπξίσο έξγν δηαρείξηζεο γλψζεο γηα ηνλ ηξαηφ ησλ ΖΠΑ. 

Ζ απνζηνιή ηεο Γιεύθςνζηρ Γιδαγμάηυν (Lessons Learned Division, LLD)   
είλαη ε αλάιπζε θαη επεμεξγαζία παξαηεξήζεσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ε 
παξαγσγή θεηκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ „„δηδάγκαηα‟‟ θαζψο θαη ηαθηηθέο, ηερληθέο θαη 
δηαδηθαζίεο (Tactics, Techniques, Procedures, TTP) γηα πιεζψξα κέζσλ. 

 Ζ Γηεχζπλζε Γηδαγκάησλ ζηε πξνζπάζεηά ηεο λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ 
εθπαίδεπζε ησλ Μνλάδσλ είλαη ν θχξηνο απνδέθηεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ 
πιεζψξα πεγψλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ 
κεζφδσλ δηαρείξηζεο γλψζεο πνπ αλαπηχζζεη απνηεινχλ ηελ απφδεημε ηεο ζσζηήο 
ή κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ KM ζην ηξαηφ ησλ ΖΠΑ.  

εκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο παίδνπλ νη Ομάδερ Δκηίμηζηρ ςνδςαζμένυν 
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Όπλυν (Combined Arms Assessment Teams ,CAAT). Οη νκάδεο απηέο εθηεινχλ 
κηα πξφρεηξε αλάιπζε επί ηνπ πεδίνπ θαη απνζηέιινπλ ηα ζηνηρεία θαη  ηα 
ζπκπεξάζκαηά ηνπο γηα αλάιπζε ζην Κέληξν Γηδαγκάησλ γηα ην ηξαηφ( CALL). Οη 
αλαιπηέο ζην Κένηπο Γιδαγμάηυν για ηο ηπαηό (CALL) πξνζζέηνπλ ,εθφζνλ 
ρξεηάδεηαη, πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο γηα ηελ πιεξέζηεξε αλάιπζε ησλ 
ζηνηρείσλ. Δπίζεο νη αλαιπηέο ζέηνπλ εξσηήκαηα ή θάλνπλ ζπζηάζεηο κε ζθνπφ ηελ 
νξζφηεξε ηεθκεξίσζε θαη επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ παξάιιειε απηή 
δηαδηθαζία αθνινπζείηαη κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε 
πιεξνθφξεζε ησλ Μνλάδσλ ηδηαίηεξα απηψλ πνπ εηνηκάδνληαη λα αλαπηπρζνχλ 
εθηφο ΖΠΑ.Ζ δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ-παξαηεξήζεσλ γίλεηαη κε κηα πιεζψξα 
κέζσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ελεκεξσηηθά κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκίνπ 
(Newsletters),αλαθνηλψζεηο (CTC Bulletins),εηδηθέο εθδφζεηο (Special Editions),θαη 
ην πξψην πιήξσο ειεθηξνληθφ έληππν ηνπ ηξαηνχ ησλ ΖΠΑ „„The Training 
Quarterly‟‟, θαλνληζκνχο  θ.α.    

Ζ Γηεχζπλζε Γηδαγκάησλ φπσο θαίλεηαη απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα: 

1.Σο Σμήμα Σπεσοςζών Δπισειπήζευν (Actual Operations) 

 Σν Σκήκα Σξερνπζψλ Δπηρεηξήζεσλ (Actual Operations) είλαη ην ηκήκα κε ην 
νπνίν ζπλεξγάδνληαη νη πεξηζζφηεξεο Μνλάδεο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
αζθήζεσλ, φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο είλαη 
εθπαηδεπκέλν ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη παξαηεξήζεσλ θαη εθπαηδεχεη επίζεο 
Οκάδεο Δθηίκεζεο πλδπαζκέλσλ Όπισλ (CAAT) ζηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ 
φηαλ απαηηείηαη. Σν Κέληξν Γηδαγκάησλ γηα ην ηξαηφ (CALL) ζπληάζζεη έλα 
ζπλερέο ζρέδην ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο. Απηφ είλαη ην βαζηθφ 
ζεζκηθφ θείκελν  κε βάζε ην νπνίν θαζνξίδνληαη, ζρεδηάδνληαη θαη νξγαλψλνληαη νη 
επηρεηξήζεηο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, γίλεηαη ε δηαηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
απαηηείηαη λα ζπγθεληξσζνχλ θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ γηα 
ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Γηνηθεηνχ.  

Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηέζζεξα ζηάδηα: 

1ο ηάδιο: Ανάλςζη Αποζηολήρ και σεδίαζη( Mission Analysis and Planning)  

Με ηελ έιεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ μεθηλά αλάιπζε 
θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ ζπιινγήο. Σν ζρέδην ζπληάζζεηαη σο ζεηξά 
απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη βνεζά ηελ Οκάδα Δθηίκεζεο πλδπαζκέλσλ Όπισλ 
(CAAT) λα επηθεληξψζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο (εξψηεζε/ απνξξένπζεο 
ελέξγεηεο) κε ηε βνήζεηα  Δηδηθψλ (Subject Matter Expert, SME) .Σν ζρέδην απνηειεί 
ηε θαξδηά ηεο πξνζπάζεηαο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη ην θιεηδί ζηελ επηηπρία ηεο 
επηρείξεζεο ζπιινγήο, ελψ δηακνξθψλεη ηα ηειηθά πξντφληα κέζσ ησλ απαηηήζεψλ 
ηνπ. Δλ ζπληνκία ην ζρέδην ζπιινγήο:  

 Παξέρεη άκεζε θαη ζαθή θαηεχζπλζε πξνο ηνλ παξαηεξεηή σο πξνο ην 
ζθνπφ ηεο παξαηήξεζεο . 

 Καζνξίδεη ηηο επζχλεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 
Οκάδαο Δθηίκεζεο πλδπαζκέλσλ Όπισλ (CAAT).  
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 Πεξηέρεη ηα έγγξαθα-βηβιηνγξαθία πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο εξσηήζεηο/ απνξξένπζεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί 
ζην ζρέδην. 

 Καζνξίδεη ηελ κεζνδνινγία ζπιινγήο γηα θάζε εξψηεζε πνπ πξέπεη λα 
νινθιεξψζεη ν παξαηεξεηήο. 

Σν ζρέδην ζπιινγήο είλαη έλα ηεξαξρεκέλν θείκελν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο 
θάησζη θαηεγνξίεο (ρήκα: 8):  

 

(ρήκα 8 :ρέδην πιινγήο Βαζηζκέλν ζε απαηηήζεηο πιεξνθνξηψλ, πεγή: US Army) 

 Εήηεκα (Issue) - Σα δεηήκαηα επεθηείλνληαη ζε πνιιαπιά γεγνλφηα θαη 
ππνδεηήκαηα . Σν ζρέδην πεξηιακβάλεη αξρηθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί πξνεγνπκέλσο θαη επηιέρζεθαλ γηα λα εθηηκεζνχλ κε βάζε ην 
ζθνπφ θαη ην ζελάξην ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ή άζθεζεο. Σν δήηεκα 
είλαη κηα κεγάιε θαηεγνξία πνπ πεξηέρεη πνιιέο παξακέηξνπο πρ 
εθπαίδεπζε, ζπληήξεζε, εζηθφ, δηνηθεηηθή κέξηκλα (logistics) θιπ.   

 Τπνδεηήκαηα (Subissue(s)) – Σα ππνδεηήκαηα παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε 
εζηίαζε ζηε ζπιινγή, θαζψο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηα γεγνλφηα πρ 
εθπαίδεπζε ζε ζπλζήθεο ςχρνπο, ζπληήξεζε ζε ζπλζήθεο ςχρνπο, 
δηνηθεηηθή κέξηκλα (logistics) ζηηο ακπληηθέο επηρεηξήζεηο θιπ. 

 Δξσηήζεηο (Question(s)) – Ζ εξψηεζε είλαη ην ζεκείν πνπ απαηηεί δξάζε 
απφ ηνλ παξαηεξεηή κε ηε κνξθή ηεο εγγξαθήο παξαηήξεζεο . 

Ζ δηάηαμε ησλ κεξψλ ηνπ ζρεδίνπ θηλείηαη απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ. Απφ ην 
ζηξαηεγηθφ- καθξνζθνπηθφ επίπεδν ζην θαηψηεξν, απηφ ηεο εξψηεζεο πνπ 
εμεηδηθεχεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία. Απηνχ ηνπ είδνπο νη πιεξνθνξίεο-
εξσηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα αλαθέξνληαη πρ ζην δήηεκα: δηνηθεηηθή κέξηκλα 
(logistics), ππνδήηεκα:  ακπληηθέο επηρεηξήζεηο, εξψηεζε: αζθαιήο αλεθνδηαζκφο 
κε θαχζηκα θαη  λα ιάβνπλ ηελ εμήο κνξθή: 

1. Οη ρεηξηζηέο ησλ νρεκάησλ ηνπ Υ Μεραλνθίλεηνπ Σάγκαηνο εθηεινχλ ηνλ 
αλεθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ ηνπο κε θαχζηκα κε αζθαιή ηξφπν; εάλ φρη γηαηί ; 
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Α. Γελ εθηεινχλ ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο; 

Β. Οη δηαδηθαζίεο εκπεξηέρνπλ ιάζνο/ε ;  

Γ. Οη νδεγίεο πνπ έιαβαλ είλαη ιάζνο; 

Γ. Ζ εθπαίδεπζε πνπ έιαβαλ δε θαιχπηεη απηή ηε δηαδηθαζία; 

Δ. Τπάξρεη έιιεηςε πιηθνχ ή πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή 
εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλεθνδηαζκνχ; 

η. Άιιν:………………………………………………………… 

Σα παξαπάλσ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα εξψηεζε ηνπ ζρεδίνπ 
αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ 

2ο ηάδιο: Ανάπηςξη και Πποζκόλληζη ( Deployment and Unit Linkup)  

Σν ζηάδην απηφ μεθηλά κε ηελ αλάπηπμε ησλ παξαηεξεηψλ ζην πεδίν 
ζπιινγήο ή ζην ζεκείν αλαρψξεζεο (ιηκάλη, αεξνδξφκην) θαη ηελ πξνζθφιιεζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζηελ Μνλάδα θηινμελίαο. Σν ζηάδην απηφ ηειεηψλεη κε ην πέξαο ηεο 
πξνζθφιιεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Μνλάδαο.  

Οη ρξφλνη αλάπηπμεο ησλ Οκάδσλ Δθηίκεζεο πλδπαζκέλσλ Όπισλ 
(CAAT) βαζίδνληαη ζε ρξνληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ην 1ν 
ζηάδην. Οη επηθεθαιείο ησλ ηκεκάησλ ζπιινγήο θαζνξίδνπλ ζπλαληήζεηο κεηαμχ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ησλ Οκάδσλ Δθηίκεζεο πλδπαζκέλσλ Όπισλ (CAAT) θαη ηνπ 
πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ. Οη ζπλαληήζεηο απηέο  κπνξεί λα είλαη ζε νπνηνδήπνηε 
επίπεδν (επηηειηθφ, ππνκνλάδαο, πξνζσπηθφ). Απηφ γίλεηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
δηαδηθαζίαο έληαμεο ζηε θηινμελνχζα Μνλάδα θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο 
πιεξνθνξηψλ. Οη ζπλεζέζηεξεο αλάγθεο ησλ παξαηεξεηψλ είλαη: 

 Πξφζβαζε ζε ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο, ζηε ζρεδίαζε, ζηηο ελεκεξψζεηο 
θαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Υψξνο εξγαζίαο κε πξφζβαζε ζε θφκβν επηθνηλσληψλ πνπ ππνζηεξίδεη 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.  

 Τπνζηήξημε Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο (ζίηηζε, ζηέγαζε, κεηαθηλήζεηο)  

Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Μνλάδα δηεμάγεη επηρεηξήζεηο νη παξαηεξεηέο 
ελζσκαηψλνληαη ζηε Μνλάδα. Οι παπαηηπηηέρ ΓΔΝ είναι αξιολογηηέρ. Ζ 
απνζηνιή ηνπο είλαη ε ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Μνλάδαο πνπ παξαηεξείηαη θαη ε 
ζπιινγή παξαηεξήζεσλ πξνο σθέιεηα φινπ ηνπ ηξαηνχ ζαλ νξγαληζκνχ.  

3ο ηάδιο : Δπισειπήζειρ ςλλογήρ (Collection Operations) 

Σν ηξίην ζηάδην μεθηλά κεηά ηε πξνζθφιιεζε ησλ CAAT θαη ηειεηψλεη κε ηελ 
αλάπηπμε ηεο CAAT ζε άιιν ζεκείν ή ηε δηαδνρή ηεο απφ άιιε νκάδα. Σελ 
απαξαίηεηε θαζνδήγεζε ζην έξγν ηεο νκάδαο παξέρνπλ ην ζρέδην ζπιινγήο, ν 
ζθνπφο ηεο ζπιινγήο, ε απνζηνιή ηεο Μνλάδαο θαη νη επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο.  
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Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο νη Μνλάδεο ζπλεξγάδνληαη άκεζα κε ηνπο 
Δηδηθνχο (Subject Matter Expert, SME)  .Οη παξαηεξήζεηο πνπ ζπιιέγνληαη 
εκπινπηίδνληαη απφ ηηο Μνλάδεο πξνηνχ απνζηαινχλ ζην Κέληξν Γηδαγκάησλ γηα 
ην ηξαηφ (CALL) γηα αλάιπζε. Ζ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ Κέληξνπ 
Γηδαγκάησλ γηα ην ηξαηφ (CALL) θαη ησλ Οκάδσλ Δθηίκεζεο πλδπαζκέλσλ 
Όπισλ (CAAT) ππνβνεζά ηελ ζπλερή αλαλέσζε ηνπ ζρεδίνπ ζπιινγήο, θαζψο θαη 
ηελ ππνβνιή απαηηήζεσλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο παξαηήξεζεο. ε απηφ ην ζηάδην ε νκάδα αξρίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ ηειηθψλ 
επηηειηθψλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο.  

4ο ηάδιο :Δπιζηποθή και ζςγγπαθή ηηρ ηελικήρ έκθεζηρ (Redeployment and 
Report Development ) 

Σν ζηάδην απηφ μεθηλά φηαλ ε νκάδα θαηαθζάλεη ζην ζέαηξν ησλ 
επηρεηξήζεσλ. H δηαξθήο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπ  Κέληξνπ 
Γηδαγκάησλ γηα ην ηξαηφ (CALL) θαη ηεο Οκάδαο Δθηίκεζεο πλδπαζκέλσλ 
Όπισλ (CAAT) επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία επηηειηθψλ πξντφλησλ ζε πξφρεηξε κνξθή 
πξηλ ηελ επηζηξνθή ηεο νκάδαο. Σν 4ν ζηάδην νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηζηξνθή ηεο 
νκάδαο θαη ηελ θαηάξηηζε ηεο έθζεζεο αξρηθψλ εληππψζεσλ (initial impressions 
report). Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο φια ηα ζηνηρεία, παξαηεξήζεηο, 
πιεξνθνξίεο θαη ζεκεηψζεηο επαλεμεηάδνληαη θαη αλαιχνληαη. Σν πξντφλ 
δεκηνπξγείηαη κε ηε κνξθή „„δηδάγκαηνο‟‟ ή „„δηδαγκάησλ‟‟ εηνηκάδεηαη γηα 
δεκνζηνπνίεζε, ελψ φια ηα έληππα απνζεθεχνληαη ειεθηξνληθά γηα πηζαλή 
κειινληηθή ρξήζε. πλήζσο ε αξρηθή έθζεζε είλαη έηνηκε ζε δχν έσο ηξείο 
εβδνκάδεο απφ ηελ επηζηξνθή ηεο νκάδαο. ηε ζπλέρεηα ην πξνζσπηθφ ηνπ  
Κέληξνπ Γηδαγκάησλ γηα ην ηξαηφ (CALL) αλαιακβάλεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 
παξαγψγνπ κε ηελ ελεκέξσζε ηεο βάζεο, έθδνζε άξζξσλ, αλάξηεζε ζε 
εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο θιπ.  

 

2.Σο Σμήμα Κένηπυν ηπαηιυηικήρ Δκπαίδεςζηρ (Combat Training 
Center Branch). 

 Σν Σκήκα Κέληξσλ ηξαηησηηθήο Δθπαίδεπζεο (Combat Training Center 
Branch) είλαη ην δεχηεξν θνκκάηη ηεο Γηεχζπλζεο Γηδαγκάησλ θαη ε απνζηνιή ηνπ 
είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη δηαλνκή ησλ δηδαγκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 
εθπαίδεπζε ζηα Κέληξα Δπηρεηξεζηαθήο Δθπαίδεπζεο Combat Training Centers 
(CTCs) ηνπ ηξαηνχ. Ζ απνζηνιή ηνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε απηή ηνπ Σκήκαηνο 
επηρεηξήζεσλ θαζψο αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ θαη δηαηππψλεη ιχζεηο 
κε κνξθή „„δηδαγκάησλ‟‟ πξηλ απφ  ηελ είζνδν ησλ Μνλάδσλ ζηηο δψλεο 
επηρεηξήζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα δηάθνξα επίπεδα δηνίθεζεο έρνπλ ηελ επθαηξία 
λα πξνεηνηκαζηνχλ θαιχηεξα δηνξζψλνληαο ιάζε θαη παξαιήςεηο. 

Κξίλεηαη απαξαίηεην  λα ζεκεησζεί φηη θαη εθηφο απφ ην  Κέληξν Γηδαγκάησλ 
γηα ην ηξαηφ (CALL) ε δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο γλψζεο ζηνλ ηξαηφ ησλ ΖΠΑ 
απνηειεί βαζηθή ιεηηνπξγία κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ δηνίθεζεο γλψζεο 
φπσο απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζην Κεθάιαην 1 . Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη 
δεκηνπξγεζεί θαη νη ηζηνζειίδεο  AKO (Army Knowledge on Line, 
http://ako.ahp.us.army.mil/ ) θαη DKO (Defense knowledge on line, 
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http://ako.ahp.us.army.mil/ ), ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε ηα ζηειέρε κέζα απφ ην 
ίληεξλεη κε ινγαξηαζκφ πνπ δεκηνπξγνχλ κε ηνλ αξηζκφ ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπο 
ηαπηφηεηαο. Μέζα ζην πεξηβάιινλ ησλ ηζηνζειίδσλ έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ 
ππεξεζηαθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κπνξνχλ λα βξνπλ ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή ππεξεζηαθά ζπγγξάκκαηα θαη πιεξνθνξίεο γηα Μνλάδεο, 
ηξαηφπεδα θιπ (knowledge depositories), ελψ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα 
αζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο κε ηε κνξθή forum φπνπ κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ 
πιεξνθνξίεο (αδηαβάζκεηνπ επηπέδνπ) ή αλάινγα κε ην βαζκφ θαη ηα θαζήθνληα 
κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζε δηαβαζκηζκέλα chat rooms φπνπ κπνξνχλ λα 
πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη ιχζεηο.       

Ζ δηεξγαζία ηνπ ΚΜ είλαη ζπλερήο θαη δπλακηθή κέζα ζην ηξαηφ ησλ ΖΠΑ. 
Κνκβηθφ ζεκείν ζην ηξφπν δηεμαγσγήο επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ΖΠΑ απεηέιεζε ε 11ε 
επηεκβξίνπ 2001. Μεηά απφ απηά ηα γεγνλφηα ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ 
επηρεηξήζεσλ άιιαμε ξηδηθά ζε ζρέζε κε ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. Οη ΖΠΑ 
βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε κεζφδνπο θαη ηαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο δελ ήηαλ 
πξνεηνηκαζκέλεο. Παξά ην γεγνλφο απηφ , ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ,θαη  
ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο 
θαη ηεο απνθφκηζεο δηδαγκάησλ, αλαγλψξηζαλ ηελ αλάγθε αλαδηνξγάλσζεο θαη 
αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη κάρνληαη κε απνθνξχθσκα ηελ 
αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ ησλ ΖΠΑ, φπσο απηή αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ Αξρεγφ 
ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ ησλ ΖΠΑ ηξαηεγφ Peter Schoomaker ην 
Γεθέκβξην ηνπ 2006 ζηε Γεξνπζία (πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζην 
http://en.wikipedia.org/wiki/Transformation_of_the_United_States_Army ) 
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4.2 ΝΑΣΟ: Ζ διαδικαζία εκπόνηζηρ διδαγμάηυν 

Σν ΝΑΣΟ φπσο θαη νη ΖΠΑ έρεη αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε γηα ηε δηαρείξηζε 
ηεο γλψζεο ηδηαίηεξα, θαζψο πθίζηαηαη ε απαίηεζε γηα ζπληνληζκφ επηρεηξήζεσλ 
κεηαμχ ζηξαηησηηθψλ Μνλάδσλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Απηφ έγηλε ηδηαίηεξα αηζζεηφ 
κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 νπφηε ην ΝΑΣΟ θιήζεθε λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην 
ξφιν ηνπ ζηε κεηά-ςπρξνπνιεκηθή επνρή. Παξά ηελ έληνλε πξνζπάζεηα 
νκνγελνπνίεζεο ε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ ζε ζπκκαρηθφ επίπεδν ζπρλά 
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, ηα νπνία μεθηλνχλ απφ ηελ ρξήζε ηεο αγγιηθήο 
γιψζζαο θαη θνξπθψλνληαη ζηε δηαθνξεηηθή ιχζε ηνπ ίδηνπ ηαθηηθνχ ζέκαηνο.Σα 
θχξηα θείκελα πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πθηζηάκελε πνιηηηθή ηεο ζπκκαρίαο ζε ζέκαηα 
εθπφλεζεο δηδαγκάησλ είλαη ηα : 

 BI-SC Directive Number 80-6 (ΝΑΣΟ UNCLASSIFIED) , 23 july 2007 

 Joint Analysis Handbook 2nd Edition September 2006. 

Σν πξψην έγγξαθν ζπληάρζεθε απφ ηελ Αλψηαηε πκκαρηθή Γηνίθεζε 
Δπξψπεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλψηαηε πκκαρηθή Γηνίθεζε Μεηαζρεκαηηζκνχ, 
ελψ ην δεχηεξν απφ ην πκκαρηθφ Κέληξν Αλάιπζεο Γηδαγκάησλ (Joint Analysis 
Lessons Learned Center, JALLC) ζηε Ληζαβφλα  θαη βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ θέληξνπ ζην ίληεξλεη ( http://www.jallc.nato.int/ ). Ζ ζρέζε ησλ δχν 
θεηκέλσλ είλαη άκεζε θαζψο ην πξψην απνηειεί θαηαγξαθή ηεο πνιηηηθήο ηνπ ΝΑΣΟ 
ελψ ην δεχηεξν έλα ρξεζηηθφ νδεγφ εθαξκνγήο γηα ηα φξγαλα ηα νπνία θαινχληαη 
λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηή ηελ πνιηηηθή. 

χκθσλα κε ηελ  BI-SC Directive Number 80-6, ν ζθνπφο ηεο ζχληαμήο ηεο 
είλαη ε ζεκειίσζε κηαο ηππνπνηεκέλεο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζέγγηζεο ζηελ 
δηαδηθαζία εθπφλεζεο „„δηδαγκάησλ‟‟ θαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ επζπλψλ θαη 
ησλ εθηειεζηέσλ εξγαζηψλ ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν. εκεηψλεη δε ζηε ζπλέρεηα φηη η 
διαδικαζία εκπόνηζηρ ‘‘διδαγμάηυν’’ έσει ζσεδιαζηεί για ηην ςποζηήπιξη ηηρ 
ηγεζίαρ και ηηρ πςπαμίδαρ διοίκηζηρ ζε επισειπηζιακό επίπεδο  και όσι για 
ηην ςποκαηάζηαζη αςηήρ όζο αθοπά ηιρ ςποσπεώζειρ αναθοπάρ. Ζ εηζαγσγή 
δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο γλψζεο απνηειεί έλα εξγαιείν ππνζηήξημεο ησλ Γηνηθεηψλ 
γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ , αιιά θαη ηε θαηαγξαθή, βειηίσζε θαη δηάδνζε ησλ 
θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ. 

Οη θπξηφηεξεο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο δηδαγκάησλ είλαη: 

1. πλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. 

2. πληνληζκφο ψζηε λα απνθεχγνληαη νη δηνηθεηηθέο ηξηβέο θαη λα 
επηηπγράλεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ απνηειεζκαηηθά θαη εληφο 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

3. Δπηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο.   

Οη παξάγνληεο επηηπρίαο κηαο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο „„δηδάγκαηνο‟‟, 
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 80-6, είλαη ε αλίρλεπζε ηνπ ζεκειηψδνπο πξνβιήκαηνο, ε 
αλαγλψξηζε ησλ απαξαίηεησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη ε αλάζεζε απηψλ γηα 
πινπνίεζε ζηα ππεχζπλα φξγαλα.  Ζ εηζαγσγή  ηνπ „„δηδάγκαηνο‟‟ πξέπεη λα γίλεηαη 
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κε πξνζήισζε θαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην (Action Plan)   κέρξη λα 
εκπεδσζεί. εκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ε δέζκεπζε ησλ Γηνηθεηψλ θάζε 
επηπέδνπ σο ππεπζχλσλ γηα ηελ δηαδηθαζία „„δηδαγκάησλ‟‟ (δέζμεςζη ζε όλα ηα 
επίπεδα από ηο ςτηλόηεπο έυρ ηο σαμηλόηεπο) θαη ε ηειηθή θαηαγξαθή ησλ 
δηδαγκάησλ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ (Lessons Learned Database, LLDb ) γηα 
κειινληηθή ρξήζε. Σε θεληξηθή  βάζε δεδνκέλσλ LLDb ιεηηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη 
ην πκκαρηθφ Κέληξν Αλάιπζεο Γηδαγκάησλ (JALLC) ην νπνίν παξέρεη πξφζβαζε 
ζε απηή ζε φιεο ηηο ρψξεο κέιε κέζα απφ θάζε ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν ζην 
δηαβαζκηζκέλν δίθηπν ηεο ζπκκαρίαο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο http://jallc-
lldb.jallc.nato.int ,ελψ ην κε δηαβαζκηζκέλν πεξηερφκελν είλαη πξνζβάζηκν κε ρξήζε 
ηνπ ηδίνπ ζπλδέζκνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

(ρήκα 9:  Ζ δηαδηθαζία εθπφλεζεο δηδαγκάησλ ζην ΝΑΣΟ, πεγή: ΝΑΣΟ) 

Ζ δηαδηθαζία εθπφλεζεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ νδεγία 80-6 απνηειείηαη 
απφ έμη επηκέξνπο ζηάδηα: 

1ο ηάδιο : Έναπξη Γιαδικαζίαρ (OBS) (σήμα 9) 

Μηα παξαηήξεζε (raw observation) ελεξγνπνηεί ηε δηαδηθαζία. Ζ 
παξαηήξεζε απηή ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε γηα ηε δηαπίζησζε ησλ αηηίσλ ή 
ηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηή. Δθφζνλ ππάξρνπλ 
αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηα αίηηα θαη δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε (ε 

http://jallc-lldb.jallc.nato.int/
http://jallc-lldb.jallc.nato.int/


~ 33 ~ 

 

δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ζα αλαθεξζεί δηεμνδηθφηεξα παξαθάησ)  θαηαηάζζεηαη ε 
παξαηήξεζε θαη ε ιχζε πνπ δφζεθε ζηα αναγνυπιζμένα ‘‘διδάγμαηα’’ (Lesson 
Identified ,LI) (ρήκα 9). 

2ο ηάδιο: Ανάλςζη (Analysis Phase) (σήμα 9) 

Σν ζηάδην απηφ αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αξρηθή παξαηήξεζε δε 
δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ δηαηχπσζε ιχζεσλ. 
Τπνδηαηξείηαη ζε πέληε θάζεηο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ δηαηχπσζε ελφο 
Αναγνυπιζμένος Γιδάγμαηορ ( Lesson Identified, LI). Σα πξντφληα ηεο θάζε 
θάζεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επφκελε θάζε θαη ιεηηνπξγνχλ σο ζεκέιηνη ιίζνη ηεο 
επφκελεο. Παξά ηελ αιιεινπρία απηή πνιιέο θνξέο κηα θάζε κπνξεί λα μεθηλήζεη 
πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνεγνχκελεο ή κπνξεί θαη λα επαλαιεθζεί εθφζνλ 
απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Οη θάζεηο απηέο είλαη (ρήκα 9): 

1. Αλάπηπμε ησλ Απαιηήζευν ηηρ Ανάλςζηρ (Analysis Requirements, 
AR), ε ζχλδεζε ηεο κε ηνπο Ανηικειμενικούρ κοπούρ ηηρ Ανάλςζηρ (Analysis 
Objectives, ΑΟ) θαη ε ζπιινγή ησλ αξρηθψλ ζηνηρείσλ. Οη αλάγθεο πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ εχξεζε ηνπ πειάηε (customer) θαη ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ 
(stakeholders) πνπ επεξεάδνληαη. Σφζν ζην  ΝΑΣΟ φζν θαη θάζε ζηξαηησηηθφ 
νξγαληζκφ ππάξρεη κηα ηεξαξρία δηνηθήζεσο, ε νπνία πξέπεη ζην ηέινο ηεο 
δηαδηθαζίαο λα ιάβεη απφθαζε επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, ιφγσ αξκνδηφηεηάο 
ηεο, αςηόρ είναι και ο κύπιορ πελάηηρ- αποδέκηηρ αποηελεζμάηυν για αςηή ηη 
διαδικαζία! Οπνηαδήπνηε άιιε δηνίθεζε ή ηκήκα επεξεάδεηαη απφ ηελ απφθαζε 
απηή θαηά έκκεζν ηξφπν απνηειεί νκάδα ζπκθεξφλησλ (stakeholders) .Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη αλάπηπμε αγαζηήο ζπλεξγαζίαο θαη κε 
ηνπο δχν απηνχο παξάγνληεο, κε ζθνπφ λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη αλάγθεο ηνπο, νη 
κέζνδνη εξγαζίαο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θιπ. Δπίζεο ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο ζε απηή ηε θάζε είλαη ν ξεαιηζηηθφο θαζνξηζκφο ησλ παξαδνηέσλ 
πξντφλησλ εληφο ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ θαλνληζκψλ (απφξξεην, 
πνιηηηθέο δεζκεχζεηο ρσξψλ  θα).    

2. Ανάλςζη (Analysis) αθνξά ηε ιεπηνκεξή ζρεδίαζε , ηελ ζπιινγή 
ζηνηρείσλ, νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο 
ζρεδηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα αλαπηπρζεί ε αλάιπζε. Πνιιέο θνξέο 
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπκβνιή Δηδηθψλ (Subject Matter Expert, SME), ψζηε λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζρέδην αλάιπζεο φινη εθείλνη νη παξάγνληεο νη νπνίνη 
επεξεάδνπλ ην ή ηα δεηήκαηα ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ. Δπίζεο θαζνξίδνληαη ινηπέο 
ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε (θπξίσο ρξνληθέο) γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο, ελψ δηεμάγεηαη θαη ην κέξνο ηεο αλάιπζεο πνπ κπνξεί 
λα δηεμαρζεί πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο νκάδαο επί ηνπ πεδίνπ. ην ηέινο ηεο θάζεο 
ζπληάζζεηαη έλαο θαηάινγνο κε εξσηήζεηο γηα ηηο νπνίεο αλαδεηνχληαη απαληήζεηο. 
Με ηε βνήζεηα απηψλ ζηνηρεηνζεηείηαη ην ζρέδην αλάιπζεο θαζψο θαη ην ζρέδην 
ζπιινγήο πνπ ζα ην ππνζηεξίμεη. Οη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα θηλνχληαη απφ ην 
γεληθφηεξν πξνο ην εηδηθφηεξν θαη ζπλδένπλ Απαιηήζειρ  Ανάλςζηρ (Analysis 
Requirements, AR), κε Ανηικειμενικούρ κοπούρ Ανάλςζηρ (Analysis 
Objectives, ΑΟ) φπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα: 
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AR 2:  Πψο κπνξεί ην ΝΑΣΟ λα βειηηψζεη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ρψξεο 
κέιε ηεο ςνεπγαζίαρ για ηην Διπήνη (Partnership for Peace, PfP) θαζψο θαη κε 
ζπλεξγαδφκελεο ρψξεο, ψζηε λα επηηχρεη κεγαιχηεξε ππνζηήξημε ζε επηρεηξήζεηο; 

ΑΟ2,1: Πνηα είλαη ηα πξνζθεξφκελα κέζα γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 
κε κέιε ηεο PfP θαη ζπλεξγαδφκελεο ρψξεο; 

Sub AO 2,1,1: Πνηα εκπφδηα ππάξρνπλ γηα ηελ αλάπηπμε αζθαιψλ 
επηθνηλσληψλ θαη πσο κπνξνχλ απηέο λα επηηεπρζνχλ; (Πεγή: Joint Analysis 
Handbook 3rd edition, October 2007 ) 

3. Ώπιμη Παπαηήπηζη (Mature observation) ζηε θάζε απηή πνπ 
αθνινπζεί κεηά ηελ αλάιπζε ηεο αλαγλσξίδνληαη ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ 
αξρηθή παξαηήξεζε θαζψο θαη ηα θελά πνπ βξέζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε θάζε. 
Γηα ηελ παξαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ ζε απηή ηε θάζε γίλεηαη επεμεξγαζία 
ησλ δεδνκέλσλ-παξαηεξήζεσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηε θάζε ηεο αλάιπζεο. ε απηή 
ηε θάζε δε ζα πξέπεη απιά λα αλαδεηεζνχλ νη ιχζεηο, αιιά λα γίλεη κηα 
αλαθεθαιαίσζε θαη νκνγελνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ ψζηε λα εμαρζνχλ 
ζπκπεξάζκαηα. Γε ζα πξέπεη απιά λα ζπγθεληξσζνχκε ζην ηη έγηλε ιάζνο, αιιά λα 
απαληεζεί ην γηαηί νδεγεζήθακε ζην ιάζνο. Ο θχθινο ηεο αλάιπζεο πεξηέρεη ηα 
βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. 

  

   (ρήκα 10: Ο θχθινο ηεο αλάιπζεο, Πεγή: Analysis Handbook 3
rd

 edition, October 2007,pg 20) 
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Σν ππώηο βήμα είλαη ε νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ζπγθεληξσζεί. Θα πξέπεη λα βξεζνχλ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη κε βάζε απηά λα 
ηαμηλνκεζνχλ. Ζ ηαμηλφκεζε κπνξεί λα γίλεη κε γίλεη κε δηάθνξεο κεζφδνπο αλάινγα 
κε ην είδνο ησλ ζηνηρείσλ πρ. κε παξαγξαθνπνίεζε κε ζπγθεθξηκέλνπο ηίηινπο γηα 
ζπλεληεχμεηο κε πξνζσπηθφ, δηαγξάκκαηα ξνήο γηα δηαδηθαζίεο, ινγηζηηθά θχιια γηα 
αξηζκεηηθά δεδνκέλα θιπ κε απηφ ηξφπν είλαη δπλαηή ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαζψο 
θαη ε αλεχξεζε ζηνηρείσλ ,εθφζνλ αλαδεηεζνχλ γηα θάπνην ιφγν ζην κέιινλ. Δθηφο 
απφ ηελ ηαμηλφκεζε ρξήζηκν είλαη λα θαηαγξάθνληαη γηα θάζε παξαηήξεζε 
επηπιένλ ζηνηρεία φπσο ρξφλνο θαη ηφπνο θαηαγξαθήο αιιά θαη ν παξαηεξεηήο, 
θαζψο αλσκαιίεο ή ηάζεηο κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ κεηά ζε παξαηεξήζεηο. ε κηα 
ηέηνηα πεξίπησζε είλαη δπλαηή ε εμπγίαλζε ηνπ δείγκαηνο κε αθαίξεζε ησλ 
παξαηεξήζεσλ πνπ έγηλαλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν ,ρξφλν ή απφ ζπγθεθξηκέλν 
παξαηεξεηή.  

Σν δεύηεπο βήμα είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξγαλψζεθαλ ζην 
πξνεγνχκελν ζηάδην. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζηαηηζηηθή αλάιπζε, 
δεκηνπξγία κνληέισλ, ή αθφκα θαη αλαπαξάζηαζε γεγνλφησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 
ζα αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ηάζεηο (trends) ή θαη ζρέδηα (patterns) γεγνλφησλ, 
ζπκπεξηθνξψλ ζε ζπλδπαζκφ κε Ανηικειμενικούρ κοπούρ Ανάλςζηρ (Analysis 
Objectives, ΑΟ) ή εξσηήζεηο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ 
αλσκαιίεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεη ιεπηνκεξήο έιεγρνο ησλ 
ζηνηρείσλ γηα λα δηαπηζησζεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα ιάζνο πνπ πξνέξρεηαη απφ 
ιάζνο εηζαγσγή ζηνηρείσλ θαη λα δεηεζεί ε  γλψκε ελφο εηδηθνχ πάλσ ζην ζέκα σο 
πξνο ην αίηην πνπ πηζαλψο ην πξνμέλεζε. 

Σν ηπίηο βήμα είλαη ε εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζην 
πξνεγνχκελν ζηάδην θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σν δεηνχκελν είλαη λα 
εμαθξηβσζεί ηη αθξηβψο ππνλννχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, 
εηδνκέλα ηφζν ππφ ην πξίζκα ησλ γεγνλφησλ πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ, φζν θαη ζηα 
πιαίζηα ηεο ζπκκαρίαο θαη δηαηππσκέλα ζε κηα πεξηεθηηθή κνξθή (πεξίιεςε). Γηα 
λα θηάζνπκε ζε απηφ ην απνηέιεζκα θαιφ είλαη ε εξκελεία λα  μεθηλήζεη κε ηε 
ζχγθξηζε ησλ αξρηθψλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο κε ηα επξήκαηα. 
Έηζη είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζησζεί, εάλ νη ππνζέζεηο επηβεβαηψλνληαη απφ ηα 
επξήκαηα ή εάλ θαηαξξίπηνληαη. ε θάζε πεξίπησζε απνηειέζκαηα πνπ δελ 
ππνζηεξίδνληαη κε ζηνηρεία ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη. Σέινο ηα ζπκπεξάζκαηα 
δελ ζα πξέπεη λα δηαηππψλνληαη κε ηε κνξθή θαζνδήγεζεο, αιιά ζαλ ελεκέξσζε 
ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ρεηξηζκφ ηνπ 
ζέκαηνο πνπ δηεξεπλήζεθε θαη, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, λα θαηαγξάθνληαη ηα ππέξ 
θαη ηα θαηά ηεο θάζε πηζαλήο ιχζεο. 

Σν ηέηαπηο βήμα είλαη ε ζχλνςε ηεο δηαδηθαζίαο, φπνπ γίλεηαη κηα 
γεληθφηεξε εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία έρνπλ εμαρζεί απφ ηα 
ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο είλαη ν ζπλδπαζκφο ζηνηρείσλ θαη 
ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ Ανηικειμενικών 
κοπών Ανάλςζηρ (Analysis Objectives, ΑΟ) ,ψζηε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα 
γηα ηηο Απαιηήζειρ  Ανάλςζηρ (Analysis Requirements, AR) , νη νπνίεο 
εθθίλεζαλ ηελ δηαδηθαζία θαη είλαη θαη νη ηεξαξρηθά αλψηεξεο (θαη 
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γεληθφηεξεο)απαηηήζεηο (δει ζηα ζπκπεξάζκαηα αθνινπζείηαη ε αληίζεηε ζπλζεηηθή 
πνξεία απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ γηα λα δνζεί απάληεζε )   

3ο ηάδιο: Δπικύπυζη και Ανάθεζη Απμοδιοηήηυν (Endorsing and 
Tasking) (σήμα 9) 

Ζ επηθχξσζε γίλεηαη απφ ηελ θαζ‟ χιε αξκφδηα γηα ην δήηεκα Γηνίθεζε. Ζ 
ίδηα Γηνίθεζε εγθξίλεη ηα απαξαίηεηα δηνξζσηηθά κέηξα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 
αλαηίζεληαη γηα πινπνίεζε ζην θαηάιιειν ζπκκαρηθφ φξγαλν (Action Body, ΑΒ) . Σν 
φξγαλν απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πνπ λα 
ζπκπεξηιακβάλεη ρξνλνδηάγξακκα θαη δηαθξηηά ζηάδηα γηα ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 
πνπ απαηηνχληαη, ζε ζπλεξγαζία κε ην φξγαλν πνπ δηαηχπσζε ην δίδαγκα (εθφζνλ 
απαηηείηαη). Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ νξηζηεί νη απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο, θαζψο θαη νη ππεχζπλνη θνξείο πινπνίεζεο απηψλ ε αξρηθή παξαηήξεζε 
(observation) κεηαηξέπεηαη ζε αναγνυπιζμένο δίδαγμα (Lesson Identified, LI) 

4ο ηάδιο: Δθαπμογή και παπακολούθηζη (LI Implementation and 
Monitoring) (σήμα 9) 

Οη Γηνηθεηέο ζα πξέπεη λα νξίζνπλ αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ζην πξνζσπηθφ 
θάζε πθηζηάκελνπ επίπεδνπ γηα ηε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ εθαξκνγήο ηνπ 
αναγνυπιζμένος διδάγμαηορ(Lesson Identified, LI) ζχκθσλα κε ηνλ ηνκέα πνπ 
ην πξνζσπηθφ απηφ επνπηεχεη. 

5ο ηάδιο: Δπικύπυζη(LI Validation) (σήμα 9) 

Ζ επηθχξσζε ηνπ δηδάγκαηνο κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε (εμαξηάηαη απφ ην 
είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδεη) γηα ην  θαζνξηζκφ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ αναγνυπιζμένος διδάγμαηορ(Lesson Identified, LI) σο ιχζε ζην 
πξφβιεκα πνπ αξρηθά παξαηεξήζεθε. ε απηφ ην ζηάδην ιακβάλεη ρψξα επηπιένλ 
αλάιπζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ιεηηνχξγεζαλ νη δηνξζσηηθέο 
θηλήζεηο πνπ επηβιήζεθαλ αξρηθά, αιιά θαη απνηίκεζε ηεο βειηίσζεο ηνπ 
νξγαληζκνχ (capability improvement). Απηφ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κε ηε κέηξεζε 
δεηθηψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ήδε ππήξραλ (πρ ελδείθηεο επηζεψξεζεο, απνηειέζκαηα 
αμηνινγήζεσλ θιπ) αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν παξαηεξήζεθε αξρηθά ην 
πξφβιεκα.   

6ο ηάδιο: Γίδαγμα (Lesson Learned) (σήμα 9) 

Απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο δηδαγκάησλ θαη 
ιακβάλεη ρψξα φηαλ πιένλ ηα αναγνυπιζμένα διδάγμαηα (Lesson Identified, LI) 
έρνπλ επηζήκσο κεηαηξαπεί ζε δηδάγκαηα θαη θαηαγξαθεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ 
(LLDb).    

Με απηνχο ηνπο ηξφπνπο γίλεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν ε ζεκειίσζε θαη ε 
ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο γλψζεο ζηνλ ηξαηφ ησλ ΖΠΑ θαη ζην 
ΝΑΣΟ. ην επφκελν θεθάιαην ζα αλαπηπρζνχλ πξαθηηθά νη ηερληθέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ρακειά θιηκάθηα (Μνλάδαο, Τπνκνλάδαο, Οκάδαο ή 
ηνηρείνπ) γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο κε ηε κνξθή δηδαγκάησλ. Πξνθαλψο νη 
ηερληθέο απηέο απαηηείηαη λα είλαη άκεζεο θαη ζπλεπψο ιηγφηεξν ηερλνινγηθέο θαη 
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απνζθνπνχλ ζηελ άληιεζε ηεο γλψζεο, δηδαγκάησλ θαη εκπεηξηψλ απφ ηα άηνκα 
πνπ απαξηίδνπλ ηα θιηκάθηα απηά δηνίθεζεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο 
ιεηηνπξγίαο απηψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, αιιά θαη ηελ αλαθάιπςε θαιψλ 
(θαζεκεξηλψλ) πξαθηηθψλ θαη ηε γελίθεπζε ηεο ρξήζεο ηνπο κέζα απφ ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ.  

5. Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΩΝ ‘‘ΓΗΓΑΓΜΑΣΩΝ’’ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ 
ΚΑΣΩΣΔΡΑ ΚΛΗΜΑΚΗΑ 

 ηε βηβιηνγξαθία πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο νξγαλσζηαθήο γλψζεο 

θαη ηνπ νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη, θαζνξίδεηαη φηη ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο 

ζα πξέπεη λα εκπιέθεη θαη λα αθνξά φινπο φζνπο ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξγαληζκφ, 

είηε άκεζα (εζσηεξηθνί πειάηεο), είηε έκκεζα (εμσηεξηθνί πειάηεο, ζπλεξγάηεο θιπ). 

Αθφκα ,γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, επηβάιιεηαη απηή λα δηαρέεηαη ζε φια 

ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα επεξεάδεη- βειηηψλεη  ηε ιεηηνπξγία απηνχ ζε φια 

ηα επίπεδα. Οη ηερληθέο κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη απηφ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην 

δηνηθεηηθφ επίπεδν ζην νπνίν απεπζχλνληαη. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε νξηζκέλεο 

ηερληθέο κε ηηο νπνίεο δεκηνπξγείηαη θαη κνηξάδεηαη γλψζε ζε ρακειά ηεξαξρηθά 

θιηκάθηα. Απηέο είλαη: 

α. ςνεδπιάζειρ ενημέπυζηρ –απενημέπυζηρ (briefing- debriefing), 

έκδοζηρ διαηαγών κλπ. 

Ζ ζπλεδξίαζε ζαλ ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηξαηφ απφ ηηο απαξρέο ηεο 

ηζηνξίαο θαη πξνηηκάηαη αθφκα θαη ζήκεξα ζαλ ηερληθή. ηα δηάθνξα εγρεηξίδηα θαη 

εγθπθιίνπο πξνβιέπνληαη ζπλεδξηάζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηφζν ζηελ 

εηξήλε φζν θαη ζην πφιεκν, ελψ ν θάζε πξντζηάκελνο κπνξεί λα ζπγθαιέζεη θαη 

έθηαθηεο ζπγθεληξψζεηο εθφζνλ ε πεξίζηαζε ην απαηηεί. 

Ζ ζχλζεζε ησλ αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε απηέο ηηο ζπλεδξηάζεηο 

πνηθίιεη απφ απζηεξά θαζνξηζκέλε  πρ γηα ηελ έθδνζε πξνεηδνπνηεηηθήο θαη 

πξνθαηαξθηηθήο δηαηαγήο επηρεηξήζεσλ, κέρξη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ, φπσο ε εβδνκαδηαία ζπγθέληξσζε θάζε Παξαζθεπή κεζεκέξη. 

ε απηέο ηηο ζπλεδξηάζεηο είζηζηαη ν Γηνηθεηήο ηνπ θιηκαθίνπ πνπ ηε ζπγθαιεί 

λα ιακβάλεη πξψηνο ην ιφγν αλαιχνληαο ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ζχζθεςε. 

ηε ζπλέρεηα νη θαζ‟ χιε αξκφδηνη ιακβάλνπλ ην ιφγν, είηε γηα λα πξνζζέζνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο, είηε γηα εθθξάζνπλ πξνβιεκαηηζκνχο, είηε γηα επίιπζε απνξξνηψλ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ππνβνεζνχλ ,κε βάζε ηελ εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία 

ηνπο, ηνλ εθάζηνηε Γηνηθεηή λα ιάβεη απφθαζε ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ, ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

εθηέιεζε απηήο  (εηξεληθή θαη πνιεκηθή). Ζ δηαδηθαζία απηή δελ κπνξεί λα δηαξθεί 

επ‟ αφξηζηνλ. Δθφζνλ ππάξρνπλ ρξνληθνί πεξηνξηζκνί (πνπ ζπλήζσο ππάξρνπλ) 

νξίδεηαη ξεηά ζηα ζεζκηθά θείκελα φηη ν πξντζηάκελνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ην 

1/3 ηνπ δηαηηζέκελνπ ρξφλνπ γηα πξνεηνηκαζία, ιήςε απφθαζεο, θαηαλνκή έξγνπ 

θαη λα δηαζέηεη ηα 2/3 ηνπ δηαηηζέκελνπ ρξφλνπ ζηα πθηζηάκελα θιηκάθηα γηα 
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εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ν 

αξκφδηνο αλαθέξεη ζηνλ πξντζηάκελν ηελ νινθιήξσζε, θαζψο θαη ηπρφλ 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ θαη είηε επίιπζαλ ή δελ επίιπζαλ θαη απαηηείηαη 

βνήζεηα απφ κεγαιχηεξν θιηκάθην γηα λα επηιπζνχλ. 

Αλακθίβνια ε ζπλεδξίαζε είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα εξγαιεία κεηαθνξάο 

γλψζεο, θαζψο απηνί νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή 

ηνπο θαη λα ηε ζηνηρεηνζεηήζνπλ κε θαζαξά ηερληθέο γλψζεηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ 

αιιά θαη κε ηελ εκπεηξία ηνπο. Απφ ηελ άιιε κέζα ζηε „„δεκνθξαηηθφηεηα‟‟ ηεο 

ζπλεδξίαζεο  ζπλππάξρνπλ θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο σο κεζφδνπ. Γηα ηελ επηηπρία 

ηεο απαηηείηαη πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία θαη επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη 

αληαιιαγήο θαη φρη θεθαιπκκέλεο ή κε δηαθσλίαο ή θιίκαηνο αξέλαο (απηφο ν 

νπνίνο „„ράλεη‟‟ θαηαζπαξάζζεηαη απφ ηα „„ζεξία‟‟). Απηή είλαη θαη ε πξσηαξρηθή 

επζχλε απηνχ πνπ ηε ζπγθαιεί θαη επηιέγεη απηνχο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ. 

 

β. Αναπαπαγυγή ιζηοπιών (story telling) 

Ζ αλαπαξαγσγή ηζηνξηψλ θαη εκπεηξηψλ είλαη κηα αθφκα ηερληθή πνπ  

ρξεζηκνπνηείηαη απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ ζην ηξαηφ γηα ηε κεηαιακπάδεπζε ηεο 

γλψζεο ησλ πην έκπεηξσλ ζηνπο κηθξφηεξνπο. Απηφ εθαξκφδεηαη (αζπλαίζζεηα 

θπξίσο) ζε ζηηγκέο ραιάξσζεο (ηε λχρηα γχξσ απφ ηε θσηηά ηνπ Λφρνπ, ή ζηε 

Λέζρε Αμησκαηηθψλ ) ηδηαίηεξα θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηε χπαηζξν. Σφζν ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ Λφρνπ γχξσ απφ ηε θσηηά, φζν θαη ησλ Αμησκαηηθψλ ζηε Λέζρε 

(εηπκνινγία: δεκφζηνο ρψξνο ζπλάληεζεο, εληεπθηήξην) Αμησκαηηθψλ απνηεινχλ 

πξσηνβνπιίεο ζηηγκηαίαο κεηαθνξάο γλψζεο. ε απηφ ην πεξηβάιινλ ραιαξψλνπλ 

νη απζηεξέο δηνηθεηηθέο δνκέο θαη αλάκεζα ζηε δηήγεζε αλεθδφησλ θαη ηελ 

αληαιιαγή πεηξαγκάησλ, απηνί κε ην κεγαιχηεξν ρξφλν ζην ηξαηφ (θπξίσο 

Τπαμησκαηηθνί) αλαθέξνπλ δηάθνξα ζπκβάληα πνπ ηνπο έρνπλ ηχρεη ή θαηαζηάζεηο 

πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ηζηνξίεο απηέο ζα πεξηέρνπλ 

κεγάιεο δφζεηο αλαθξίβεηαο, ην δεηνχκελν είλαη έλαο έκπεηξνο θαη εθπαηδεπκέλνο 

αθξναηήο λα μεδηαιχλεη θαη λα ζπκππθλψζεη ηελ εκπεηξία κέζα απφ ηε δηήγεζε. Ο 

ξφινο απηφο αλαηίζεηαη (άηππα) ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

αλαιακβάλεηαη ελεξγά, απφ ην Γηνηθεηή ηνπ Λφρνπ ή ην Γηνηθεηή ηεο Μνλάδαο 

(αλάινγα κε ην επίπεδν δηνηθήζεσο θαη ην ρψξν), ν νπνίνο είλαη θαη ν θαζ‟ χιε 

αξκφδηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. ην ίδην ρψξν απηφ ,εθφζνλ νη 

ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, ζεξβίξεηαη ην θαγεηφ θαη γίλεηαη ε ελεκέξσζε γηα ζέκαηα 

ηξερνχζεο θχζεσο ή φηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην.   

Ζ κέζνδνο απηή είλαη ηδηαίηεξα πξνζθηιήο ηφζν ζηα κφληκα ζηειέρε φζν θαη 

ζηνπο έθεδξνπο νπιίηεο, αιιά θαη έλα εξγαιείν εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ θαη 

ζθηαγξάθεζεο ραξαθηήξσλ. Ζ αλαπαξαγσγή ηζηνξηψλ πξνζθέξεηαη θαη γηα ηε 

ζθπξειάηεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλαζθνπκέλσλ, αιιά θαη 
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ησλ ππνινίπσλ ζπλδαηηπκφλσλ. Δπίζεο έρεη αγρνιπηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο βνεζά 

ζηελ εθηφλσζε ηνπ  ζηξεο πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη 

ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε κε αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επφκελε 

ελδηάκεζα απφ ηηο ηζηνξίεο. 

 

γ. Δκθέζειρ Αναθοπάρ Δνηςπώζευν (After Action Review, AAR)  

(διακπίνονηαι ζε επίζημερ και ανεπίζημερ) 

Μηα πνην επηζηεκνληθή πξαθηηθή είλαη ε ζχληαμε Δθζέζεσλ Αλαθνξάο 

Δληππψζεσλ (After Action Review, AAR),απηέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 

επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο. Οη εθζέζεηο απηέο είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο κειέηεο 

ησλ αηφκσλ ή νκάδσλ πνπ έδξαζαλ ή βξέζεθαλ ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ή ελέξγεηα. Ο ζθνπφο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα δνζεί 

απάληεζε ζε ηέζζεξα βαζηθά εξσηήκαηα: 

1. Ση αλακελφηαλ λα γίλεη; 

2. Ση έγηλε ζηε πξαγκαηηθφηεηα; 

3. Ση πήγε θαιά θαη γηαηί; 

4. Ση κπνξεί λα βειηησζεί θαη πψο; 

 Ζ  Δθζέζεσλ Αλαθνξάο Δληππψζεσλ (After Action Review, AAR) παξέρεη 

πιεξνθφξεζε πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο, θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα πηζαλή βειηίσζε πξνεξρφκελεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην ππφ εμέηαζε γεγνλφο. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή ηεο δηαθνξά απφ 

ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο πνπ κπνξεί λα ζπληάμεη έλαο εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο. 

Δηδηθφηεξα νη αλεπίζεκεο Δθζέζεσλ Αλαθνξάο Δληππψζεσλ νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη επί ηφπνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέζνδνη coaching γηα 

ην ηκήκα, αιιά θαη γηα κεκνλσκέλα άηνκα εληφο απηνχ. Γηα παξάδεηγκα ε νκάδα 

κπνξεί λα απηφ-αμηνινγήζεη ζπγθξίλνληαο ηελ απφδνζή ηεο ζε ζρέζε  κε έλα ζηφρν 

ή πξφηππν πνπ ηεο ηέζεθε πρ λα κεηαθέξεη 50 ηφλνπο ηξφθηκα ζε πξφζθπγεο ζε 

κία εκέξα, λα βξεη θαη λα εμεγήζεη ηη ιάζε έθαλε ,αιιά θαη ηη έθαλε ζσζηά θαη γηαηί; 

Βειηηψλνληαο έηζη ηελ απφδνζή ηεο, ψζηε λα είλαη έηνηκε, just in time, λα απνδψζεη 

ζσζηά ζηελ επφκελε παξφκνηα απνζηνιή (πνπ κπνξεί λα είλαη θαη ε απξηαλή! ). ε 

κηα ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγή αλαθέξνληαη νη Lloyd Baird, John C Henderson θαη 

Stephanie Watts (1997) ζην άξζξν ηνπο „„Learning from Action: An Analysis of the 

Center for Army Lessons Learned (CALL)‟‟ . 

Γηα ηηο πην επίζεκεο Δθζέζεηο Αλαθνξάο Δληππψζεσλ (After Action Review, 

AAR) απαηηείηαη λα αθνινπζεζεί κηα δηαδηθαζία ηεζζάξσλ ζηαδίσλ απηά είλαη: 

1. ρεδηαζκφο ηεο Έθζεζεο Αλαθνξάο Δληππψζεσλ. 

2. Πξνεηνηκαζία 
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3. Γηεμαγσγή ζπδήηεζεο θαη ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Αλαθνξάο Δληππψζεσλ. 

4. Παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη αλαηξνθνδφηεζε. 

Καηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή φπσο ην ζέκα θαη ην εχξνο ηεο δηεξεχλεζεο (γεληθφ ή 

εηδηθφ). Αθφκα θαζνξίδνληαη ηα άηνκα ηα νπνία ζα παξαζηνχλ ζηε δηαδηθαζία 

θαζψο επίζεο ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο.  

ηελ πξνεηνηκαζία πεξηιακβάλεηαη ε επηινγή απηνχ πνπ ζα δηεπζχλεη ηε 

ζπδήηεζε. Δίλαη ζθφπηκν λα είλαη θάπνηνο ηξίηνο εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο, ν νπνίνο 

δελ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ην ηκήκα ή ηελ νκάδα, αιιά ζπγρξφλσο δηαζέηεη 

θαη γλψζεηο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ. Αθφκα ζε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη ε επηβεβαίσζε 

φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο γλσξίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπγθέληξσζεο (ηφπνο, 

ρξφλνο) θαη ην αθξηβέο ζέκα (εθφζνλ έρνπλ γίλεη αιιαγέο ζηελ πνξεία). Θα πξέπεη 

επίζεο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ 

απφ ην ίδην ην ηκήκα ή νκάδα ηα ζπκθέξνληα απηά λα αληηπξνζσπεχνληαη ζηε 

ζπγθέληξσζε.    

Ζ δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο θαη ε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Αλαθνξάο 

Δληππψζεσλ είλαη ην βαζηθφηεξν ζηάδην ζηε δηαδηθαζία. Γελ ζα πξέπεη λα 

κεηαβιεζεί ζε θξηηηθή ή παξάζεζε παξαπφλσλ, επίζεο φζνη πξνζέξρνληαη ζε απηή 

αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ, ηελ εκπεηξία ηνπο ή ηελ πξνζσπηθή ηνπο επηξξνή ζα 

πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη φηη, δελ είλαη δπλαηφλ κφλν έλαο άλζξσπνο λα θαηέρεη 

ηελ πάζα αιήζεηα. εκαληηθφ επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο 

δελ δίλεηαη βαζκνινγία αιιά απαληήζεηο ! 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο είλαη απηφ πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. Σν θέξδνο απφ απηή γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε κειινληηθέο θαηαζηάζεηο επηηπγράλνληαο φρη κφλν  

απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness) αιιά θαη απνδνηηθφηεηα (efficiency). 

Οη εθζέζεηο πνπ ζπληάζζνληαη θαη απνζηέιινληαη ηεξαξρηθά ζηα αλψηεξα 

θιηκάθηα, δξνπλ σο παξαηεξήζεηο (observations, βι. πίλαθα 8) πνπ ζπλήζσο 

εθθηλνχλ ηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο θαη εθπφλεζεο δηδαγκάησλ. 

δ. ςμπλήπυζη επυηημαηολογίυν και ανάλςζη . 

. Μηα ηειεπηαία ηερληθή γηα ηε δεκηνπξγία δηδαγκάησλ είλαη ε έξεπλα κε ηε 

κνξθή εξσηεκαηνινγίσλ. Απηά ζπληάζζνληαη γηα ηελ δηεξεχλεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηεξαξρηθφ επίπεδν. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα απηά κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ εξσηήζεηο, νη νπνίεο λα δεηνχλ απφ 

απηφλ πνπ ζπκκεηέρεη λα απαληήζεη κε βάζε κηα θιίκαθα (1-10, 1-6, θιπ) ή λα 

έρνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο αλνηρηέο εξσηήζεηο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε επεηδή πξηλ 

απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε επηβάιιεηαη λα γίλεη κηα πνηνηηθή (γηα ηελ ηαμηλφκεζε 

ησλ απαληήζεσλ ζε ηνκείο ή ζέκαηα) νη εξσηήζεηο δελ κπνξνχλ λα είλαη ηφζεο 
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πνιιέο φζν ζηα εξσηεκαηνιφγηα κε θιίκαθεο. Παξάδεηγκα ηέηνηαο έξεπλαο είλαη ε 

έξεπλα ησλ S. Delane θαη S. Halpin κε ηίηιν „„How well did the Combat Training 

Centers prepare Units for Combat? ‟‟ πνπ δηεμήρζε ην 1993 γηα ην Ίδξπκα Δξεπλψλ 

ηνπ ηξαηνχ ησλ ΖΠΑ γηα ηηο Δπηζηήκεο ηεο πκπεξηθνξάο (Army Research 

Institute for the Behavioral Sciences, ARI), ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε ην Κένηπο 

Γιδαγμάηυν για ηο ηπαηό (Center of Army Lessons Learned CALL) φπσο έρεη 

ήδε αλαθεξζεί. 

Γηα ηελ έξεπλα απηή ζπληάρζεθαλ ηξία εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία 

απεπζχλνληαλ ζε ηξία δηαθνξεηηθά ηεξαξρηθά επίπεδα. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

πεξηείραλ κηα αλνηρηή εξψηεζε ζρεηηθά κε πνηα απξφζκελε θαηάζηαζε 

αληηκεηψπηζαλ ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο 

ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο. Απφ ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ βξέζεθαλ παξάγνληεο νη νπνίνη έρξηδαλ βειηίσζεο θαη αιιαγήο 

ζην πιηθφ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ηαθηηθέο. 

Με παξφκνην ηξφπν είλαη δπλαηή θαη ε εηδηθφηεξε κειέηε ελφο κεκνλσκέλνπ 

παξάγνληα ή ν έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ζε κηα αιιαγή ή νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα 

απαζρνιήζεη ζην κέιινλ ην ηξαηφ ή κηα Μνλάδα. Δθφζνλ ηα εξσηεκαηνιφγηα 

θαηαξηηζηνχλ ζσζηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν 

παξαθνινχζεζεο αλαγθψλ (θαη φρη κφλν), νη νπνίεο κε άιιν ηξφπν κφλν 

δηαηζζεηηθά ζα ήηαλ δπλαηφλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο. Απφ ηελ άιιε ζα κπνξνχζε λα 

εμεπξεζνχλ έκκεζεο ιχζεηο βειηίσζεο (πρ θάιπςε αλαγθψλ ζηέγαζεο) γηα 

παξάγνληεο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα εμαιεηθηνχλ (πρ κεηαζέζεηο πξνζσπηθνχ). 

Όια φζα έρνπλ εθηεζεί κέρξη ζηηγκήο είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ κε ηνλ 

έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν θαη ζηνλ Διιεληθφ ηξαηφ. ηε ζπλέρεηα ζα εθηεζεί ν ηξφπνο 

θαη ηα κέζα κε ηα νπνία είλαη δπλαηφλ απηή ε αιιαγή λα πάξεη ζάξθα θαη νζηά.    
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6. ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 Απφ ηα έσο ηψξα ζηνηρεία αβίαζηα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε  

δηαρείξηζε γλψζεο είλαη κηα θαζεκεξηλή εξγαζία ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζηα 

πιαίζηα ηεο ησλ ιεηηνπξγίαο Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ΔΓ)  αλά ηελ πθήιην. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο είλαη απαξαίηεην 

ζπζηαηηθφ γηα ηε δηεμαγσγή πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη κλεκνλεχεηαη ζε εγρεηξίδηα 

ζηξαηεγηθήο απφ ηα αξραία ρξφληα κέρξη θαη ζήκεξα. 

 Ο ζηξαηφο ζαλ νξγαληζκφο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη νξγαλσκέλνο κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε ε άξξεηε γλψζε λα κεηαηξέπεηαη ηαρέσο ζε ξεηή θαη λα 

δηαρέεηαη ηφζν πξνο ηα πάλσ, φζν θαη πξνο ηα θάησ κέζα απφ ηελ ηεξαξρία ηεο 

δηνίθεζεο. Μέρξη πξφζθαηα ε απνπζία ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, δηθηχσλ θαη 

ινηπψλ ηερλνινγηθψλ βνεζεκάησλ είρε πεξηνξίζεη ηε δηνίθεζε ηεο γλψζεο ζε κηα 

δηαδηθαζία επηζηακέλεο θαηαρψξηζεο θαη αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ, δηαηαγψλ θαη 

ινηπψλ ππεξεζηαθψλ θεηκέλσλ. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη κε ηελ εθηεηακέλε 

ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ν Δ (Διιεληθφο ηξαηφο) έρεη 

πξνζπαζήζεη λα ςεθηνπνηήζεη ηα αξρεία ηνπ θαη ηε γλψζε πνπ θαηέρεη.    

 Ζ γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε ηνπ ηξαηνχ είλαη δχζθνιν λα ελζαξξχλεη ην 

κνίξαζκα ηεο γλψζεο θαη πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ. Οη κεκνλσκέλεο Μνλάδεο (Όπισλ- σκάησλ) 

παξάγνπλ  γλψζε ηελ νπνία πξνσζνχλ ζηελ ηεξαξρία, αιιά ζπάληα είλαη ζε ζέζε 

λα ηελ κνηξαζηνχλ ππεξεζηαθά κε παξφκνηνπο νξγαληζκνχο ηνπ ηδίνπ επηπέδνπ 

(θαηαθφξπθε ηεξαξρία).Ζ γλψζε πξνέξρεηαη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεγέο 

φπσο ζηξαηηψηεο, ζηειέρε, αλαιπηέο, επηζηήκνλεο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη  

απφ ηηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο επηηειεί ν Δ θαζεκεξηλά θαη 

αθνξνχλ Γηνηθεηηθή Μέξηκλα (ΓΜ),πξνζσπηθφ, εγθαηαζηάζεηο, ιεηηνπξγία 

κεραλεκάησλ θαη νπινκεραλεκάησλ, δεκφζηεο  ζρέζεηο θαη ζρέζεηο κε ηνλ πνιίηε. 

Ζ γλψζε απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη πάληα εχθνιν λα θαηαγξαθεί θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν λα αμηνινγεζεί θαη λα αμηνπνηεζεί. Σξνπνπνηψληαο ην αληίζηνηρν 

θχθιν ηνπ Nonaka (1995) ν θχθινο ηεο γλψζεο γηα ηνλ Δ ζα κπνξνχζε λα 

παξαζηαζεί σο εμήο: 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΝΩΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠΟΤ 

ΜΟΙΡΑΖΟΝΣΑΙ ΜΕΣΑΞΤ  

ΣΑΣΙΩΣΙΚΩΝ & ΜΗ 

ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

ΠΟΤ 

ΜΟΙΡΑΖΟΝΣΑΙ 

ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠΟΤ 

ΜΟΙΡΑΖΟΝΣΑΙ ΜΕΣΑΞΤ 

ΣΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

(Ε,ΠΝ,ΠΑ) 
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 Ζ γλψζε πνπ δηαθηλείηαη θαη δεκηνπξγείηαη κέζα ζηνλ Διιεληθφ ηξαηφ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Μνλάδσλ ηνπ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπ. Ο πεξίγπξνο απηφο απνηειείηαη απφ ππεξεζίεο 

θαη νξγαληζκνχο ηεο Διιάδαο ,αιιά θαη δηεζλείο, ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ. Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ είλαη θαη νη άιινη δχν θιάδνη ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηεο 

ρψξαο, δειαδή ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ θαη ε Πνιεκηθή Αεξνπνξία κε ηνπο νπνίνπο 

θαιείηαη λα ζπλεξγαζηεί γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ θαη κε ηνπο νπνίνπο 

βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο 

δηαθιαδηθφηεηαο ζην ζχγρξνλν ηξφπν δηεμαγσγήο επηρεηξήζεσλ.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζηνλ Διιεληθφ ηξαηφ δεκηνπξγείηαη λέα 

γλψζε ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σν γεγνλφο απηφ ζπληειεί ζηελ αλάγθε εηζαγσγήο 

δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηνίθεζε απηήο ηεο γλψζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ 

ησλ ζηειερψλ. Γηα λα γίλεη απηφ εθηθηφ  πξνηείλεηαη ε εηζαγσγή ηεο ηερληθήο ησλ 

„„δηδαγκάησλ‟‟ σο εμήο: 

 

1. Σν φξακα θαη ε ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε γλψζεο  θαη ε πνιηηηθή ηεο  

δηνίθεζεο γλψζεο γηα ηνλ Διιεληθφ ηξαηφ ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί θαη λα 

θαηαγξαθεί ζε αλψηαην επίπεδν καδί κε ηε δέζκεπζε ηεο Πνιηηηθήο θαη 

ηξαηησηηθήο εγεζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κέρξη ην επίπεδν ηνπ απινχ ηξαηηψηε. 

Ζ ηξαηεγηθή ε νπνία ζα αθνινπζεζεί ζα πξέπεη σο θχξηα δηαδηθαζία λα πξνθξίλεη 

απηή ηεο θσδηθνπνίεζεο, θαζψο νη Έλνπιεο Γπλάκεηο επηδεηνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζαλ θχξην απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ιηγφηεξν ηελ 

θαηλνηνκία (ρσξίο λα ηελ απνξξίπηνπλ, εθφζνλ φκσο ζπκβάιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα)    

 

2. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα ππεξεζία ζε θεληξηθφ επίπεδν, 

ε νπνία λα ζηειερψλεηαη κε Αμησκαηηθνχο, Τπαμησκαηηθνχο θαη πνιηηηθνχο 

ππαιιήινπο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ήδε εηδηθέο γλψζεηο κε ζθνπφ λα ελεκεξψζνπλ - 

επαηζζεηνπνηήζνπλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ή θαη άιισλ ζηξαηεγηθψλ αιιαγψλ φιν 

ην πξνζσπηθφ ηνπ Δ γηα ην πεξηερφκελν θαη ην λφεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο 

ζηνλ Δ. 

 

3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο  ε ππεξεζία ζα 

πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα γλσζηηθά πξνβιήκαηα θαη ηα θελά ηα νπνία δηαπίζησζε φηη 

δεκηνπξγνχληαη ή ήδε ππάξρνπλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο. ε 

απηή ηε πξνζπάζεηα κπνξεί  ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

εξγαιεία ηα νπνία αλαιχζακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη ε 

χπαξμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε αληίζηνηρεο 

ζπκκαρηθέο, φπσο ηνπ ΝΑΣΟ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ΖΠΑ ζα 

πξνζδψζνπλ έλα πιενλέθηεκα ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή 

ηεο γλψζεο, ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξά ηα θαζαξά επηρεηξεζηαθά ζέκαηα ζα 

πξέπεη λα δηαρσξηζηεί απφ κηα δεχηεξε ,εμίζνπ αλαγθαία θαη ζεκαληηθή, ζηελ νπνία 
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ζα θαηαγξάθνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ 

θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη 

ζηα πξφηππα ηεο ζειίδαο ηνπ ηξαηνχ ησλ ΖΠΑ Army Knowledge on Line (βι θεθ 

4,1). Ζ παξάκεηξνο απηή είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ Μνλάδσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ δε βξίζθνληαη ζε 

εκπφιεκεο δψλεο, αιιά αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ,φπσο ζρέζεηο κε 

άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, θάιπςε αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο θιπ. ε απηή ηε ζειίδα ζα 

κπνξνχζε λα εληαρζεί θαη κηα ελφηεηα αληίζηνηρε ηνπ power of attorney φπνπ ε 

λνκηθή ππεξεζία ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ζα κπνξεί λα δίλεη λνκηθέο ζπκβνπιέο γηα 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε έλλνκεο ζρέζεηο ηνπ ηξαηνχ κε ηδηψηεο θαη άιιεο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο . 

 

4. Ζ δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο δε ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ζε απηφ ην ζεκείν, 

θαζψο ε δεκηνπξγία θαη ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο είλαη κηα ζπλερήο θαη δπλακηθή 

δηαδηθαζία. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ πεγέο επίζεκεο θαη 

αλεπίζεκεο, κε ηηο νπνίεο ζα ζπλερηζηεί ε ηξνθνδφηεζε ηνπ  νξγαληζκνχ κε γλψζε. 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη, ηνπιάρηζηνλ αξρηθά, απφ θάπνηεο βαζηθέο φπσο Δζληθέο 

Αζθήζεηο, επηρεηξήζεηο,  Ναηντθά δηδάγκαηα, εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε ηεο 

εθεδξείαο ή ηπρφλ άιιεο πεγέο 

 

5.  Σν After Action Review ζα πξέπεη λα ιάβεη επίζεκν ραξαθηήξα, ψζηε λα 

δηεμάγεηαη ζε φια ηα επίπεδα ππνρξεσηηθά κεηά ηε ιήμε κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ φινη ζα καζαίλνπλ απφ ηα ιάζε, ελψ παξάιιεια ζα επαηλνχληαη 

(θαη γηαηί λα κελ επηβξαβεχνληαη θηφιαο) νη ζσζηέο ελέξγεηεο! Απηφ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα νη θαιέο πξαθηηθέο λα γίλνληαη γλσζηέο ζε φινπο, ελψ ε επηβξάβεπζε 

ζα απνηειεί θίλεηξν γηα benchmarking. Δπίζεο ηερληθέο ζηηγκηαίαο κεηαθνξάο 

γλψζεο  φπσο ε δηήγεζε ηζηνξηψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

κεηαιακπάδεπζε ηεο γλψζεο ζε ρακειά θιηκάθηα (απφ Τπνκνλάδα θαη θάησ). Απφ 

ηελ άιιε δηαδηθαζίεο ,φπσο απηή ηνπ knowledge transfer (Benno Akermann, 2009) 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε εζσηεξηθέο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ κεηαβίβαζε ηεο δηνίθεζεο ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν 

απφ Τπνκνλάδα θαη άλσ. 

6. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο θάζε δηαδηθαζίαο ΚΜ είλαη λα επεξεαζηεί ε ιεηηνπξγία 

ηνπ νξγαληζκνχ ζε επίπεδν θαζεκεξηλφηεηαο κε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη ην „„δίδαγκα‟‟ λα θηάζεη κέρξη 

ην ρακειφηεξν επίπεδν. πλεπψο ε ζπιινγή ησλ „„δηδαγκάησλ‟‟ θαη ε εθαξκνγή 

ηνπο ζα πξέπεη λα επηδησρζεί λα θηάζεη κέρξη ην επίπεδν ηνπ ζηξαηηψηε ή ηνπ 

ρεηξηζηή νπινκεραλήκαηνο θαη απηφ ζα πξέπεη λα απαηηεί ηε δέζκεπζε φισλ ησλ 

κειψλ ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ εθέδξσλ θαη κνλίκσλ. 

 7. Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ κπνξεί λα γίλεη 

αξρηθά ζηηο πηέξπγεο εθπαηδεχζεσο πνπ δηαηεξνχλ νη ρεκαηηζκνί θαη ζηα ζρνιεία 

θαξηέξαο πνπ πεξλνχλ ππνρξεσηηθά ηα ζηειέρε γηα ηελ εμέιημε ηνπο. Οη ηερληθέο 
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κπνξεί λα είλαη είηε αλεμάξηεηα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα είηε  θνκκάηη ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Γεληθήο ηξαηησηηθήο Δθπαίδεπζεο. Αλάινγα κε ην δηνηθεηηθφ 

επίπεδν ησλ ζηειερψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα είλαη θαη νη 

ηερληθέο ζηηο νπνίεο ζα εθπαηδεχνληαη, θαζψο ζε έλαλ θαηψηεξν Αμησκαηηθφ πνπ 

αζθεί θαζήθνληα δηνηθεηή Λφρνπ είλαη θξίζηκε ε γλψζε ησλ ηερληθψλ ζηηγκηαίαο 

κεηαθνξάο.  Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθά αληηθείκελα, αιιά 

θπξίσο πξαθηηθή εμάζθεζε πρ κε ηε κνξθή workshops ή role playing ζηα πξφηππα 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ εηαηξηψλ κε ηελ απαηηνχκελε πξνζαξκνγή ζηηο 

αλάγθεο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ.   

 

8. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επαηζζεηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγήζεη κηα δηαδηθαζία εθπφλεζεο δηδαγκάησλ θαη δηαλνκήο ηνπο ζε φιν ηνλ 

Διιεληθφ ηξαηφ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα αθνξά φια ηα επίπεδα 

δηνηθήζεσο θαη λα επηηξέπεη ελ αληαιιαγή γλψζεο ακθίδξνκα ηφζν απφ θάησ πξνο 

ηα πάλσ φζν θαη απφ επάλσ πξνο ηα θάησ θαη ζα κπνξνχζε λα έρεη ηε κνξθή ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ηεο ζειίδαο 46. 

 

Ζ δηαδηθαζία μεθηλά απφ ηελ ππεξεζία ε νπνία παξαηεξεί ην πξφβιεκα ή ηελ 

θαιή πξαθηηθή. Ζ ππεξεζία απηή κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε νπνηνδήπνηε ηεξαξρηθφ 

επίπεδν, δειαδή κπνξεί λα είλαη Μνλάδα, ρεκαηηζκφο, ή θαη Μείδνλ ρεκαηηζκφο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην ζέκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε παξαηήξεζε λα 

αλήθεη άκεζα ζηε δηθαηνδνζία ηεο ψζηε : 

 

α. Να ππάξρεη ε απαξαίηεηε γλψζε θαη εκπεηξία επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

β. Να κελ γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα αλαθνξά ζεκάησλ ξνπηίλαο 

πνπ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ δηαθνξεηηθά, γεγνλφο πνπ ζα έρεη θαη σο απνηέιεζκα 

ηελ ππεξθφξησζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε θελφ γξάκκα. 

 

γ. Να είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ζηε ζπλέρεηα επί ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηδάγκαηνο 

απφ απηφλ πνπ έθαλε ηελ αξρηθή παξαηήξεζε. 

 

Ζ παξαηήξεζε απηή ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εγγξάθσο πεξηβαιιφκελε ηνλ 

ηχπν ηνπ ζηξαηησηηθνχ εγγξάθνπ, ζχκθσλα κε ηνλ δηαθιαδηθφ θαλνληζκφ 

αιιεινγξαθίαο ησλ ΔΓ, θαη ζα πξέπεη λα απαληά απαξαηηήησο κε ηε κνξθή πέληε 

παξαγξάθσλ ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

 

α. Ποιορ ; (πξφζσπν ή ηίηινο πρ ν Γηνηθεηήο ηνπ Υ Λφρνπ ηνπ Υ Σάγκαηνο)  

 

β. Σι; ( Ζ παξαηήξεζε)  

 

γ. Πος; (ε πνην ρψξν;) 

 

δ. Πόηε; (Ζκεξνκελία ή ρξνληθή πεξίνδνο πρ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο Υ) 
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ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΓΑΓΜΑΣΩΝ 

ΣΟΝ Δ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 

2. ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΟΝ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

3. ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΩΝ 

4. ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖΝ ΑΝΩΣΔΡΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖΣΗΚΖ 
    ΤΠΖΡΔΗΑ (βι. Πξφηαζε  2) 
 

5. ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ & ΑΝΑΛΤΖ 

6. ΓΗΑΣΤΠΩΖ ΓΗΓΑΓΜΑΣΟ 

7. ΔΠΗΚΤΡΩΖ ΓΗΓΑΓΜΑΣΟ 

8. ΔΗΑΓΩΓΖ ΓΗΓΑΓΜΑΣΟ Δ ΥΡΖΖ 

9. ΔΛΔΓΥΟ 

 

 

10.  
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ε. Πώρ; (Σξφπνο πνπ έγηλε αληηιεπηή ε παξαηήξεζε πρ ζηελ πξσηλή 

επηζεψξεζε θιπ)  

 

Δάλ δελ δηαηίζεληαη φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξέπεη θαη‟ ειάρηζηνλ λα 

πεξηιακβάλεη ην Πνηφο; Ση; Πψο; σο κηα αξρηθή πεγή πιεξνθφξεζεο. Δπεηδή ηα 

ζέκαηα ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ νη αλαθνξέο απηέο ζα αλήθνπλ ζε κία επξεία γθάκα, 

πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ζεκαηνιφγην αιιεινγξαθίαο γηα ηελ επθνιφηεξε 

ηαμηλφκεζε ησλ αλαθνξψλ αλά θάθειν θαη ππνθάθειν ζέκαηνο. 

 

Οη αλαθνξέο απηέο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηνλ άκεζν πξντζηάκελν απηνχ 

πνπ ηε ζπληάζζεη. Ο πξντζηάκελνο έρεη ηελ επζχλε ηεο νκαδνπνίεζεο θαη 

απνζηνιήο ή ηελ απηνχζηα απνζηνιή ηεο αλαθνξάο ζηελ αλψηαηε ηεξαξρηθά 

ππεξεζία (πνπ ζα έρεη ζπζηαζεί ήδε ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε πξφηαζε), εθφζνλ 

δελ είλαη δπλαηή ε εμεχξεζε ιχζεο ζην επίπεδφ ηνπ . Με ηελ ελέξγεηα απηή 

επηηπγράλεηαη: 

 

α. Ζ ηήξεζε ηεο ππξακνεηδνχο ηεξαξρηθήο δνκήο δηνίθεζεο ηνπ ηξαηνχ. 

 

β. Ζ ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ απφ κηα ζπλαθψλ παξαηεξήζεσλ 

 

γ. Απνζπκθφξεζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο γλψζεο, θαζψο κπνξεί λα 

απνδεηρηεί φηη νη παξαηεξήζεηο δελ νθείινληαη ζε λέεο ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, αιιά ζε θάηη πνην θαζεκεξηλφ φπσο πρ κηα ειαηησκαηηθή παξηίδα 

αληαιιαθηηθψλ, ρακειή πνηφηεηα θαπζίκσλ, θαηαζθεπαζηηθά ειαηηψκαηα ζπζθεπψλ 

θιπ κε πξνθαλή νθέιε γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δεκνζίνπ.     

 

δ. Γπλαηφηεηα εμεχξεζεο ιχζεο ζην ακέζσο αλψηεξν ηεξαξρηθφ επίπεδν. 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη παξαηεξήζεηο θηάζνπλ ζηελ αλψηεξε δηνηθεηηθή 

ππεξεζία απηή αλαιακβάλεη λα ηηο δηεξεπλήζεη θαη λα ηηο αλαιχζεη ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα πνπ αλαιχζακε (ΖΠΑ, ΝΑΣΟ).  

 

Απνηέιεζκα ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο αλάιπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ην 

„„δίδαγκα‟‟. Σν „„δίδαγκα‟‟ απηφ καδί κε φιε ηελ αιιεινγξαθία θαη ηα ζηνηρεία ζα 

πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη κε κφληκε κνξθή ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. ε απηή ηε θάζε 

ζα πξέπεη ην „„δίδαγκα‟‟ θαη ηα ζηνηρεία λα κελ είλαη πξνζβάζηκα ζε ρεηξηζηέο εθηφο 

ηεο αλψηεξεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο θαζψο δελ έρνπλ ιάβεη επίζεκε έγθξηζε. 

 

Μεηά ηε δηαηχπσζε ηνπ „„δηδάγκαηνο‟‟ απηφ ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ 

αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή πξηλ απνδνζεί πξνο ρξήζε. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα 

πεξηβάιιεηαη ηελ ηππηθή κνξθή ηνπ Φχιινπ Δλεκεξψζεσο & Δηζεγήζεσλ (φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην δηαθιαδηθφ θαλνληζκφ ηξαηησηηθήο Αιιεινγξαθίαο) θαη λα 

ιακβάλνπλ γλψζε νη ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο. Ζ ελεκέξσζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο νπνηαδήπνηε αιιαγή έρεη σο απνηέιεζκα λα 
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ζπκπαξαζχξεη δεπηεξεχνπζεο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο απαηηνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο 

ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή ψζηε θαη απηέο λα ππνζηεξίμνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ 

αιιαγή. Με ηνλ ηξφπν απηφ  δίλεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ζηηο 

ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο. 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην „„δίδαγκα‟‟ ζα εγθξηζεί ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε ρξήζε. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ην „„δίδαγκα‟‟ ζα γίλεηαη πξνζβάζηκν ζηε βάζε δεδνκέλσλ πξνο 

φινπο ηνπο ρξήζηεο δηαβαζκηζκέλσλ δηθηχσλ. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη εληφο έμη 

κελψλ λα εθδνζνχλ νη ηξνπνπνηεηηθέο δηαηαγέο ησλ εγρεηξηδίσλ θαη λα εηζαρζνχλ ηα 

„„δηδάγκαηα‟‟ ζηηο δηαδηθαζίεο δηνηθήζεσο (πρ αιιαγή εγγξάθσλ, ή δηαδηθαζηψλ). Με 

απηή ηε κέζνδν ηξνπνπνηνχληαη ην δφγκα, ε νξγάλσζε, ε εθπαίδεπζε, ην πιηθφ, ε 

δνκή ηεο εγεζίαο  θαη νπνηαδήπνηε άιιε πηπρή ησλ ηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Γηα λα επηβεβαησζεί ε εθαξκνγή ηνπ „„δηδάγκαηνο‟‟ απφ ηηο εληεηαικέλεο πξνο 

απηφ δηνηθήζεηο ζα αθνινπζεί έιεγρνο. Ο έιεγρνο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή 

πξνγξακκαηηζκέλνπ (πρ επηζεσξήζεηο, αμηνινγήζεηο θιπ) ή εθηάθηνπ ειέγρνπ. Γηα 

λα ππάξρεη κηα εληαία αληηκεηψπηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ, κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ Ν.3230/2004 πεξί „„ Γηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ θαη 

κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ‟‟. Με ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πιαηζίνπ ε αλψηεξε 

δηνηθεηηθή ππεξεζία κπνξεί λα ζεζπίζεη ηνπο ζηφρνπο (εθαξκνγή δηδάγκαηνο) λα 

ζεζπίζεη ηηο δξάζεηο (βι. ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη) θαη λα νξίζεη θαη δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ εθαξκνγήο απηψλ.  

 

 Σειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αναηποθοδόηηζη. Απηή θαιχπηεη 

φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη δίλεη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο λα 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ „„δηδάγκαηνο‟‟ ή ηεο δηαδηθαζίαο απηνχ. Μπνξεί λα 

απνηειέζεη πεγή πιεξνθνξηψλ γηα κηθξέο αιιαγέο (fine-tuning) πνπ πηζαλψο λα 

απαηηνχληαη γηα έλα „„δίδαγκα‟‟ θαη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ή αθφκα θαη 

πεγή πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη γηαηί φρη εμέιημε ηνπ ηξαηνχ πάλσ 

ζην αληηθείκελν ηνπ „„δηδάγκαηνο‟‟ , γεγνλφο πνπ απνηειεί θαη ην απφιπην δεηνχκελν 

ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη. 

 

 Σέινο θαη νινθιεξψλνληαο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ πηζαλή θαη 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δεκηνπξγία „„ ιηκλαδφλησλ ‟‟ ζεκάησλ. Γηα ηελ απνθπγή απηνχ 

ηνπ θαηλνκέλνπ ζα πξέπεη φιεο νη ππεξεζίεο ζε φια ηα επίπεδα πνπ ζα ζρεηίδνληαη 

κε ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο λα θαηαξηίδνπλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ην επφκελν έηνο 

θαη απνινγηζκφ ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχλ λα 

γίλνληαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο αιιά θαη λα παξαθνινπζείηαη ε δεκηνπξγία θαη ε 

εθαξκνγή „„δηδαγκάησλ‟‟. Δίλαη πξνθαλέο φηη φια ηα „„δηδάγκαηα‟‟ δε ζα κπνξνχλ λα 

απνξξνθεζνχλ κέζα ζην ρξνληθφ φξην ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο, αιιά ζα πξέπεη 

λα ηπγράλνπλ παξαθνινχζεζεο θαη αλάινγα κε ην βαζκφ πεξηπινθφηεηαο ηνπο λα 

ηίζεληαη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί θαη θνκβηθά ζεκεία. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ ζρεδηαζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο 

έξγσλ. Ζ απηνκαηνπνίεζε απηή ζα ζπλέβαιιε ζηνλ ηαρχηεξν ζρεδηαζκφ ησλ 
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δξάζεσλ θαη ζηελ απνζαθήληζε ησλ αιιειέλδεησλ δηαδηθαζηψλ κε ηε κνξθή  

critical path. 

 χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα πξνηαζνχλ 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο λα βαζίδνληαη ζε ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

θνπφο δελ είλαη ε εηζαγσγή εληειψο λέσλ θαη μέλσλ πξνο ηνλ νξγαληζκφ 

δηαδηθαζηψλ, αιιά ε αμηνπνίεζε  θαη ν εκπινπηηζκφο ππαξρφλησλ δηαδηθαζηψλ κε 

ηηο νπνίεο ην πξνζσπηθφ ηνπ ηξαηνχ είλαη εμνηθεησκέλν. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

κπνξεί λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηνίθεζε ηεο γλψζεο κε ηε κνξθή „„δηδαγκάησλ‟‟, κε 

ηαπηφρξνλε εθκεηάιιεπζε ηεο εκπεηξίαο άιισλ νξγαληζκψλ (ζηξαηησηηθψλ θαη κε) 

αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ηεο  εκπεηξίαο ησλ ζηειερψλ ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ.  
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 Ο Διιεληθφο ηξαηφο είλαη έλαο νξγαληζκφο, ν νπνίνο αζθεί κεγάιν πιήζνο 
δξαζηεξηνηήησλ ζε  δηαθνξεηηθά επίπεδα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 
απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία γλψζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα δηνηθεζεί 
θαηάιιεια. 

 Παξάιιεια κε ηε γλψζε, ηα ζηειέρε ηνπ ηξαηνχ απνθηνχλ εκπεηξία πάλσ 
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
νξγαληζκνχ. Ζ εκπεηξία απηή ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα θαηαγξαθεί, λα 
αμηνπνηεζεί θαη λα κεηαιακπαδεπηεί. 

 Ζ ηερληθή κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη ε επίηεπμε απηψλ ησλ δχν ζθνπψλ είλαη ηα 
„„δηδάγκαηα‟‟. Με ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερληθήο ησλ „„δηδαγκάησλ‟‟ ζηελ θαζεκεξηλή 
ιεηηνπξγία ηνπ ν ηξαηφο ζα κπνξέζεη λα απνξξνθήζεη ηελ λέα γλψζε, λα 
ελζσκαηψζεη ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηνπ θαη λα ηε δηαρχζεη ζην ζχλνιν ηνπ 
νξγαληζκνχ. 

 Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα θαηαζηεί δπλαηή ε δηεπθφιπλζε εμεχξεζεο ηεο 
απαξαίηεηεο γλψζεο απφ ηα ζηειέρε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
αλαθχπηνπλ, ζα εμνκαιχλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ κε εμάιεηςε ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ, ζα βνεζήζεη ηελ 
αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ  ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ ζαλ νξγαληζκνχ.   
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