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γλψζεο γηα ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ελφο ειιεληθνχ 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ  λα κεηεμειηρζεί 

ζε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη». Γηεξεπλήζεθε ε αληίιεςε ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ην 

εάλ ε Τπεξεζία ππνζηεξίδεη, δηεπθνιχλεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ 

νη ππάιιεινη ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ, νξγαλσζηαθφ επίπεδν θαη θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη 

ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη εμειίζζεηαη ζε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη». Σα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν δεκφζηνο νξγαληζκφο ζα 

ρξεηαζηεί λα αιιάμεη ζπζηήκαηα, δηαδηθαζίεο αιιά θαη θνπιηνχξα γηα λα κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί ηελ γλψζε ψζηε λα επηηχρεη ζπλερή βειηίσζε θαη λα απμήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. 
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1 Δηζαγσγή 

 

 

Ζ λέα επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ελαιιαζζφκελν, δπλακηθφ, νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ. Ενχκε ζε έλαλ θφζκν ξαγδαίσλ αιιαγψλ κε 

γλψκνλα ηελ παγθνζκηνπνίεζε, κε βάζε ηελ νηθνλνκία ηεο «γλψζεο» θαη ηελ νινέλα 

ηαρχηεξε αλάπηπμε ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Ζ 

αιιαγή απηή, σζηφζν, φρη κφλν δεκηνπξγεί θάπνηεο πξνθιήζεηο, αιιά πξνζθέξεη 

επίζεο επθαηξίεο γηα ηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα (Cong & Pandya, 2003). 

πγθεθξηκέλνη επηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε απηφ ην ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ απνηεινχλ (Gamble & Blackwell, 2004):  

 Ο απμαλφκελνο αληαγσληζκφο θαη ν βαζκφο θαηλνηνκίαο ησλ αγνξψλ.  

 Ο αληαγσληζκφο ησλ νξγαληζκψλ βάζεη ηεο γλψζεο θαη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θηήζεο θαη αλάπηπμεο ηεο γλψζεο. 

 Οη πξψηκεο ζπληαμηνδνηήζεηο θαη ν πιεζπζκφο πνπ ζε γεληθέο γξακκέο 

γεξλά έρνπλ νδεγήζεη ζε απψιεηα ζεκαληηθψλ πεγψλ γλψζεο. 

 Ζ δηαξθψο απμαλφκελε πνιππινθφηεηα, θαζψο αθφκε θαη νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο - νξγαληζκνί εξγάδνληαη πιένλ ζε παγθφζκην πεξηβάιινλ. 

 Ζ αλάγθε δηα βίνπ κάζεζεο απνηειεί αλαπφθεπθηε πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη παξάγνληεο απηνί νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη φινη νη νξγαληζκνί ζε 

κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ ζηεξίδνληαη ζηε γλψζε θαη ε επηηπρία ή απνηπρία ηνπο 

ζα βαζηζηεί ζην επίπεδν πνπ απηνί ζα θηλεζνχλ· δεκηνπξγψληαο, αλαπηχζζνληαο, 

απνζεθεχνληαο θαη αληαιιάζζνληαο ηε γλψζε. 

 

Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί ζπλεηδεηνπνηνχλ πιένλ ηε ζεκαζία ηεο «Γηαρείξηζεο ηεο 

Γλψζεο» ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο ηεο γεληθήο πνιηηηθήο ηνπο θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Μεξηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο έρνπλ αξρίζεη κάιηζηα λα 
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ζέηνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμή ηνπο ηελ Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο. 

Ωζηφζν παξακέλεη κηα ζεσξία ηδηαίηεξε δχζθνιε ζηελ εθαξκνγή ηεο θαη δαπαλεξή 

απφ άπνςε ρξφλνπ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ. Γηα ηε ζσζηή 

εθαξκνγή θαη ηελ επηηπρία ηνπ απνηειέζκαηνο ζα πξέπεη νη ζηξαηεγηθέο θαη ηα ζρέδηα 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο λα ζρεδηαζηνχλ απφ ηελ αξρή 

πξνζεθηηθά (Gamble & Blackwell, 2004). 

 

Όινη νη νξγαληζκνί θαηέρνπλ έλα ζχλνιν γλψζεο, φκσο νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 

νχηε έρνπλ πξφζβαζε νχηε κπνξνχλ λα ηελ αμηνπνηήζνπλ, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

κεγάιν κέξνο απηήο ηεο γλψζεο δελ είλαη θαλ νξαηφ. Ζ κεηαηξνπή ηεο γλψζεο ζε 

πξάμε απαηηεί αθνζίσζε ζηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο 

γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο πνπ ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ απφθηεζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Καη γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη νη νξγαληζκνί 

λα αλαγλσξίζνπλ φηη ε γλψζε ππάξρεη ηφζν θνηλσληθά φζν θαη ζεζκηθά (δειαδή 

δηαθέξεη αηζζεηά απφ ηα δεδνκέλα ή ηελ πιεξνθνξία), λα θαηαλνήζνπλ πνηφο θαηέρεη 

ηε γλψζε θαη ζε πνηά κνξθή θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζνπλ ηε γλψζε ζην άηνκν 

πνπ ηε ρξεηάδεηαη θαη κάιηζηα ηελ θαηάιιειε ζηηγκή.  

 

Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί δε κπνξνχλ πιένλ λα αγλνήζνπλ ηνλ θαηαθιπζκφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε γλψζεο θαη πνπ νδήγεζε ηηο κεγάιεο 

εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζεκαληηθέο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο (Saussois, 2003). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ, νη 

δεκφζηνη νξγαληζκνί πξέπεη λα ιάβνπλ ελεξγά πξσηνβνπιίεο γηα λα πηνζεηήζνπλ λέα 

εξγαιεία δηνίθεζεο, ηερληθέο θαη θηινζνθίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη λα ηηο 

πξνζαξκφζνπλ ζηηο δηθέο ηνπο απαηηήζεηο. Αδηακθηζβήηεηα, ε ζσζηή θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο γλψζεο (knowledge management) κπνξεί λα γίλεη κφλν 
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κέζα απφ έλαλ «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη» (learning organization), δηαξθψο εμειίζζεηαη 

θαη κεηαζρεκαηίδεηαη.  

 

Έλαο «νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη» είλαη απηφο πνπ κπνξεί άκεζα λα εληνπίζεη, λα 

αθνκνηψζεη θαη λα εθαξκφζεη ηα δηδάγκαηα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Γηα ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, απηφ πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηφκσλ ιχζεσλ γηα ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν λνκηθφ, πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (McNabb, 2007). 

 

Με ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηεο ζεσξίαο, ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο 

δηαρείξηζεο γλψζεο έρνπλ αζρνιεζεί πνιινί κειεηεηέο θαη έρνπλ γξαθεί πνιπάξηζκεο 

δηαηξηβέο, δνθίκηα θαη άξζξα. Κχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αλάδεημε 

ηεο αμίαο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο γηα ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ελφο ειιεληθνχ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ (κέζσ ησλ Γ.Ο.Τ. – .Γ.Ο.Δ.) λα κεηεμειηρζεί ζε «νξγαληζκφ πνπ 

καζαίλεη». Απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ Γ.Ο.Τ. – .Γ.Ο.Δ. δεηήζεθε κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ λα ζθεθηνχλ πψο ε Τπεξεζία ππνζηεξίδεη, δηεπθνιχλεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ νη ππάιιεινη ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ, 

νξγαλσζηαθφ επίπεδν θαη θαηά πφζν αληηιακβάλνληαη φηη ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν 

εξγάδνληαη εμειίζζεηαη ζε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη».  



4 

 

2 Αλαζθόπεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο 

 

 

2.1 Γηαρείξηζε ηεο Γλώζεο 

 

 

2.1.1 πλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλώζεο από ην δεκόζην 

ηνκέα. 

 

Πξσηαξρηθφ ζπζηαηηθφ ηεο επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο 

είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο – απφ 

ηα ζηειέρε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο κέρξη ηνπο απινχο ππαιιήινπο – φζνλ αθνξά ζην 

ζέκα απηφ. Ζ έλλνηα ηεο γλψζεο δελ είλαη θάηη λέν θαη ηα νθέιε ηεο πξέπεη λα γίλνπλ 

θαηαλνεηά απφ φινπο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ νη πξαθηηθέο 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο. Οη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχζαλ αλέθαζελ ηέηνηεο 

πξαθηηθέο, αιιά αζπλείδεηα θαη κέζσ άηππσλ δηαδηθαζηψλ. Οπζηαζηηθά, ην θαηλνηφκν 

ζηνηρείν ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πιένλ ππάξρεη επίγλσζε 

ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε νπζηαζηηθήο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο (Cong & 

Pandya, 2003). 

 

Ζ πξνγξακκαηηζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε ηεο γλψζεο κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε 

νξγαλσζηαθφ επίπεδν. Ωζηφζν, θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη πιήξεο επίγλσζε ησλ ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Απηφ κπνξεί λα ζηαζεί ηξνρνπέδε ζηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ λα μεθηλήζνπλ λα εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα έλαλ νξγαληζκφ λα 

θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, πξηλ μεθηλήζεη κηα πξσηνβνπιία 

εηζαγσγήο ηεο, πξνθεηκέλνπ απηή λα επηηχρεη (Cong & Pandya, 2003). Δμάιινπ γηα λα 
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ζηεθζεί κε επηηπρία ε πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, επνκέλσο θαη 

ε εηζαγσγή ελφο κνληέινπ δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη εμήο 

πξνυπνζέζεηο απφ ηελ εγεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (McNabb, 2007): 

 Πξσηαξρηθά λα θαηαλνήζεη ε ίδηα ε εγεζία ηελ αλάγθε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ νξγαληζκψλ θαη λα δεζκεπηεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 Να επηηχρεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νξγαλσζηαθή αιιαγή. 

 Να ρξεζηκνπνηήζεη ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην σο βάζε γηα ηελ 

επζπγξάκκηζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πφξσλ 

ζχκθσλα κε ηελ απνζηνιή ηεο. 

 Να δεκηνπξγήζεη κία επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, πνπ ζα νδεγήζεη ζε θνηλέο πξνζδνθίεο θαη ζηελ δηαζθάιηζε 

ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ζε απηφλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ. 

 Να κεξηκλήζεη γηα ηελ αλάπηπμε εηήζησλ ζηφρσλ θαη ζπζηήκαηνο 

κέηξεζεο ηεο απφδνζεο. 

 Να ππάξμεη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ην νπνίν 

ζα ππνζηεξίμεη θαη ζα ζπλδξάκεη ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Βειηηψλνληαο ηελ νξγαλσζηαθή ηνπο απφδνζε, νη νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ 

απνδνηηθφηεξα θαη θαηλνηνκνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο απνζηνιήο ηνπο, 

ελψ παξάιιεια θαζίζηαληαη άκεζα ππφινγνη απέλαληη ζηνπο πνιίηεο. Ζ βαζηθφηεξε 

επηδίσμε ησλ νξγαληζκψλ είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο πνπ βξίζθεηαη ζε 

φινπο ηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθήο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ απφ ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο φισλ ησλ ηεξαξρηθψλ βαζκίδσλ. 

Δπνκέλσο, ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ λένπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ (McNabb, 2007). 
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χκθσλα κε ηνλ Wiig (2002), ε βησζηκφηεηα θαη ε επηηπρία θάζε θνηλσλίαο 

εμαξηάηαη απφ ηε ζπλεηή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ θαη άπισλ πφξσλ 

πνπ απηή δηαζέηεη. Μηα ηθαλή θαη απνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε κπνξεί λα 

επηθέξεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε κία θνηλσλία, ελψ κηα δπζιεηηνπξγηθή κπνξεί 

λα νδεγήζεη ηελ θνηλσλία ζε ζνβαξή χθεζε, αθφκε θαη ζε παξαθκή. Δπνκέλσο ε 

δεκφζηα δηνίθεζε νθείιεη κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηεο λα δηαζθαιίδεη ην θαιχηεξν δπλαηφ 

βηνηηθφ επίπεδν γηα ηνπο πνιίηεο ηεο. Απφ ηελ πξννπηηθή ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, 

απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ λνεηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θνηλσλίαο πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αλάπηπμε κηα πγηνχο νηθνλνκίαο. ηηο κέξεο καο, ην επξχ πεδίν ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο 

εηζάγεη λέεο δπλαηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη πξαθηηθέο γηα λα βνεζήζεη ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο. πγθεθξηκέλα νη βαζηθνί ζηφρνη πνπ 

πξέπεη λα επηηχρεη ε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη: α) Ζ ελίζρπζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζην 

εζσηεξηθφ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, β) Ζ ελδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ κε ζθνπφ ηελ 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην θαιφ, γ) Ζ 

νηθνδφκεζε αληαγσληζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ λνεηηθνχ θεθαιαίνπ, δ) Ζ αλάπηπμε ελφο 

αληαγσληζηηθνχ – έληαζεο γλψζεο – εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα απνηειεί ην ηειεπηαίν 

ζηνηρείν ηεο πνιχρξνλεο πξνζπάζεηαο ησλ θπβεξλήζεσλ λα εηζάγνπλ ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. Ζ εθαξκνγή 

ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, «e-government», απνηειεί γεγνλφο γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ελψ ε ηειεπηαία εμέιημε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ε 

δηαθπβέξλεζε κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, «mobile government» 

(McNabb, 2007).  
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Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ λα απνθηήζνπλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ηνπο θαη 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ γλψζε πνπ είηε θαηέρεη ην αλζξψπηλν θεθάιαηφ ηνπο είηε 

βξίζθεηαη ζηα απνζεηήξηα γλψζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Οξηζκέλνη απφ απηνχο είλαη: 

1. Ζ γήξαλζε θαη ε ζπληαμηνδφηεζε κεγάινπ αξηζκνχ δεκφζησλ 

ππαιιήισλ θαη ε ηαρχηεξε ελαιιαγή ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ δεκηνπξγεί λέεο 

πξνθιήζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζεζκηθήο κλήκεο θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ λένπ 

πξνζσπηθνχ. 

2. Ζ παγθφζκηα ηάζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ψζηε λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα. 

3. Ζ γλψζε έρεη εμειηρζεί ζε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα. ε κηα νηθνλνκία έληαζεο γλψζεο, ηα 

αγαζά θαη νη ππεξεζίεο εμαξηψληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ην άπιν 

θεθάιαην, θαζηζηψληαο ηε γλψζε ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. 

4. Δπηπξφζζεηα, νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πιένλ παξάγνπλ αγαζά θαη 

ππεξεζίεο έληαζεο άπινπ θεθαιαίνπ, πνπ αληαγσλίδνληαη άκεζα ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη παξαδνζηαθά απφ ην δεκφζην ηνκέα. 

5. Δίλαη θνηλή απαίηεζε ησλ πνιηηψλ ηεο γλψζεο, νη θπβεξλήζεηο λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο θαη λα πξσηνζηαηνχλ ζηε 

δεκηνπξγία ηεο γλψζεο.  

6. Σέινο, νη ζηφρνη ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηηο κέξεο καο είλαη 

πνιπζχλζεηνη θαη πνιιέο θνξέο αληηθαηηθνί (OECD, 2003). 
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Γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα, ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη 

απιψο σο κηα εζσηεξηθή δηαρείξηζε θαη πξφθιεζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ. Ζ γλψζε είλαη απφ πνιιέο απφςεηο έλα θξίζηκν δεκφζην αγαζφ, πνπ 

επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη δεκηνπξγεί λέεο πξνθιήζεηο 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο. Ο δεκφζηνο ηνκέαο έρεη έλα κνλαδηθφ ξφιν ζηελ 

πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο, ηε ρξήζε θαη ηε κεηαθνξά γλψζεο, θαζψο νθείιεη: α) λα 

παξέρεη γλψζεηο πνπ παξαδνζηαθά δελ παξέρνληαλ απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο, β) λα 

δηαζθαιίδεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε γηα φινπο, γ) λα θαηαζθεπάδεη 

πςειά δίθηπα πιεξνθφξεζεο «information super highways», δ) λα ξπζκίδεη ηελ 

παξαγσγή, ηε κεηαθνξά θαη ηε ρξήζε ηεο γλψζεο (δειαδή ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο 

θαη ηα ζέκαηα ηζφηεηαο) (OECD, 2001). 

 

2.1.2 Οξηζκόο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο γλώζεο  

 

Οη Butler et al (2003) ραξαθηεξίδνπλ ηελ δηαρείξηζε γλψζεο σο κηα πνιπδηάζηαηε 

έλλνηα, πνπ νη ξίδεο ηεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε θηινζνθία, ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, 

ηελ νξγαλσζηαθή ζεσξία, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ην κάξθεηηλγθ, ηε ζηξαηεγηθή 

δηνίθεζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, θαζψο θαη ηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε 

(McNabb, 2007). Οη Nonaka θαη Takeuchi (1995), νξίδνπλ ηελ δηαρείξηζε γλψζεο σο 

ηεθκεξησκέλεο αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο ζε έλαλ νξγαληζκφ γηα ηνλ ίδην ηνλ 

νξγαληζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Δπίζεο, αλαθέξνπλ φηη ε γλψζε δηαθνξνπνηείηαη 

κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ: ξεηήο θαη άξξεηεο. Ζ ξεηή γλψζε είλαη θσδηθνπνηεκέλε θαη 

κπνξεί εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί, λα κνηξαζηεί, ππάξρεη ζε εθζέζεηο θαη άιια 

έγγξαθα. Ζ άξξεηε γλψζε είλαη ε πξνζσπηθή γλψζε πνπ δχζθνια κεηαθέξεηαη, είλαη ν 

πξνζσπηθφο ηξφπνο ζθέςεο ηνπ θάζε αλζξψπνπ, ν ηξφπνο πνπ αληηιακβάλεηαη ηα 
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πξνβιήκαηα, ηα δεηήκαηα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα. Έλα ζεκαληηθφ έξγν ηεο 

δηαρείξηζεο γλψζεο είλαη ε κεηαηξνπή ηεο άξξεηεο ζε ξεηή γλψζε. 

 

Γηα θάπνηνπο κειεηεηέο ε δηαρείξηζε γλψζεο ζεσξείηαη: α) απιψο κηα άιιε «κφδα» 

ηνπ management, φπσο ε Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ (MBO) θαη ε Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο (TQM), β) δηαθνξεηηθή νλνκαζία γηα ηελ πιεξνθνξία θαη ηελ πιεξνθνξηθή, 

ή γ) αληηπξνζσπεχεη κηα παξαδεηγκαηηθή αιιαγή ζηελ δηαρείξηζε ηεο ζθέςεο. Απηή ε 

αιιαγή νθείιεηαη ζηε κεηάβαζε απφ ηελ βηνκεραληθή νηθνλνκία ζηελ νηθνλνκία ηεο 

πιεξνθνξίαο, φπνπ ε γλψζε απνηειεί ηνλ πνιπηηκφηεξν πφξν ησλ νξγαληζκψλ, ηνλ 

νπνίν ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κε ζχλεζε. 

 

Ζ δηαρείξηζε γλψζεο είλαη κηα θηινζνθία πνπ εθαξκφδεηαη κέζα απφ έλα ζχλνιν 

εξγαιείσλ, δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Απηή ε θηινζνθία έρεη σο ζθνπφ ηελ 

αληαιιαγή γλψζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Δπίζεο, ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλψζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο δελ 

απνηεινχληαη απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν ζχλνιν ζηαηηθψλ θαλφλσλ, αιιά 

αληηπξνζσπεχνπλ κηα δπλακηθή εμειηζζφκελε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ, πνπ 

αθφκε δελ έρεη αμηνπνηεζεί πιήξσο (McNabb, 2007). 

 

Ζ νηθνλνκία έληαζεο γλψζεο ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε γηα ηαρχηεξε πξνζαξκνγή 

ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ππεξεζηψλ ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα, θαζψο θαη 

εμαηνκηθεπκέλεο δεκφζηεο πνιηηηθέο θαη ππεξεζίεο. Ζ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο 

πξνυπνζέηεη ηελ ζπζηεκαηηθή πηνζέηεζε θιαζηθψλ εξγαιείσλ δηνίθεζεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ, φπσο   

 Βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κε: α) 

«πεπιάηπλζε» ηεο άθακπηεο ππξακηδηθήο ηεξαξρίαο θαη άλνηγκα ησλ 
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γξαθεηνθξαηηθψλ ηκεκάησλ γηα ηελ πξνψζεζε νξηδφληηαο αληαιιαγήο γλψζεο, β) 

ζχλδεζε ηεο ακνηβήο, ηεο απφδνζεο θαη ηεο πξναγσγήο ησλ ππαιιήισλ κε ηελ 

αληαιιαγή γλψζεο, γ) δεκηνπξγία θνηλνηήησλ πξαθηηθήο (νκάδεο επαγγεικαηηψλ 

πνπ αληαιιάζζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ρσξίο λα 

εξγάδνληαη ζην ίδην έξγν). 

 Αλάπηπμε ηνπ νξγαλσζηαθνχ θεθαιαίνπ, δειαδή, βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

δηαδηθηχνπ, ελδνδηθηχνπ, θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ, ππαιιήισλ ηεο γλψζεο θαη 

θεληξηθέο ζπληνληζηηθέο κνλάδεο ηεο γλψζεο. 

 Γεκηνπξγία  Κεθαιαίνπ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ «stakeholder  capital» 

(πνιίηεο, ρξήζηεο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, νκάδεο πίεζεο θ.ιπ.) κε: α) ηελ 

απφθηεζε θαη παξνρή ηεο θαηάιιειεο γλψζεο απφ θαη ζε φινπο ηνπο 

«θνηλσληθνχο εηαίξνπο» β) ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Δλίζρπζε ησλ δεζκψλ κε ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ηα εξεπλεηηθά 

ηλζηηηνχηα, ηα παλεπηζηήκηα, θ.ιπ. (OECD, 2001). 

 

2.1.3 Ππξακίδα ηεο Γλώζεο  

 

Παξάιιεια ν νξηζκφο ηεο γλψζεο πνπ αθνξά ζηελ ζεσξία ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

γλψζεο είλαη έλαο απφ ηνπο πην πεξίπινθνπο φξνπο. Οη φξνη «δεδνκέλα» θαη 

«πιεξνθνξίεο» ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζέζε ηνπ φξνπ γλψζε, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε γλψζε απνηειεί απφξξνηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη φξνη 

«πιεξνθνξίεο» θαη «δεδνκέλα» ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ελαιιαθηηθά κε ηνλ φξν 

«γλψζεηο», σζηφζν έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο.  
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Σα «δεδνκέλα» είλαη κε επεμεξγαζκέλα, ζπγθεθξηκέλα, αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ή 

ζπκβάληα ηα νπνία γηα λα έρνπλ αμία ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ (λα παξαρζνχλ, λα 

ηππνπνηεζνχλ, λα θσδηθνπνηεζνχλ, λα δηαλεκεζνχλ). Ζ επεμεξγαζία / εξκελεία ησλ 

«δεδνκέλσλ» νδεγεί ζηηο «πιεξνθνξίεο», δειαδή ζηα λέα κελχκαηα πνπ κπνξνχλ 

πιένλ λα γίλνληαη αληηιεπηά απφ ην ρξήζηε, λα έρνπλ λφεκα γηα απηφλ θαη λα ηνλ 

βνεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Έηζη, ε γλψζε πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηελ κνλαδηθή ηθαλφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ. Γειαδή ε γλψζε κπνξεί λα 

ππάξρεη ζην «πιαίζην» – ηδενινγία, αμίεο, πηζηεχσ, λννηξνπία, εκπεηξία – ηνπ αηφκνπ 

θαη απνθηά αμία, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξαγκαηνπνίεζε ελεξγεηψλ θαη ιήςε 

απνθάζεσλ (Cong & Pandya, 2003). 

 

ηε ζπλέρεηα, φηαλ απηή ε γλψζε ζπλδπαζηεί κε εκπεηξία, δενληνινγία, πξάμε θαη 

δηαίζζεζε, ηφηε παξάγεη ζνθία. Ζ «ζνθία» είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο 

γλψζεο θαη αθνξά ηελ ηθαλφηεηα επηινγήο θαη εθαξκνγήο ηεο θαηάιιειεο γλψζεο ζε 

κία ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. ε νξγαληζκνχο, είλαη ζπρλά ελζσκαησκέλε φρη κφλν ζε 

έγγξαθα ή απνζεηήξηα, αιιά θαη ζηελ νξγαλσζηαθή ξνπηίλα, ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηηο 

πξαθηηθέο θαη ζηα πξφηππα. Δηδηθφηεξα ζηηο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο αθνξά ζηελ 

εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο νξγαλσζηαθήο γλψζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ησλ ζηαδίσλ εθαξκνγήο. Δπνκέλσο, ε νξγαλσζηαθή ζνθία 

είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα ελεξγεί κε ζχλεζε, δειαδή: 

 λα θάλεη ζπλδπαζκέλε θαη πξνζεθηηθή ρξήζε ηεο γλψζεο. 

 λα ρξεζηκνπνηεί ηε γλψζε, ηελ θξίζε ηεο, αιιά θαη ηελ εκπεηξία ηεο, 

ελψ δίλεη βαξχηεηα θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ. 

 λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο θαη εζηθέο πιεπξέο 

ελφο δεηήκαηνο. 

 λα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ηε καθξνρξφληα δηάζηαζε. 
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2.1.4 Ρεηή θαη άξξεηε γλώζε 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ζχκθσλα κε ηνπο Nonaka θαη Takeuchi  

(1995), ε γλψζε ελφο νξγαληζκνχ θαηαηάζζεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηελ ξεηή θαη ηελ 

άξξεηε. Ρεηή είλαη ε γλψζε πνπ κπνξεί λα ζπιιεθζεί, λα θαηαγξαθεί ζε έγγξαθα ή ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ. Μπνξεί λα δηαηππσζεί γισζζηθά θαη λα απνδνζεί απφ γξακκαηηθνχο 

φξνπο, κε καζεκαηηθνχο ηχπνπο, πξνδηαγξαθέο, εγρεηξίδηα, εγθπθιίνπο, δηαδηθαζίεο 

θ.ιπ. πλεπψο, κπνξεί λα κεηαδνζεί επίζεκα θαη ζρεηηθά εχθνια, δεδνκέλνπ φηη έλα 

άηνκν ζα κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηηο παξαπάλσ πεγέο γηα λα ηε βξεη. Σν ζεκαληηθφηεξν 

είλαη ε ζσζηή «θσδηθνπνίεζή» ηεο, δειαδή ε ζσζηή επεμεξγαζία ηεο κε ηξφπν 

ρξήζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηνλ νξγαληζκφ. Ζ ξεηή γλψζε κπνξεί επίζεο λα 

δηαθξηζεί ζε δνκεκέλε ή αδφκεηε. Γνκεκέλε είλαη ε γλψζε ηεο νπνίαο ηα ζηνηρεία ή νη 

πιεξνθνξίεο νξγαλψλνληαη κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν γηα λα είλαη εχθνιε ε κειινληηθή 

ηνπο αλάθηεζε (π.ρ. έγγξαθα, βάζεηο δεδνκέλσλ, ινγηζηηθά θχιια). Αληηζέησο, ηα e-

mails, νη εηθφλεο, ηα ζεκηλάξηα απνηεινχλ παξαδείγκαηα αδφκεηεο γλψζεο, επεηδή νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνπλ δε κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ (Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ, 2010).  

 

Άξξεηε είλαη ε γλψζε πνπ δχζθνια δηαηππψλεηαη γισζζηθά. Δίλαη ε πξνζσπηθή 

γλψζε, ε πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ θαζελφο, βαζηζκέλε ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

πεπνηζήζεηο, ζηα ζπζηήκαηα αμηψλ ηνπ, ζην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπ. πλδέεηαη κε 

πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ε δηαρείξηζή ηεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα. Υαξαθηεξηζηηθή γηα ηελ άξξεηε γλψζε είλαη θαη ε άπνςε ηνπ Polanyi 

(1997) πνπ δήισζε φηη «γλσξίδνπκε πεξηζζόηεξα από απηά πνπ κπνξνύκε λα πνύκε» 

(Κεθέο, 2007). Δίλαη ε γλψζε πνπ κεηαθέξεηαη «πξφζσπν κε πξφζσπν» παξαδείγκαηνο 

ράξε απφ πξντζηάκελν ζε πθηζηάκελν, απφ έλαλ κέληνξα ζηνλ καζεηή ηνπ (Ξεξνηχξε - 

Κνπθίδνπ, 2010). 
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Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν κνξθψλ γλψζεο, ξεηήο θαη άξξεηεο, θαζψο θαη 

κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ επηθέξνπλ 4 θχξηεο δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο ηεο 

γλψζεο, νη νπνίεο φιεο καδί ζπληζηνχλ ηε δεκηνπξγία γλψζεο (Nonaka & Takeuchi, 

1995) . 

 

1ο ζηάδιο : Κοινυνικοποίηζη (από άππηηη ζε άππηηη) 

 

ε απηφ ην ζηάδην παξαηεξνχκε αληαιιαγή - κνίξαζκα εκπεηξηψλ. Μάζεζε κέζσ 

παξαηήξεζεο, κίκεζεο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο (Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ, 2010). 

πλδέεηαη κε ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη θνπιηνχξα. Γε κπνξεί εχθνια λα δηαδνζεί ζε 

έλαλ νξγαληζκφ. Λφγνπ ράξε, ε γλψζε πνπ κεηαδίδεηαη απφ έλαλ ηερλίηε ζηνλ 

αζθνχκελν ηνπ. Έλαο ππάιιεινο κπνξεί λα απνθηήζεη άξξεηε γλψζε απεπζείαο απφ ηα 

ππφινηπα άηνκα πνπ αιιειεπηδξά ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεη γιψζζα. Ο θξίζηκνο 

παξάγνληαο απφθηεζεο άξξεηεο γλψζεο είλαη ε εκπεηξία. «Η θαζαξή κεηαθνξά 

πιεξνθνξηώλ πνιύ ζπρλά δελ έρεη λόεκα, εάλ γίλεηαη μερσξηζηά από ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε εκπεηξία αλαπηύζζεηαη» (Μνζρνβάθεο, 

2009, ζ. 48). 

 

2ο ζηάδιο : Εξυηεπίκεςζη (από άππηηη ζε πηηή) 

 

Όηαλ νη άλζξσπνη θαηαθέξνπλ λα ηππνπνηήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνπιεχνπλ, 

λα ηνλ εμεγήζνπλ ζηνπο ππφινηπνπο, επνκέλσο ηφηε κπνξεί ε γλψζε λα κεηαθεξζεί 

(Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ, 2010). Δίλαη ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο / δεκηνπξγίαο λέσλ 

πξντφλησλ θαη λέσλ ηδεψλ πνπ κεηαηξέπεηαη ζε αλαινγίεο, κνληέια, ζθέςεηο, ππνζέζεηο 

ψζηε λα γίλεη πξάμε. Δίλαη κηα δηαδηθαζία «έθθξαζεο» ηεο άξξεηεο γλψζεο κε ιέμεηο, 

ζρήκαηα θαη άιινπο εμσηεξηθνχο (ξεηνχο) ηξφπνπο. Σε ζηηγκή πνπ έλαο ππάιιεινο 
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πξνζπαζεί λα αληηιεθζεί, λα πεξηγξάςεη κηα εηθφλα θαη λα εθθξάζεη ηελ νπζία ηεο 

θπξίσο ζε γιψζζα, ην γξάςηκν είλαη κηα πξάμε κεηαηξνπήο ηεο άξξεηεο ζε ξεηή 

γλψζε. Παξφιν φκσο πνπ απηέο νη εθθξάζεηο είλαη ζπρλά αλεπαξθείο θαη αζπλεπείο, 

βνεζνχλ ζηελ πξνψζεζε ησλ ζπιινγηζκψλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αηφκσλ. 

 

3
ο
 ζηάδιο : Σςνδςαζμόρ (από πηηή ζε πηηή)  

 

Όηαλ ν εξγαδφκελνο ζπλδπάδεη δηάθνξα θνκκάηηα ξεηήο γλψζεο. Δπεμεξγάδεηαη ηελ 

ππάξρνπζα γλψζε, ηα δεδνκέλα, ηηο πιεξνθνξίεο. ηεξίδεηαη ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε 

ηδεψλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο γλψζεο. Παξαδείγκαηνο ράξε, 

ππάιιεινο πνπ ζπλδπάδεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα λα ζπληάμεη κηα αλαθνξά 

(Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ, 2010). Απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζπζηεκαηνπνίεζεο ηδεψλ ζε 

έλα ζχζηεκα γλψζεσλ. Οη ππάιιεινη αληαιιάζνπλ θαη ζπλδπάδνπλ γλψζε κέζσ 

εγγξάθσλ, ζπλαληήζεσλ, ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ ή δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. ηε 

ζπλέρεηα κε αλαδηακφξθσζε ησλ ππαξρφλησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεξάξρεζεο 

ηαμηλφκεζεο, πξφζζεζεο, ζπλδπαζκνχ θαη θαηεγνξηνπνίεζεο πξνθχπηεη λέα γλψζε.  

 

4ο ζηάδιο : Εζυηεπίκεςζη (από πηηή ζε άππηηη) 

 

Μεηαθνξά ηεο ξεηήο γλψζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, δηάδνζή ηεο θαη 

κεηαηξνπή ηεο ζε άξξεηε. Οη εκπεηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα 

εζσηεξηθεχνληαη κε ηε κνξθή ηερλνγλσζίαο πνπ απνηειεί πνιχηηκν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν (Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ, 2010, ζ. 311). Π.ρ. φηαλ ηα κέιε κηαο νκάδαο 

εθαξκφδνπλ θαη αλαπηχζζνπλ πξαθηηθέο πνπ έρνπλ απνθνκίζεη θαηά θαηξνχο απφ 

δηάθνξεο εκπεηξίεο ζε επφκελεο εξγαζίεο, δειαδή κεηέηξεςαλ ηηο πξαθηηθέο ζε 

ηερλνγλσζία θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά. Ζ άξξεηε γλψζε πνπ έρεη 

ζπζζσξεπηεί ζε αηνκηθφ επίπεδν πξέπεη λα δηαδνζεί ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ 
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νξγαληζκνχ θαη απηφ κπνξεί λα πξαγκαησζεί κε πξνθνξηθή εμηζηφξεζε εκπεηξηψλ, κε 

θαηαγξαθή ηζηνξηψλ, παξαπφλσλ, πξνηάζεσλ πειαηψλ αιιά θαη ζηειερψλ. Έηζη 

μεθηλάεη έλαο θαηλνχξηνο θχθινο κεηαηξνπψλ θαη δεκηνπξγία λέαο γλψζεο (Ξεξνηχξε - 

Κνπθίδνπ, 2010). 

 

2.1.5 Σα ζηάδηα Γηαρείξηζεο ηεο γλώζεο 

 

Ζ Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηέζζεξα ζηάδηα: 

 

Δημιοςπγία Γνώζηρ 

 

Πξνθχπηεη απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, εκπεηξηψλ, πξνβιεκαηηζκψλ θαη γλψζεσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ή φηαλ έλα άηνκν δηαβάδεη / καζαίλεη / αληηιακβάλεηαη θάηη γηα 

πξψηε θνξά. Πεγέο θαη πξαθηηθέο δεκηνπξγίαο γλψζεο πξνέξρνληαη  (Ξεξνηχξε - 

Κνπθίδνπ, 2010): 

 απφ ηα ηκήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

 απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κέζσ νκάδσλ ζθέςεο, κεζφδνπ ησλ Γειθψλ, 

αληαιιαγήο επηρεηξεκάησλ, brainstorming, ζπζηεκάησλ πξνηάζεσλ, νκάδσλ 

έξγνπ, νκάδσλ πνηφηεηαο θ.ά. 

 απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο.  

 απφ ηε δηνίθεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 απφ ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο πνπ ελζαξξχλεη θαη αληακείβεη ηελ 

αληαιιαγή γλψζεο.  

 απφ ηελ εμαγνξά εηαηξηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηερλνγλσζία (know-how) ή 

άιιεο κνξθέο γλψζεο. 

 απφ ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ηδξχκαηα έξεπλαο. 
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Σςλλογή και απεικόνιζη 

 

χιιεςε, θσδηθνπνίεζε θαη απνζήθεπζε ηεο γλψζεο ζε ζπγθεθξηκέλε κνξθή, ψζηε 

λα κελ είλαη εχθνιν λα ραζεί θαη λα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί πξνθεηκέλνπ κε ηε ζεηξά ηεο 

λα παξάγεη λέα γλψζε (Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ, 2010). 

 

Μεηαζσημαηιζμό και μεηαθοπά 

 

Ζ γλψζε πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ πξέπεη λα κνηξάδεηαη θαη λα 

αληαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, πξέπεη λα δηαθηλείηαη κέζα ζε φιν ηνλ 

νξγαληζκφ. Γηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ απηή ηε δηαθίλεζε ηεο γλψζεο 

απνηεινχλ κεηαμχ άιισλ: νη πεξηγξαθέο θαζεθφλησλ, νη γξαπηέο αλαθνξέο, νη 

παξνπζηάζεηο, ε ελαιιαγή ζέζεσλ, νη δηαιεηηνπξγηθέο νκάδεο, ε δηήγεζε ηζηνξηψλ γηα 

επηηπρεκέλεο ή απνηπρεκέλεο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

παξειζφλ απφ ηνλ νξγαληζκφ (Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ, 2010).  

 

Εθαπμογή γνώζηρ  

 

Ζ εθαξκνγή ηεο γλψζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ (Ξεξνηχξε - 

Κνπθίδνπ, 2010): 

 Βάζεηο Γεδνκέλσλ: πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ, λα αλαιπζνχλ θαη λα ζπλδπαζηνχλ, φπσο ζηνηρεία πειαηψλ, 

πξνκεζεπηψλ, πξαθηηθά ζπλαληήζεσλ, εγρεηξίδηα πνιηηηθψλ, εξεπλεηηθέο 

αλαθνξέο, κειέηεο. 

 Υάξηεο γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνύ: Αθνξά ηηο γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, πξνζφληα πνπ δηαζέηεη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη κπνξνχκε λα ηα αμηνπνηήζνπκε. 
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  Γίθηπα γλώζεο (αηνκηθά θαη νξγαλσζηαθά): Αλάπηπμε δηθηχσλ γηα 

πξνζσπηθέο ή ειεθηξνληθέο επαθέο, φπσο chating, talk rooms, εμ’ απνζηάζεσο 

κάζεζε (e-learning), learning groups, βέιηηζηεο πξαθηηθέο (best practices) θαη 

δηαιεηηνπξγηθέο νκάδεο εξγαζίαο. 

 

2.1.6 Η «αλζξώπηλε» πιεπξά ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Γλώζεο 

 

Αλακθηζβήηεηα ε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ ηερλνινγία φζν θαη 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη. Απηή ε δεχηεξε πηπρή ζπρλά αλαθέξεηαη σο ε 

«αλζξψπηλε» ή «καιαθή» πιεπξά ηεο επηζηήκεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο θαη 

απνηειεί ηελ πην δπζλφεηε, πξνβιεκαηηθή αιιά θαη ηελ ζεκαληηθφηεξε πιεπξά ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο. Ζ ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ λα απμάλεη ηελ γλσζηαθή ηνπ 

βάζε (knowledge base) εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα κέιε αληαιιάζζνπλ θαη 

ζπλδπάδνπλ ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο, γλψζεηο θαη ηδέεο (McNabb, 2007).  

 

Σα επηηπρεκέλα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, σζηφζν πξνυπνζέηνπλ 

αλζξψπνπο πνπ ζα αθνζησζνχλ ζηε γλψζε θαη ζηε κεηαθνξά ηεο. Ζ ηερλνινγία δελ 

αιιάδεη νπζηαζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά, ελψ ε πξφζβαζε ζηηο πεγέο γλψζεο δελ 

πξνζζέηεη απφ κφλε ηεο αμία. Μηα θηινζνθία δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο απαηηεί αιιαγή 

ζηε λννηξνπία ηνπ νξγαληζκνχ θαη βαζίδεηαη ζηε βνχιεζε θάζε κέινπο λα 

ζπκκεηάζρεη θαη ζην βαζκφ εκπηζηνζχλεο πνπ δείρλεη ζηα ππφινηπα κέιε θαη ζηε 

δηνίθεζε (Gamble & Blackwell, 2004). 

 

χκθσλα κε ηνλ Saussois (2003) oη νξγαληζκνί γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ φ,ηη 

λνκίδνπλ. Τπάξρνπλ ζπιινγηθέο θαη αηνκηθέο κλήκεο πνπ έρνπλ ζβεζηεί, ππάξρεη 

ηθαλφηεηα πνπ δελ ελεξγνπνηείηαη πιένλ ειιείςεη ζσζηψλ κεζφδσλ απνζήθεπζεο θαη 
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φια απηά νδεγνχλ ζε απψιεηα ηθαλνηήησλ. Καλείο δελ θάλεη ηνλ θφπν λα ςάμεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν άιινη άλζξσπνη είραλ ιχζεη παιαηφηεξα ην ίδην πξφβιεκα.  

 

Δπηπιένλ, νη νξγαληζκνί δχζθνια δίλνπλ βάζε ζηελ θαηλνηνκία ησλ δηεξγαζηψλ 

(process innovation), δειαδή ζηε γλψκε εθείλσλ πνπ ζέινπλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Οη ξηδνζπαζηηθνί θαηλνηφκνη ζπλήζσο δελ εηζαθνχγνληαη, 

επεηδή ε λέα γλψζε εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη δεκηνπξγεί λέεο αμίεο, είλαη πηζαλφλ λα 

ακθηζβεηήζεη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ εδξαησζεί ή ζηαζεξνπνηεζεί. Τπάξρνπλ θαη ζσζηνί 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ξηδνζπαζηηθέο θαηλνηνκίεο δελ εηζαθνχγνληαη, αιιά ζπλήζσο 

πεξηγξάθνληαη σο αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. Λφγσ απνγνήηεπζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ απφξξηςε, νη παξαπάλσ θαηλνηφκνη εγθαηαιείπνπλ ηελ ηδέα δεκηνπξγίαο λέαο 

ζπλεηζθνξάο θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ζπιινγηθή θαζηεξσκέλε ινγηθή, έηζη ψζηε λα 

κελ βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο απεηιήο. Μπνξεί λα εηπσζεί φηη θνπξάδνληαη ή 

βαξηνχληαη λα «πξνσζνχλ» λέεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο, πνπ δελ έρνπλ αληίθξηζκα 

ειιείςεη εηαηξηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη απηφ δελ είλαη λέν, απηή ε απψιεηα έρεη γίλεη κε αλεθηή απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο-πνιίηεο, πνπ δελ είλαη πιένλ πξφζπκνη λα απνξξνθνχλ ην θφζηνο 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ιαλζαζκέλνπο κεραληζκνχο ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο. Ζ 

απνθαινχκελε ηάζε δηαρείξηζεο γλψζεο δίλεη απάληεζε ζηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα. 

Δίλαη κία ηάζε πνπ εκθαλίδεηαη ηψξα ζηηο κεγάιεο ηδησηηθέο εηαηξίεο αιιά θαη ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα. Μφιηο ε θαηλνηνκία γίλεη παξάγνληαο-θιεηδί ηεο επηηπρίαο, νη 

νξγαληζκνί πξέπεη λα αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο γλψζεο. Απηνί νη λένη ππάιιεινη είλαη απαηηεηηθνί σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα ησλ νξγαληζκψλ, ζηνπο ηνκείο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο κεραληζκνχο κάζεζεο 
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θαη ζα ηνπο δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξννδεχζνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπο. 

Έηζη δελ πξνζδνθνχλ κφλν έλα κηζζφ, αιιά: 

 έλα κέξνο ζην νπνίν ζα καζαίλνπλ δηαξθψο λέα πξάγκαηα 

 ηε δπλαηφηεηα λα αλήθνπλ ζε κία επαγγεικαηηθή θνηλφηεηα, κέζα ζηελ 

νπνία ζα κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ αλαγλψξηζε ζχκθσλα κε ηελ αμία ηνπο. 

 

Οη θπβεξλήζεηο βηψλνπλ ηηο απμαλφκελεο πξνζδνθίεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ δελ 

εθηειεί μερσξηζηά θαη κεηξήζηκα έξγα, αιιά εξγάδεηαη πάλσ ζε «θαηαζηάζεηο», ζηηο 

νπνίεο πξέπεη λα ιπζνχλ πξνβιήκαηα, λα παξζνχλ απνθάζεηο θαη πξνιεπηηθά κέηξα. Ζ 

απνδνηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απνξξέεη πιένλ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

νξγάλσζεο ησλ ππαιιήισλ πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξψζνπλ, λα αληαιιάμνπλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηελ γλψζε (Saussois, 2003). 

 

2.1.7 Σν ύζηεκα ηεο Γηαρείξηζεο Γλώζεο  

 

χκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή ζεσξία ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα πέληε ππνζπζηήκαηα, κε δηαθνξεηηθφ ζχλνιν 

ηκεκάησλ ην θαζέλα, απνηεινχλ ηηο ζεκειηψδεηο δνκηθέο κνλάδεο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο 

Γλψζεο. O McNabb (2007) αλαθέξεη ηα εμήο ππνζπζηήκαηα: 

 

Υποζύζηημα Πληποθοπιακών Διεπγαζιών  

 

ε απηφ ην ππνζχζηεκα ν ηερληθφο εμνπιηζκφο (hardware) θαη ηα ινγηζκηθά 

εξγαιεία (software) δηεπθνιχλνπλ ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξίεο, 

θαζψο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ ζε γλψζε. Σν ππνζχζηεκα απηφ ππνζηεξίδεη ηνλ απψηεξν 

ζηφρν ηεο γλψζεο πνπ θαζηζηά εθηθηή ηελ αηνκηθή θαη νξγαλσζηαθή κάζεζε. Οη 

δηαδηθαζίεο ζε απηφ ην ππνζχζηεκα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
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επέλδπζε ζηελ ηερλνινγηθή αξρηηεθηνληθή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο ζε επίπεδν νξγαληζκνχ (McNabb, 2007).  

 

Οη ηερλνινγίεο πνπ ζηεξίδνπλ ηε δηεξγαζία ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να είλαη θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε. 

 Να επηηξέπνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ πινχζηα επηθνηλσλία κε απιφ 

θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

 Να έρνπλ έλαλ ηξφπν κεηάδνζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ θνξηίσλ φπσο είλαη 

νη γλψκεο θαη νη πξνθαηαιήςεηο. 

 Να ππνζηεξίδνπλ ηελ αλεπίζεκε επηθνηλσλία, θαζψο θαη πνιιαπινχο 

ηξφπνπο έθθξαζεο ηδεψλ θαη ζθέςεσλ. 

 Πάλσ απφ φια, νη ηερλνινγίεο απηέο δελ ζα πξέπεη λα επηβάιινληαη αιιά 

λα ζεσξνχληαη «θπζηθέο» (Gamble & Blackwell, 2004). 

 

Υποζύζηημα Κοινυνικών Διεπγαζιών  

 

ην ππνζχζηεκα ησλ θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ πεξηιακβάλνληαη ε ζπιινγή, 

κεηάδνζε θαη αληαιιαγή γλψζεσλ. Απηφ ην ππνζχζηεκα είλαη πξντφλ ηεο επέλδπζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ ηερλνινγία. Ωζηφζν, νη θνηλσληθέο δηεξγαζίεο είλαη απηέο πνπ 

βάδνπλ ηελ ηερλνινγία ζηελ εξγαζία. Οη ηέζζεξηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο είλαη ε 

θνηλσληθνπνίεζε, ε εζσηεξίθεπζε, ν ζπλδπαζκφο θαη ε εμσηεξίθεπζε (Nonaka θαη 

Takeuchi 1995), φπσο αλαπηχρζεθαλ ζην παξαπάλσ θεθάιαην. Απηέο ηειηθά ζα 

νδεγήζνπλ ζε ζρεκαηηζκφ ησλ άηππσλ απηνξπζκηδφκελσλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο, νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηελ θαξδηά ηνπ ππνζπζηήκαηνο ησλ αλζξψπηλσλ αιιειεπηδξάζεσλ.  

 

Έηζη έρνπκε ηα εμήο:  
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 γηα ηνλ κεραληζκφ αλάπηπμεο ηεο γλψζεο ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδηθαζίεο 

δεκηνπξγίαο ηεο γλψζεο θαη ζπζηήκαηα ζπλδπαζκνχ ηεο γλψζεο. 

 γηα ηνλ κεραληζκφ κεηάδνζεο ηεο γλψζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα 

κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ (internet-based message systems), 

ελδνδηθηχνπ (intranets) θαη ειεθηξνληθψλ πηλάθσλ αλαθνηλψζεσλ (bulletin 

boards).  

 γηα ηνλ κεραληζκφ αληαιιαγήο γλψζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε νξηδφληηα 

ζπλεξγαζία θαη ε θάζεηε ελζσκάησζε (vertical integration). 

 

Υποζύζηημα Ανθπώπινηρ Αλληλεπίδπαζηρ  

 

Έλα ππνζχζηεκα αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο ππνζηεξίδεη θαη ππνινγίδεη ηελ 

δεκηνπξγία, ηε ζπιινγή θαη ηελ θνηλή ρξήζε ηεο γλψζεο. Με ηελ ππνζηήξημε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο, ζεκαληηθνί 

κεραληζκνί αλαπηχζζνληαη ζε απηφ ην ζηάδην ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαμχ άιισλ είλαη: 

 Έιεγρνη γλψζεο (Knowledge Audits). Ζ ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ησλ θνξέσλ γλψζεο θαη ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ελφο 

νξγαληζκνχ, φπσο ε θπξηφηεηα, ε ρξήζε θαη νη ξνέο, πνπ ραξηνγξαθνχλ ηηο 

αλάγθεο γηα γλψζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ (Knowledge Connections, 

2011). 

 Κνηλφηεηεο πξαθηηθήο (Communities of Practice): Δπέιηθηεο νκάδεο 

ππαιιήισλ, νη νπνίεο ελψλνληαη αλεπίζεκα βάζε θνηλψλ ελδηαθεξφλησλ, 

αιιειεπηδξνχλ κε αιιεινεμαξηψκελεο εξγαζίεο, κνηξάδνληαη ηελ ίδηα «γιψζζα» 

θαη νδεγνχληαη απφ θνηλφ ζθνπφ., κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνπλ παξφκνηεο 

ηαπηφηεηεο, θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο παξφκνηεο πξαθηηθέο 

θαη πεγέο (Καξχδε, 2010). 

 Μεηξψα  γλψζεο (Knowledge Registries). 
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Υποζύζηημα ζςλλογικήρ κοςληούπαρ  

 

Έλα ππνζχζηεκα ζπιινγηθήο θνπιηνχξαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εθαξκνγέο ηεο 

Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα βειηησζνχλ ηα πξντφληα θαη νη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη εθαξκνγέο 

δηαρείξηζεο γλψζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ, ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ησλ κεραληζκψλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Ζ παξνρή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο εμαξηάηαη απφ ηελ νξγαλσζηαθή αξρηηεθηνληθή, ηνπο ππαιιήινπο, ηελ 

απνζηνιή ηνπ θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ. Σν πξντφλ ηνπ ελ ιφγσ ππνζπζηήκαηνο είλαη ην 

πεξηδήηεην «πλεχκα ζπλεξγαζίαο» πνπ ελεξγνπνηεί ηελ πξνζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

κνηξαζηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην θαιφ ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, 

δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο, πνπ πξνζζέηεη αθφκε κεγαιχηεξε αμία ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν νξγαληζκφο. Απηφ ην ππνζχζηεκα έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ 

αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη θνπιηνχξαο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο ζε δεκφζην 

νξγαληζκφ. 

 

Υποζύζηημα Οπγανυζιακήρ Μάθηζηρ  

 

To ππνζχζηεκα νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ζπκβάιιεη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. πγθεθξηκέλα ζπληειεί ζηελ εμέιημε ηνπ παξαδνζηαθνχ, 

απζηεξά ηεξαξρηθνχ θαη γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ – πνπ γηα ρξφληα ζεσξνχληαλ 

ηδαληθφ γηα ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο – ζην ζχγρξνλν κνληέιν ηνπ νξγαληζκνχ πνπ 

καζαίλεη απφ ηα ιάζε, ηηο απνηπρίεο αιιά θαη ηηο επηηπρίεο ηνπ. Οη «νξγαληζκνί πνπ 

καζαίλνπλ» πθίζηαληαη κφλν, φηαλ ε εκπεηξία θαη ε γλψζε αληαιιάζζνληαη δηαξθψο, 

απνηηκψληαη θαη πξνσζνχληαη. Οη ηεξαξρηθνί γξαθεηνθξαηηθνί νξγαληζκνί 
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κεηαηξέπνληαη ζε επίπεδνπο νξγαληζκνχο, πνπ ιεηηνπξγνχλ βάζεη ηεο νκαδηθφηεηαο θαη 

ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη απνηεινχληαη απφ ελδπλακσκέλνπο ππαιιήινπο. Παξάιιεια, 

επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή ηνπ νξγαληζκνχ πνπ έρεη επηθεληξσζεί απνθιεηζηηθά ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνζηηθήο αιιαγήο, λα απνηηκήζεη θαη λα εθαξκφζεη ηελ πην 

επνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία ηεο παξαγσγηθήο κάζεζεο. 

 

Ο απψηεξνο ζηφρνο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ζηελ νπνία ε πξνζαξκνζηηθή (adaptive) 

αιιαγή κεηαηξέπεηαη ζε παξαγσγηθή (generative). ε έλαλ παξαγσγηθφ νξγαληζκφ, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία δελ είλαη απιψο αλεθηή αιιά επηβξαβεχζηκε. Απηή 

ε αιιαγή λννηξνπίαο είλαη ην φθεινο πνπ απνθνκίδεηαη, φηαλ ε αλψηαηε δηνίθεζε ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ ππνζηεξίδεη θαη αληακείβεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

θαηλνηνκίαο. Πξνζαξκνζηηθή είλαη ε αιιαγή, φηαλ νη νξγαληζκνί εμειίζζνληαη ζε 

ηέηνην βαζκφ, ψζηε ηα ζηειέρε θαη νη ππάιιεινί ηνπο λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο 

αληίδξαζεο ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. Αληίζεηα, ε παξαγσγηθή αιιαγή 

θαζηζηά δπλαηή γηα ηνπο νξγαληζκνχο ηελ πξφιεςε, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνβαίλνπλ ζε αιιαγέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πξηλ 

εκθαληζηνχλ πξνβιήκαηα (McNabb, 2007). 

 

Ο ζρεδηαζκφο ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη εθηεηακέλνπ – ζε φιν ην θάζκα ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα – ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο απαηηεί ηνλ θαιχηεξν 

ζπλδπαζκφ αλζξψπσλ, πιεξνθνξηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγίαο. Αλαληίξξεηα 

φκσο, ε απνηειεζκαηηθή θαη ζπζηεκαηηθή Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο κπνξεί λα 

επηηειεζηεί κφλν απφ έλαλ «οπγανιζμό πος μαθαίνει». 
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2.2 Οξγαληζκόο πνπ καζαίλεη 

 

 

2.2.1 Οξηζκόο  

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί, αιιά ε θεληξηθή ηδέα ηεο έλλνηαο ηνπ «νξγαληζκνχ πνπ 

καζαίλεη» παξακέλεη ζαθήο θαη ζπλνςίδεηαη απφ ηνπο Pedler et al (1991), σο εμήο: 

Οξγαληζκόο πνπ καζαίλεη είλαη έλαο νξγαληζκφο κε έλα φξακα ηνπ ηη ζα κπνξνχζε λα 

επηηχρεη. «Έλαο νξγαληζκφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ εθκάζεζε φισλ ησλ κειψλ ηνπ, 

ζπλεηδεηά κεηαζρεκαηίδεηαη θαη κεηακνξθψλεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη», ηνλίδνληαο φηη ε αιιαγή πνπ επίθεηηαη ζηνλ νξγαληζκφ ζα πξέπεη 

λα είλαη θαιά ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε. Καηά ηνλ Senge (1990), νξίδεηαη σο έλαο 

νξγαληζκφο, φπνπ ηα άηνκα αλαπηχζζνπλ ζπλερψο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δεκηνπξγνχλ 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξαγκαηηθά επηζπκνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ λένπο ηξφπνπο 

ζθέςεο, φπνπ πξνάγεηαη ε ζπιινγηθή κάζεζε. ηνπο νξγαληζκνχο κάζεζεο, ππάξρεη 

ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ζε κηα ζπλεξγαηηθή, ζπιινγηθή, ππεχζπλε 

αιιαγή πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ αμηψλ ή αξρψλ ησλ κειψλ ηεο 

νξγάλσζεο (Watkins & Marsick, 1992).  

 

Έλαο «νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη» είλαη απηφο πνπ κπνξεί άκεζα λα εληνπίζεη, λα 

αθνκνηψζεη θαη λα εθαξκφζεη ηα δηδάγκαηα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Γηα ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, απηφ πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηφκσλ ιχζεσλ γηα ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν λνκηθφ, πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. πλεπψο πξφθεηηαη γηα κία δπλακηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

νη ππάιιεινη ελφο νξγαληζκνχ καζαίλνπλ απφ άιινπο (ζπλαδέιθνπο, επηζηεκνληθνχο 

θνξείο, πειάηεο θ.ιπ.), αληαιιάζζνληαο εκπεηξίεο θαη επίζεο καζαίλνπλ απφ ηελ 
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επηηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ πεξηζηάζεσλ θαη 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ (McNabb, 2007). 

 

χκθσλα κε ηνλ Εαβιαλφ (2008) ζηε ζεκεξηλή επνρή ν θάζε ππάιιεινο ζέιεη λα 

νξίδεη ηε δσή ηνπ θαη ηελ εξγαζία ηνπ βάζεη ηνπ δηθνχ ηνπ ηξφπνπ. Δπηδηψθεη λα 

απνιακβάλεη ηελ εξγαζία, λα αηζζάλεηαη φηη ζπλεηζθέξεη θαη φηη ηνλ ζέβνληαη νη 

ππφινηπνη, ελψ ηαπηφρξνλα επηζπκεί λα καζαίλεη θαη λα αλαπηχζζεηαη. Δπνκέλσο, 

επεηδή κε ην ππάξρνλ νξγαλσηηθφ ζχζηεκα, νη νξγαληζκνί δε κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο παξαπάλσ αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ ππαιιήισλ θαζίζηαηαη 

ζεκαληηθφο ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο δνκήο ηνπο. Ζ δνκή ζα πξέπεη λα αιιάμεη κε ηξφπν 

πνπ ζα βνεζάεη ηα άηνκα λα αλαπηχζζνληαη πξνζσπηθά λα δηαηππψλνπλ ην φξακα, λα 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ, λα απνθηήζνπλ απηνγλσζία, λα θαιιηεξγήζνπλ 

γεληθφηεξα ην πλεχκα ηνπο. Γειαδή νη νξγαληζκνί νθείινπλ: 

 λα πξνζαξκφδνληαη  

 λα καζαίλνπλ  

 λα αληηκεησπίδνπλ ηηο αιιαγέο  

 λα επεθηείλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο  

 λα παξέρνπλ επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ζηνπο ππαιιήινπο  

 λα ακείβνπλ ηελ θαηλνηνκία  

 λα δέρνληαη ηα ζθάικαηα ησλ ππαιιήισλ 

 

2.2.2 Παξάγνληεο Αιιαγήο  

 

Σελ κεηακφξθσζε ελφο νξγαληζκνχ ζε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη» ηελ επηβάιινπλ 

δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο ε δεκηνπξγία θιίκαηνο κάζεζεο, ε δπλαηφηεηα ζπλερνχο 

δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη νπσζδήπνηε ε πηνζέηεζε απηήο ηεο 

πνιηηηθήο γηα ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ. Καζψο νη νξγαληζκνί 
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αλαπηχζζνληαη, ράλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα καζαίλνπλ ζπιινγηθά, εθφζνλ ε 

ηεξαξρηθή δνκή θαη ε αηνκηθή ζθέςε επηθξαηνχλ. Όηαλ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα, νη 

ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ κεκνλσκέλα άηνκα ζπρλά απνδεηθλχνληαη 

απνηειεζκαηηθέο κφλν ζε βξαρππξφζεζκν δηάζηεκα κε ζπλέπεηα ηα πξνβιήκαηα λα 

επαλεκθαλίδνληαη ζην κέιινλ. Αληίζεηα, έλαο «νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη» αμηνπνηεί 

φια ηα κέιε ηνπ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα επηιχζνπλ ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ, γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά ηθαλά λα πεηξακαηίδνληαη ζπλερψο, λα 

βειηηψλνληαη, λα δεκηνπξγνχλ ην κέιινλ ηνπο θαη λα απμάλνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα νη νξγαληζκνί πξέπεη λα 

βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα καζαίλνπλ θαη ζπλάκα λα αληαπνθξίλνληαη 

γξεγνξφηεξα ζηηο αιιαγέο απφ φ,ηη νη αληαγσληζηέο ηνπο. Ο Argyris (1999), επεζήκαλε 

φηη νη νξγαληζκνί πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηε γλψζε γηα ηα λέα πξντφληα, ηηο λέεο 

ππεξεζίεο θαη δηαδηθαζίεο, λα αληηιακβάλνληαη ηη ζπκβαίλεη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

θαη λα παξάγνπλ δεκηνπξγηθέο ιχζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

φισλ ησλ ππαιιήισλ ηνπο. Άξα απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

νκάδσλ, ε ειεχζεξε θαη αμηφπηζηε επηθνηλσλία, θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο 

εκπηζηνζχλεο. 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ελφο «νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη» ζε ζχγθξηζε κε έλαλ ηππηθφ 

νξγαληζκφ είλαη ηα εμήο: 

 Γηαηήξεζε πςεινχ επηπέδνπ θαηλνηνκίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο.  

 Καιχηεξε αληαπφθξηζε ζηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζηνλ νξγαληζκφ απφ 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  



27 

 

 πλεηφηεξε δηαρείξηζε φισλ ησλ πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη 

ν νξγαληζκφο κε γλψκνλα πάληνηε ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ. 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθξνψλ ζε φια ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο δίλνληαο έκθαζε ζηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα. 

 Γηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο αιιαγψλ κέζα ζηνλ ίδην ηνλ 

νξγαληζκφ (Wikipedia, 2011). 

 

2.2.3 H δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο  

 

Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί, φπσο φινη νη ππφινηπνη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο, 

αλαπηχζζνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο, δνκέο θαη δηαδηθαζίεο κεηά απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηφζν κε ην εμσηεξηθφ φζν θαη κε ην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Απηή ε εμειηθηηθή 

δηαδηθαζία είλαη γλσζηή θαη σο νξγαλσζηαθή κάζεζε. Γχν παξάγνληεο ζπκβάινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο· ε εγεζία θαη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα 

(McNabb, 2007). Σα ζηειέρε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη νη ππάιιεινη αλαπηχζζνπλ 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ θαη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο. Ζ κάζεζε πξνέξρεηαη απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε, κε ηε κνξθή ελφο ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλνπ νξάκαηνο θαη εζηθήο, αιιά θπξίσο απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, θαζψο θαη απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ 

θαηά ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ.  

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, δηεπθνιχλεη ηφζν ηελ αηνκηθή φζν θαη ηελ νξγαλσζηαθή 

κάζεζε. Απηφ παξνπζηάδεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 
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ρήκα 1 Γηαζπλδεκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Γλώζεο θαη Οξγαλσζηαθήο Μάζεζεο 

Πξνζαξκνγή από McNabb (2007, ζ. 127) 

 

ην κνληέιν απηφ, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο γλψζεο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ν 

αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ ζπζηήκαηνο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο. Όια ηα ππφινηπα 

ζηνηρεία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη εμαξηψληαη απφ ηελ Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο 

(McNabb, 2007). 

 

Tα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε αιιειεπίδξαζή κεηαμχ ηνπο βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο. χκθσλα κε ηνπο Argyris θαη Schoen (1978; 

1996), ε έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο δηεξεχλεζεο (organizational inquiry) δεκηνπξγεί ηε 

γλψζε ζηνπο νξγαληζκνχο, ελψ ε κάζεζε ζπληειείηαη φηαλ ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ, 

είηε αηνκηθά είηε ζπιινγηθά, ζπλερψο αλαξσηηνχληαη, αμηνινγνχλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο θαη 

ζέηνπλ φιν θαη πην ζεκειηψδε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο λφξκεο, ηηο δνκέο, 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

Ζ κάζεζε ζπλίζηαηαη ζε δχν είδε δξαζηεξηφηεηαο: α)ηελ απφθηεζε ηερλνγλσζίαο, 

κε ζηφρν ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε ππάξρνπζεο 

Διαχείριση 
Γνώσης 

΄Αρρητη γνώση 
ατόμων

Ανταλλαγή

Συνδυασμός 
και 

Ευθυγράμμιση

Εφαρμογή και 
Δημιουργία

Ατομική 
Μάθηση και 
Καινοτομία

Μετάδοση 

Σφυρηλάτηση 
καινοφριας 

ρητής γνώσης

Οργανωσιακή 
Μάθηση
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παξαδνρέο θαη β) ηελ ζέζπηζε λέσλ παξαδνρψλ (π.ρ. παξαδεηγκάησλ, ζρεκάησλ, 

λνεηηθψλ κνληέισλ ή ζεσξεηηθψλ πξννπηηθψλ) νη νπνίεο ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο. Σα δχν απηά είδε κάζεζεο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Bateson (1973) σο 

κάζεζε Η θαη κάζεζε ΗΗ, ή απφ ηνπο Argyris and Schoen (1978) κάζεζε απινχ θαη 

δηπινχ βξφρνπ. Ζ δεκηνπξγία γλψζεο απαηηεί αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

εηδψλ κάζεζεο ε νπνία δεκηνπξγεί έλα είδνο δπλακηθήο ζπείξαο (Nνλαθα & Σαθενπηζη, 

2001). 

 

2.2.4 Κύθινη ηεο Μάζεζεο 

 

Ο Argyris θαη ν Schon (1978; 1996) έρνπλ επηλνήζεη ηνπο θχθινπο κάζεζεο, ηνπο 

νπνίνπο νξηνζεηνχλ ζε ηξία επίπεδα: 

1. Μάζεζε κνλνχ βξφρνπ (single-loop) : Ζ κάζεζε ζπληειείηαη απφ ηελ 

δηφξζσζε ησλ ιαζψλ θαη ηελ αιιαγή νξηζκέλσλ δξάζεσλ κέζα ζην νξγαλσζηαθφ 

πιαίζην. ε απηφ ην επίπεδν νη ππάιιεινη καζαίλνπλ πψο λα εθηειέζνπλ έλα έξγν ή 

κηα δηαδηθαζία θαιχηεξα. Δπνκέλσο «μαθαίνοςν να κάνοςν ηα ππάγμαηα ζυζηά». 

2. Μάζεζε δηπινχ βξφρνπ (double-loop): Tα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ 

πεγαίλνπλ έλα βήκα παξαπέξα ακθηζβεηνχλ θαη επαλεμεηάδνπλ ηηο ππνζέζεηο πίζσ 

απφ νξηζκέλεο ελέξγεηεο. Αλαπηχζζνπλ θξηηηθή αλάιπζε θαη αλαξσηηνχληαη αλ 

«κάνοςν ηα ζυζηά ππάγμαηα». Ζ γλψζε πνπ απνθηνχλ ζε απηφ ην επίπεδν κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο ππνζέζεηο πνπ ζηεξίδνληαη νη δηάθνξεο 

ελέξγεηεο. 

3. Μάζεζε ηξηπινχ βξφρνπ (triple-loop): Tα κέιε επεθηείλνπλ ηηο 

νξγαλσζηαθέο ηνπο γλψζεηο απφ ηελ δηεξεχλεζε θαη ηελ ακθηζβήηεζε ησλ αξρψλ, 

ηεο έλλνηαο αθφκε θαη ηεο χπαξμεο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ (Ξεξνηχξε - 

Κνπθίδνπ, 2010; Sotirakou & Zeppou, 2004). 
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Καη ζηα ηξία επίπεδα ε αλαπιεξνθφξεζε θαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο απνηεινχλ 

θξίζηκε δηαδηθαζία, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα:  

 

ρήκα 2 Οη ηξείο θύθινη Μάζεζεο ηνπ Argyris & Schoen 

Πξνζαξκνγή από http://www.thorsten.org/wiki/index.php?title=Triple_Loop_Learning 

 

Δπνκέλσο, έλαο νξγαληζκφο ζα κεηαζρεκαηηζηεί ζε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη», 

εθφζνλ ηα κέιε ηνπ θηάζνπλ ζην δεχηεξν θαη ηξίην επίπεδν κάζεζεο (Sotirakou & 

Zeppou, 2004). 

 

2.2.5 Η Μάζεζε ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

 

Ζ πξνζσπηθή γλψζε ελφο αηφκνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε νξγαλσζηαθή γλψζε ε νπνία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο. Κάπνηνο ηέηνηνο 

κεηαζρεκαηηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ κηα ιακπξή ηδέα ελφο εξεπλεηή νδεγεί ζε κηα 

λέα επξεζηηερλία ή φηαλ ε πνιχρξνλε εκπεηξία ελφο εξγάηε θαηαιήγεη ζε κηα 

θαηλνηφκν δηαδηθαζία (Nνλαθα & Σαθενπηζη, 2001). 

 

Παξφηη ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν δεκηνπξγία νξγαλσζηαθήο γλψζεο, ε επηρείξεζε δε 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη γλψζε απφ κφλε ηεο ρσξίο ηελ πξσηνβνπιία ηνπ αηφκνπ θαη 
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ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε πνπ ζπληειείηαη κέζα ζηελ νκάδα. Δπνκέλσο ζην αηνκηθφ 

επίπεδν ε εξγαζηαθή εκπεηξία, ε θαζεκεξηλή αλάζεζε εξγαζηψλ θαη ε ζπλεξγαζία 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ αηνκηθφ καζεζηαθφ κεραληζκφ θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

νινθιήξσζεο απηήο δηαπηζηψλεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο πξαθηηθέο θαη 

ηελ εξγαζία ηνπ αηφκνπ. Ζ γλψζε εληζρχεηαη ή απνθξπζηαιιψλεηαη ζην νκαδηθφ 

επίπεδν κέζσ ηνπ δηαιφγνπ, ηεο ζπδήηεζεο, ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη ηεο 

παξαηήξεζεο. Ζ έλλνηα ηεο επηθνηλσλίαο απνθηά θπξίαξρν ξφιν ζηελ νκάδα. Ζ νκάδα 

ζπλεηζθέξεη ην θνηλφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Σα 

κέιε ηεο νκάδαο δεκηνπξγνχλ λέεο νπηηθέο γσλίεο κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο 

ζπδήηεζεο. Ο δηάινγνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε θαη δηαθσλία, φκσο απηή 

αθξηβψο ε ζχγθξνπζε είλαη πνπ σζεί ηνπο ππαιιήινπο λα ακθηζβεηνχλ ηηο ππάξρνπζεο 

παξαδνρέο θαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε λένπο ηξφπνπο. ην 

νξγαλσζηαθφ επίπεδν ε κάζεζε έρεη ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε φινπ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πινχηνπ ησλ αηφκσλ, ησλ νκάδσλ, ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη θπζηθά ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Σν είδνο απηφ ηεο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο δηεπθνιχλεη ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πξνζσπηθήο γλψζεο ζε νξγαλσζηαθή γλψζε (Nνλαθα & 

Σαθενπηζη, 2001; Λχηξαο, 2003). 

  

ρήκα 3 Σξηα Δπίπεδα Αλάιπζεο ηεο Μάζεζεο 

Πξνζαξκνγή από Λπηξα (2003, p. 180) 
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Όπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα ην άηνκν καζαίλεη, εθαξκφδεη ηα 

ζηνηρεία ηεο κάζεζεο, απνθηά εξγαζηαθή εκπεηξία ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ην νδεγεί ζε 

έλαλ λέν θχθιν κάζεζεο. Ζ νκαδηθή κάζεζε ζπληειείηαη φηαλ ζπλδπάδνληαη νη 

επηκέξνπο αηνκηθέο καζήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο επθαηξηαθήο επηθνηλσλίαο, ελψ ε 

νξγαλσζηαθή κάζεζε επηηπγράλεηαη φηαλ ηα «καζήκαηα», ε γλψζε πνπ απνθηήζεθε 

ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν ζπιιέγεηαη, επεμεξγάδεηαη, απνζεθεχεηαη, 

αλαθηάηαη, δηαλέκεηαη κέζα ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ. 

 

Γηα λα ζπκβάιιεη ε γλψζε ζηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε, ηα ζηειέρε ζα πξέπεη λα 

θαιιηεξγήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ κηα θνπιηνχξα πνπ λα ηηκά θαη αληακείβεη ηα 

άηνκα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 

2.2.6 Οη πέληε «πεηζαξρίεο» ηνπ Peter Senge 

 

χκθσλα κε ηνλ Peter Senge (1994) ππάξρνπλ λένη ηξφπνη θαη δηαδηθαζίεο κάζεζεο 

ρξήζηκεο θαη ηθαλέο λα κεηαηξέςνπλ κηα θιαζηθή επηρείξεζε ζε έλαλ «νξγαληζκφ πνπ 

καζαίλεη». Σν βαζηθφ επηρείξεκα ηνπ Senge είλαη φηη ηα άηνκα πξνζπαζνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο απινπζηεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ελψ ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ κηα ζπζηεκηθή νιηθή πξνζέγγηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο. (Κεθέο, 2007)  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηε θχζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο (φπσο ην 

πψο καζαίλνπκε ή πνηεο δπλάκεηο ζπλεπηθνπξνχλ ζηε κάζεζή καο), αιιά θαη λα 

θαηαιάβνπκε πνηεο δπλάκεηο δπζρεξαίλνπλ ηελ πξφνδφ καο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε 

ζηξαηεγηθέο γηα λα ηηο αληηκεησπίζνπκε. Οη αιιαγέο δελ είλαη έλα κεραληθφ θαηλφκελν, 

επνκέλσο πξέπεη λα ηηο δνχκε πην αλζξψπηλα, πην νξγαληθά. Υξεηάδνληαη ππνκνλή, 

αιιά ηαπηφρξνλα θαη κηα αίζζεζε ξπζκνχ. Υξεηάδεηαη επίζεο λα θαηαλνήζνπκε φηη ε 
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αιιαγή ζα αξρίζεη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζηαδηαθά ζα επεθηαζεί θαη ζα κεγαιψζεη. 

Δπηπιένλ ππνζηεξίδεη φηη πνιινί νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ «καζεζηαθέο δπζθνιίεο» 

πνπ ηνπο εκπνδίδνπλ λα γίλνληαη απνηειεζκαηηθνί. Οη δπζθνιίεο απηέο εληνπίδνληαη 

ζην πψο ν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη ηα πξάγκαηα γχξσ ηνπ θαη θαηά πφζν ηα άηνκα 

είλαη δεθηηθά ζηελ επηθνηλσλία, κηινχλ θαη ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ αξρηθή 

κεζνδνινγία ηνπ Senge ζηεξίρζεθε ζε 5 βαζηθά ζεκεία (Smith, 2001; Wikipedia, 

2011): 

 

Νοηηικά Μονηέλα (Mental models)  

 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ πεπνηζήζεψλ ησλ αηφκσλ, ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο 

ζηνλ θφζκν. Δίλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηα άηνκα ηνλ θφζκν γχξσ 

ηνπο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαιακβάλνπλ δξάζε γηα ηε βειηίσζε ή ηελ αιιαγή πνπ 

ζπλαξηάηαη άκεζα πξνο ηηο αληηιήςεηο, παξαδνρέο, ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο πνπ είλαη 

«εγθαηεζηεκέλεο» βαζηά κέζα ηνπο. Οπζηαζηηθά ζα πξέπεη ηα άηνκα λα απνθηήζνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα αλαθαιχπηνπλ ηα πξνζσπηθά λνεηηθά κνληέια θαη λα εξεπλνχλ κε 

απζηεξφηεηα ηελ πξνέιεπζή ηνπο θαη ηε ζεκαζία ηνπο. ε απηή ηελ εμέηαζε ζα πξέπεη 

λα αλαπηχζζεηαη ν δηάινγνο κε «ζεκαληηθνχο άιινπο» ζηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα 

παξέρνπλ «πξφζβαζε» ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο θαη λα απνδέρνληαη δηαθνξεηηθά 

επηρεηξήκαηα θαη επηξξνέο, φηαλ απηφ ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγηθή κεηεμέιημε ή θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ αξρηθψλ ηνπο απφςεσλ (Κεθέο, 2007). Γηα λα εμειηρζεί έλαο 

νξγαληζκφο ζε νξγαληζκφ κάζεζεο ηα κνληέια απηά ζα πξέπεη λα ακθηζβεηεζνχλ. Οη 

νξγαληζκνί, φπσο θαη ηα κεκνλσκέλα άηνκα, ηείλνπλ λα έρνπλ «κλήκε», δειαδή λα 

δηαηεξνχλ νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη λα αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη 

αμίεο. Καηά ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο κάζεζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζεί 

κηα «αλνηρηή» θνπιηνχξα κάζεζεο πνπ ζθνπφ ζα έρεη λα πξνσζεί ζπλερψο ηελ έξεπλα 

θαη λα βαζίδεηαη ζην πλεχκα ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο . 
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Πποζυπική Υπεποσή (Personal mastery)  

 

Αλάπηπμε πξνζσπηθήο δεμηνηερλίαο θαη πεηζαξρίαο γηα δεκηνπξγηθή νπηηθή. Δίλαη ε 

ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ νξηζκέλα άηνκα, ψζηε λα δηαηεξνχλ κηα θαηάζηαζε 

«δηαξθνχο καζεηείαο». Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή (δηα βίνπ) δηεξγαζία κε επίθεληξν ηε 

γλψζε. Σα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ζε πςειφ επίπεδν απηή ηελ ηθαλφηεηα έρνπλ 

ηαπηνρξφλσο ζπλείδεζε ηεο άγλνηάο ηνπο, ησλ αδπλακηψλ ηνπο αιιά θαη ησλ πεδίσλ 

ζηα νπνία κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ παξαγσγηθά (Κεθέο, 2007). Οη νξγαληζκνί 

καζαίλνπλ κφλν κέζσ ησλ αηφκσλ πνπ καζαίλνπλ. Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα 

έλαλ νξγαληζκφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη εξγαδφκελνί ηνπ κπνξνχλ λα καζαίλνπλ πην 

γξήγνξα απφ φ,ηη νη ππάιιεινη ησλ άιισλ νξγαληζκψλ. Ζ αηνκηθή κάζεζε απνθηάηαη 

κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ. Φπζηθά, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ην πξνζσπηθφ λα είλαη δεθηηθφ ζηε κάζεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ λα αλαπηπρζεί κηα λννηξνπία πνπ λα ελζαξξχλεη θαη λα πξνσζεί ηελ 

απφθηεζε ηεο αηνκηθήο γλψζεο θαζεκεξηλά. 

 

Κοινό όπαμα (Shared vision)  

 

Σν θνηλφ φξακα ελψλεη ην άηνκν κε ηελ νκάδα θαη ηνλ νξγαληζκφ κέζσ ηεο 

αίζζεζεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο. Ζ αλάπηπμε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηελ παξαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο απφθηεζε γλψζεσλ, δεδνκέλνπ φηη δεκηνπξγεί 

κηα θνηλή ηαπηφηεηα πνπ εζηηάδεη ζηελ αμία ηεο κάζεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο εγεζίαο λα εκπλέεη ηνπο ππαιιήινπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη θαηνξζψζεη λα ηνπο 

κεηαδψζεη (ή θαη λα ζρεκαηίζεη απφ θνηλνχ) ηελ εηθφλα ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ κέιινληνο 

πνπ επηδηψθεη λα θαηαθηήζεη. Σν επηηπρεκέλν φξακα ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε 

ζπληζηακέλε ησλ αηνκηθψλ νξακάησλ ησλ εξγαδφκελσλ θάζε ηεξαξρηθήο βαζκίδαο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Έλα ηέηνην φξακα έρεη ηε δχλακε λα ελζαξξχλεη ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ 
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θαηλνηνκία. Απαηηείηαη μερσξηζηή ηθαλφηεηα γηα λα κεηαζρεκαηηζζεί κηα ηδέα ζε έλα 

θνηλφ φξακα πνιιψλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ζπλαληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα θαη λα 

εμαζθαιηζζεί ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο. ε έλαλ νξγαληζκφ πνπ ηα άηνκα 

ζπδεηνχλ αλνηθηά θαη πξνβιεκαηίδνληαη, απμάλεη ε θαηαλφεζε θαη γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή ε εκπινθή (Κεθέο, 2007). Όηαλ ππάξρεη έλα γλήζην φξακα – ην νπνίν 

πξνβάιιεηαη κε θαζαξφηεηα ζηηο ζέζεηο, εηιηθξίλεηα θαη ελζνπζηαζκφ –  ηα άηνκα ην 

ππνζηεξίδνπλ θαη καζαίλνπλ, φρη επεηδή πξέπεη ή επηηάζζεηαη, αιιά επεηδή πξαγκαηηθά 

ην επηζπκνχλ. 

 

Σςλλογική / Ομαδική Μάθηζη (Team learning)  

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζπιινγηθή κάζεζε είλαη ε ζπληζηακέλε ηεο αηνκηθήο 

κάζεζεο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ ηνπ νξγαληζκνχ, απνηειεί κηα δηεξγαζία πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ηθαλνηήησλ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ κηα 

νκάδα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηδεηνχλ. ηελ 

νκαδηθή κάζεζε, νπζηψδεο εξγαιείν είλαη ν δηάινγνο πνπ κεηακνξθψλεη ηελ πνηφηεηα 

ηεο ζπλνκηιίαο θαη απνθαιχπηεη ηηο ππνθείκελεο αληηιήςεηο. Σν φθεινο ηεο νκαδηθήο ή 

ζπιινγηθήο κάζεζεο είλαη φηη νη ηθαλφηεηεο ησλ ππαιιήισλ αλαπηχζζνληαη 

γξεγνξφηεξα θαη ε δπλαηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ βειηηψλεηαη 

κέζσ ηεο θαιχηεξεο πξφζβαζεο ζε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Οη «νξγαληζκνί πνπ 

καζαίλνπλ» έρνπλ δνκέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαδηθή κάζεζε θαη νπζηαζηηθά ηνλ 

δηάινγν. 

 

Σςζηημική Σκέτη (Systems thinking) 

 

χκθσλα κε ηνλ Senge ε ζπζηεκηθή ζθέςε απνηειεί ην βαζηθφ ελνπνηεηηθφ 

παξάγνληα, ηνλ θαηαιχηε, φισλ ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ. Ζ ζπζηεκηθή ζθέςε 
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ρξεζηκνπνηεί πεξίπινθα θαη δνκεκέλα κνληέια γηα λα πξνζεγγίζεη ηα ζηαζεξά κνηίβα 

ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ηδέα ηνπ «νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη» αλαπηχζζεηαη 

απφ έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ επηηξέπεη ζηα άηνκα λα κειεηήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ 

σο κία εληαία νληφηεηα. «Η αλάπηπμε ελόο ζπκπαγνύο ζπλόινπ ζεσξεηηθώλ 

πξνζδηνξηζκώλ θαη εθαξκνζκέλεο πξαθηηθήο γηα θάπνην θαηλόκελν απαηηεί κηα ζθαηξηθή 

αληηκεηώπηζε· ζηελ θαηεύζπλζε απηή ε ζπζηεκηθή ζεώξεζε εμαζθαιίδεη κηα πην 

δηεηζδπηηθή καηηά πνπ ππεξβαίλεη ην επίπεδν ηεο θαηλνκελνινγίαο» (Λχηξαο, 2003, ζ. 

185). Οη «νξγαληζκνί πνπ καζαίλνπλ» ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε κέζνδν ζθέςεο, θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζήο ηνπο, αιιά θαη ηεο απφδνζεο ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ ηνπο (Smith, 2001; Wikipedia, 2011).  

 

2.2.7 Γνκηθά ζηνηρεία γηα έλαλ «νξγαληζκό πνπ καζαίλεη» 

 

Ο Τusoff (2005) ππνζηεξίδεη πσο γηα λα θαιιηεξγεζεί ζε έλα δεκφζην νξγαληζκφ ε 

λννηξνπία ηεο κάζεζεο θαη λα αλαπηπρζεί σο «νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη», ζα πξέπεη λα 

ζεζπηζηνχλ ζε κηα ζηαζεξή βάζε ηα εμήο ζηνηρεία: ζπλεηδεηνπνίεζε, θνπιηνχξα 

κάζεζεο, θνηλφ φξακα, πεξηβάιινλ, εγεζία, ελδπλάκσζε θαη ζπλερήο κάζεζε. 

 

Σςνειδηηοποίηζη 

 

Όινη νη παξάγνληεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε 

επηηπρεκέλε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζηνλ 21
ν
  

αηψλα βαζίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ γλψζε. Ζ επέλδπζε ζηελ παξαγσγή ηεο 

γλψζεο, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζηελ ηθαλφηεηα γηα 

θαηλνηνκία απνηεινχλ ζήκεξα ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ηα αλψηαηα ζηειέρε πξέπεη λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνιχηηκε εκπεηξία 

θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο απφ άξξεηε ζε ξεηή γλψζε. Παξάιιεια, νη δεκφζηνη ππάιιεινη 
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πξέπεη λα ιακβάλνπλ γλψζε απφ νπνπδήπνηε θαη αλ είλαη δηαζέζηκε απηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσηεξηθψλ πεγψλ, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 

Οικοδόμηζη κοςληούπαρ μάθηζηρ 

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο απνηειεί δήηεκα ζηξαηεγηθήο επηβίσζεο, αλάπηπμεο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη δεκηνπξγία πινχηνπ κέζσ άπισλ θεθαιαίσλ, 

θπξίσο νξγαλσζηαθήο γλψζεο. Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί σο νξγαληζκνί πνπ καζαίλνπλ 

πξέπεη λα εμεηάδνπλ ην καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, δειαδή ηελ νηθνλνκία ηνπ έζλνπο. 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο (K-economy) είλαη έλα πςειά 

εθπαηδεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, πνπ απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο πνπ είλαη 

εηδηθεπκέλνη ζηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηψλ. Δίλαη απαξαίηεην, σζηφζν, λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα 

παηδείαο πνπ λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απηφλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ.  

 

Ο ηξφπνο ζθέςεο θαη εξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 

ησλ ππαιιήισλ πξέπεη λα αιιάμεη. Οη ππάιιεινη πξέπεη λα απνηειέζνπλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο κάζεζεο, φπνπ νη αιιαγέο θαη νη πξνθιήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζα αληηκεησπίδνληαη κε ελεξγεηηθφηεηα θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Μπνξεί 

λα ππνζηεξηρζεί φηη ε ππνδνκή θαη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

είλαη ην πην εχθνιν κέξνο ηεο εμίζσζεο. Σν δχζθνιν θνκκάηη είλαη ε εμεχξεζε 

αλζξψπσλ κε θαηάιιεια πξνζφληα θαη εθπαίδεπζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ κηαο ζπλερνχο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Οη δεμηφηεηεο ησλ 

ππαιιήισλ, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα 

κάζεζεο αμίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
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Σςζηημική ζκέτη  

 

Οη αβεβαηφηεηεο πνπ επέθεξε ην ξαγδαία κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ δελ 

κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη κε ζπκβαηηθέο πξαθηηθέο δηνίθεζεο. Ζ γξαθεηνθξαηία δελ 

πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα θαηαπλίμεη ηελ πξφνδν. πγθεληξσηηθέο θαη απζηεξά 

ηεξαξρηθέο δνκέο δελ νδεγνχλ ζε απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε. Θα πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί κία πην επέιηθηε, πην επίπεδε νξγαληθή δνκή πνπ ζα ελζαξξχλεη ηελ 

θαηλνηνκία. Ζ επίπεδε δνκή ζπληειεί ζηελ δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζε φια ηα 

επίπεδα θαη ζε φια ηα ηκήκαηα ζηνλ νξγαληζκφ θαη θαηά ζπλέπεηα δεκηνπξγεί κία πην 

ελεκεξσκέλε βάζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Γεδνκέλνπ φηη ην λέν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ γξήγνξεο αιιαγέο θαη αβεβαηφηεηα, ζα απαηηεζεί έλα 

εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ εκπλεπζκέλν κε θίλεηξα, ελζνπζηαζκφ, 

δεκηνπξγηθφηεηα, πξνζήισζε, επειημία, πξνζαξκνζηηθφηεηα. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη 

αλαγθαίν γηα ηα ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα πηνζεηήζνπλ κηα λέα θηινζνθία 

πνπ λα ελζαξξχλεη ηε δηαθάλεηα, ηε ινγνδνζία, θαη ηελ απνδνρή ησλ ιαζψλ θαη ησλ 

αβεβαηνηήησλ. Ζ ζπλερήο επηθνηλσλία κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη 

επηηαθηηθή. 

 

Ηγεζία 

 

Ζ αλψηαηε δηνίθεζε πξέπεη λα δεζκεχεηαη γηα ηε καθξνπξφζεζκε κάζεζε, κε ηε 

παξνρή ησλ θαηάιιεισλ πφξσλ. Σν εχξνο ησλ πφξσλ (ρξήκαηα, πξνζσπηθφ, ρξφλνο) 

πνπ δηαζέηεη ε δηνίθεζε ζεκαηνδνηεί ηελ έθηαζε ηεο δέζκεπζήο ηεο γηα ηε 

καθξνπξφζεζκε κάζεζε θαη θαζνξίδεη ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηά ηεο. Ζ δηνίθεζε 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη λα αληακείβεη ηε ζπλερή κάζεζε ησλ ππαιιήισλ θαη λα 

βνεζάεη ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ επηκέξνπο απφςεσλ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο.  
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Ζ εγεζία πξέπεη λα πξνσζήζεη κηα νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα πηζηέςνπλ ζην φξακα, ζηελ 

απνζηνιή θαη ζηηο βαζηθέο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ ζα ελζαξξχλεη ηνπο 

ππαιιήινπο λα θάλνπλ πξάγκαηα, επεηδή ην ζέινπλ θαη φρη γηαηί πξέπεη. Ζ εγεζία ηνπ 

νξγαληζκνχ πξέπεη επίζεο λα πξνσζήζεη ηε λννηξνπία ηεο κάζεζεο κε κειινληηθφ θαη 

«εμσηεξηθφ» πξνζαλαηνιηζκφ. Απηφ ζα ελζαξξχλεη ηελ ειεχζεξε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ πειαηψλ-πνιηηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ.  

 

Η ππακηική ηος κοινού οπάμαηορ 

 

Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε δέζκεπζε ησλ ππαιιήισλ ζην δεκφζην ηνκέα κε ηηο πνιηηηθέο 

ηεο θπβέξλεζεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ έζλνπο. Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα αθηεξψλεηαη ζηελ 

εθπφλεζε ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ νδεγνχλ ζηε κάζεζε θαη ζηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε ζε φια ηα επίπεδα. Τπάξρεη επίζεο αλάγθε γηα ηελ αλψηαηε δηνίθεζε λα 

θάλεη ρξήζε ησλ ηδεψλ, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ απφςεσλ ησλ ππαιιήισλ, 

θαζψο απηέο νη ηδέεο-πξνηάζεηο απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ κπνξνχλ λα απνθέξνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη λα νδεγήζνπλ ζε νξγαλσζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Δπηπιένλ νη δηεπζπληέο πξέπεη λα αλέρνληαη ηα ιάζε, ψζηε νη ππάιιεινη λα κπνξνχλ λα 

κάζνπλ απφ απηά. Έλαο νξγαληζκφο κάζεζεο απαηηεί ζπλερή έιεγρν ηεο εκπεηξίαο θαη 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ζε γλψζε, έηζη ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκε ζε φιν ηνλ 

νξγαληζκφ θαη λα είλαη ζρεηηθή κε ηνλ ππξήλα ηνπ θαη ηνλ θνηλφ ζθνπφ. 

 

Τπάξρεη επίζεο κηα ζεκειηψδεο απαίηεζε γηα ηε δηαρείξηζε λα πξνάγεη ηε 

ζηξαηεγηθή ζθέςε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαη ε απφδνζε ησλ 

ππαιιήισλ. Όινη νη ππάιιεινη ζέινπλ λα αηζζάλνληαη φηη θάλνπλ κηα «πξαγκαηηθή» 

δνπιεηά θαη φηη ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηφο ηνπο. Αιιά 
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πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ζεκείσλ αλαθνξάο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ επηδφζεσλ. Σφζν ε καθξνπξφζεζκε φζν θαη ε βξαρππξφζεζκε ζπλεηζθνξά ησλ 

ππαιιήισλ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη. 

 

Ενδςνάμυζη 

 

Ζ ελδπλάκσζε ησλ ππαιιήισλ απαηηεί κηα ξηδηθή αιιαγή απφ ηελ παξαδνζηαθή 

γξαθεηνθξαηηθή πξνζέγγηζε δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ. Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί πξέπεη λα 

απνδερηνχλ ηελ ηδέα φηη κπνξνχλ λα κάζνπλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. Ζ 

ελδπλάκσζε ησλ ππαιιήισλ κπνξεί λα θέξεη πνιιαπιά νθέιε κε ηε κνξθή ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη ζα πξέπεη λα 

επηηξέπεηαη λα πεηξακαηίδνληαη, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν 

επίζεκνπο φζν θαη αλεπίζεκνπο ηξφπνπο γηα λα θάλνπλ εξσηήζεηο, λα παξαθηλνχληαη 

θαη λα αλαδεηνχλ ζεσξίεο, λα αλαπηχζζνπλ ππνζέζεηο, λα ηηο δνθηκάδνπλ θαη λα 

πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε απηέο. Αλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζα πξνζδνθνχλ απφ 

ηνπο ππαιιήινπο λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο θαη ξίζθν, ζα πξέπεη πξσηίζησο λα ηνπο 

δείμνπλ φηη ηνπο εκπηζηεχνληαη.  

 

Οη νξγαληζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα πην θηιηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ 

επηθξαηεί πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα επηηχρνπλ ζην ζεκεξηλφ θιίκα ηεο αιιαγήο. Δλψ ν πεηξακαηηζκφο 

κπνξεί λα είλαη κηα δαπαλεξή θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ην λα κάζνπκε απφ ηα ιάζε 

κπνξεί λα αλνίμεη ην δξφκν γηα λέεο ηδέεο, γηα ηελ θαηλνηνκία. Έηζη, ε δεκφζηα 

δηνίθεζε δελ ζα πξέπεη λα δηζηάζεη λα εμνπζηνδνηεί ηνπο ππαιιήινπο ηεο, αθφκε θαη 

αλ ε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ κεηαηνπίδεηαη απφ ηε δηνίθεζε ζηνπο ππαιιήινπο. Οη 

δηεπζπληέο δελ ράλνπλ ηνλ έιεγρν, αιιά εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ζηελ επνπηεία ησλ ππαιιήισλ πνπ αλαιακβάλνπλ πιένλ ηελ επζχλε γηα ηηο δηθέο 
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ηνπο ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο. Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

αλνηρηήο, επέιηθηεο αηκφζθαηξαο πνπ ελζαξξχλεη ηνπο ππαιιήινπο λα θαηλνηνκνχλ θαη 

λα δεκηνπξγνχλ κέζσ ηνπ πεηξακαηηζκνχ κε ηελ αλάιεςε ξίζθνπ. 

 

Αλακθηζβήηεηα, ν «νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη» είλαη κηα θηινζνθία πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ην ξφιν ελφο ζχγρξνλνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπο ξφινπο ησλ κειψλ ηνπ. 

Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ νξγαληζκψλ ζε «νξγαληζκνχο πνπ 

καζαίλνπλ» είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ ππαιιήισλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλνληαη 

αληηιεπηέο νη δηαθνξέο ηνπ παξαδνζηαθνχ κε ην ζχγρξνλν κεηαζρεκαηηζκέλν κνληέιν: 

 

 

ρήκα 4 Δμέιημε από Δπαγγεικαηηθό ζε ύγρξνλν Μνληέιν Γηνίθεζεο  

Πξνζαξκνγή από http://www.special-edition.gr/pdf_dioik_enim/pdf_de_33/zavlanos.pdf 

 

ην ρήκα 4 παξαηεξνχκε φηη ελψ ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν θπξηαξρεί ε απζηεξή 

ηεξαξρηθή δνκή, ν ζπγθεληξσηηζκφο ηεο εμνπζίαο, ε αηνκηθή επζχλε θαη ε αηνκηθή 

εξγαζία ζην λέν ζχγρξνλν κνληέιν (ην νπνίν απνηειεί εμέιημε ηνπ κνληέινπ ηεο 
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Γηνίθεζεο ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο) ζεκειηψδεο αξρή είλαη ε ζπζηεκηθή ζθέςε. Ζ 

εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ θαη ε θαηαλνκή ηεο ππεπζπλφηεηαο ζηα ζηειέρε θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο, ε ελζάξξπλζε ηεο νκαδηθήο κάζεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ε θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο ζχκθσλα κε ην 

ζχγρξνλν κνληέιν ζα νδεγήζνπλ ζε ζπλερείο θαηλνηνκίεο, βειηηψζεηο κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη καθξνβηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 
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2.3 Γηαρείξηζε Γλώζεο ζηε Γεκόζηα δηνίθεζε ζηελ πξάμε  

 

 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2002, (OECD, 2003) ε ππεξεζία Public Governance and 

Territorial Development Directorate (GOV, πξψελ Public Management Service – 

PUMA) ηνπ ΟΟΑ, δηελήξγεζε ηελ πξψηε δηεζλή κειέηε ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο 

ηεο γλψζεο ζε ππνπξγεία / ππεξεζίεο / θνξείο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ρσξψλ-κειψλ 

ηνπ ΟΟΑ. Ζ έξεπλα αξρηθά βαζίζηεθε ζε άιιεο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

γλψζεο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα αλαδηακνξθψζεθε, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε 

κηα νκάδα ζπληνληζηψλ απφ θάζε ρψξα θαη απφ δηεζλείο εκπεηξνγλψκνλεο.  

 

Ο ΟΟΑ έιαβε απαληήζεηο απφ 132 δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο ησλ 20 ρσξψλ-κειψλ ηνπ (Βέιγην, Καλαδά, Γαλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, 

Γεξκαλία, Διιάδα, Οπγγαξία, Ηζιαλδία, Ηξιαλδία, Κνξέα, Μεμηθφ, Νέα Εειαλδία, 

Ννξβεγία, Πνισλία, Πνξηνγαιία, ινβαθία, νπεδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο). Δπηά ηχπνη Τπνπξγείσλ είραλ πξνεπηιεγεί σο δεκφζηνη νξγαληζκνί κε 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ έξεπλα: Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, Τπνπξγείν 

Παηδείαο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Τγείαο / 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη : 

1. Ζ δηαρείξηζε γλψζεο θαηέρεη πςειή ζέζε ζηελ αηδέληα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θεληξηθψλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ ησλ ρσξψλ-κειψλ 

ηνπ ΟΟΑ. 

2. Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαηαβάιινπλ δηαξθψο πξνζπάζεηεο γηα λα βειηηψζνπλ 

ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο κε ηε ρξήζε: παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ 
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δηακνηξαζκνχ ηεο γλψζεο (εθπαίδεπζε, δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ), ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, θνηλφηεηεο πξαθηηθήο θαη θεληξηθέο κνλάδεο δηαρείξηζεο 

γλψζεο, ζπλεξγαζία ζηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο 

γλψζεο κε εμσηεξηθνχο νξγαληζκνχο (αληαιιαγή γλψζεσλ κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ). 

3. Αιιαγή θνπιηνχξαο πνπ ζπληειείηαη κε ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο ηεο 

γλψζεο, ηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ πνπ ζα πξέπεη πιένλ λα 

επηβιέπνπλ ην έξγν πην θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ, ην «άλνηγκα» ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, ζηνλ αθαδεκατθφ θφζκν θαη ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηψλ. 

4. Μνινλφηη είρε γίλεη αληηιεπηή ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, δελ είραλ 

επηηεπρζεί αθφκε ζε πνιινχο νξγαληζκνχο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ 

αλακέλνληαλ απφ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο, φπσο: 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κία πεξηζζφηεξν 

νξηδφληηα/επίπεδε ηεξαξρηθή δνκή, νπζηαζηηθή πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

5. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο γλψζεο απαηηεί 

ρξφλν θαη ρξεηάδνληαη καθξνπξφζεζκεο πξνζπάζεηεο γηα λα αιιάμεη ε 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. 

6. Σέινο, αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο 

γλψζεο απνηεινχλ: ε ππεξθφξησζε απφ πιεξνθνξίεο, ε ζπαηάιε ρξφλνπ ζηε 

ζπκβνπιεπηηθή θαη ζηα ζπκβνχιηα, ε δπζθνιία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ρξήζε 

ησλ λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ.  

7. Όζνλ αθνξά ζην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πηνζεηνχλ ηελ Γηαρείξηζε Γλψζεο 

πξσηνζηαηνχλ ηα ππνπξγεία : 1) Οηθνλνκηθψλ, 2) Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο 

θαη 3) Γηθαηνζχλεο (OECD, 2003)  . 
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2.3.1 Δκπόδηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Γλώζεο 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απνδείρζεθε φηη ππήξμαλ ζνβαξά 

εκπφδηα θαη δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ Γηαρείξηζεο ηεο γλψζεο. 

ηελ πξάμε θαη ζε πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

εληνπίζηεθαλ ηα εμήο πξνβιήκαηα (OECD, 2003): 

 

 πάλσ απφ ην 85% επεζήκαλαλ ηελ έιιεηςε ρξφλνπ ή πφξσλ,  

 78% ηελ δπζθνιία ζηε ζχιιεςε ηεο άξξεηεο γλψζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 42% ησλ εξσηεζέλησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ αλάθεξαλ ηελ αληίζηαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο. Οη εξγαδφκελνη πνπ 

αληηζηέθνληαη (ζε πνζνζηφ 30% ησλ νξγαληζκψλ) ζπλήζσο είλαη ηα κεζαία 

ζηειέρε, ελψ απνδείρζεθε φηη ε αληίζηαζε απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 

ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε (ζε ιηγφηεξν απφ 2% ησλ νξγαληζκψλ). 

 πεξίπνπ 40% επεζήκαλαλ: α) ηελ εζηίαζε ηνπ ππνπξγείνπ ηνπο πεξηζζφηεξν 

ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη ιηγφηεξν ζηνπο αλζξψπνπο 

θαη ζηα νξγαλσζηαθά ζέκαηα, β) ηελ αληίζηαζε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ (φπσο πξναλαθέξζεθε), γ) ηελ έιιεηςε δέζκεπζεο ησλ αλψηεξσλ 

ζηειερψλ, θαζψο θαη δ) ηελ αλεζπρία φηη άιινη νξγαληζκνί θαη ην επξχ θνηλφ ζα 

απνθηήζεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε επαίζζεηεο θαη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

 20% ησλ εξσηεζέλησλ εμαθνινπζνχλ λα πηζηεχνπλ φηη νη ζηξαηεγηθέο 

Γηαρείξηζεο Γλψζεο είλαη αθφκε πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ ηδησηηθφ θαη φρη ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα. 

 

ηα επφκελα θεθάιαηα παξαζέηνπκε παξαδείγκαηα Φνξνινγηθψλ Αξρψλ μέλσλ 

ρσξψλ (Γαλίαο, Ννηίνπ Αθξηθήο, Μεγάιεο Βξεηαλίαο) πνπ έρνπλ ελζηεξληζηεί ηηο 
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αξρέο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο θαη ηελ έρνπλ εληάμεη ζηελ εκεξήζηα δηαηαγή ηνπο 

κε απψηεξν ζηφρν ηελ ζπλεηή αμηνπνίεζε ηνπ λνεηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δηαζέηνπλ , ηελ 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπο θαη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν (πνιίηεο, λνκηθά πξφζσπα θ.ιπ.). 
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2.4 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ FINANSMINISTERIET - Γαλία  

 

 

2.4.1 Γηαρείξηζε Γλώζεσλ θαη Καηαγξαθή Ννεηηθνύ Κεθαιαίνπ ζην Κξάηνο. 

 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2000 εθδφζεθε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Finansministeriet, 

2000) ηεο Γαλίαο έλαο νδεγφο, ν νπνίνο δηακνξθψζεθε σο κνληέιν, πνπ δείρλεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηε δηαρείξηζε 

γλψζεο θαη ηελ θαηαγξαθή λνεηηθνχ θεθαιαίνπ. Σν κνληέιν απνηειείηαη απφ 4 ζηάδηα:  

 

1) Καζνξηζκφ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο γλψζεο. 

Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαρείξηζε γλψζεο είλαη ζρεηηθή κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα 

ζπζηήκαηα - δηαδηθαζίεο θαη ην πεξηβάιινλ ελψ παξάιιεια ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο 

δηαδηθαζίεο ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο δειαδή ηελ αλάπηπμε, ηελ πξνζαξκνγή, ηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη ηε ρξήζε ηεο γλψζεο. 

 

2) Γηεπθφιπλζε ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο γλψζεο. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηνπο γεληθνχο 

ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ. Ο ραξαθηήξαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

νξγαληζκνχ επεξεάδεη ην είδνο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα θξηζεί θαηάιιειε. Γπλακηθά 

θαη κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο απφ φ, ηη 

ηα ζηαηηθά πεξηβάιινληα. 

 

3) Δπηινγή θαη κέηξεζε ησλ δεηθηψλ δηαρείξηζεο γλψζεο.  

Γείθηεο γηα ηελ κέηξεζε ησλ πφξσλ γλψζεο (αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζπζηήκαηα θαη 

δηαδηθαζίεο, θαη πεξηβάιινλ). Οη δείθηεο απηνί πεξηγξάθνπλ ηε ζχλζεζε ησλ πεγψλ 
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γλψζεο ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή ηα ζεκέιηα γηα ηε γλψζε θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

γλψζεο ζηνλ νξγαληζκφ. Γείθηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθαξκνζκέλσλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

Γηαρείξηζεο Γλψζεο (αλάπηπμεο, θσδηθνπνίεζεο, πξνζαξκνγήο θαη ρξεζηκνπνίεζεο 

ηεο γλψζεο) ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Γείθηεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξαγκαηηθά ή ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα.  

 

4) Αμηνιφγεζε ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο ζηελ θαηαγξαθή λνεηηθνχ θεθαιαίνπ. 

Οη δείθηεο απηνί πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ 

νξγαληζκνχ. Θα πξέπεη λα εξκελεχνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ην εζσηεξηθφ 

φζν θαη ην εμσηεξηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Έλα κνληέιν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εκθαλίζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δεηθηψλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ. Έλα ηέηνην κνληέιν ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα απνηειεί ε 

ηζνξξνπεκέλε θάξηα επηδφζεσλ (Balanced Scorecard), ην EFQM Excellence Model 

θ.α. 

 

Καζψο πξνζδηνξίδεη θαη ζέηεη ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή 

δηαρείξηζεο γλψζεο, ν νξγαληζκφο ζα κπνξνχζε λα εζηηάζεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηξεηο πξνθιήζεηο: α)Πψο λα αλαπηχμεη λέεο γλψζεηο, β)Πψο 

λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη γ)Πψο λα εμαζθαιίζεη ηελ 

πξαγκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο γλψζεο. ηνλ νδεγφ, ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη 

ζηελ εμαηνκίθεπζε θαη θσδηθνπνίεζε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ππάξρνπζαο γλψζεο. Οη δχν απηέο δηαδηθαζίεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε λέαο 

γλψζεο, παξά ην γεγνλφο φηη ζπρλά επηηπγράλεηαη παξάιιεια θαη απηή, αιιά θπξίσο 

ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο εθ λένπ ρξήζεο ηεο ήδε αλαπηπγκέλεο γλψζεο. ε 
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ζπλδπαζκφ κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο γλψζεο, νη 

νξγαληζκνί κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ζε ηξεηο ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηε Γηαρείξηζε Γλψζεο:  

 

Αλζξώπηλνη Πόξνη: Σα πξνζφληα, νη δεμηφηεηεο θαη νη εκπεηξίεο ηνπ θάζε ππάιιεινπ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ/ηεο λα δεκηνπξγεί θαηλνχξηα γλψζε είλαη 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ λα αλαπηχζζεη γλψζε. Σα 

ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηα πξνζφληα ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηε 

δεκηνπξγία γλψζεο είλαη ηα ίδηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηα θίλεηξα ηνπ ππαιιήινπ 

θαη πνπ ηνπ επηηξέπνπλ (ή φρη) λα μεδηπιψζεη ηα ηαιέληα ηνπ/ηεο. 

 

πζηήκαηα θαη Γηαδηθαζίεο: Σα ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο είλαη κνξθέο 

έθθξαζεο ηεο ζπιινγηθήο ηθαλφηεηαο παξαγσγήο γλψζεο ελφο νξγαληζκνχ. Ο ηνκέαο 

απηφο αζρνιείηαη κε ην εξψηεκα ηνπ πψο κπνξνχλ ηα ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ ππαιιήισλ γηα παξαγσγή γλψζεο. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη ηα αξρεία, νη βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα ελδνδίθηπα 

(intranets). 

 

Πεξηβάιινλ: Ζ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή ηθαλφηεηα παξαγσγήο γλψζεο εμαξηάηαη 

επίζεο απφ ηηο επαθέο κε ηνπο ρξήζηεο θαη ηηο άιιεο νκάδεο ελδηαθεξφκελσλ. Απηέο νη 

επαθέο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

πξνζθνξάο ηεο γλψζεο πνπ ην πεξηβάιινλ αλακέλεη. Ο ηνκέαο απηφο αζρνιείηαη κε ην 

δίθηπν ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

γλψζε δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ απηνχ ηνπ δηθηχνπ ρξεζηψλ κε άιιεο 

δεκφζηεο εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο, ζσκαηεία, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θ.ά (OECD, 

2001). 
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2.4.2 T & S Odense· ηεισλεηαθή θαη θνξνινγηθή αλεμάξηεηε αξρή 

 

Σν 2002, ε T & S Odense, ε νπνία είλαη κηα αλεμάξηεηε αξρή ππφ ηε ζθέπε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Κεληξηθήο Σεισλεηαθήο θαη Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηεο Γαλίαο, ηηκήζεθε 

κε ην δίπισκα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ State Authorized Public Accountants ηεο Γαλίαο γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαγξαθή πλεπκαηηθνχ θεθαιαίνπ (Mouritsen, Thorbjornsen, Bukh, & 

Johansen, 2004). Σν T & S Odense ζπιιέγεη άκεζνπο θαη έκκεζνπο θφξνπο θαη 

πξνζθέξεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο κε ηελ παξεκπφδηζε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ν 

νπνίνο πξνθαιείηαη απφ ηελ ηπραία – ππφ ηελ έλλνηα ηεο έιιεηςεο ζπζηεκαηηθφηεηαο & 

κεζνδηθφηεηαο – ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ θαλφλσλ. Ζ απνζηνιή ηνπ είλαη λα παξέρεη 

ζηηο επηρεηξήζεηο ζσζηφ θαη ζπζηεκαηηθφ ππνινγηζκφ ησλ θφξσλ πνπ αλαινγνχλ ζε 

απηέο. Ζ θηινδνμία ηνπ είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, παξέρνληαο 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ, δειαδή ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, νκνηφκνξθεο ππεξεζίεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθή, κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 

πνιπζχλζεηνπο θαη δπζλφεηνπο θαλφλεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Γηα ην T&S 

Odense, ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα είλαη ζπλέηαηξνο. 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ην πεξηερφκελν ηεο θαηαγξαθήο πλεπκαηηθνχ 

θεθαιαίνπ ηνπ T&S Odense. Με άιια ιφγηα δείρλεη ηελ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο 

γλψζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ελ ιφγσ δεκφζηνο νξγαληζκφο: 
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Πίλαθαο 1 H ηξαηεγηθή Γηαρείξηζεο Γλώζεο ηνπ T&S Odense 

(πξνζαξκνζκέλνο από Mouritsen et al 2004) 

 

Δπνκέλσο φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 1 ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο 

Γηαρείξηζεο Γλψζεο ηνπ T & S Odense, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί έμη πξνθιήζεηο δηνίθεζεο. 

πγθεθξηκέλα ε πξψηε πξφθιεζε αθνξά ζηελ έγθπξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. ε απηφ ην επίπεδν ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ νη 
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πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ, λα ππάξμεη πιήξε ελεκέξσζε γηα ην είδνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθεί ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαζψο θαη γηα ηε λνκνζεζία 

πνπ πιαηζηψλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δχν επφκελεο 

πξνθιήζεηο αθνξνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη εζηηάδνληαη θπξίσο ζηελ α) ζπλεηή 

δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ κε ηελ δεκηνπξγία ελφο «νηθνγελεηαθνχ» 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ κηζζνχ θαη απφδνζεο ηνπ θάζε 

ππαιιήινπ θ.ιπ., β) ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

ππαιιήισλ. 

 

Οη ππφινηπεο πξνθιήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ 

νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο δνκήο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν πνπ ζα εμαζθαιίζεη φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο 

ηπγράλνπλ ίζεο κεηαρείξηζεο.  

 

 

2.5 Φνξνινγηθή Τπεξεζία SARS - Νόηηα Αθξηθή 

 

 

Ζ Φνξνινγηθή Τπεξεζία ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο (South African Revenue Service - 

SARS) είλαη αξκφδηα γηα λα ζπκβάιιεη ζην ζρέδην ηεο θπβεξλεηηθήο δξάζεο γηα ηελ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε, ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε Νφηηα Αθξηθή (SARS, 2010) Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε 

ηνλ Groepe (2006), ε ζηξαηεγηθή ηεο SARS αθνξά ζηε ζπκκφξθσζε θαη εζηηάδεη 

ζηνπο πειάηεο-πνιίηεο κέζσ: 

 ηεο πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο πξνζσπηθνχ πνπ λα είλαη επέιηθην θαη λα 

έρεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο αιιαγέο. 
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 ηεο δεκηνπξγίαο ελφο πεξηβάιινληνο πνπ λα επλνεί ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο γλψζεο κέζσ ζπλερνχο επηθνηλσλίαο. 

 ηεο πξναγσγήο ηεο νκνςπρίαο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη ηεο 

ζπκβνιήο ηνπο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο ηεο εγεζίαο. 

 ηεο απνηίκεζεο θαη αληακνηβήο ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ φζν θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο. 

 ηεο ελζάξξπλζεο ηνπ πξνζσπηθνχ λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη απφθηεζε εκπεηξηψλ, γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ πειάηε-πνιίηε. 

 

Δπνκέλσο, ε SARS έρεη εληάμεη ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηελ Γηαρείξηζε ηεο 

Γλψζεο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη έρεη δεκηνπξγήζεη θαη ζέζεηο εξγαζίαο γηα 

ζηειέρε πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη ηελ Γλψζε. πγθεθξηκέλα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 

αλήξηεζε ζηελ ειεθηξνληθή ηεο ζειίδα αγγειία γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο 

Γηαρεηξηζηή Γλψζεο (Knowledge Manager) γηα ηελ Γηεχζπλζε Ννκηθψλ Θεκάησλ θαη 

Πνιηηηθήο. Σν αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ θαη νξηζκέλα απφ ηα θχξηα 

θαζήθνληά ηνπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

Αληηθείκελν εξγαζίαο: 1) Ζ δηνίθεζε κηαο κηθξήο νκάδαο επηρεηξεζηαθψλ εηδηθψλ 

(operational specialists) πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα: α) ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε κηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ γλψζεο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θφξσλ θαη, β) ηελ έξεπλα, 

αμηνιφγεζε, ζχλνςε θαη επεμεξγαζία θνξνινγηθψλ εγγξάθσλ, δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ 

θ.ά. ζε κνξθή πνπ ζα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ Γλψζεο 

(Knowledge Management Database) 2) Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθαξκνζκέλσλ ιχζεσλ Γηαρείξηζεο Γλψζεο, ε ζχληαμε θαη 

ε ππνβνιή εθζέζεσλ πξνφδνπ θαη ε εμαζθάιηζε ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ πξαθηηθψλ 
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Γηαρείξηζε Γλψζεο θαη 3) ε πξνψζεζε θνπιηνχξαο γλψζεο θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ 

εθαξκνγψλ Γηαρείξηζεο Γλψζεο εληφο ηνπ ηκήκαηνο. 

 

Κχξηα θαζήθνληα: 1) Ζ αλάπηπμε θαη αλαζεψξεζε ησλ απαηηήζεσλ Γηαρείξηζεο 

Γλψζεο ηνπ ηκήκαηνο κέζα απφ κία αλάιπζε δηεξγαζηψλ-αλαγθψλ, 2) ν ζρεδηαζκφο, ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ελζάξξπλζε - κε ηε βνήζεηα εκπεηξνγλσκφλσλ Γηαρείξηζεο 

Γλψζεο - ηεο εθαξκνγήο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ Γηαρείξηζε 

Γλψζεο, 3) ε επηκφξθσζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θαη 

κεζνδνινγηψλ ηεο Γηαρείξηζε Γλψζεο, 4) ε εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε, ηε ζχιιεςε θαη ηελ ηαμηλφκεζε ηεο γλψζεο πνπ 

απνηειεί πξντφλ ησλ ππεξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηάδνζεο, 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ ζην ηκήκα, 5) ε δηαξθήο 

ελεκέξσζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζε Γλψζεο, ε εθηέιεζε 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (benchmarking), ε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ 

βειηίσζε  ηεο ζηξαηεγηθήο Γηαρείξηζεο Γλψζεο (SARS, 2009). 

 

 

2.6 Φνξνινγηθή θαη Σεισλεηαθή Αξρή HMRC – Μεγάιε Βξεηαλία 

 

 

 Ζ Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηελ Βξεηαλία είρε κεγάιν αληίθηππν ζε φινπο ηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο 

αξρήο δειαδή ηνπ HM Revenue & Custom. Σν HM Revenue & Custom ιεηηνπξγεί 

πιένλ ζηξαηεγηθά, ελζηεξλίδεηαη ηηο αξρέο ηνπ κάξθεηηλγθ, θαη αιιάδεη απφ άκεζα 

γξαθεηνθξαηηθφ ειεγθηηθφ κεραληζκφ ζε νξγαληζκφ πνπ ζπλεξγάδεηαη θαη δηαιέγεηαη 

κε ηηο θνξνινγνχκελεο επηρεηξήζεηο (Tuck, 2010). Τπφ απηφ ην πξίζκα, ην HMRC 

πξνζπαζεί πέξα απφ ηελ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο πνπ ζπληειείηαη εληφο ησλ θφιπσλ ηνπ 
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λα πξνρσξήζεη έλα βήκα παξαπέξα, δειαδή λα απνθηήζεη θαη λα παξάζρεη ηελ 

θαηάιιειε γλψζε απφ θαη πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ηδηαίηεξα ζηηο 

θνξνινγνχκελεο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ππφ ηδηαίηεξα πεξίπινθν θαζεζηψο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.  

 

Ο παιαηνχ ηχπνπ «θφζκνο» ηνπ εθνξηαθνχ πεξηνξηδφηαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

θνξνινγηθήο αξρήο, φπνπ ε εμεηδηθεπκέλε θνξνηερληθή γλψζε ήηαλ επηζπκεηή θαη 

επηβξαβεχζηκε. Δληνχηνηο, κε ηελ απμεκέλε ζηξαηεγηθή θαη δηνηθεηηθή εζηίαζε ηνπ 

HMRC, ε θνξνηερληθή γλψζε δελ αξθεί πιένλ. Νένπ ζηπι εξγαζηαθέο πξαθηηθέο έρνπλ 

επηηαρχλεη ηε κεηάβαζε απφ ηελ ακηγψο έγγξαθε αιιεινγξαθία κε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ζε ακθίδξνκε θαη άηππε δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπλαληήζεσλ. 

Ο εθνξηαθφο πξέπεη λα ζπλαλαζηξαθεί κε ηνλ έμσ θφζκν θαη λα εμειηρζεί ζε έλα λέν 

είδνο εθνξηαθνχ. Θα πξέπεη λα θαηέρεη ηφζν ηελ «παιηά» ηερληθή γλψζε θαη επξχηεξεο 

γλψζεηο φπσο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο αιιά θαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλε γλψζε, 

θαζψο ε θνξνινγηθή λνκνζεζία γίλεηαη φιν θαη πην πνιχπινθε. Απηή ε εκθάληζε ελφο 

εθνξηαθνχ λένπ ηχπνπ σο εηδηθνχ ηεο γλψζεο είλαη κέξνο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην 

HMRC επαληδξχεηαη θαη αιιάδεη ηνλ ηξφπν ζπλαιιαγήο ηνπ κε ηνπο θνξνινγνχκελνπο 

(Tuck, 2010). 

 

Tν HMRC απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ζπλνρήο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ηνπ, δίλνληάο 

ηνπο ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε αξρεία θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπζθέςεηο θαη 

ζπδεηήζεηο. Πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο ελδνππεξεζηαθήο αληαιιαγήο γλψζεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ειεθηξνληθψλ νκάδσλ ζπδεηήζεσλ, ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ελδνδηθηχνπ, ηειεθψλνπ θαη ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ. Μεξηθά απφ ηα 

εκπφδηα ζηελ ελδνππεξεζηαθή αληαιιαγή γλψζεσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξίζεη νη 

ππάιιεινη είλαη ε ππεξθφξησζε πιεξνθνξηψλ θαη ηα αλεπαξθή ζπζηήκαηα 
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ηερλνινγηθήο πιεξνθφξεζεο. Παξάιιεια, πέξα απφ ηελ ελδνππεξεζηαθή αληαιιαγή 

ηεο γλψζεο ην HMRC έρεη θάλεη άικαηα θαη ζηελ αληαιιαγή γλψζεο κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, φπσο ηηο ινγηζηηθέο – θνξνηερληθέο εηαηξίεο θαη ηηο θνξνινγνχκελεο 

επηρεηξήζεηο (Hasseldine, 2010).  

 

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ δηαπηζηψλνπκε φηη γεληθά 

δηεζλψο ε αμία θαη ηα νθέιε ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε έλαλ απφ ηνπο πην λεπξαιγηθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο δειαδή ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, έρνπλ ήδε γίλεη ζπλεηδεηά απφ ηηο εγεζίεο, νη νπνίεο 

πξνβαίλνπλ ζε ζνβαξέο θαη ζπζηεκαηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ θαζηέξσζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο. ε ζχγθξηζε κε ηηο παξαπάλσ 

πξνζπάζεηεο ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ ησλ μέλσλ ρσξψλ θξίλεηαη ελδηαθέξνλ λα 

δηαπηζηψζνπκε εάλ ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη ζε 

πνην βαζκφ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο. Ζ 

δηεξεχλεζε απηή ζα επηθεληξσζεί ζην αξρηθφ ζηάδην ή κε άιια ιφγηα ζηελ βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο δειαδή ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ λα πξνσζεί θαη λα ελζαξξχλεη ηελ αηνκηθή, νκαδηθή θαη νξγαλσζηαθή 

κάζεζε πνπ ζπληειεί ζηελ αιιαγή ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη νδεγεί ηνλ 

νξγαληζκφ ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία κάζεζεο, εμέιημεο θαη κεηάιιαμεο. Δλ θαηαθιείδη, 

ζηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα δηεξεπλεζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

λα κεηεμειηρζεί ζε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη».  
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3 Μειέηε Πεξίπησζεο: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

 

 

3.1  Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

 

3.1.1  ηόρνο ηεο έξεπλαο – Δξεπλεηηθέο εξσηήζεηο   

 

Κχξηνο ζθνπφο ππήξμε ε δηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη 

ζε ππεξεζίεο (Γ.Ο.Τ., .Γ.Ο.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, γηα ηελ δπλαηφηεηα ηνπ 

ππνπξγείνπ λα κεηεμειηρζεί ζε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη». Ο ζπγθεθξηκέλνο δεκφζηνο 

νξγαληζκφο επηιέρζεθε σο αληηθείκελν κειέηεο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

1. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν κεηαμχ ησλ 

άιισλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ γηαηί «… είλαη αξκόδην γηα ηε ζύληαμε, ηελ 

επίβιεςε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, θαζώο θαη 

γηα ζέκαηα καθξννηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, επνπηείαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο, εθαξκνγήο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο επί 

θνξνινγηθώλ, ηεισλεηαθώλ θαη ρεκηθώλ ζεκάησλ. Δπηπιένλ, έρεη ζηελ 

αξκνδηόηεηά ηνπ ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία παξαγσγηθώλ νινθιεξσκέλσλ 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε θνξνινγία, γηα ηε θνξνινγηθή 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ internet, γηα ηα 

Σεισλεία θαη ηα ζπζηήκαηα Μηζζνδνζίαο θαη πληάμεσλ. ηηο αξκνδηόηεηέο 

ηνπ είλαη αθόκα, κέζσ ηνπ ώκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο, ε 

έξεπλα, ν εληνπηζκόο θαη ε θαηαζηνιή νηθνλνκηθώλ παξαβάζεσλ ηδηαίηεξεο 

βαξύηεηαο θαη ζεκαζίαο… » (Διιεληθή Γεκνθξαηία, Κπβέξλεζε, 2011) 
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2. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ ησλ ρσξψλ ηνπ 

ΟΟΑ πξσηνζηαηνχλ ζηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο 

(φπσο απνδείρζεθε θαη ζηελ έξεπλα ηνπ ΟΟΑ (2003) πνπ αλαιχζεθε 

πξνεγνπκέλσο) θξίλεηαη ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί – κέζσ κίαο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο, έζησ θαη ζε κηθξφ δείγκα ππαιιήισλ ηνπ ππνπξγείνπ – ε 

δπλαηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ λα κεηεμειηρζεί ζε 

«νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη», θάηη πνπ απνηειεί χςηζηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ επηηπρία ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο.   

 

Δπνκέλσο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα δηαηππψλνληαη νη αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

1. Δάλ, ζε πνην βαζκφ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

ππνζηεξίδεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ αηνκηθή κάζεζε  

2. Δάλ, ζε πνην βαζκφ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

ππνζηεξίδεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ νκαδηθή κάζεζε  

3. Δάλ, ζε πνην βαζκφ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

ππνζηεξίδεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε  

4. Σέινο αλ ε κάζεζε ζε πνπ ζπληειείηαη ζε φια ηα παξαπάλσ επίπεδα 

ζπλδέεηαη κε ηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην Τπνπξγείν εμειίζζεηαη ζε 

«νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη».  

 

3.1.2 Γείγκα – Γηαδηθαζία 

 

Ωο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην. 

Σν εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζε 110 ππαιιήινπο ηεζζάξσλ Γ.Ο.Τ. (Α΄& Β΄ 

Καηεξίλεο, Ε΄ Θεζζαινλίθεο, ΗΖ΄ Αζελψλ) θαη ηνπ .Γ.Ο.Δ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Σελ δηαδηθαζία δηαλνκήο, ζπληνληζκνχ θαη παξαιαβήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 



59 

 

αλέιαβαλ 5 ππάιιεινη ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ, πνπ νξίζηεθαλ άηππα σο 

ζπληνληζηέο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. ην εξσηεκαηνιφγην  αληαπνθξίζεθαλ 98 

ππάιιεινη. 

 

3.1.3 Δξσηεκαηνιόγην 

 

Γηα ηελ κέηξεζε ελφο νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα εξγαιεία 

ζηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κεηά απφ έξεπλεο θαη εκπεηξηθέο κειέηεο. 

πγθεθξηκέλα, νη Pedler et al (1988; 1989; 1991), έρνπλ αλαπηχμεη έλα εξγαιείν πνπ 

δίλεη έκθαζε ζηελ επηρείξεζε πνπ καζαίλεη σο ζχλνιν θαη ζηνλ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ην κεκνλσκέλν άηνκν κέζα ζε απηφ ην ζχλνιν. Οη Mayo θαη Lank 

(1994), δεκηνχξγεζαλ έλα εξγαιείν πνπ πεξηιακβάλεη 187 εξσηήζεηο θαη ελλέα 

δηαζηάζεηο. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηελ δηάγλσζε ησλ δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα 

λα επηηεπρζεί ν κέγηζηνο αληίθηππνο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ελφο νξγαληζκνχ 

πνπ καζαίλεη, θαζψο θαη ζηελ αηνκηθή θαη ζηελ νκαδηθή κάζεζε, ζηε δηνίθεζε θαη 

ζηελ θαζνδήγεζε. Ο Tannenbaum (1997) εθαξκφδεη έλα εξγαιείν πνπ ην θχξην ζεκείν 

ηνπ είλαη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Γίλεη έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηελ θαηάξηηζε, 

αιιά θαη ζηνπο ηξφπνπο κάζεζεο πνπ είλαη ζρεηηθνί κε ηελ εξγαζία. Σν εξγαιείν ησλ 

Pearn et al (1995) εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελζαξξχλεηαη ε κάζεζε απφ ηα 

δηάθνξα ηκήκαηα θαη ηα ζηειέρε.  

 

Οη Sarala θαη Sarala (1996) ρξεζηκνπνηνχλ έλα εξγαιείν γηα λα δηαπηζησζεί εάλ έλαο 

νξγαληζκφο είλαη νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη ή φρη. Ο Otala (1996) δεκηνχξγεζε έλα 

κηθξφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν απνηειείηαη απφ 20 εξσηήζεηο, είλαη έλα γξήγνξν ηεζη 

πνπ αθνξά ηνπο νξγαληζκνχο πνπ καζαίλνπλ, αιιά δελ παξέρεη κηα μεθάζαξε ηδέα γηα 

ην ζχλνιν ηεο έλλνηαο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη. Οη Redding θαη Catalanello (1994; 
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1997) ρξεζηκνπνηνχλ έλα εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη. Σν εξγαιείν απηφ νξίδεη ηξία αξρέηππα: 1) παξάδνζε, 2) 

ζπλερή βειηίσζε θαη 3) νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη. Δίλαη απιφ θαη εχθνιν ζηελ 

ζπκπιήξσζε θαη δίλεη κηα βαζηθή ηδέα γηα ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ν νξγαληζκφο βάζεη ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ. Ο Moilanen (1999a; 1999b; 2005) ρξεζηκνπνίεζε ην ζρήκα 

ελφο δηακαληηνχ γηα λα απεηθνλίζεη ηηο βαζηθέο ηδέεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη. 

Γηακάληηα θαη νξγαληζκνί πνπ καζαίλνπλ απνηεινχληαη απφ δχν κέξε πνπ βξίζθνληαη 

ζε ακνηβαία εμάξηεζε δειαδή νξγάλσζε (άλσ ήκηζπ ηνπ δηακαληηνχ) θαη άηνκα (θάησ 

ήκηζπ). Σν εξγαιείν απηφ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία κηαο νιηζηηθήο εηθφλαο ελφο 

νξγαληζκνχ θαη αληηθαηνπηξίδεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ 

καζαίλεη, ελψ απνηειείηαη απφ 40 εξσηήζεηο 20 γηα ην νξγαλσζηαθφ θαη 20 γηα ην 

αηνκηθφ επίπεδν. 

 

Σέινο, ην πην νινθιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα ησλ 

Victoria Marsick θαη Karen Watkins: “Demonstrating the Value of an Organization’s 

Learning Culture: The dimensions of the learning organization Questionnaire – DLOQ” 

(Yang, Watkins, & Marsick, 1998; Marsick & Watkins, 2003). Όζνλ αθνξά ζηελ 

νξγαλσζηαθή κάζεζε, νη Marsick & Watkins (2003) πηζηεχνπλ φηη είλαη κία ζχλζεηε, 

ζπιινγηθή εκπεηξία πνπ ζπκβαίλεη ζε δηάθνξα ππνζπζηήκαηα, απνηειεί ζπλερή 

δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε ζηξαηεγηθνχο 

ζθνπνχο θαη δχλαηαη λα κειεηεζεί ζε ηξία επίπεδα: αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη νξγαλσζηαθφ 

(Γεσξγαληά, 2009). Σν 1998, ν ππξήλαο ηνπ εξγαιείνπ παξνπζηάζηεθε κε επηά 

δηαζηάζεηο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο εμήο: ζπλερήο κάζεζε, δηάινγνο θαη έξεπλα, 

κάζεζε ηεο νκάδαο, κάζεζε ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ, ζχλδεζε κε ην 

πεξηβάιινλ, ελδπλάκσζε, εγεζία, ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη απφδνζε ηεο 

γλψζεο (Yang, Watkins, & Marsick, 1998) 
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Κξίλεηαη ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ λα παξνπζηαζηνχλ νη γεληθέο γξακκέο δφκεζεο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ Γ.Ο.Τ. – .Γ.Ο.Δ. δεηήζεθε κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ λα ζπιινγηζηνχλ θαηά πφζν ε Τπεξεζία ππνζηεξίδεη, 

δηεπθνιχλεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ νη ππάιιεινη ζε αηνκηθφ, 

νκαδηθφ, νξγαλσζηαθφ επίπεδν θαη θαηά πφζν αληηιακβάλνληαη φηη ν νξγαληζκφο ζηνλ 

νπνίν εξγάδνληαη εμειίζζεηαη ζε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη». Γηα ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ θαη ηε δφκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

βάζε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα ησλ Victoria Marsick θαη 

Karen Watkins: “Demonstrating the Value of an Organization’s Learning Culture: The 

dimensions of the learning organization Questionnaire – DLOQ” (2003). Σν 

εξσηεκαηνιφγην ησλ Marsick θαη Watkins κεηαθξάζζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη 

πξνζαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εξεπλήζεθε. Σν εξσηεκαηνιφγην 

πνπ πξνέθπςε απνηειείηαη απφ πέληε κέξε (Marsick & Watkins, 2003, ζ. 139):  

 

1. Σε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλφηεηαο απφθηεζεο γλψζεο ζε αηνκηθφ επίπεδν.  

Σν αηνκηθφ επίπεδν απνηειείηαη απφ δχν δηαζηάζεηο: Πξψηνλ, ηε δεκηνπξγία 

επθαηξηψλ ζπλερνχο κάζεζεο, δειαδή λα ππάξρεη ζρεδηαζκφο κάζεζεο, ψζηε 

νη ππάιιεινη λα καζαίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη λα ηνπο 

παξέρνληαη επθαηξίεο γηα ζπλερή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε, θαη δεχηεξνλ, 

ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

ηνπ δηαιφγνπ, δειαδή νη ππάιιεινη λα απνθηνχλ ηθαλφηεηεο παξαγσγηθήο 

ινγηθήο γηα λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, θαζψο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα αθνχλ θαη λα πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

άιισλ. H θνπιηνχξα αιιάδεη έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηελ ακθηζβήηεζε, 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ. 
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2. Σε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλφηεηαο απφθηεζεο γλψζεο ζε νκαδηθφ/ζπιινγηθφ 

επίπεδν. 

Σν νκαδηθφ επίπεδν κάζεζεο ελζαξξχλεη ηελ νκαδηθή κάζεζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία. Ζ εξγαζία ζρεδηάδεηαη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη νκάδεο γηα λα 

πξνζεγγηζηνχλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη ζθέςεο. Σα κέιε ησλ νκάδσλ ζα 

πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα καζαίλνπλ καδί. Ζ ζπλεξγαζία ππνινγίδεηαη 

απφ ηελ θνπιηνχξα θαη επηβξαβεχεηαη. 

 

3. Σε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλφηεηαο απφθηεζεο γλψζεο ζε νξγαλσζηαθφ επίπεδν. 

Πξψηνλ, κε ηελ θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ πνπ ζα βνεζνχλ ζηελ θαηάθηεζε 

θαη δηάρπζε ηεο κάζεζεο, δειαδή δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε θαη ελζσκαηψλνληαη ζηελ εξγαζία, είλαη 

πξνζβάζηκα ζε φινπο θαη ζπληεξνχληαη. Γεχηεξνλ, κε ηελ ελδπλάκσζε ησλ 

αηφκσλ κε ζηφρν έλα ζπιινγηθφ φξακα. Οη άλζξσπνη εκπιέθνληαη ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ζηελ απφθηεζε θαη ζηελ εθαξκνγή ελφο ζπιινγηθνχ νξάκαηνο. Ζ 

επζχλε ζρεηηθά κε ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ δηακνηξάδεηαη, ψζηε νη 

άλζξσπνη λα έρνπλ θίλεηξν λα κάζνπλ ζρεηηθά κε απηά πνπ είλαη ππεχζπλνη 

λα θάλνπλ. Σξίηνλ, κέζσ ηεο ζχλδεζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπ. Οη ππάιιεινη ππνβνεζνχληαη ψζηε λα αληηιακβάλνληαη ηνλ αληίθηππν 

πνπ έρεη ε εξγαζία ηνπο ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε, εμεηάδνπλ ην 

πεξηβάιινλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ πιεξνθνξίεο ψζηε λα πξνζαξκφζνπλ 

αλάινγα ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο. Ο νξγαληζκφο 

ζπλδέεηαη κε ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ελππάξρνπλ ζε απηφλ. Σέηαξηνλ, ε 

χπαξμε ζηξαηεγηθήο εγεζίαο πνπ λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε κάζεζε. Ζ 

εγεζία δηακνξθψλεη, πξσηαγσληζηεί θαη ελζαξξχλεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. 
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Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηεί ηε κάζεζε ζηξαηεγηθά θαη ηελ ζπλδέεη κε ηα 

επηρεηξεζηαθά απνηειέζκαηα. 

 

4. Σε δηεξεχλεζε εμέιημεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε  «Οξγαληζκφ πνπ καζαίλεη». 

Λεηηνπξγηθή απφδνζε, νηθνλνκηθνί θαη άιινη πφξνη δηαζέζηκνη γηα αλάπηπμε, 

απφδνζε ηεο γλψζεο, βειηίσζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ιφγσ ηεο κάζεζεο 

θαη ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο. 

 

5. Λνηπέο Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα θχξηα θαζήθνληα, ηo επίπεδν 

εθπαίδεπζεο θαη ηηο ψξεο απφθηεζεο γλψζεσλ ησλ ππαιιήισλ. 

 

ηηο ηέζζεξηο πξψηεο ελφηεηεο νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ κε βάζε 

κηα εμαβάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert πνπ έδεηρλε ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

αληηιακβάλνληαλ ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη θπκαηλφηαλ απφ ην ζρεδφλ πνηέ (1) έσο 

ην ζρεδφλ πάληα (6).  
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3.2  Αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη Δξκελεία επξεκάησλ  

 

 

3.2.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 110 εξσηεκαηνινγίσλ απαληήζεθαλ ηα 98. Δπνκέλσο, ην 

πνζνζηφ απφθξηζεο θπκάλζεθε ζην 89%. Απφ ηνπο 98 ππαιιήινπο πνπ 

αληαπνθξίζεθαλ ην 65,3% (64 ππάιιεινη) δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, δειαδή ππάιιεινη 

πνπ απαζρνινχληαη ζε ηκήκαηα ησλ Γ.Ο.Τ. θαη δελ έρνπλ ακηγψο ειεγθηηθά 

θαζήθνληα, θαζψο θαη ππάιιεινη ηνπ ΓΟΔ πνπ ζηειερψλνπλ δηνηθεηηθά ηκήκαηα θαη 

ην 34,7% (34 ππάιιεινη) ειεγθηέο. 

 

Πίλαθαο 2 Κύξηα Καζήθνληα 

 

 

 Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην 50% ησλ απνθξηζέλησλ είλαη πηπρηνχρνη 

παλεπηζηεκίνπ (49 ππάιιεινη), 22,4 % ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ (22 ππάιιεινη), 

13,3% κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (13 ππάιιεινη), 11,2% δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(11 ππάιιεινη), 2% Τπνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (2 ππάιιεινη) θαη 1% θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνχ (1 ππάιιεινο).  

 



65 

 

Πίλαθαο 3 Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ βάζεη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηνπο θαηεγνξίαο (ΤΔ, ΓΔ, ΣΔ, ΠΔ, Μ, ΓΗΓ)  θαη αλάινγα κε ηα θχξηα 

θαζήθνληά ηνπο (δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ή ειεγθηέο):  

 

 

Γηάγξακκα 1 Κύξηα Καζήθνληα θαη Δθπαίδεπζε 

 

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ε πιεηνλφηεηα θαηέρεη 

πηπρίν ΠΔ (λ=28), έπεηηα πηπρίν ΣΔ (λ=17) θαη αθνινχζσο ΓΔ (λ=10), ελψ ζηνπο 

ειεγθηέο ε πιεηνλφηεηα θαηέρεη πηπρίν ΠΔ (λ=21), αθνινπζνχλ νη θάηνρνη 

Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ (λ=7) θαη έπεηηα φζνη θαηέρνπλ πηπρίν ΣΔ (λ=5). 
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ρεηηθά κε ηηο ψξεο πνπ αθηεξψλνπλ νη ππάιιεινη ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν γηα ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο παξαηεξείηαη  φηη: 

71,4% αθηεξψλεη απφ 1-10 ψξεο κεληαίσο, ην 13,3 % δελ αθηεξψλεη θακία ψξα 

κεληαίσο, ην 10,2% αθηεξψλεη 11-20 ψξεο κεληαίσο, ην 3% αθηεξψλεη 21-35 ψξεο 

κεληαίσο θαη πάλσ απφ 36 ψξεο κεληαίσο αθηεξψλεη ην2%.     

 

Πίλαθαο 4 Ώξεο Απόθηεζεο Γλώζεο 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ βάζεη ησλ σξψλ 

πνπ αθηεξψλνπλ γηα απφθηεζε γλψζεο (0, 1-10, 11-20, 21-35, 36+) θαη αλάινγα κε ηα 

θχξηα θαζήθνληά ηνπο (δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ή ειεγθηέο).  

 

 

Γηάγξακκα 2 Κύξηα Καζήθνληα θαη Ώξεο απόθηεζεο γλώζεο αλά κήλα 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πιεηνλφηεηα ηφζν ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ φζν θαη 

ησλ ειεγθηψλ αθηεξψλεη 1-10 ψξεο ηνλ κήλα γηα απφθηεζε γλψζεο, ελψ ζεκαληηθφο 

είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ δελ αθηεξψλεη θακία ψξα ηνλ κήλα. 

 

3.2.2  Αηνκηθό Δπίπεδν  

 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ γηα ην αηνκηθφ επίπεδν παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 5 Αηνκηθό επίπεδν 

 

Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 10 εξσηήζεηο, 5 γηα ηελ ζπλερή κάζεζε θαη 5 γηα 

ηελ έξεπλα θαη ηνλ δηάινγν θαη απαληήζεθαλ απφ φινπο ηνπο ππαιιήινπο (N=98). 

Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη αλαθνξηθά κε ηε δηάζηαζε ζπλερνχο κάζεζεο είλαη φηη νη 

ππάιιεινη ηνπ νξγαληζκνχ αληηιακβάλνληαη φηη ζπδεηνχλ αλνηρηά ηα ιάζε ηνπο θαη ηα 

βιέπνπλ σο επθαηξίεο λα καζαίλνπλ απφ απηά (ην ζχλνιν ησλ ζπρλνηήησλ απφ ζπρλά 

έσο ζρεδφλ πάληα αγγίδεη ην 79,6% ησλ απνθξηλφκελσλ) αιιεινβνεζνχληαη ζηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ πηζηεχεη φηη δελ 
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ελζαξξχλνληαη θαη δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία γηα λα απνθηνχλ γλψζεηο 

88,8% θαη πηζηεχνπλ φηη ππάιιεινη δελ αληακείβνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ 

πνπ απνθηνχλ 92,9%. Οη παξαπάλσ εξσηήζεηο έρνπλ ηνπο ρακειφηεξνπο κέζνπο φξνπο 

κεηαμχ ησλ άιισλ εξσηήζεσλ 1,95 θαη 1,88 αληίζηνηρα, ελψ νη ζπρλφηεηεο ησλ 

απαληήζεσλ θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ ζπάληα θαη ηνπ ζρεδφλ πνηέ.  

 

Γηα ηελ δηάζηαζε ηεο έξεπλαο θαη ηνπ δηαιφγνπ φιεο νη εξσηήζεηο βξίζθνληαη πνιχ 

θνληά ή πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν. Οη κηζνί απφ ηνπο ππάιιεινπο πηζηεχνπλ φηη ζέβνληαη 

ν έλαο ηνλ άιιν, αθνχλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ θαη αθηεξψλνπλ ρξφλν γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο. 

 

Οη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ φισλ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ αηνκηθνχ επηπέδνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ηζηφγξακκα:  

 

Γηάγξακκα 3 Ιζηόγξακκα πρλνηήησλ Αηνκηθνύ Δπηπέδνπ 

 

Μέζσ ηνπ ηζηνγξάκκαηνο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ην πιήζνο ησλ 

απαληήζεσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ ζπάληα έσο ζπρλά θαη φηη κφλν νη εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ελζάξξπλζε ηεο κάζεζεο θαη ηελ αληακνηβή γηα ηελ απνθηεζείζα γλψζε 
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εκθαλίδνπλ κεγάιε ζπρλφηεηα ζηνλ πξψην βαζκφ ηεο θιίκαθαο Likert, δειαδή ζην 

ζρεδφλ πνηέ.  

 

3.2.3 Οκαδηθό Δπίπεδν 

 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ γηα ην νκαδηθφ επίπεδν παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 6 Οκαδηθό επίπεδν 

 

Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 6 εξσηήζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηε κάζεζε πνπ 

ζπληειείηαη ζε νκαδηθφ επίπεδν θαη απαληήζεθαλ απφ φινπο ηνπο ππαιιήινπο (N=98). 

Δδψ παξαηεξνχκε φηη ηνπιάρηζηνλ κηζνί απφ ηνπο ππαιιήινπο πηζηεχνπλ φηη κέζα ζηηο 

νκάδεο / ηκήκαηα δελ γίλνληαη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ (αλά θχιν, ειηθία θ.ιπ.), 

εζηηάδνπλ ηφζν ζηνπο ζηφρνπο φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ηνπο θαη 

αλαζεσξνχλ ηε ζθέςε ηνπο κεηά απφ νκαδηθέο ζπδεηήζεηο θαη αληαιιαγέο απφςεσλ. 

 

Παξάιιεια, ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν παξαηεξνχκε φηη νη νκάδεο δελ έρνπλ 

αξθεηή ειεπζεξία λα πξνζαξκφδνπλ νη ίδηεο ηνπο ζηφρνπο ηνπο, δελ επηβξαβεχνληαη γηα 
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ηηο επηηπρίεο ηνπο σο νκάδεο απφ ηελ Τπεξεζία θαη ε Τπεξεζία ιακβάλεη πνιχ ζπάληα 

ππφςε ηεο ηηο ζπζηάζεηο ησλ νκάδσλ θαη δελ ελεξγεί αλάινγα. Δδψ αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη εηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ επηβξάβεπζε απφ ηελ Τπεξεζία ησλ νκάδσλ 

γηα ηηο επηηπρίεο ηνπο, ην 63,3% ησλ ππαιιήισλ, δειαδή πάλσ απφ ηνπο κηζνχο θαη 

πιένλ ππαιιήινπο (λ=62), απάληεζαλ φηη απφ ηελ Τπεξεζία δελ επηβξαβεχνληαη. 

Δπηπιένλ, κεγάιν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 65,3% (λ=64 

ππάιιεινη) πηζηεχνπλ φηη ε Τπεξεζία δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο, ηηο ζπζηάζεηο ηνπο θαη 

δελ ελεξγεί αλάινγα.  

 

Καη ζην παξαθάησ ηζηφγξακκα πνπ αθνξά ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ νκαδηθνχ επηπέδνπ παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο 

θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ ζπάληα – ζπρλά, ελψ νη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

επηβξάβεπζε ησλ νκάδσλ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζην θαηά πφζν ε Τπεξεζία ιακβάλεη 

ππφςε ηεο, ηηο ζπζηάζεηο ησλ ππαιιήισλ, εκθαλίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο 

ζηελ βαζκίδα ζρεδφλ πνηέ (κε λ=62 θαη λ=35 αληίζηνηρα). 

 

Γηάγξακκα 4 Ιζηόγξακκα πρλνηήησλ Οκαδηθνύ Δπηπέδνπ 

 

 



71 

 

3.2.4 Οξγαλσζηαθό Δπίπεδν 

 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ γηα ην νξγαλσζηαθφ επίπεδν παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 7 Οξγαλσζηαθό επίπεδν 

 

 

Ζ ηξίηε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη 12 εξσηήζεηο γηα ηα ζπζηήκαηα θαηάθηεζεο θαη 

δηάρπζεο γλψζεο, ηελ ελδπλάκσζε ησλ ππαιιήισλ, ηε ζχλδεζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ εγεζία πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε κάζεζε θαη απαληήζεθαλ 

απφ φινπο ηνπο ππαιιήινπο (N=98).  

 

ρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα θαηάθηεζεο θαη δηάρπζεο γλψζεο ε πιεηνςεθία ησλ 

ππαιιήισλ πηζηεχεη φηη ε Τπεξεζία δελ ρξεζηκνπνηεί ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

(ζπζηήκαηα πξνηάζεσλ, πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ζπλαληήζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα) εξψηεζε, δελ πξνγξακκαηίδεη θαη δελ κεηξά ηελ αλακελφκελε απφδνζε 

ησλ νκάδσλ/ηκεκάησλ θαη δελ κεηξά ηνλ ρξφλν θαη ηνπο πφξνπο πνπ δαπαλψληαη γηα 

ηελ απφθηεζε γλψζεο.  
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ηελ ελφηεηα ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ππαιιήισλ εκθαλίδνληαη νη ρακειφηεξνη κέζνη 

φξνη θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε επηθξαηνχζα ηηκή πνπ θαη ζηηο ηξεηο εξσηήζεηο ηεο 

ελφηεηαο είλαη ε 1=ζρεδφλ πνηέ. πγθεθξηκέλα, κηζνί θαη πιένλ ππάιιεινη ζεσξνχλ φηη 

ε Τπεξεζία δελ μερσξίδεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο δελ 

πξνζθαιεί ηνπο ππαιιήινπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ νξάκαηνο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη δελ αληακείβεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ηεο Τπεξεζίαο κε ην πεξηβάιινλ ε πιεηνςεθία ησλ 

ππαιιήισλ ζεσξεί φηη ε Τπεξεζία δελ βνεζά ηνπο ππαιιήινπο λα ηζνξξνπνχλ ηελ 

επαγγεικαηηθή κε ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπο ελψ δελ ιακβάλεη ππφςε ηνλ αληίθηππν πνπ 

έρνπλ νη απνθάζεηο ηεο ζην εζηθφ ησλ ππαιιήισλ. 

 

Δπίζεο, ρακειά πνζνζηά ζεκεηψλνληαη θαη ζην θαηά πφζν ε εγεζία είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε κάζεζε. Οη κηζνί ππάιιεινη πηζηεχνπλ φηη ε αλψηαηε δηνίθεζε 

ζπάληα ππνζηεξίδεη ηηο επθαηξίεο γηα απφθηεζε γλψζεσλ, ζπκβνπιεχεη θαη θαηεπζχλεη 

ηνπο δηνηθνχληεο.  

 

Οη ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ ηνπ νξγαλσζηαθνχ επηπέδνπ απεηθνλίδνληαη ζην 

δηάγξακκα 5:  
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Γηάγξακκα 5 Ιζηόγξακκα πρλνηήησλ Οξγαλσζηαθνύ Δπηπέδνπ 

 

Δίλαη εκθαλέο θαη ζην ηζηφγξακκα φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππαιιήισλ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ ζπάληα θαη ηνπ ζρεδφλ πνηέ. 

 

3.2.5 Οξγαληζκόο πνπ καζαίλεη 

 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ γηα ην νξγαλσζηαθφ επίπεδν παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 8 Οξγαληζκόο πνπ καζαίλεη 
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Ζ ηέηαξηε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη 7 εξσηήζεηο: 2 γηα ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε θαη 5 

γηα ηελ απφδνζε γλψζεο θαη απαληήζεθαλ απφ φινπο ηνπο ππαιιήινπο (N=98).  

 

ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν βιέπνπκε φηη νη ππάιιεινη ζεσξνχλ πσο ζηελ Τπεξεζία 

ζπάληα κεηψλεηαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ελψ ζπάληα πινπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο θαηλνχξηεο πξνηάζεηο ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Δπηπιένλ, κεγάιν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ πηζηεχεη φηη 

δελ δαπαλνχληαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηερλνινγηθά θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά (92,9%) θαη πηζηεχεη φηη δελ θαίλεηαη λα 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ απέθηεζαλ θαηλνχξηεο γλψζεηο θαη 

ηθαλφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά (89,8%). 

Αληηζέησο, ζεσξνχλ φηη ζπάληα ε κέζε παξαγσγηθφηεηα αλά εξγαδφκελν είλαη 

κεγαιχηεξε, κνινλφηη ν αξηζκφο ησλ λέσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ έρεη απμεζεί απφ 

πέξπζη.  

 

ην δηάγξακκα 6 παξνπζηάδεηαη ην ηζηφγξακκα ησλ ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ 

γηα ηελ δηάζηαζε νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη:  

 

Γηάγξακκα 6 Ιζηόγξακκα πρλνηήησλ Οξγαληζκνύ πνπ Μαζαίλεη 
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Γηα κία αθφκε θνξά δηαπηζηψλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ 

θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ βαζκίδσλ ζπάληα – πνιχ ζπάληα – ζρεδφλ πνηέ. 

 

 

3.3 πδήηεζε 

 

 

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαη ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ππαιιήισλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Γ.Ο.Τ. – .Γ.Ο.Δ.) 

δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο:  

 

Αηομικό επίπεδο: Δημιοςπγία εςκαιπιών ζςνεσούρ μάθηζηρ & Πποώθηζη διαλόγος και έπεςναρ 

 

Οη ππάιιεινη ζπδεηνχλ αλνηρηά ηα ιάζε ηνπο θαη ηα βιέπνπλ σο επθαηξίεο λα 

καζαίλνπλ απφ απηά, αιιεινβνεζνχληαη ψζηε λα απνθηνχλ γλψζεηο, ζέβνληαη ν έλαο 

ηνλ άιιν, αθνχλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ θαη αθηεξψλνπλ ρξφλν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο. Αληίζεηα, πηζηεχνπλ φηη δελ ελζαξξχλνληαη νχηε 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία γηα λα απνθηνχλ γλψζεηο θαη θπξίσο δελ 

αληακείβνληαη ζρεδφλ πνηέ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηνχλ.   

 

Σα επξήκαηα απηήο ηεο ελφηεηαο δηθαηνινγνχληαη, θαζψο νη ππάιιεινη απνθηνχλ 

λέεο γλψζεηο σο επί ην πιείζηνλ κε ηελ κέζνδν ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ εξγαζία (on 

the job training). Οη λένη ππάιιεινη πνπ είηε εηζέξρνληαη ζηελ ππεξεζία είηε αιιάδνπλ 

ηκήκα κέζα ζηελ ππεξεζία εθπαηδεχνληαη απφ ηνπο παιηφηεξνπο ππαιιήινπο κέζσ 

άηππσλ δηαδηθαζηψλ. Οη παιηνί πξνεηνηκάδνπλ ηνπο λένπο ππαιιήινπο πνπ ζα είλαη  

ηθαλνί λα ηνπο βνεζνχλ, λα ηνπο αληηθαζηζηνχλ ή αθφκα θαη λα ηνπο δηαδερζνχλ. 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
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δηαδηθαζηψλ, νη εξγαζίεο ησλ ππαιιήισλ πνιιέο θνξέο εμαξηψληαη απφ απηέο άιισλ 

ππαιιήισλ ή ηκεκάησλ κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη θαιφ θιίκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ 

άκεζε θαη ζσζηή εμππεξέηεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Έηζη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

παξαηεξείηαη ζπλεξγαζία, ζπλαδειθηθφηεηα θαη αληαιιαγή γλψζεσλ κεηαμχ ησλ 

ππαιιήισλ. 

 

Ομαδικό επίπεδο: Ενθάππςνζη ζςνεπγαζίαρ και ομαδικήρ μάθηζηρ 

 

Σα ηκήκαηα / νκάδεο εζηηάδνπλ ηφζν ζηνπο ζηφρνπο φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

νκάδαο ηνπο θαη αλαζεσξνχλ ηε ζθέςε ηνπο κέζα απφ αληαιιαγέο απφςεσλ. 

Αληηζέησο, νη νκάδεο δελ έρνπλ αξθεηή ειεπζεξία λα πξνζαξκφδνπλ νη ίδηεο ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο, ελψ δελ επηβξαβεχνληαη γηα ηηο επηηπρίεο ηνπο σο νκάδεο θαη δε 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπζηάζεηο ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία.  

 

ε απηφ ην επίπεδν, φπσο θαη ζην αηνκηθφ, θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζεηηθφ θιίκα 

ζπλεξγαζίαο θαη ελφηεηαο. Οη ππάιιεινη δίλνπλ βάζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

νκάδαο/ηκήκαηνο θαη αλαπξνζαξκφδνπλ ηελ ζθέςε ηνπο κεηά απφ ηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ αλήθνπλ ζην ίδην ηκήκα. Κχξηνο ιφγνο θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ε πνιππινθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ πνπ θάλεη δπζθνιφηεξε ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ έλαλ κφλν 

ππάιιειν, ν νπνίνο θαζίζηαηαη κφληκα ππφινγνο γηα ηελ επηηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε 

απφθαζε πνπ ζα ιάβεη. Απφ ηε κία πιεπξά, είλαη εκθαλήο ε αλάγθε γηα νκαδηθή 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ιήςε απνθάζεσλ ηφζν γηα ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγηθέο 

δηεξγαζίεο φζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ, απφ ηελ 

άιιε φκσο, ε φιε δηεξγαζία δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα, 

θαζψο δελ έρνπλ θαζηεξσζεί ηππηθέο δηαδηθαζίεο, ζπζηεκαηηθέο κέζνδνη θαη εξγαιεία 

γηα λα πξνζαξκφδνπλ νη νκάδεο ηνπο ζηφρνπο ηνπο, λα κεηαθέξνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο 
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θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπο άκεζα ζηελ δηνίθεζε θαη λα αμηνινγνχληαη ή αθφκε λα 

επηβξαβεχνληαη γηα ηηο επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο πνπ αλαπηχζζνπλ.  

 

Οπγανυζιακό επίπεδο: Εγκαθίδπςζη ζςζηημάηυν ζύλλητηρ και ανηαλλαγήρ γνώζηρ - Ενδςνάμυζη 

βάζει ζςλλογικού οπάμαηορ - Σύνδεζη οπγανιζμού με ηο πεπιβάλλον ηος - Ηγεζία και ςποζηήπιξη 

μάθηζηρ 

 

ηελ Τπεξεζία δελ ρξεζηκνπνηείηαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία (ζπζηήκαηα 

πξνηάζεσλ, πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ζπλαληήζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα), δελ 

πθίζηαηαη πξνγξακκαηηζκφο θαη κέηξεζε ηφζν ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο ησλ 

νκάδσλ / ηκεκάησλ φζν θαη ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ πφξσλ πνπ δαπαλψληαη γηα ηελ 

απφθηεζε γλψζεο. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε αληίιεςε ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηελ 

ελδπλάκσζε: ε Τπεξεζία δελ μερσξίδεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο, δελ ηνπο αληακείβεη γηα ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη δελ 

επηδηψθεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπηπιένλ ε Τπεξεζία δελ βνεζά ηνπο ππαιιήινπο λα ηζνξξνπνχλ ηελ επαγγεικαηηθή 

κε ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπο θαη δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη 

απνθάζεηο ηεο ζην εζηθφ ησλ ππαιιήισλ. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ εγεζία 

δηαπηζηψζεθε φηη ε δηνίθεζε δελ ππνζηεξίδεη ηηο επθαηξίεο γηα απφθηεζε γλψζεσλ, ελψ 

ζπάληα ζπκβνπιεχεη θαη θαηεπζχλεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηεο.  

 

Παξαηεξνχκε φηη ε γλψζε δε κπνξεί εχθνια λα δηαρπζεί κέζα ζηελ ππεξεζία, 

θαζψο δελ ππάξρνπλ θαλάιηα δηνρέηεπζεο ηεο γλψζεο θαη ακθίδξνκνη ηξφπνη 

επηθνηλσλίαο (intranet, e-mail, forum, portal). Δπηπξφζζεηα, δελ εθαξκφδνληαη ηξφπνη 

θαη δείθηεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ νκάδσλ/ηκεκάησλ 

ζε ζπλάξηεζε κε ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ, θαζψο θαη ησλ πιηθψλ πφξσλ πνπ 

δαπαλνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ επηκφξθσζε, γηα ηελ παξνρή επθαηξηψλ 
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κάζεζεο ζηνπο ππαιιήινπο. Ζ αληαιιαγή ησλ γλψζεσλ θαζίζηαηαη δχζθνιε ηφζν 

κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ φζν θαη κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαη ηεο δηνίθεζεο. Οη απζηεξέο 

ηεξαξρηθέο δνκέο θαη νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επηθξαηνχλ θαη 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ, δελ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή 

απφςεσλ. Δπηπιένλ, ειιείςεη ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ θηλήηξσλ επηβξάβεπζεο θαη 

αληακνηβήο, νη ππάιιεινη πνπ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη επηηπγράλνπλ, δελ 

επηβξαβεχνληαη θαη δελ ππνθηλνχληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ θαηλνηφκν εξγαζία ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα ράλνπλ ηελ θαιή δηάζεζε, ην «κεξάθη» πνπ έρνπλ γηα λα πξνζθέξνπλ 

θαη λα θαηλνηνκνχλ εθηειψληαο ηα θαζεκεξηλά ηνπο ππαιιειηθά θαζήθνληα.  

 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ δελ γλσξίδνπλ πνηφ είλαη ην 

φξακα θαη νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ. Γελ ληψζνπλ φηη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε 

θνηλνχ νξάκαηνο, ελψ ζεσξνχλ φηη ε Τπεξεζία δελ ιακβάλεη ππφςε ηνλ αληίθηππν πνπ 

έρνπλ νη απνθάζεηο ηεο ζηε πξνζσπηθή δσή αιιά θαη ζην εζηθφ ηνπο. Απηφ ζα 

κπνξνχζε λα νθείιεηαη γηα κηα αθφκε θνξά ζηελ έιιεηςε κεζφδσλ θαη θαλαιηψλ 

δηάρπζεο ηεο γλψζεο θαη ζηελ ειιηπή ελεκέξσζε ησλ ππαιιήισλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δηνίθεζεο.   

Δπηπιένλ, ε εγεζία θαίλεηαη φηη δελ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε γλψζε. Πνιχ 

πηζαλή αηηία απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη φηη ε ίδηα ε εγεζία δελ έρεη αληηιεθζεί ηελ αμία 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο θαη δελ έρεη ελζηεξληζηεί ηηο αξρέο ηεο. ηελ πεξίπησζε 

φκσο πνπ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αμία ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, πάιη δελ 

ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο κέζνδνη, δηαδηθαζίεο, ηερλνινγηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δνκέο 

θαη εξγαιεία γηα λα κπνξεί λα ελεκεξψλεη άκεζα, λα ζπκβνπιεχεη θαη λα θαζνδεγεί 

ζπζηεκαηηθά ηνπο πθηζηακέλνπο ηεο.  
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«Οπγανιζμόρ πος μαθαίνει» 

 

ηελ Τπεξεζία νη λέεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ απμεζεί, δελ πινπνηνχληαη 

φκσο πεξηζζφηεξεο θαηλνχξηεο πξνηάζεηο, δελ δαπαλνχληαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα 

ηερλνινγηθά θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη δελ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ απέθηεζαλ θαηλνχξηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά. Παξάιιεια, ε κέζε παξαγσγηθφηεηα αλά εξγαδφκελν είλαη 

ζπάληα κεγαιχηεξε θαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειεγθηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ δελ έρεη κεησζεί απφ πέξπζη.  

 

Σν γεγνλφο φηη έρνπλ απμεζεί νη λέεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο ζεσξείηαη απφ ηνπο 

ππαιιήινπο σο δπζρέξεηα, θαζψο απμάλεη πεξηζζφηεξν ηνλ φγθν εξγαζίαο θαη ηηο 

ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο θαη δελ ην αληηιακβάλνληαη σο θαιχηεξε θαη εμαηνκηθεπκέλε 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο. Οη πξνηάζεηο πνπ πινπνηνχληαη θαη 

πξνθαλψο ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο θνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη επαιεζεχζεηο 

είλαη ιίγεο. Δπηπιένλ, ελψ ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, «αλαπηύζζεη θαη ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά κεγάιεο θιίκαθαο 

Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Ο.Π..) γηα ηε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ, κε θπξηόηεξα ην ΣΑΥΙS γηα ηε θνξνινγία, ην TAXISnet γηα ηε θνξνινγηθή 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ internet, ην ΙCIS γηα ηα ηεισλεία 

θαη ηα ζπζηήκαηα κηζζνδνζίαο θαη ζπληάμεσλ» (ΓΓΠ, 2011) δελ ππάξρεη ελδνδίθηπν 

κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ-Τπνπξγείνπ γηα λα κπνξνχλ νη ππάιιεινη λα 

αληαιιάζνπλ γλψζεηο ηφζν κεηαμχ ηνπο ζηελ ίδηα ππεξεζία φζν θαη κε ππαιιήινπο ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο επηθνηλσλίαο είλαη ε ρξήζε ηνπ 

ηειεθψλνπ κε απνηέιεζκα ην ηειεθσληθφ θέληξν ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηηο ψξεο 

αηρκήο ηεο ζπλαιιαγήο λα ππεξθνξηψλεηαη απφ ην πιήζνο ησλ ηειεθσλεκάησλ θαη λα 
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θαζίζηαηαη αδχλαηε ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ.   

 

3.4 πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο  

 

 

3.4.1 πκπεξάζκαηα 

 

χκθσλα κε ηνλ ζθνπφ θαη ηηο δηαηππσζείζεο εξσηήζεηο πνπ παξαηέζεθαλ 

παξαπάλσ ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηελεξγήζεθε γηα λα δηαπηζησζεί ην επίπεδν ηεο 

αηνκηθήο, νκαδηθήο θαη νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (κέζσ 

ησλ Γ.Ο.Τ. – .Γ.Ο.Δ.) θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα εμειηρζεί ζην λέν κεηαζρεκαηηζκέλν 

κνληέιν δειαδή ζε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη».  

 

πγθξίλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε θαη κεηά ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ηε 

ζπδήηεζε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζεσξία πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηνλ «Οξγαληζκφ πνπ 

Μαζαίλεη» (Marsick & Watkins, 2003) κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο: Πξώηνλ, 

ζην αηνκηθφ επίπεδν απφθηεζεο γλψζεο δηαπηζηψζεθε φηη ν νξγαληζκφο δελ 

ελζαξξχλεη νχηε δίλεη ηα θαηάιιεια θίλεηξα ζηνπο ππαιιήινπο γηα λα απνθηνχλ λέεο 

γλψζεηο. Παξάιιεια, δελ ηνπο αληακείβεη γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ θαηέρνπλ 

θαη εθαξκφδνπλ θαζεκεξηλά αζθψληαο ηα θαζήθνληά ηνπο. Απφ ηελ έξεπλα 

απνδείρζεθε φηη δελ ππάξρεη επαξθήο ζρεδηαζκφο αηνκηθήο κάζεζεο, ψζηε νη 

ππάιιεινη λα καζαίλνπλ θαη λα ηνπο παξέρνληαη επθαηξίεο γηα ζπλερή εθπαίδεπζε θαη 

αλάπηπμε, ελψ παξάιιεια ε ηζρχνπζα θνπιηνχξα ηνπ Τπνπξγείνπ δελ ππνζηεξίδεη ηελ 

ακθηζβήηεζε, ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ.  
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Γεύηεξνλ, άηππα θαη ρσξίο ζχζηεκα ελζαξξχλεηαη ε νκαδηθή κάζεζε θαη ε 

ζπλεξγαζία, ελψ νη νκαδηθέο επηηπρίεο δελ επηβξαβεχνληαη. Σξίηνλ, ζε νξγαλσζηαθφ 

επίπεδν ηα ζπζηήκαηα πνπ πθίζηαληαη δελ επαξθνχλ γηα ηελ θαηάθηεζε θαη δηάρπζε 

ηεο κάζεζεο, νη ππάιιεινη δελ ελδπλακψλνληαη κέζσ ζπιινγηθνχ νξάκαηνο νχηε 

ππνβνεζνχληαη ψζηε λα αληηιακβάλνληαη ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε εξγαζία ηνπο ζε 

νιφθιεξε ηελ ππεξεζία, ελψ παξάιιεια ε εγεζία δε δηακνξθψλεη, δελ πξσηαγσληζηεί 

θαη δελ ελζαξξχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Όιεο απηέο νη δηαπηζηψζεηο έξρνληαη ζε 

πιήξε αληίζεζε κε ηε βαζηθή ζεσξία ηνπ «Οξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη» θαη πνπ απνηειεί 

ηελ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο. 

 

Σα παξαπάλσ επξήκαηα θαη ε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε ελ κέξεη ππνζηεξίδνληαη 

θαη απφ άιιεο έξεπλεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ηνπ Μαξνχδα (2009) ππνζηεξίδεηαη 

φηη ε ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κε ηε ιήςε κέηξσλ απφ 

ηελ θνξνινγηθή δηνίθεζε, φπσο: «δηακφξθσζε θαη δηάδνζε ελφο εκπλεπζκέλνπ 

νξάκαηνο ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ (ζ.ζ. νη 

εξγαδφκελνη) ζα έρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή» (2009, ζ. 368). Δπηπιένλ ε ελδπλάκσζε ησλ 

ππαιιήισλ «ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί κε ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ (έζησ θαη άηππσλ) νκαδηθήο 

εξγαζίαο» (2009, ζ. 369). Γηαπηζηψλεηαη επίζεο αλαγθαηφηεηα ζπλερνχο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο. Ζ απνπζία θηλήηξσλ είλαη εκθαλήο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη 

απφ ηε δηθή καο έξεπλα. Δπηπιένλ, επηζεκαίλνληαη νη δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

αθνξνχλ γεληθέο παζνγέλεηεο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, φπσο: θνκκαηηζκφο, απνπζία 

αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζε ζπλδπαζκφ κε απζηεξά 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη θνξνινγηθή πνιπλνκία (Μαξνχδαο, 2009). Δίλαη 
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θαλεξφ φηη απηνί νη παξάγνληεο θάζε άιιν παξά δηεπθνιχλνπλ ηε δηνίθεζε θαη 

αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο ελψ εκπνδίδνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ. 

 

Δπηπιένλ κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε φηη ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ σο 

δεκφζηνο νξγαληζκφο βξίζθεηαη αθφκε ζην επίπεδν κάζεζεο κνλνχ βξφρνπ (single 

loop) ηεο ζεσξίαο ησλ Argyris and Schoen, δειαδή ε κάζεζε πνπ πθίζηαηαη βνεζάεη 

ζηελ δηφξζσζε ιαζψλ θαη ηελ αιιαγή δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηηο δηαδηθαζίεο. Ζ 

κάζεζε ησλ ππαιιήισλ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην λα καζαίλνπλ λα θάλνπλ ηα πξάγκαηα 

ζσζηά. Παξάιιεια, αληίζεηα κε ηελ ζεσξία ηνπ Senge δελ δηαθξίλεηαη «αλνηθηή 

θνπιηνχξα» κάζεζεο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ πθηζηακέλσλ λνεηηθψλ 

κνληέισλ θαη δελ ελζαξξχλεηαη νχηε επηθξνηείηαη ε αηνκηθή κάζεζε πνπ νδεγεί ζηελ 

πξνζσπηθή ππεξνρή. Σν ππάξρνλ φξακα ηνπ νξγαληζκνχ δελ απνηειεί ηε ζπληζηακέλε 

ησλ αηνκηθψλ νξακάησλ ησλ ππαιιήισλ νχηε ελζαξξχλεη ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ 

θαηλνηνκία. ηνλ νξγαληζκφ δελ ππάξρνπλ αθφκε δνκέο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

νκαδηθή κάζεζε, ηνλ δηάινγν θαη ηελ νκαδηθή ιήςε απνθάζεσλ ελψ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ δελ ηεξείηαη ε ζπζηεκηθή ζθέςε – 

ζεψξεζε.  

 

ε ζχγθξηζε, κε ηηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ αλαιχζεθαλ γηα ηηο θνξνινγηθέο 

δηνηθήζεηο ηεο Γαλίαο, ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο κπνξνχκε 

δηαπηζηψζνπκε φηη ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ βξίζθεηαη αθφκε ζε λεπηαθφ 

ζηάδην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Γλψζεο. ε αληίζεζε κε ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο:  

 ηεο Γαλίαο πνπ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη μεθίλεζε ήδε απφ ην 2000 ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο γλψζεο κε ηελ θαηαγξαθή λνεηηθνχ 

θεθαιαίνπ, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ δηαρείξηζε γλψζεο, ηελ 
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επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ θαη ηελ θαζηέξσζε δεηθηψλ γηα κέηξεζε 

ηεο απφδνζεο ηεο γλψζεο ζε θάζε επίπεδν 

 ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ζεκαζία πνπ δίλεη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Γλψζεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ κε ηελ έληαμε ζην 

νξγαλφγξακκά ηεο ζέζεσλ γηα «Γηαρεηξηζηή Γλψζεο» (Knowledge Manager) 

θαη ηέινο 

 ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο πνπ ζχκθσλα κε ηηο ελέξγεηέο ηνπ ην HMRC ζα 

κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη έρεη εμειηρζεί πιένλ ζε έλαλ «νξγαληζκφ 

πνπ καζαίλεη» θαη ζπλερψο εμειίζζεηαη θαζψο έρεη δεκηνπξγήζεη 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα αληαιιαγή γλψζεσλ θαη θαιιηεξγεί 

θνπιηνχξα κάζεζεο ελδνππεξεζηαθά ελψ παξάιιεια έρεη θηάζεη ζην ζεκείν 

λα αληαιιάζεη γλψζε θαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ,    

 

παξαηεξνχκε φηη, ελψ ππάξρνπλ θάπνηα ζεηηθά δείγκαηα πξνφδνπ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, 

ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη πνιιέο δηαδηθαζίεο, 

κεζφδνπο, πξαθηηθέο θαη, θπζηθά, λννηξνπία, δειαδή θνπιηνχξα, γηα λα θαηαθέξεη λα 

θηάζεη ζην ζεκείν λα εμειίζζεηαη θαη λα βειηηψλεηαη ζπλερψο.  

 

Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ε πηζηή αληηγξαθή θαη ε απζηεξή εθαξκνγή ελφο 

κνληέινπ δηαρείξηζεο γλψζεο πνπ εθαξκφζηεθε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα ή ζε μέλεο ρψξεο, δελ εγγπάηαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ θαη ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ. Ζ ζηξαηεγηθή θαη ην κνληέιν πνπ ζα πηνζεηεζεί ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηεί πιήξσο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ζηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Σα θαιά ζηνηρεία ηεο 

ππάξρνπζαο θνπιηνύξαο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ, ελψ εμίζνπ ζεκαληηθή ζηελ φιε 

δηαδηθαζία είλαη ε αμηνπνίεζε θαη ε ππνθίλεζε ησλ αμηόινγσλ θαη έκπεηξσλ 
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ππαιιήισλ θαη ζηειερώλ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαηαιπηηθά κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηέο θαη 

ηελ πνιπεηή εκπεηξία ηνπο. 

 

3.4.2 Πξνηάζεηο 

 

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζε «Οξγαληζκφ πνπ καζαίλεη» 

δελ απνηειεί εχθνιε ππφζεζε. Απαηηείηαη καθξνπξφζεζκε δέζκεπζε, ρξφλνο θαη 

ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ. Ζ εγεζία ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ 

αμία ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο θαη ηνπ «νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη» θαη λα 

ππνζηεξίμεη ην φιν εγρείξεκα. Ζ εγεζία θαη ηα ζηειέρε φισλ ησλ βαζκίδσλ ζα πξέπεη 

λα απνηεινχλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε λα ελζαξξχλνπλ ηελ κάζεζε, λα αληαιιάζζνπλ 

γλψζεηο κε ηνπο ππαιιήινπο θαη λα επηδηψθνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

Οη ππάιιεινη ζα πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπλ πνην είλαη ην φξακα θαη πφζν 

ζπλεηζθέξνπλ κε ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα 

αθνζησζνχλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ «νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη» θαη λα πξνάγνπλ ηελ 

κάζεζε θαη ηηο επθαηξίεο απφθηεζεο γλψζεο, ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγή ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ.  

Οη πιεξνθνξηθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο δελ αξθνχλ γηα ηελ 

αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο, θαζψο νη ππάιιεινη πξέπεη λα απνηειέζνπλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο κάζεζεο, ελδπλάκσζεο θαη αλάπηπμεο ζε 

αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη νξγαλσζηαθφ επίπεδν, ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια θίλεηξα. 
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πγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα επηηειεζηνχλ είλαη νη εμήο: 

 Υξήζε θαηάιιειεο ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαλαιηψλ δηάρπζεο θαη αληαιιαγήο γλψζεο: π.ρ. ελδνδίθηπν, 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθέο νκάδεο ζπδεηήζεσλ, ειεθηξνληθνί 

πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ηεο δηνίθεζεο κε ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ειεθηξνληθέο θφξκεο ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ, ειεθηξνληθή αμηνιφγεζε ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ, εγθπθιίσλ 

θαη δηαηαγψλ θαη αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ αληίδξαζε ησλ πνιηηψλ 

ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λφκσλ απφ ηνπο ππαιιήινπο «πξψηεο  

γξακκήο». 

 Γεκηνπξγία θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο θαη θαιιηέξγεηα ελφο 

πεξηβάιινληνο πνπ ζα πξνάγεη ηελ απφθηεζε θαη ηε δηάδνζε γλψζεσλ κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ: ελζάξξπλζε δηαιφγνπ, επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο ηεο 

γλψζεο κέζσ νκάδσλ ζθέςεο, νκάδσλ έξγνπ, δηα-ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ, 

θνηλνηήησλ πξαθηηθήο, κεζφδνπ ησλ Γειθψλ, ζπλεδξηάζεσλ, ζπλαληήζεσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ελαιιαγήο ζέζεσλ θ.ιπ. Παξάιιεια ε 

δηαθίλεζε γλψζεο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ξεηή γλψζε φπσο 

γξαπηέο αλαθνξέο, εγρεηξίδηα, κεηξψα - βάζεηο δεδνκέλσλ (λνκνζεζίαο, 

εγθπθιίσλ θ.ιπ.), παξνπζηάζεηο θ.ά. 

 ηξαηεγηθή δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ πξνζαξκνζκέλε ζηελ 

θνπιηνχξα θαη ζηνπο ζηφρνπο ελφο «νξγαληζκνχ πνπ καζαίλεη». 

Αλαπξνζδηνξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ θαη κεζφδσλ εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο, 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, αληακνηβήο ηφζν ησλ ππαιιήισλ φζν θαη ησλ 

ζηειερψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο δηνίθεζεο. Καηαγξαθή ησλ ηθαλνηήησλ 

φισλ ησλ ππαιιήισλ, δεκηνπξγία ραξηψλ γλψζεο / ηθαλνηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, επηθαηξνπνίεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζαθείο πεξηγξαθέο 
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ζέζεσλ, δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ επηκφξθσζεο ηνπ θάζε ππαιιήινπ αηνκηθά 

γηα ηελ απφθηεζε πξφζζεησλ ηθαλνηήησλ-δεμηνηήησλ, αμηνιφγεζε ησλ 

ππαιιήισλ/ζηειερψλ βάζεη ζπλεληεχμεσλ απφ εηδηθνχο αμηνινγεηέο, 

δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλεο θαξηέξαο γηα θάζε ππάιιειν/ζηέιερνο, 

εηζαγσγή ζπζηεκάησλ αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη ελδπλάκσζεο, 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ/ζηειερψλ βάζεη ηεο γλψζεο πνπ 

απνθηνχλ, πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ άιισλ θνξνινγηθψλ αξρψλ γηα 

ηελ αληακνηβή θαη ηελ ππνθίλεζε ησλ ππαιιήισλ πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζζνχλ επηηπρψο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 Αμηνπνίεζε ησλ πξνζνληνχρσλ θαη έκπεηξσλ ζηειερψλ πνπ ήδε ππάξρνπλ 

ζηελ Τπεξεζία θαη πνπ δηαζέηνπλ πνιπεηή πείξα ζηα δηάθνξα θνξνινγηθά 

αληηθείκελα.  

 Θέζπηζε ζέζεσλ θαζνδήγεζεο (coaching) θαη θαζνδήγεζεο απφ κέληνξα 

(mentoring). 

 Έκθαζε ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ζηελ νκαδηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ κε 

ηελ θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ επηβξάβεπζεο, αληακνηβήο θαη ηελ ζέζπηζε 

θηλήηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη θαηλνηνκηψλ απφ ηηο νκάδεο/ηκήκαηα.  

 Έκθαζε ζηελ επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ δηνίθεζεο ζηε 

δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, γηα ηελ απφθηεζε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, γηα 

ηελ «κεγηζηνπνίεζε» ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ κε ηελ αλάζεζε πξνθιεηηθψλ 

εξγαζηψλ: α) εκπινπηηζκνχ έξγνπ (job enrichment), β) δηεχξπλζε έξγνπ (job 

enlargement), γ) ελαιιαγή ζέζεσλ (rotation), δ) ζρεδηαζκφ έξγνπ (πξφηππν 

Hackman).  

 Καζηέξσζε δεηθηψλ πνπ ζα κεηξνχλ ηελ κάζεζε ζε θάζε επίπεδν ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηέηνηνη δείθηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη εηήζηεο κεηξήζεηο 

ηθαλνπνίεζεο θνξνινγνπκέλσλ, νη εηήζηεο κεηξήζεηο ηθαλνπνίεζεο 
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ππαιιήισλ, ν αξηζκφο εηήζησλ κειεηψλ, ν αξηζκφο ζεκηλαξίσλ θαη άιισλ 

κεζφδσλ απφθηεζεο γλψζεο, ν αξηζκφο δηεζλψλ αληαιιαγψλ, ην κέγεζνο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, νη ψξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

επηκφξθσζε, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ επηκνξθψζεθαλ, νη ρξεκαηηθνί 

πφξνη πνπ δαπαλήζεθαλ γηα επηκφξθσζε ππαιιήισλ/ζηειερψλ, ν αξηζκφο 

πξνζθπγψλ θνξνινγνπκέλσλ, ν αξηζκφο παξαπφλσλ θνξνινγνπκέλσλ, ν 

αξηζκφο παξαπφλσλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο θαζηέξσζε δεηθηψλ πνπ δείρλνπλ 

ηελ επίδξαζε ηεο κάζεζεο ζηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

3.4.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηελεξγήζεθε κφλν ζε έλα κηθξφ δείγκα ππεξεζηψλ (Γ.Ο.Τ. – 

.Γ.Ο.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. θφπηκν ζα ήηαλ λα εθαξκνζηεί ζε 

κεγαιχηεξε θιίκαθα θαη ην εξσηεκαηνιφγην λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

θαη ηνπο δείθηεο απφδνζεο θάζε ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (π.ρ. Γ.Ο.Τ., 

ηεισλεία, .Γ.Ο.Δ., Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θ.ιπ.) γηα 

λα απνθνκηζζνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα αλάιπζε θαη πεξαηηέξσ έξεπλα. Δπηπιένλ, 

ζθφπηκε ζα ήηαλ θαη ε δηελέξγεηα πνηνηηθήο έξεπλαο κε ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ θξίζηκνη 

παξάγνληεο παζνγέλεηαο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ηφζν ζηε 

δηαρείξηζε ηεο γλψζεο φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

3.4.4 Μειινληηθή έξεπλα 

 

Πέξα απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα δηεξεπλεζνχλ κειινληηθά νη αληηιήςεηο ησλ ζηειερψλ πξψηεο γξακκήο, 

ησλ κεζαίσλ ζηειερψλ θαη ησλ ζηειερψλ αλψηαηεο δηνίθεζεο, θαζψο ε δηθή ηνπο 
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δέζκεπζε θαη ππνζηήξημε ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

Δπηπιένλ, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ε επηξξνή ηεο εγεζίαο ζηα ηξία επίπεδα 

κάζεζεο: αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη νξγαλσζηαθφ. Σέινο, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί 

κειινληηθά θαη ε αληίιεςε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζε «νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη» θαη ηελ δηαρείξηζε γλψζεο.  

 

εκαληηθφ επίζεο ζα ήηαλ λα επεθηαζεί ε έξεπλα ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο ψζηε λα ππάξμεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ Γηαρείξηζε ηεο Γλψζεο 

ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα. Οη ηαρχηαηνη ξπζκνί εμέιημεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηερλνινγίαο ην θαζηζηνχλ απαξαίηεην φπσο ζπλέβε ήδε ζε 

άιιεο ρψξεο φπνπ ε δηαρείξηζε γλψζεο απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ 

φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 
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ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ MARSICK 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ  Διαημημαηικού 

Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών ζηη Διοίκηζη Επισειπήζευν για Σηελέση Επισειπήζευν ηος 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε εμεηδίθεπζε ζηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

 

ε απηφ ην εξσηεκαηνιφγην, ζα ζαο δεηεζεί λα ζθεθηείηε πψο ε Τπεξεζία ζαο ππνζηεξίδεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ νη ππάιιεινη, ζε αηνκηθφ, νκαδηθφ θαη νξγαλσζηαθφ επίπεδν. 

Παξαθαινχκε λα θπθιψζεηε ηε 

ζπρλφηεηα (1,2,3,4,5 ή 6) κε ηελ νπνία 

εθαξκφδεηαη θάζε κηα πξαθηηθή απφ ηηο 

παξαθάησ 
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Αηνκηθό επίπεδν 

1. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη 

ζπδεηνχλ αλνηρηά ηα ιάζε, ψζηε λα 

καζαίλνπλ απφ απηά. 

1 2 3 4 5 6 

2. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη 

βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ λα απνθηνχλ 

γλψζεηο. 

1 2 3 4 5 6 

3. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη 

ελζαξξχλνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη γηα λα 

απνθηήζνπλ γλψζεηο (γηα λα 

επηκνξθψλνληαη). 

1 2 3 4 5 6 

4. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη 

βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο σο κηα 

επθαηξία γηα λα καζαίλνπλ απφ απηά. 

1 2 3 4 5 6 

5. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη 

αληακείβνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο 

πνπ απνθηνχλ.  

1 2 3 4 5 6 

6. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη 

ζπδεηνχλ αλνηθηά θαη αζθνχλ 

επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή κεηαμχ ηνπο 

1 2 3 4 5 6 

7. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη 

αθνχλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ πξηλ κηιήζνπλ.  
1 2 3 4 5 6 

8. ηελ Τπεξεζία κνπ, θάζε θνξά πνπ νη 

ππάιιεινη θαηαζέηνπλ ηελ άπνςή ηνπο, 

ξσηνχλ θαη ηνπο ππφινηπνπο ηη πηζηεχνπλ. 

1 2 3 4 5 6 
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9. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη 

ζέβνληαη ν έλαο ηνλ άιιν. 
1 2 3 4 5 6 

10. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη 

αθηεξψλνπλ ρξφλν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο. 

1 2 3 4 5 6 

Οκάδα/Σκήκα 

11. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη νκάδεο/ηα 

ηκήκαηα έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα ζέηνπλ θαη 

λα πξνζαξκφδνπλ νη ίδηεο ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

1 2 3 4 5 6 

12. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη νκάδεο/ηα 

ηκήκαηα αληηκεησπίδνπλ φια ηα κέιε επί 

ίζνηο φξνηο, αλεμαξηήησο βαζκνχ, θχινπ ή 

άιισλ δηαθξίζεσλ.  

1 2 3 4 5 6 

13. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη νκάδεο/ηα 

ηκήκαηα εζηηάδνπλ ηφζν ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

νκάδαο/ηνπ ηκήκαηνο, φζν θαη ζην πφζν 

θαιά ιεηηνπξγεί ε νκάδα/ην ηκήκα σο 

ζχλνιν.  

1 2 3 4 5 6 

14. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη νκάδεο/ηα 

ηκήκαηα αλαζεσξνχλ ηε ζθέςε ηνπο κεηά 

απφ νκαδηθέο ζπδεηήζεηο ή πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέγνληαη.  

1 2 3 4 5 6 

15. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη νκάδεο/ηα 

ηκήκαηα βξαβεχνληαη γηα ηηο επηηπρίεο ηνπο 

σο νκάδα/ηκήκα.  

1 2 3 4 5 6 

16. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη νκάδεο/ηα 

ηκήκαηα είλαη πεπεηζκέλα φηη ε Τπεξεζία ζα 

ιάβεη ππφςε ηεο, ηηο ζπζηάζεηο ηνπο θαη ζα 

ελεξγήζεη αλάινγα.  

1 2 3 4 5 6 

Οξγαλσζηαθό Δπίπεδν  

17. Ζ Τπεξεζία κνπ, ρξεζηκνπνηεί 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, φπσο ζπζηήκαηα πξνηάζεσλ, 

πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ, ζπλαληήζεηο ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

1 2 3 4 5 6 

18. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο αλά πάζα ζηηγκή, 

γξήγνξα θαη εχθνια.  

1 2 3 4 5 6 

19. Ζ Τπεξεζία κνπ δεκηνπξγεί 

ζπζηήκαηα γηα ηε κέηξεζε ηεο δηαθνξάο 

κεηαμχ ηεο ζεκεξηλήο θαη ηεο αλακελφκελεο 

απφδνζεο ησλ νκάδσλ/ηκεκάησλ.  

1 2 3 4 5 6 

20. Ζ Τπεξεζία κνπ κέηξα ηνλ ρξφλν θαη 

ηνπο πφξνπο πνπ δαπαλψληαη γηα ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ (επηκφξθσζε) ησλ 

ππαιιήισλ.  

1 2 3 4 5 6 

21. Ζ Τπεξεζία κνπ, μερσξίδεη ηνπο 1 2 3 4 5 6 
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ππαιιήινπο πνπ αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο. 

22. Ζ Τπεξεζία κνπ, ππνινγίδεη ηνπο 

ππαιιήινπο θαη ηνπο πξνζθαιεί λα 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ νξάκαηνο 

ηνπ νξγαληζκνχ. 

1 2 3 4 5 6 

23. Ζ Τπεξεζία κνπ αληακείβεη ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

κεγάιεο επζχλεο. 

1 2 3 4 5 6 

24. Ζ Τπεξεζία κνπ, βνεζά ηνπο 

ππαιιήινπο λα ηζνξξνπνχλ ηελ εξγαζηαθή 

θαη ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπο. 

1 2 3 4 5 6 

25. Ζ Τπεξεζία κνπ, ιακβάλεη ππφςε 

ηνλ αληίθηππφ πνπ έρνπλ νη απνθάζεηο ηεο 

ζην εζηθφ ησλ ππαιιήισλ ηεο. 

1 2 3 4 5 6 

26. Ζ Τπεξεζία κνπ, ελζαξξχλεη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαη 

κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαη ηεο δηνίθεζεο. 

1 2 3 4 5 6 

27. ηελ Τπεξεζία κνπ, ε αλψηαηε 

δηνίθεζε ππνζηεξίδεη γεληθά ηηο επθαηξίεο 

γηα απφθηεζε γλψζεσλ(θαηάξηηζε, 

επηκφξθσζε θ.ιπ.). 

1 2 3 4 5 6 

28. ηελ Τπεξεζία κνπ, ε αλψηαηε 

δηνίθεζε ζπκβνπιεχεη θαη θαηεπζχλεη 

απηνχο πνπ δηνηθεί. 

1 2 3 4 5 6 

Μέηξεζε ηνπ Οξγαληζκνχ «πνπ 

Μαζαίλεη»  

29. ηελ Τπεξεζία κνπ, ε κέζε 

παξαγσγηθφηεηα αλά εξγαδφκελν είλαη 

κεγαιχηεξε απφ πέξπζη.  

1 2 3 4 5 6 

30. ηελ Τπεξεζία κνπ, ν ρξφλνο πνπ 

ρξεηάδεηαη κηα ειεγθηηθή δηαδηθαζία γηα λα 

εθαξκνζηεί ζηνπο θνξνινγνχκελνπο είλαη 

κηθξφηεξε απφ πέξπζη.  

1 2 3 4 5 6 

31. ηελ Τπεξεζία κνπ, ν αξηζκφο ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ φηη πέξπζη.  

1 2 3 4 5 6 

32. ηελ Τπεξεζία κνπ, ν αξηζκφο ησλ 

λέσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ πέξπζη.  

1 2 3 4 5 6 

33. ηελ Τπεξεζία κνπ, ην πνζνζηφ ησλ 

έκπεηξσλ ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε ηε 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ πέξπζη.  

1 2 3 4 5 6 

34. ηελ Τπεξεζία κνπ, δαπαλήζεθαλ 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηερλνινγία θαη 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απφ πέξπζη.  

1 2 3 4 5 6 
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35. ηελ Τπεξεζία κνπ, ν αξηζκφο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ επηκνξθψζεθαλ/απέθηεζαλ 

θαηλνχξηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ πέξπζη.  

1 2 3 4 5 6 

 

 

Λνηπέο πιεξνθνξίεο (θπθιώζηε ην αληίζηνηρν πεδίν)  

 

36. Πνηα είλαη ηα θχξηα θαζήθνληά ζαο;  

Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο Διεγθηήο Πξνζσπηθφ Άιιν:…..……… 

 

37. Πνηα είλαη ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζαο;  

ΤΔ ΓΔ ΣΔ ΠΔ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 

 

38. Πφζεο ψξεο ηνλ κήλα μνδεχεηε (ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο) γηα απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζαο; 

0 

ψξεο/κήλα 

1-10 

ψξεο/κήλα 
11-20 ψξεο/κήλα 21-35 ψξεο/κήλα 36+ ψξεο/κήλα 

 

 

 

 

Πίλαθαο One-Sample Test 

 

  

Test Value = 3.5                                      

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

1. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη 

ππάιιεινη ζπδεηνχλ 

αλνηρηά ηα ιάζε, ψζηε 

λα καζαίλνπλ απφ απηά. 

1,797 97 ,076 ,245 -,03 ,52 

2. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη 

ππάιιεινη βνεζνχλ ν 

έλαο ηνλ άιινλ λα 

απνθηνχλ γλψζεηο 

6,297 97 ,000 ,786 ,54 1,03 

3. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη 

ππάιιεινη 

ελζαξξχλνληαη θαη 

ρξεκαηνδνηνχληαη γηα λα 

απνθηήζνπλ γλψζεηο (γηα 

λα επηκνξθψλνληαη). 

-13,432 97 ,000 -1,551 -1,78 -1,32 

4. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη 

ππάιιεινη βιέπνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

-1,369 97 ,174 -,184 -,45 ,08 
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ηνπο σο κηα επθαηξία γηα 

λα καζαίλνπλ απφ απηά. 

5. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη 

ππάιιεινη 

αληακείβνληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο γλψζεο 

πνπ απνθηνχλ.  

-14,530 97 ,000 -1,622 -1,84 -1,40 

6. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη 

ππάιιεινη ζπδεηνχλ 

αλνηθηά θαη αζθνχλ 

επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή 

κεηαμχ ηνπο 

-3,077 97 ,003 -,398 -,65 -,14 

7. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη 

ππάιιεινη αθνχλ ηηο 

απφςεηο ησλ άιισλ πξηλ 

κηιήζνπλ.  

-,184 97 ,854 -,020 -,24 ,20 

8. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

θάζε θνξά πνπ νη 

ππάιιεινη θαηαζέηνπλ 

ηελ άπνςή ηνπο, ξσηνχλ 

θαη ηνπο ππφινηπνπο ηη 

πηζηεχνπλ. 

,494 97 ,623 ,061 -,18 ,31 

9. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη 

ππάιιεινη ζέβνληαη ν 

έλαο ηνλ άιιν. 

5,549 97 ,000 ,531 ,34 ,72 

10. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

νη ππάιιεινη 

αθηεξψλνπλ ρξφλν γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

ηνπο. 

-1,573 97 ,119 -,173 -,39 ,05 

11. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

νη νκάδεο/ηα ηκήκαηα 

έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα 

ζέηνπλ θαη λα 

πξνζαξκφδνπλ νη ίδηεο 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

-7,462 97 ,000 -,969 -1,23 -,71 

12. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

νη νκάδεο/ηα ηκήκαηα 

αληηκεησπίδνπλ φια ηα 

κέιε επί ίζνηο φξνηο, 

αλεμαξηήησο βαζκνχ, 

θχινπ ή άιισλ 

δηαθξίζεσλ.  

-,329 97 ,743 -,051 -,36 ,26 
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13. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

νη νκάδεο/ηα ηκήκαηα 

εζηηάδνπλ ηφζν ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο νκάδαο/ηνπ 

ηκήκαηνο, φζν θαη ζην 

πφζν θαιά ιεηηνπξγεί ε 

νκάδα/ην ηκήκα σο 

ζχλνιν.  

-1,014 97 ,313 -,133 -,39 ,13 

14. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

νη νκάδεο/ηα ηκήκαηα 

αλαζεσξνχλ ηε ζθέςε 

ηνπο κεηά απφ νκαδηθέο 

ζπδεηήζεηο ή 

πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέγνληαη.  

-,867 97 ,388 -,112 -,37 ,14 

15. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

νη νκάδεο/ηα ηκήκαηα 

βξαβεχνληαη γηα ηηο 

επηηπρίεο ηνπο σο 

νκάδα/ηκήκα.  

-19,266 97 ,000 -1,888 -2,08 -1,69 

16. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

νη νκάδεο/ηα ηκήκαηα 

είλαη πεπεηζκέλα φηη ε 

Τπεξεζία ζα ιάβεη 

ππφςε ηεο, ηηο ζπζηάζεηο 

ηνπο θαη ζα ελεξγήζεη 

αλάινγα.  

-9,313 97 ,000 -1,235 -1,50 -,97 

17. Ζ Τπεξεζία κνπ, 

ρξεζηκνπνηεί ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

φπσο ζπζηήκαηα 

πξνηάζεσλ, πίλαθεο 

αλαθνηλψζεσλ, 

ζπλαληήζεηο ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

-11,548 97 ,000 -1,367 -1,60 -1,13 

18. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

νη ππάιιεινη έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα 

ιακβάλνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο αλά πάζα 

ζηηγκή, γξήγνξα θαη 

εχθνια.  

-4,484 97 ,000 -,633 -,91 -,35 
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19. Ζ Τπεξεζία κνπ 

δεκηνπξγεί ζπζηήκαηα 

γηα ηε κέηξεζε ηεο 

δηαθνξάο κεηαμχ ηεο 

ζεκεξηλήο θαη ηεο 

αλακελφκελεο απφδνζεο 

ησλ νκάδσλ/ηκεκάησλ.  

-11,357 97 ,000 -1,449 -1,70 -1,20 

20. Ζ Τπεξεζία κνπ 

κέηξα ηνλ ρξφλν θαη ηνπο 

πφξνπο πνπ δαπαλψληαη 

γηα ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ (επηκφξθσζε) 

ησλ ππαιιήισλ.  

-10,091 97 ,000 -1,429 -1,71 -1,15 

21. Ζ Τπεξεζία κνπ, 

μερσξίδεη ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ 

αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο. 

-10,051 97 ,000 -1,204 -1,44 -,97 

22. Ζ Τπεξεζία κνπ, 

ππνινγίδεη ηνπο 

ππαιιήινπο θαη ηνπο 

πξνζθαιεί λα 

ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ 

νξάκαηνο ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

-12,148 97 ,000 -1,531 -1,78 -1,28 

23. Ζ Τπεξεζία κνπ 

αληακείβεη ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

κεγάιεο επζχλεο. 

-17,649 97 ,000 -1,765 -1,96 -1,57 

24. Ζ Τπεξεζία κνπ, 

βνεζά ηνπο ππαιιήινπο 

λα ηζνξξνπνχλ ηελ 

εξγαζηαθή θαη ηελ 

πξνζσπηθή δσή ηνπο. 

-11,061 97 ,000 -1,367 -1,61 -1,12 

25. Ζ Τπεξεζία κνπ, 

ιακβάλεη ππφςε ηνλ 

αληίθηππφ πνπ έρνπλ νη 

απνθάζεηο ηεο ζην εζηθφ 

ησλ ππαιιήισλ ηεο. 

-15,649 97 ,000 -1,663 -1,87 -1,45 

26. Ζ Τπεξεζία κνπ, 

ελζαξξχλεη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ππαιιήισλ θαη κεηαμχ 

ησλ ππαιιήισλ θαη ηεο 

δηνίθεζεο. 

-6,829 97 ,000 -,847 -1,09 -,60 
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27. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

ε αλψηαηε δηνίθεζε 

ππνζηεξίδεη γεληθά ηηο 

επθαηξίεο γηα απφθηεζε 

γλψζεσλ(θαηάξηηζε, 

επηκφξθσζε θ.ιπ.). 

-7,677 97 ,000 -,939 -1,18 -,70 

28. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

ε αλψηαηε δηνίθεζε 

ζπκβνπιεχεη θαη 

θαηεπζχλεη απηνχο πνπ 

δηνηθεί. 

-2,786 97 ,006 -,367 -,63 -,11 

29. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

ε κέζε παξαγσγηθφηεηα 

αλά εξγαδφκελν είλαη 

κεγαιχηεξε απφ πέξπζη.  

-1,073 97 ,286 -,143 -,41 ,12 

30. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη 

κηα ειεγθηηθή δηαδηθαζία 

γηα λα εθαξκνζηεί ζηνπο 

θνξνινγνχκελνπο είλαη 

κηθξφηεξε απφ πέξπζη.  

-5,776 97 ,000 -,745 -1,00 -,49 

31. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

ν αξηζκφο ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ 

πινπνηνχληαη είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ φηη 

πέξπζη.  

-6,340 97 ,000 -,786 -1,03 -,54 

32. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

ν αξηζκφο ησλ λέσλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ 

πέξπζη.  

,855 97 ,395 ,133 -,18 ,44 

33. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

ην πνζνζηφ ησλ 

έκπεηξσλ ππαιιήισλ ζε 

ζρέζε κε ηε ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ 

πέξπζη.  

-5,500 97 ,000 -,735 -1,00 -,47 

34. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

δαπαλήζεθαλ 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα 

γηα ηερλνινγία θαη 

πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα απφ πέξπζη. 

-18,478 97 ,000 -1,806 -2,00 -1,61 
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35. ηελ Τπεξεζία κνπ, 

ν αξηζκφο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ 

επηκνξθψζεθαλ/ 

απέθηεζαλ θαηλνχξηεο 

γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ 

πέξπζη.  

-14,962 97 ,000 -1,602 -1,81 -1,39 

 

 

Frequency Table 

 

          1. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη ζπδεηνύλ αλνηρηά ηα ιάζε, ώζηε λα καζαίλνπλ από απηά. 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 8 8,2 8,2 8,2 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 7 7,1 7,1 15,3 

ΠΑΝΗΑ 21 21,4 21,4 36,7 

ΤΥΝΑ 42 42,9 42,9 79,6 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 6 6,1 6,1 85,7 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 14 14,3 14,3 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      2. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη βνεζνύλ ν έλαο ηνλ άιινλ λα απνθηνύλ γλώζεηο 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 2 2,0 2,0 2,0 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 8 8,2 8,2 10,2 

ΠΑΝΗΑ 10 10,2 10,2 20,4 

ΤΥΝΑ 36 36,7 36,7 57,1 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 24 24,5 24,5 81,6 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 18 18,4 18,4 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      3. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη ελζαξξύλνληαη θαη ρξεκαηνδνηνύληαη γηα λα απνθηήζνπλ γλώζεηο (γηα λα 

επηκνξθώλνληαη). 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 48 49,0 49,0 49,0 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 21 21,4 21,4 70,4 

ΠΑΝΗΑ 18 18,4 18,4 88,8 

ΤΥΝΑ 9 9,2 9,2 98,0 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 1 1,0 1,0 99,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      4. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη βιέπνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο σο κηα επθαηξία γηα λα καζαίλνπλ από απηά. 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 10 10,2 10,2 10,2 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 19 19,4 19,4 29,6 

ΠΑΝΗΑ 19 19,4 19,4 49,0 

ΤΥΝΑ 36 36,7 36,7 85,7 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 8 8,2 8,2 93,9 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 6 6,1 6,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      5. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη αληακείβνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο γλώζεο πνπ απνθηνύλ.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 50 51,0 51,0 51,0 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 21 21,4 21,4 72,4 

ΠΑΝΗΑ 20 20,4 20,4 92,9 

ΤΥΝΑ 4 4,1 4,1 96,9 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 2 2,0 2,0 99,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      6. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη ζπδεηνύλ αλνηθηά θαη αζθνύλ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή κεηαμύ ηνπο 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 13 13,3 13,3 13,3 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 16 16,3 16,3 29,6 

ΠΑΝΗΑ 33 33,7 33,7 63,3 

ΤΥΝΑ 24 24,5 24,5 87,8 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 8 8,2 8,2 95,9 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 4 4,1 4,1 100,0 
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Total 98 100,0 100,0   

      7. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη αθνύλ ηηο απόςεηο ησλ άιισλ πξηλ κηιήζνπλ.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 8 8,2 8,2 8,2 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 8 8,2 8,2 16,3 

ΠΑΝΗΑ 23 23,5 23,5 39,8 

ΤΥΝΑ 49 50,0 50,0 89,8 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 8 8,2 8,2 98,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 2 2,0 2,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      8. ηελ Τπεξεζία κνπ, θάζε θνξά πνπ νη ππάιιεινη θαηαζέηνπλ ηελ άπνςή ηνπο, ξσηνύλ θαη ηνπο ππόινηπνπο ηη 

πηζηεύνπλ. 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 6 6,1 6,1 6,1 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 10 10,2 10,2 16,3 

ΠΑΝΗΑ 31 31,6 31,6 48,0 

ΤΥΝΑ 32 32,7 32,7 80,6 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 12 12,2 12,2 92,9 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 7 7,1 7,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      9. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη ζέβνληαη ν έλαο ηνλ άιιν. 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 2 2,0 2,0 2,0 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 2 2,0 2,0 4,1 

ΠΑΝΗΑ 18 18,4 18,4 22,4 

ΤΥΝΑ 51 52,0 52,0 74,5 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 19 19,4 19,4 93,9 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 6 6,1 6,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      10. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη αθηεξώλνπλ ρξόλν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο κεηαμύ 

ηνπο. 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 9 9,2 9,2 9,2 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 8 8,2 8,2 17,3 

ΠΑΝΗΑ 34 34,7 34,7 52,0 

ΤΥΝΑ 37 37,8 37,8 89,8 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 9 9,2 9,2 99,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      11. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη νκάδεο/ηα ηκήκαηα έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα ζέηνπλ θαη λα πξνζαξκόδνπλ νη ίδηεο ηνπο 

ζηόρνπο ηνπο. 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 26 26,5 26,5 26,5 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 27 27,6 27,6 54,1 

ΠΑΝΗΑ 20 20,4 20,4 74,5 

ΤΥΝΑ 18 18,4 18,4 92,9 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 6 6,1 6,1 99,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      12. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη νκάδεο/ηα ηκήκαηα αληηκεησπίδνπλ όια ηα κέιε επί ίζνηο όξνηο, αλεμαξηήησο 

βαζκνύ, θύινπ ή άιισλ δηαθξίζεσλ.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 17 17,3 17,3 17,3 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 8 8,2 8,2 25,5 

ΠΑΝΗΑ 21 21,4 21,4 46,9 

ΤΥΝΑ 27 27,6 27,6 74,5 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 16 16,3 16,3 90,8 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 9 9,2 9,2 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      13. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη νκάδεο/ηα ηκήκαηα εζηηάδνπλ ηόζν ζηνπο ζηόρνπο ηεο νκάδαο/ηνπ ηκήκαηνο, όζν θαη 

ζην πόζν θαιά ιεηηνπξγεί ε νκάδα/ην ηκήκα σο ζύλνιν.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 9 9,2 9,2 9,2 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 15 15,3 15,3 24,5 

ΠΑΝΗΑ 28 28,6 28,6 53,1 

ΤΥΝΑ 28 28,6 28,6 81,6 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 13 13,3 13,3 94,9 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 5 5,1 5,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      14. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη νκάδεο/ηα ηκήκαηα αλαζεσξνύλ ηε ζθέςε ηνπο κεηά από νκαδηθέο ζπδεηήζεηο ή 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 10 10,2 10,2 10,2 
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ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 14 14,3 14,3 24,5 

ΠΑΝΗΑ 22 22,4 22,4 46,9 

ΤΥΝΑ 36 36,7 36,7 83,7 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 12 12,2 12,2 95,9 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 4 4,1 4,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      15. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη νκάδεο/ηα ηκήκαηα βξαβεύνληαη γηα ηηο επηηπρίεο ηνπο σο νκάδα/ηκήκα.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 62 63,3 63,3 63,3 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 18 18,4 18,4 81,6 

ΠΑΝΗΑ 15 15,3 15,3 96,9 

ΤΥΝΑ 1 1,0 1,0 98,0 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 1 1,0 1,0 99,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      16. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη νκάδεο/ηα ηκήκαηα είλαη πεπεηζκέλα όηη ε Τπεξεζία ζα ιάβεη ππόςε ηεο, ηηο 

ζπζηάζεηο ηνπο θαη ζα ελεξγήζεη αλάινγα.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 35 35,7 35,7 35,7 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 29 29,6 29,6 65,3 

ΠΑΝΗΑ 16 16,3 16,3 81,6 

ΤΥΝΑ 12 12,2 12,2 93,9 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 3 3,1 3,1 96,9 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 3 3,1 3,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      17. Η Τπεξεζία κνπ, ρξεζηκνπνηεί ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, όπσο ζπζηήκαηα 

πξνηάζεσλ, πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ, ζπλαληήζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 37 37,8 37,8 37,8 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 31 31,6 31,6 69,4 

ΠΑΝΗΑ 13 13,3 13,3 82,7 

ΤΥΝΑ 15 15,3 15,3 98,0 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 1 1,0 1,0 99,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      18. ηελ Τπεξεζία κνπ, νη ππάιιεινη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο αλά 

πάζα ζηηγκή, γξήγνξα θαη εύθνια.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 19 19,4 19,4 19,4 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 24 24,5 24,5 43,9 

ΠΑΝΗΑ 23 23,5 23,5 67,3 

ΤΥΝΑ 19 19,4 19,4 86,7 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 9 9,2 9,2 95,9 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 4 4,1 4,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      19. Η Τπεξεζία κνπ δεκηνπξγεί ζπζηήκαηα γηα ηε κέηξεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηεο ζεκεξηλήο θαη ηεο 

αλακελόκελεο απόδνζεο ησλ νκάδσλ/ηκεκάησλ.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 46 46,9 46,9 46,9 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 21 21,4 21,4 68,4 

ΠΑΝΗΑ 18 18,4 18,4 86,7 

ΤΥΝΑ 8 8,2 8,2 94,9 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 3 3,1 3,1 98,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 2 2,0 2,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      20. Η Τπεξεζία κνπ κέηξα ηνλ ρξόλν θαη ηνπο πόξνπο πνπ δαπαλώληαη γηα ηελ απόθηεζε γλώζεσλ 

(επηκόξθσζε) ησλ ππαιιήισλ.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 48 49,0 49,0 49,0 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 23 23,5 23,5 72,4 

ΠΑΝΗΑ 10 10,2 10,2 82,7 

ΤΥΝΑ 11 11,2 11,2 93,9 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 1 1,0 1,0 94,9 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 5 5,1 5,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      21. Η Τπεξεζία κνπ, μερσξίδεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο. 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 31 31,6 31,6 31,6 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 28 28,6 28,6 60,2 

ΠΑΝΗΑ 23 23,5 23,5 83,7 

ΤΥΝΑ 12 12,2 12,2 95,9 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 3 3,1 3,1 99,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   
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22. Η Τπεξεζία κνπ, ππνινγίδεη ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο πξνζθαιεί λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ 

νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνύ. 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 49 50,0 50,0 50,0 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 20 20,4 20,4 70,4 

ΠΑΝΗΑ 20 20,4 20,4 90,8 

ΤΥΝΑ 4 4,1 4,1 94,9 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 2 2,0 2,0 96,9 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 3 3,1 3,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      23. Η Τπεξεζία κνπ αληακείβεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο κεγάιεο επζύλεο. 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 55 56,1 56,1 56,1 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 20 20,4 20,4 76,5 

ΠΑΝΗΑ 19 19,4 19,4 95,9 

ΤΥΝΑ 3 3,1 3,1 99,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      24. Η Τπεξεζία κνπ, βνεζά ηνπο ππαιιήινπο λα ηζνξξνπνύλ ηελ εξγαζηαθή θαη ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπο. 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 43 43,9 43,9 43,9 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 18 18,4 18,4 62,2 

ΠΑΝΗΑ 22 22,4 22,4 84,7 

ΤΥΝΑ 12 12,2 12,2 96,9 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 2 2,0 2,0 99,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      25. Η Τπεξεζία κνπ, ιακβάλεη ππόςε ηνλ αληίθηππό πνπ έρνπλ νη απνθάζεηο ηεο ζην εζηθό ησλ ππαιιήισλ ηεο.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 49 50,0 50,0 50,0 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 26 26,5 26,5 76,5 

ΠΑΝΗΑ 16 16,3 16,3 92,9 

ΤΥΝΑ 5 5,1 5,1 98,0 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 1 1,0 1,0 99,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      26. Η Τπεξεζία κνπ, ελζαξξύλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ ππαιιήισλ θαη κεηαμύ ησλ ππαιιήισλ θαη ηεο 

δηνίθεζεο. 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 20 20,4 20,4 20,4 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 28 28,6 28,6 49,0 

ΠΑΝΗΑ 22 22,4 22,4 71,4 

ΤΥΝΑ 24 24,5 24,5 95,9 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 2 2,0 2,0 98,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 2 2,0 2,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      27. ηελ Τπεξεζία κνπ, ε αλώηαηε δηνίθεζε ππνζηεξίδεη γεληθά ηηο επθαηξίεο γηα απόθηεζε 

γλώζεσλ(θαηάξηηζε, επηκόξθσζε θ.ιπ.). 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 23 23,5 23,5 23,5 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 26 26,5 26,5 50,0 

ΠΑΝΗΑ 27 27,6 27,6 77,6 

ΤΥΝΑ 15 15,3 15,3 92,9 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 7 7,1 7,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      28. ηελ Τπεξεζία κνπ, ε αλώηαηε δηνίθεζε ζπκβνπιεύεη θαη θαηεπζύλεη απηνύο πνπ δηνηθεί. 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 9 9,2 9,2 9,2 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 25 25,5 25,5 34,7 

ΠΑΝΗΑ 27 27,6 27,6 62,2 

ΤΥΝΑ 24 24,5 24,5 86,7 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 7 7,1 7,1 93,9 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 6 6,1 6,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      29. ηελ Τπεξεζία κνπ, ε κέζε παξαγσγηθόηεηα αλά εξγαδόκελν είλαη κεγαιύηεξε από πέξπζη.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 11 11,2 11,2 11,2 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 12 12,2 12,2 23,5 

ΠΑΝΗΑ 29 29,6 29,6 53,1 

ΤΥΝΑ 28 28,6 28,6 81,6 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 13 13,3 13,3 94,9 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 5 5,1 5,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0   
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30. ηελ Τπεξεζία κνπ, ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη κηα ειεγθηηθή δηαδηθαζία γηα λα εθαξκνζηεί ζηνπο 

θνξνινγνύκελνπο είλαη κηθξόηεξε από πέξπζη.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 20 20,4 20,4 20,4 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 22 22,4 22,4 42,9 

ΠΑΝΗΑ 28 28,6 28,6 71,4 

ΤΥΝΑ 20 20,4 20,4 91,8 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 6 6,1 6,1 98,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 2 2,0 2,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      31. ηελ Τπεξεζία κνπ, ν αξηζκόο ησλ πξνηάζεσλ πνπ πινπνηνύληαη είλαη κεγαιύηεξνο από όηη πέξπζη.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 21 21,4 21,4 21,4 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 20 20,4 20,4 41,8 

ΠΑΝΗΑ 30 30,6 30,6 72,4 

ΤΥΝΑ 21 21,4 21,4 93,9 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 5 5,1 5,1 99,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      32. ηελ Τπεξεζία κνπ, ν αξηζκόο ησλ λέσλ ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ είλαη κεγαιύηεξνο από πέξπζη.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 13 13,3 13,3 13,3 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 9 9,2 9,2 22,4 

ΠΑΝΗΑ 21 21,4 21,4 43,9 

ΤΥΝΑ 26 26,5 26,5 70,4 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 16 16,3 16,3 86,7 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 13 13,3 13,3 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      33. ηελ Τπεξεζία κνπ, ην πνζνζηό ησλ έκπεηξσλ ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ππαιιήισλ 

είλαη κεγαιύηεξνο από πέξπζη.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 23 23,5 23,5 23,5 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 18 18,4 18,4 41,8 

ΠΑΝΗΑ 27 27,6 27,6 69,4 

ΤΥΝΑ 20 20,4 20,4 89,8 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 9 9,2 9,2 99,0 

ΥΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      34. ηελ Τπεξεζία κνπ, δαπαλήζεθαλ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα γηα ηερλνινγία θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα από 

πέξπζη. 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 58 59,2 59,2 59,2 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 19 19,4 19,4 78,6 

ΠΑΝΗΑ 14 14,3 14,3 92,9 

ΤΥΝΑ 7 7,1 7,1 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

      35. ηελ Τπεξεζία κνπ, ν αξηζκόο ησλ ππαιιήισλ πνπ επηκνξθώζεθαλ/ απέθηεζαλ θαηλνύξηεο γλώζεηο θαη 

ηθαλόηεηεο είλαη κεγαιύηεξνο από πέξπζη.  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid ΥΔΓΟΝ ΠΟΣΔ 46 46,9 46,9 46,9 

ΠΟΛΤ ΠΑΝΗΑ 28 28,6 28,6 75,5 

ΠΑΝΗΑ 14 14,3 14,3 89,8 

ΤΥΝΑ 8 8,2 8,2 98,0 

ΠΟΛΤ ΤΥΝΑ 2 2,0 2,0 100,0 

Total 98 100,0 100,0   

 


