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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του επιπέδου της Γνώσης και της 

Διαχείρισης της Γνώσης, σε ένα δείγμα Υπηρεσιών Πολεοδομίας στην Ελλάδα, έτσι 

ώστε να προταθούν οι καλύτερες δυνατές μέθοδοι Διαχείρισης της Γνώσης, με τελικό 

σκοπό τη Βελτίωση της Ποιότητας αυτών των Υπηρεσιών. Στη διαδικασία αυτή έγινε 

προσπάθεια να ληφθούν υπόψη και τα εμπόδια για την επιτυχή εφαρμογή των μεθόδων 

αυτών καθώς και στοιχεία της κουλτούρας των υπηρεσιών. Έμφαση δόθηκε στην  

αποτύπωση της υφιστάμενης γνώσης στις υπηρεσίες αυτές και στην εφαρμογή ή όχι 

των διαδικασιών της Διαχείρισης της Γνώσης. 

 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί εμπειρική, περιγραφική, ποσοτική, δειγματοληπτική 

έρευνα, που βασίζεται στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων και πραγματοποιήθηκε με 

τη βοήθεια δομημένου ερωτηματολογίου. Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS 24 (Statistical Package for 

Social Sciences 24). 

 

Τα ευρήματα της έρευνας μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως παρόλο που το επίπεδο 

της θεωρητικής γνώσης των ερωτηθέντων στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας είναι υψηλό, 

ωστόσο δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και υποδομές για μια συνολική και 

αποτελεσματική Διαχείριση Γνώσης. Επίσης, δεν φαίνεται να υπάρχει κουλτούρα 

Διαχείρισης Γνώσης σε οργανωσιακό επίπεδο, αντίθετα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις 

στις προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής της Διαχείρισης της Γνώσης στις Υπηρεσίες 

αυτές. Αν και οι ερωτηθέντες στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας φαίνεται να 

αντιλαμβάνονται πως η Διαχείριση της Γνώσης αποτελεί Εργαλείο Βελτίωσης 

Ποιότητας για τις υπηρεσίες τους, ωστόσο, δεν γίνεται συστηματική  και οργανωμένη  

προσπάθεια προς την επιτυχημένη εφαρμογή Διαχείρισης Γνώσης. Τέλος, οι ίδιοι οι 

εργαζόμενοι δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται πως οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά  

στις διαδικασίες Διαχείρισης της Γνώσης.  

 

Λέξεις κλειδιά: Γνώση, Διαχείριση Γνώσης, Βελτίωση Ποιότητας, Δημόσιος Τομέας, 

Υπηρεσίες Πολεοδομίας 
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ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to investigate the level of Knowledge and Knowledge 

Management in a sample of Urban Planning Services in Greece in order to propose 

Knowledge Management methods capable of Improving the Quality of Services on 

offer. During this process, obstacles, considered as critical for the successful 

implementation of the proposed methods, as well as defining elements of the services 

culture were taken into account. Emphasis was given on mapping the existing 

knowledge underlying these services and on whether Knowledge Management 

processes were or were not implemented.  

 

This research is an empirical, descriptive, quantitative, sampling survey based on the 

collection of primary data through a structured questionnaire. The results were 

statistically analyzed by the SPSS 24 (Statistical Package for Social Sciences 24) 

program. 

 

The research findings lead us to conclude that although respondents in Urban Planning 

Services appear to have high-level of theory background, there is neither suitable 

ground nor infrastructure for integrated and effective Knowledge Management. On an 

organizational level, Knowledge Management culture seems non-existent and on top of 

that there are other serious deficiencies blocking its successful implementation. 

Although respondents in Urban Planning Services seem to agree that Knowledge 

Management is indeed a Quality Improvement Tool capable of advancing services, 

there is no systematic or organized effort to successfully implement it. Moreover, the 

employees, themselves, do not acknowledge the need for active involvement in 

Knowledge Management processes. 

 

Key words: Knowledge, Knowledge Management, Quality Improvement, Public Sector, 

Urban Planning Services 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Γενικά 

 

Στη συνθήκη της Λισαβόνας, το Μάρτιο του 2000, αποφασίστηκε από τους ηγέτες των 

κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναδείξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην 

ανταγωνιστικότερη οικονομία του κόσμου. Ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής 

προς την επίτευξη αυτού του σκοπού ήταν η ανάπτυξη της κοινωνίας των 

πληροφοριών, με σκοπό να βοηθήσει στην στροφή προς μια οικονομία βασισμένη στις 

γνώσεις (http://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1001.html).  

 

Αρωγός στην πρόθεση αυτή φαίνεται να είναι και η τεχνολογία, η οποία τα τελευταία 

χρόνια έχει αναδιοργανώσει των τρόπο που επικοινωνούμε και τον τρόπο που 

μαθαίνουμε.  

 

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, η πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών 

αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, όπως και η ταχύτητα της κυκλοφορίας αυτών των 

πληροφοριών. Ωστόσο, οι άνθρωποι και οι οργανισμοί οφείλουν να ξεχωρίσουν με 

διαφορετικό τρόπο, καθώς η πραγματικότητα αυτή από μόνη της δεν αποτελεί 

προνόμιο.  

 

H επιτυχία των οργανισμών τον 21
ο
 αιώνα θα καθοριστεί από την έκταση την οποία οι 

ηγέτες θα μπορέσουν να αναπτύξουν το διανοητικό κεφάλαιο (intellectual capital) 

μέσω της δημιουργίας γνώσης και διαμοίρασής της σε διεθνή βάση. Η γνώση αποτελεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η δημιουργία γνώσης ποτέ δεν ήταν σπουδαιότερη όσο 

αυτήν την εποχή  της παγκοσμιοποίησης, από τη στιγμή που είναι σε όλους διαθέσιμα 

πληθώρα εργαλείων και τεχνικών συνεργασίας (Ichijo & Nonaka, 2007).  

 

Σήμερα, που το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό, η 

ανεύρεση συνεχώς νέων τρόπων για την επιβίωση των οργανισμών και την ανάπτυξή 

τους, είναι επιβεβλημένη. Η στροφή προς την Ποιότητα και συγκεκριμένα τη Βελτίωση 

της Ποιότητας των οργανισμών φαίνεται να είναι η μόνη λύση. Η Διαχείριση της 

Γνώσης αναγνωρίζεται ως σημαντικό εργαλείο Βελτίωσης Ποιότητας ενός οργανισμού, 

http://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1001.html
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καθώς το διεθνές περιβάλλον την τοποθετεί στην καρδιά του τι μπορούν οι οργανισμοί 

να κάνουν για να αντιμετωπίσουν το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Ichijo & 

Nonaka, 2007).  

 

Οι οργανισμοί εντάσεως πληροφορίας και γνώσης, στηρίζονται στη γνώση. Η επιτυχία 

και η αποτυχία τους, λοιπόν, βασίζεται στο επίπεδο που μπορούν να διαχειριστούν τη 

γνώση τους, δηλαδή να δημιουργήσουν, να αναπτύξου, να αποθηκεύσουν, να 

διαδώσουν, να ανταλλάξουν και να χρησιμοποιήσουν τη γνώση (Gamble & Blackwell, 

2001). Ιδιαίτερα στον Δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας 

της χώρας, όπου αποτελούν οργανισμούς εντάσεως γνώσης και πληροφορίας, η 

Διαχείριση της Γνώσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη πλέον λαμβάνοντας υπόψη και τις 

πολιτικοοικονομικές συνθήκες οι οποίες έχουν επιβάλλει νέες συνθήκες, όπως μείωση 

του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης και ανυπαρξία νέων προσλήψεων. Οι νέες 

αυτές συνθήκες αφενός ενέχουν μεγάλο κίνδυνο απώλειας σημαντικής γνώσης και 

αφετέρου εμποδίζουν τη διάθεση επαρκούς χρόνου για απόκτηση γνώσης και εμπειρίας.  

 

Οι Υπηρεσίες Πολεοδομίας, προκειμένου να επιτελέσουν το ρόλο τους και να 

ευθυγραμμίσουν τη λειτουργία και τον στρατηγικό τους σκοπό, με το πνεύμα της 

πολεοδομικής νομοθεσίας, προς όφελος του Δημοσίου βελτιώνοντας της Ποιότητά του, 

προς όφελος των ιδιωτών αποτελώντας υποστηρικτικό φορέα για αυτούς και προς 

όφελος των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα σε σχέση με την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, οφείλουν 

περισσότερο από ποτέ να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα κατοχής πληροφοριών σε 

συνδυασμό με τη γνώση, ρητή και άρρητη που κατέχουν και αυτή που οφείλουν να 

επιδιώξουν. Οφείλουν δηλαδή να εστιάσουν στη Διαχείριση της Γνώσης καθώς η 

Διαχείριση της Γνώσης έχει την προοπτική να ξεπεράσει δυσκολίες παρόμοιες με 

αυτές που αντιμετωπίζονται ακόμη και από το στρατηγικό σχεδιασμό (Rubenstein-

Montano, 2000). 

 

1.2 Σκοπός και στόχοι εργασίας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το επίπεδο της Γνώσης και 

της Διαχείρισης της Γνώσης, σε ένα δείγμα Υπηρεσιών Πολεοδομίας της Ελλάδας, έτσι 

ώστε να προταθούν οι καλύτερες δυνατές μέθοδοι Διαχείρισης της Γνώσης, με τελικό 

σκοπό τη Βελτίωση της Ποιότητας αυτών των Υπηρεσιών. Στη διαδικασία αυτή έγινε 
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προσπάθεια να ληφθούν υπόψη και τα εμπόδια για την επιτυχή εφαρμογή των μεθόδων 

αυτών καθώς και στοιχεία της κουλτούρας των υπηρεσιών.  

  

Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην αποτύπωση, μέσω ποσοτικής έρευνας, της 

υφιστάμενης γνώσης στις υπηρεσίες αυτές και στην εφαρμογή ή όχι των διαδικασιών 

της Διαχείρισης της Γνώσης, δηλαδή συνοπτικά στην απόκτηση και δημιουργία της 

γνώσης, στην αποθήκευσή της, στη διαμοίρασή (ανταλλαγή) της και στην αξιοποίηση 

και ορθή χρήση της καθώς και στους τρόπους με τους οποίους αυτά 

πραγματοποιούνται. Με τη βοήθεια δομημένου ερωτηματολογίου που περιλάμβανε 

ερωτήσεις κλειστού τύπου διερευνήθηκε η άποψη των εργαζομένων για τις κατάλληλες 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της Διαχείρισης της Γνώσης στην 

υπηρεσία τους. Επιπλέον αναζητήθηκε η άποψή τους σχετικά με τα εμπόδια στις 

διαδικασίες διαχείρισης της γνώσης αλλά και το βαθμό στον οποίο αντιλαμβάνονται τη 

συνεισφορά της στη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας τους γενικότερα. Τέλος, 

μέσα από το ερωτηματολόγιο έγινε προσπάθεια ανίχνευσης της κουλτούρας τόσο των 

εργαζομένων όσο και της υπηρεσίας σε σχέση με βασικά ζητήματα που αφορούν στη 

διαχείριση της γνώσης όπως η επικοινωνία, η μάθηση, το ενδοϋπηρεσιακό κλίμα, η 

πρόθεση διαμοίρασης γνώσης , η ομαδικότητα, η στάση της ανώτερης διοίκησης κ.α.    

 

1.3 Δομή εργασίας 

 

Παρακάτω περιγράφεται η δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας με μια 

συνοπτική περιγραφή κάθε κεφαλαίου της.  

 

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αποτελεί την εισαγωγή, εντάσσει τον αναγνώστη στο 

θέμα που πραγματεύεται η εργασία, περιγράφει τον σκοπό και τους στόχους της 

έρευνας και αναλύει τη δομή της εργασίας. 

 

Στο δεύτερο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση του 

θέματος και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο 

αναλύεται η έννοια της γνώσης, τα είδη μετατροπής της γνώσης σύμφωνα με το 

μοντέλο των Νονάκα & Τακεούτσι, οι διάφοροι τύποι γνώσης, καθώς και η προσέγγιση 

της γνώσης ως πολύτιμο πόρο του οργανισμού. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται 

μια θεωρητική προσέγγιση της Διαχείρισης της Γνώσης, σε σχέση με την έννοιά της, τις 

διάφορες προσεγγίσεις της και κυρίως τις διαδικασίες της. Επιπλέον, αναλύονται οι 
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λόγοι για τους οποίους σήμερα είναι σημαντική η Διαχείρισης της Γνώσης στους 

οργανισμούς, καθώς και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής της αλλά και τα 

εμπόδια. Τέλος γίνεται αναφορά σε μεθόδους Διαχείρισης Γνώσης τόσο με τη χρήση 

της τεχνολογίας όσο και με τη βοήθεια άλλων τεχνικών και εργαλείων. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο μετά από μια εισαγωγή στην έννοια και τη σημασία της ποιότητας στους 

οργανισμούς καθώς και στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε γενικό πλαίσιο, γίνεται 

σύνδεση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με τη Διαχείριση της Γνώσης και στη 

συνέχεια της Διαχείρισης της Γνώσης με τη Βελτίωση της απόδοσης στους 

οργανισμούς. Τέλος πραγματοποιείται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε σχέση με τη 

Διαχείριση της Γνώσης και τη Βελτίωση Ποιότητας σε Δημόσιους Οργανισμούς.  

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια αναφορά στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας του 

σήμερα, στην Διοικητική τους Δομή και κυρίως στο ρόλο τους και πως αυτός ο ρόλος 

συνδέεται με τη Διαχείριση της Γνώσης. Στη συνέχεια πραγματοποιείται SWOT 

ανάλυση, ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού Περιβάλλοντος για τις Υπηρεσίες 

Πολεοδομίας, τα αποτελέσματα της οποίας χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση 

της έρευνας στην παρούσα διπλωματική εργασία.  

 

Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας. Εκτός από τον σκοπό και 

τους επιμέρους στόχους της έρευνας αναλύεται το ερωτηματολόγιο, περιγράφεται η 

διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας και αναφέρονται οι περιορισμοί της.  

 

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μέσα από πίνακες 

και διαγράμματα, τα οποία προκύπτουν κατόπιν επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της 

στατιστικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος SPSS 

24 (Statistical Package for Social Sciences 24).  

 

Τέλος, στα δύο τελευταία κεφάλαια πραγματοποιείται συζήτηση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας και εξάγονται συμπεράσματα, καθώς επίσης γίνονται προτάσεις τόσο σε 

σχέση με την αλληλουχία των δράσεων που πρέπει να γίνουν για επιτυχημένη 

εφαρμογή της Διαχείρισης της Γνώσης στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας, όσο και 

προτάσεις για πρακτικές εφαρμογές μεθόδων Διαχείρισης Γνώσης σε αυτές τις 

Υπηρεσίες. Η εργασία ολοκληρώνεται με τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΓΝΩΣΗ 

 

2.1 Η έννοια της γνώσης, της πληροφορίας και των δεδομένων 

 

Η Διαχείριση της Γνώσης (Knowledge Management), ως όρος, είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί με ακρίβεια και απλότητα. Το νόημά της εμπεριέχει από μόνο του κάτι 

το σύνθετο. Αυτό μπορεί κανείς να το σκεφτεί πολύ απλά και μόνο από τη δυσκολία 

προσδιορισμού της ίδιας της έννοιας της «γνώσης».  

 

Αναζητώντας την έννοια της γνώσης (knowledge) σε ερμηνευτικά λεξικά, εντοπίζουμε 

πως η γνώση ορίζεται ως: “η μετεξέλιξη στον νου της καταγεγραμμένης πληροφορίας και 

εμπειρίας που παρέχει την εξοικείωση, την αντιληπτότητα και την κατανόηση των 

πραγμάτων και δίνει επιδεξιότητα και δυνατότητα καθοδήγησης στη λήψη αποφάσεων. 

Αποκτάται μέσω της εμπειρίας ή της εκπαίδευσης με την πρόσληψη πληροφορίας, 

την ανακάλυψη και τη μάθηση”(https://el.wikipedia.org/wiki/Γνώση).  

 

Ο προσδιορισμός της έννοιας της «γνώσης» έχει απασχολήσει τους φιλοσόφους ακόμα 

από τα χρόνια της αρχαίας Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα η γνώση ορίζεται ως “η 

τεκμηριωμένη και αληθής πεποίθηση”.  

 

Πολλοί συγγραφείς επιχείρησαν να προσδιορίσουν την έννοια της «γνώσης» μέσω της 

σύγκρισής της και της διαφοροποίησής της από την έννοια της πληροφορίας 

(information) και των δεδομένων (data).  

 

Το πιο συνηθισμένο παράδειγμα στη διεθνή βιβλιογραφία είναι η πυραμίδα της γνώσης.  

 

Εικόνα 1: Πυραμίδα της γνώσης. Πηγή: Hicks et al, 2006. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Βάση της πυραμίδας αποτελούν τα δεδομένα τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε 

πληροφορίες και οι πληροφορίες σε γνώση (Hicks et al, 2006). 

 

Σύμφωνα με τον Ackoff (1996) τα δεδομένα προσδιορίζονται ως σύμβολα, οι 

πληροφορίες ως επεξεργασμένα δεδομένα και η γνώση ως το αποτέλεσμα της 

χρησιμοποίησης των δεδομένων και των πληροφοριών για να απαντηθεί το ερώτημα 

«πως» (“how”). Επίσης, ο Maglitta (1996) περιγράφει τα δεδομένα ως «σειρές» 

αριθμών και γεγονότων, τις πληροφορίες ως επεξεργασμένα δεδομένα και τη γνώση ως 

πληροφορίες που γίνονται αποδεκτές και χρησιμοποιούνται στην πράξη. Ο Machlup 

(1980), τονίζοντας τη συμμετοχή του ανθρώπου, διακριτοποιεί τις πληροφορίες από τη 

γνώση λέγοντας πως οι πληροφορίες αποτελούν ροή μηνυμάτων και ερμηνειών που 

μπορεί να αυξήσουν ή να τροποποιήσουν τη γνώση του παραλήπτη. 

 

Όπως αναφέρουν στο σύγγραμμά τους οι Alavi & Leidner (1999), σύμφωνα με μελέτη 

του Πανεπιστημίου του Cranfield στην Ευρώπη, διαπιστώθηκε πως η ουσιαστική 

διαφορά μεταξύ πληροφορίας και γνώσης είναι πως προκειμένου ένας παραλήπτης να 

θεωρήσει μια πηγή πληροφορίας ως πηγή γνώσης πρέπει να την εμπιστεύεται, δηλαδή 

να πιστεύει την αλήθεια που περικλείει. Στο ίδιο σύγγραμμα οι συγγραφείς αναφέρουν 

πως όπως συνάγεται από το πείραμα των Swan, Newell & Galliers (1999), η γνώση 

είναι πληροφορία «τοποθετημένη» στο μυαλό ενός ανθρώπου, είναι δηλαδή μια 

προσωποποιημένη πληροφορία η οποία σχετίζεται με γεγονότα, διαδικασίες, νοήματα, 

ερμηνείες, ιδέες, παρατηρήσεις και κρίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον πως 

σύμφωνα με τους Fahey & Prusak (1998), η γνώση δεν υφίσταται χωρίς των 

«ιδιοκτήτη» της, οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι πληροφορίες 

μετασχηματίζονται σε γνώση μέσα στο μυαλό του κάθε ανθρώπου, ενώ η γνώση 

ξαναμετατρέπεται σε πληροφορία καθώς εξάγεται και παρουσιάζεται με τη μορφή 

κειμένου, διαγράμματος, λέξεων ή άλλων συμβόλων.  

 

Σύμφωνα με τους  Νονάκα & Τακεούτσι (2001), γνώση είναι η δικαιολογημένη 

πεποίθηση η οποία αυξάνει τις ικανότητες της οντότητας να ενεργεί αποτελεσματικά. 

Σε αυτόν τον ορισμό, στην έννοια της λέξης “οντότητα” περιλαμβάνεται είτε το άτομο, 

είτε η ομάδα είτε η οργάνωση, ενώ στην έννοια της “ενέργειας” συμπεριλαμβάνονται 

τόσο τις φυσικές ενέργειες της οντότητας όσο και τις πνευματικές. 
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Σύμφωνα με τους Davenport & Prusak (1998), ένας ευρύς ορισμός που μπορεί να 

ειπωθεί για τη γνώση είναι ο παρακάτω: η γνώση είναι ένας ρευστός συνδυασμός 

πλαισιωμένης εμπειρίας, αξιών, σχετικών πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης που 

παρέχει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση και την ενσωμάτωση νέων εμπειριών και 

πληροφοριών. Προέρχεται και εφαρμόζεται στο μυαλό αυτών που την κατέχουν. Σε 

οργανισμούς, συχνά ενσωματώνεται όχι μόνο σε έγγραφα ή αποθετήρια, αλλά και σε 

οργανωτικές ρουτίνες, διαδικασίες, πρακτικές και κανόνες. Αυτό που ο ορισμός αυτός 

καθιστά σαφές είναι ότι η γνώση δεν είναι απλή. Είναι ένα μίγμα διαφόρων στοιχείων. 

Είναι ρευστή καθώς και επίσημα δομημένη. Είναι διαισθητική και ως εκ τούτου 

δύσκολο να καταγραφεί με λέξεις ή να κατανοηθεί πλήρως με λογικούς όρους. Η 

γνώση υπάρχει στους ανθρώπους και αποτελεί μέρος της ανθρώπινης πολυπλοκότητας. 

Παρόλο που παραδοσιακά θεωρούμε τα περιουσιακά στοιχεία ως καθορισμένα και 

«συγκεκριμένα», τα περιουσιακά στοιχεία της γνώσης είναι πολύ πιο δύσκολα να 

αποτυπωθούν. Οι γνώσεις προέρχονται από πληροφορίες, καθώς οι πληροφορίες 

προέρχονται από δεδομένα. Όπως επισημαίνουν οι Davenport & Prusak (1998) για να 

γίνουν οι πληροφορίες γνώση, οι άνθρωποι πρέπει να δουλέψουν, πρέπει να συγκρίνουν 

τη πληροφορία σχετικά  με την κατάσταση που έχουν να εξετάσουν ή να διαχειριστούν, 

να αναλογιστούν τις συνέπειες των αποφάσεων και των ενεργειών που προκύπτουν από 

αυτές τις πληροφορίες, να συνδέσουν πως σχετίζεται αυτό το κομμάτι της γνώσης με 

άλλους και να συζητήσουν τι πιστεύουν οι άλλοι για αυτές τις πληροφορίες. Είναι 

σαφές ότι αυτές οι δραστηριότητες δημιουργίας γνώσης λαμβάνουν χώρα εντός και 

μεταξύ των ανθρώπων. Ενώ τα δεδομένα βρίσκονται σε αρχεία ή συναλλαγές και οι 

πληροφορίες στα μηνύματα, οι γνώσεις αποκτώνται από άτομα ή ομάδες ατόμων. 

 

Από την παραπάνω ανασκόπηση προκύπτει το συμπέρασμα πως η γνώση είναι 

«προσωποποιημένη», εξάγεται από τον ανθρώπινο νου ως αντανάκλαση της πίστης σε 

πληροφορίες και μάθηση, κατόπιν διαδικασιών κατανόησης και επίγνωσης, μέσω της 

εμπειρίας και της δράσης.  

 

Η παραπάνω προσέγγιση στην ερμηνεία της έννοιας της γνώσης, η ανθρωποκεντρική, 

ήταν και ο λόγος που τα περισσότερα εργαλεία ΔΓ που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του ΄90, απέτυχαν ή τουλάχιστον δεν εκπλήρωσαν όλους τους στόχους 

για τους οποίους σχεδιάστηκαν, καθώς αντιμετώπισαν τη γνώση ως ένα “αυτοτελές 

τεχνούργημα” το οποίο μπορεί να αποδοθεί μέσω της τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ, 2006).  
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2.2 Τύποι Γνώσης 

 

Σύμφωνα με τους Νονάκα & Τακεούτσι (2001) η γνώση έχει δύο διαστάσεις, την 

επιστημολογική, όπου η γνώση διαχωρίζεται σε ρητή και σε άρρητη και την 

οντολογική, η οποία αφορά στα επίπεδα ύπαρξης της γνώσης τα οποία διακρίνονται στο 

ατομικό , το ομαδικό , το οργανωσιακό και το διαοργανωσιακό.  

 

Ως άρρητη γνώση (tacit knowledge) νοείται η γνώση που έχει τις ρίζες της στην 

εμπειρία και εμπεριέχει τις προσωπικές αντιλήψεις του ατόμου, την οπτική και τις 

αξίες. Έχει τεχνική (know how) και γνωστική (εικόνα για την πραγματικότητα και 

όραμα για το μέλλον) διάσταση και είναι δύσκολο να καταγραφεί (Νονάκα & 

Τακεούτσι, 2001), δηλαδή να εκφραστεί με κείμενο, συμβατικές διατυπώσεις και 

εγχειρίδια (ΕΚΕΤΑ, 2006). Η άρρητη γνώση αποκτάται στην «πράξη», είναι 

προσωπική και δεν μπορεί εύκολα να διανεμηθεί (Lam, 2000).  

 

Η ρητή γνώση (explicit knowledge) είναι πιο συστηματική γνώση και συνήθως 

καταγεγραμμένη σε εγχειρίδια ή σχετικά εύκολο να καταγραφεί και μπορεί να 

μεταφερθεί μεταξύ των ατόμων(Νονάκα & Τακεούτσι, 2001, ΕΚΕΤΑ, 2006). 

Κωδικοποιείται, μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα μόνο σημείο, να αποθηκευτεί σε 

αντικειμενικές μορφές και να διατεθεί χωρίς τη συμμετοχή αυτού που δημιούργησε τη 

ρητή γνώση (Lam, 2000). 

 

Ο Κεκές, 2007 αναφέρει ακόμα έναν τύπο γνώσης, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε 

πως βρίσκεται «μεταξύ» της ρητής και της άρρητης γνώσης. Αυτός ο τύπος γνώσης 

ονομάζεται άδηλη γνώση και είναι η γνώση η οποία μπορεί να κωδικοποιηθεί, να 

οργανωθεί και να παρουσιασθεί με κατανοητό τρόπο, αλλά αυτό για διάφορους λόγους 

δεν έχει ακόμη συμβεί (Κεκές, 2007).    

 

Οι Νονάκα & Τακεούτσι (2001) σημειώνουν πως η νέα γνώση γεννιέται από τη 

δυναμική αλληλεπίδραση και το συνδυασμό των δύο μορφών γνώσης, της ρητής και 

της άρρητης.  
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2.2.1 Το μοντέλο των Νονάκα & Τακεούτσι 

 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων είναι που μετατρέπει την ατομική γνώση σε 

ομαδική και στη συνέχεια αυτή μπορεί να μετασχηματιστεί  σε οργανωσιακή.  Η 

οργανωσιακή γνώση συντελείται κατά τη μετατροπή της άρρητης γνώσης σε ρητή και 

πάλι σε άρρητη (Νονάκα & Τακεούτσι, 2001). 

 

Η παραπάνω παραδοχή επέτρεψε στους συγγραφείς να ορίσουν τέσσερα είδη 

μετατροπής της γνώσης: 

 

 Κοινωνικοποίηση (Socialization) 

την κοινωνικοποίηση, η οποία αφορά στη μετατροπή της άρρητης γνώσης πάλι σε 

άρρητη. Η διαδικασία αυτή συντελείται μέσω της εμπειρίας που αποκτά το άτομο σε 

συνδυασμό με το επίπεδο κατανόησης και αντίληψης που διαθέτει. Μέσα από 

παρακολούθηση ενεργειών, μαθητεία ή πρακτική άσκηση, με τη διαδικασία της 

μίμησης, το άτομο μπορεί να αποκτήσει άρρητη γνώση απευθείας από τους άλλους, 

χωρίς τη χρήση της γλώσσας (Νονάκα & Τακεούτσι, 2001). Αποτελεί μια διεργασία 

ανταλλαγής εμπειρίας, πνευματικών μοντέλων και ικανοτήτων (Gamble & Blackwell, 

2004). 

 

Για παράδειγμα στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών μιας Υπηρεσίας Δόμησης, ο 

νεοεισερχόμενος υπάλληλος στο Τμήμα αρχικά πραγματοποιεί αυτοψίες μαζί με 

παλαιότερους υπαλλήλους του Τμήματος, όχι μόνο για να κατανοήσει τη νομοθεσία και 

να έρθει αντιμέτωπος με την εφαρμογή της στην πράξη, αλλά κυρίως για να αντιληφθεί 

τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων, το πνεύμα και την κουλτούρα του Τμήματος. Η 

άρρητη αυτή γνώση είναι πολύτιμη και αποτελεί το πρώτο βήμα για το σύνολο της γνώσης 

που θα αποκτήσει ο υπάλληλος προκειμένου να εκτελέσει τη δουλειά του ορθά, αποδοτικά 

και με ασφάλεια.   

 

 Εξωτερίκευση (Externalization) 

την εξωτερίκευση η οποία είναι η διαδικασία μετατροπής της άρρητης γνώσης σε ρητή. 

Μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων, με τη διαδικασία του διαλόγου και  

του ομαδικού αναστοχασμού, δημιουργούνται νέες ιδέες υπό τη μορφή εννοιών, 

παραδοχών, διαδικασιών και μοντέλων (Νονάκα & Τακεούτσι, 2001). 
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Σε συνέχεια του παραπάνω παραδείγματος του Τμήματος Ελέγχου κατασκευών μιας 

Υπηρεσίας Δόμησης, οι υπάλληλοι συζητούν, στοχάζονται, συγκρίνουν αντικρουόμενες 

απόψεις σε αμφιλεγόμενα ή δυσεπίλυτα προβλήματα και προκρίνουν λύσεις, διαδικασίες 

και τρόπους χειρισμού. Έτσι, ο καθένας μπορεί να καταλήξει στις δικές του πεποιθήσεις 

και απόψεις επί ενός θέματος και να τις «αποτυπώσει σε χαρτί» (έγγραφα, απαντήσεις σε 

ερωτήματα, εκθέσεις κλπ). 

   

 Συνδυασμός (Combination) 

το συνδυασμό, ο οποίος αφορά στη μετατροπή της ρητής γνώσης σε ρητή. Ο 

συνδυασμός εμπεριέχει τη συστηματοποίηση της ρητής γνώσης και τη δημιουργία ενός 

συστήματος γνώσης (Νονάκα & Τακεούτσι, 2001). Διαφορετικές πηγές γνώσης 

αναλύονται, κατηγοριοποιούνται και αναδιαμορφώνονται (Gamble & Blackwell, 2004). 

Οι γνώσεις των διαφόρων ατόμων συνδυάζονται, μέσα από ανταλλαγή εγγράφων, 

email, συσκέψεων, συνομιλιών κ.α. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να προκύψει 

νέα γνώση, η οποία με την υποστήριξη των ανώτερων στελεχών μπορεί να γίνει 

συλλογική (Νονάκα & Τακεούτσι, 2001).  

  

Συνεχίζοντας λοιπόν τα παραπάνω παράδειγμα σε μια Υπηρεσία Δόμησης, οι υπάλληλοι 

μέσα από ανταλλαγή εγγράφων, email, συναντήσεων , συσκέψεων επί καταγεγραμμένων 

θεμάτων – υποθέσεων, με τη βοήθεια και την παρότρυνση των ανώτερων στελεχών, 

συμφωνούν σε μια «κοινά αποδεκτή» λύση ή διαδικασία ή τακτική την οποία θα 

ακολουθεί ολόκληρο το Τμήμα  (ομαδική ή οργανωσιακή γνώση). Οι λύσεις αυτές και οι 

χειρισμοί αποτυπώνονται εγγράφως κατά τη διαδικασία χειρισμού των υποθέσεων 

(έγγραφα, εκθέσεις κλπ). 

 

 Εσωτερίκευση (Internalization) 

την εσωτερίκευση, η οποία είναι η μετατροπή της ρητής γνώσης σε άρρητη. Επί της 

ουσίας αφορά στην εσωτερική ενσωμάτωση της αποτυπωμένης ρητής γνώσης στις 

«βάσεις» άρρητης γνώσης των ατόμων, δηλαδή στις πεποιθήσεις, τις απόψεις τους, 

στον εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας τους, στην ανάπτυξη νοητικών μοντέλων, με 

τρόπο που να αποτελούν πολύτιμο εφόδιο του καθενός. Για να πραγματοποιηθεί η 

διαδικασία της εσωτερίκευσης, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα παραπάνω 

στάδια της κοινωνικοποίησης, της εξωτερίκευσης και του συνδυασμού (Νονάκα & 

Τακεούτσι, 2001).  
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Τελειώνοντας με το παραπάνω παράδειγμα του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της 

Υπηρεσίας Δόμησης, η άρρητη γνώση που αποκτά κάθε υπάλληλος από την παραπάνω 

αλληλουχία καταστάσεων κοινωνικοποίησης, εξωτερίκευσης και συνδυασμού, αποτελεί 

το προσωπικό του περιουσιακό στοιχείο γνώσης ως αποτέλεσμα των παραπάνω 

διαδικασιών και για τα αντικείμενα που έχει ασχοληθεί «στην πράξη».  

 

Όπως είναι σαφές, το μοντέλο των Νονάκα & Τακεούτσι «αντιλαμβάνεται τη διαχείριση 

της γνώσης σαν μια διαδικασία παραγωγής και μετασχηματισμού γνώσης» (Λύτρας, 

2003, σελ.90), δηλαδή προσεγγίζει τη διαχείριση της γνώσης ως προϊόν.  

 

2.2.2 Ταξινομίες γνώσης 

 

Παρακάτω παρατίθεται σε μετάφραση και διασκευή, ο πίνακας από το σύγγραμμα των 

Alavi & Leidner (2001), ο οποίος περιγράφει διάφορους τύπους γνώσης που 

εντοπίστηκαν από διάφορους θεωρητικούς στο πέρασμα των χρόνων.  

 

Πίνακας 1: Ταξινομίες γνώσης  Πηγή: Alavi & Leidner, 2001, pp113 

Τύποι Γνώσης  Ορισμοί  

Άρρητη 

 

               Γνωστική  

Τεχνική 

Γνώση που έχει τις ρίζες της στις δράσεις, την εμπειρία και την 

ανάμιξη με συγκεκριμένα θέματα 

Διανοητικά μοντέλα 

Η γνώση του τρόπου εκτέλεσης μιας συγκεκριμένη εργασίας 

Ρητή Ευκρινής, συγκεκριμένη, γενικευμένη γνώση 

Ατομική Δημιουργούμενη στο άτομο  

Κοινωνική Δημιουργούμενη από τις συλλογικές δράσεις μιας ομάδας 

Συνειδητή  Ατομική ρητή γνώση 

Αυτόματη Ατομική άρρητη γνώση, υποσυνείδητη γνώση 

Αντικειμενική Κωδικοποιημένη γνώση  (πχ εγχειρίδιο λειτουργίας) 

Συλλογική Άρρητη γνώση μιας κοινωνικής ομάδας (Οργανωσιακή 

κουλτούρα) 

Δηλωτική Know-about 

Γνώση του «σχετικά» (πχ ποιο φάρμακο είναι κατάλληλο για 

μία ασθένεια) 

Διαδικαστική Know-how 
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Γνώση του «πως» (πχ πως να διαχειριστείς το φάρμακο) 

Αιτιώδης Know-why 

Γνώση του «γιατί» (πχ να κατανοήσεις πως ενεργούν τα 

φάρμακα) 

Υποθετική Know-when 

Γνώση του «πότε» (πχ να κατανοήσεις πότε θα 

χρησιμοποιήσεις το φάρμακο) 

Σχετική Know-with 

Γνώση του «με» (πχ να κατανοήσεις πως το φάρμακο 

αλληλοεπιδρά με άλλα φάρμακα)  

Πραγματική Η χρήσιμη γνώση για έναν οργανισμό (Καλές πρακτικές, 

πλαίσια εργασίας, εμπειρίες από έργα, σχέδια, αναφορές 

αγοράς) 

 

2.3 H γνώση ως πολύτιμος πόρος του οργανισμού – Το 

διανοητικό κεφάλαιο 

 

Σύμφωνα με τον Drucker (1993), στο μέλλον, οι βασικοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι δεν 

θα σχετίζονται με το κεφάλαιο, τους φυσικούς πόρους ή την εργασία. Η αξία του 

οργανισμού ή της επιχείρησης θα οφείλεται στην παραγωγικότητα και την καινοτομία 

που θα προέρχονται από την αξιοποίηση της γνώσης. Η γνώση, όπως και η τεχνολογία, 

αναδεικνύονται σε κρίσιμους συντελεστές παραγωγικότητας και οι οργανισμοί και οι 

επιχειρήσεις οφείλουν να καταφύγουν στην αξιοποίηση των εσωτερικών τους πόρων 

(γνώση) αντιμετωπίζοντας τη γνώση ως διανοητικό κεφάλαιο  (Κεκές, 2007).  

 

Από την έρευνα των Dayan et al (2017), προκύπτει πως οι μάνατζερ, σε διάφορα 

επίπεδα, θεωρούν τη γνώση ως σημαντικό στρατηγικό πόρο και πιστεύουν ότι η 

επιτυχία της εταιρείας τους εξαρτάται από το πόσο καλά διαχειρίζονται τις γνώσεις 

τους. Πιστεύουν ακόμη ότι αυτή η γνώση βασίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο.  

 

Σύμφωνα με τους Davenport et al. (1998), η γνώση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

πολύτιμος πόρος του οργανισμού και να αναγνωρίζεται η αξία της στον οργανισμό. 

Ενώ υπάρχουν πόροι ενός οργανισμού, όπως τεχνολογίες, μηχανήματα, βάσεις 

δεδομένων πελατών, κατάλογοι κ.ά., των οποίων η αξία μπορεί να αποτιμηθεί εύκολα, 
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ωστόσο υπάρχουν άλλοι πόροι, οι οποίοι μπορούν να αποτιμηθούν μόνο μέσα από 

αύξηση των εσόδων ή τη μείωση του κόστους σε ένα οργανισμό (Rowley, 1999).  

 

Οι Skyrme & Amidon (1998), προτείνουν ότι η γνώση μπορεί να μετρηθεί 

χρησιμοποιώντας την ισορροπημένη βαθμολογία (balanced scorecard) που επινοήθηκε 

από τους Kaplan & Norton (1992). Χρησιμοποιώντας την ισορροπημένη κάρτα 

αποτελεσμάτων (balanced scorecard), ένας οργανισμός αποτιμάται σε τέσσερις 

διαστάσεις και όχι απλώς από την άποψη της οικονομικής απόδοσής του. Αυτές οι 

τέσσερις διαστάσεις είναι: ο πελάτης, η εσωτερική διαδικασία, η  καινοτομία και η 

μάθηση και τα οικονομικά. Η διάσταση της καινοτομίας και της μάθησης μπορεί συχνά 

να βελτιωθεί με δραστηριότητες διαχείρισης της γνώσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί η 

γνώση να μετρηθεί ως περιουσιακό στοιχείο και να υποστηρίξει τον οργανισμό καθώς 

επιδιώκει να εκτιμήσει το διανοητικό του κεφάλαιο (Rowley, 1999). Το διανοητικό 

κεφάλαιο ενός οργανισμού, όπως οι γνώσεις, οι ιδέες, η ευφυΐα, οι ικανότητες, οι 

εμπειρίες των εργαζομένων, αποτελούν το σημαντικότερο σήμερα κεφάλαιο ενός 

οργανισμού (Ιορδάνογλου, 2008), το οποίο πρέπει να αποτιμηθεί.   

 

Το διανοητικό κεφάλαιο στη βιβλιογραφία εντοπίζεται ως η κατοχή γνώσης, εμπειρίας, 

οι τρόποι οργάνωσης της τεχνολογίας, οι σχέσεις με τους πελάτες και οι επαγγελματικές 

δεξιότητες που καθιστούν έναν οργανισμό ανταγωνιστικό στην αγορά. Το διανοητικό 

κεφάλαιο σχετίζεται με τη γνώση που ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει στις 

παραγωγικές διαδικασίες του για την προσπάθεια δημιουργίας αξίας (Kianto et al, 

2014).  

 

Σύμφωνα με τον Stewart (1998), οι πηγές του διανοητικού κεφαλαίου εντοπίζονται στο: 

α) ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αφορά στις ατομικές ικανότητες των εργαζομένων 

για την παροχή λύσεων στους πελάτες και για ανάπτυξη καινοτομίας, 

β) δομικό κεφάλαιο, το οποίο αφορά στην αποτύπωση μέσα στον οργανισμό της 

γνώσης που προέρχεται από το ανθρώπινο κεφάλαιο, με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και από άλλους «ξανά και ξανά», 

γ) σχεσιακό κεφάλαιο, το οποίο αφορά στις σχέσεις των εργαζομένων και του 

οργανισμού γενικότερα με τους πελάτες. 

 

Τα τρία βασικά στοιχεία του ανθρώπινου κεφαλαίου, σε ατομικό επίπεδο, είναι η 

θεωρητική του γνώση, η επαγγελματική του γνώση και οι επαγγελματικές του επαφές 
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(δικτύωση) (ΕΚΕΤΑ, 2006). Πιο αναλυτικά, οι ατομικές δεξιότητες που σχετίζονται με 

τη γνώση και πρέπει κάθε άτομο να αναπτύσσει, είναι (Verma, 2009): 

- η συνεχής βελτίωση στον τρόπο που «λειτουργεί» στην εργασία 

- η διαχείριση του τρόπου και του χρόνου που μαθαίνει 

- η κατανόηση της σπουδαιότητας των πληροφοριών και ο τρόπος εύρεσης 

άγνωστων πληροφοριών 

- η βελτίωση των οργανωτικών του ικανοτήτων 

- η δικτύωσή του, έτσι ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποκτήσει τη 

γνώση που κατέχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο δίκτυό του, με την 

προϋπόθεση φυσικά ότι γνωρίζει ποιος έχει την πρόσθετη γνώση και ποιος 

μπορεί να βοηθήσει σε κάθε περίπτωση 

- οι επικοινωνιακές του ικανότητες 

- οι δημιουργικές του ικανότητες 

- οι ικανότητες συνεργασίας  

 

Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει είναι: Πώς πρέπει ένας οργανισμός να διαχειριστεί 

το διανοητικό του κεφάλαιο, προκειμένου να συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης 

του οργανισμού; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

 

3.1 Η έννοια της διαχείρισης της Γνώσης 

         

Η Διαχείριση της Γνώσης (Knowledge Management) προσδιορίζεται ως η 

δραστηριότητα μιας επιχείρησης η οποία έχει δύο στόχους: α)  την αντιμετώπιση της 

γνώσης ως δραστηριότητα της επιχείρησης που αντανακλά στην στρατηγική, την 

πολιτική και τις πρακτικές εφαρμογές σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και β) τη 

σύνδεση της ρητής και άρρητης προσωπικής γνώσης του κάθε εργαζόμενου του 

οργανισμού με τα θετικά αποτελέσματα σε αυτήν (Barclay & Murray, 1997). Κατά τους 

Alavi & Leidner (2001), οι στόχοι της Διαχείρισης της Γνώσης εντοπίζονται στο να (1) 

καταστήσει σαφή τη γνώση και να δηλώσει τη σημασία της στον οργανισμό, (2) 

δημιουργήσει μια κουλτούρα έντασης γνώσης με έμφαση στις συμπεριφορές όπως η 

ανταλλαγή γνώσεων, (3) τόσο με τεχνικούς τρόπους (π.χ. σύστημα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, εξυπηρετητές κ.λπ.) όσο και με κοινωνικούς (π.χ. συνεργασία, 

συνάντηση, ανταλλαγή). 

 

Πρακτικά, η Διαχείριση της Γνώσης περικλείει τον προσδιορισμό και τη χαρτογράφηση 

της πνευματικής ιδιοκτησίας ενός οργανισμού, τη δημιουργία νέας γνώσης ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του οργανισμού, τη πρόσβαση σε πληροφορίες, τη 

διαμοίραση καλών πρακτικών, με την υποστήριξη πάντα της κατάλληλης τεχνολογίας 

ως ενισχυτικό παράγοντα όλων των παραπάνω (Barclay & Murray, 1997).  

 

Σύμφωνα με τους Davenport & Prusak (1998), η Διαχείριση της Γνώσης ασχολείται με 

την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των γνώσεων ενός οργανισμού με στόχο την 

προώθηση των στόχων του οργανισμού. Οι γνώσεις που πρέπει να διαχειριστούν 

περιλαμβάνουν τόσο τη ρητή, τεκμηριωμένη γνώση όσο και τη σιωπηρή, υποκειμενική 

γνώση. Η διαχείριση συνεπάγεται όλες αυτές τις διαδικασίες που σχετίζονται με την 

αναγνώριση, τη διανομή και τη δημιουργία γνώσεων. Αυτό απαιτεί συστήματα για τη 

δημιουργία και τη διατήρηση των αποθετηρίων γνώσης και για την καλλιέργεια και τη 

διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και οργανωσιακής μάθησης. Οι οργανισμοί που 

επιδέχονται τη διαχείριση της γνώσης είναι πιθανό να θεωρούν τη γνώση ως 
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πλεονέκτημα και να αναπτύξουν οργανωτικά πρότυπα και αξίες που υποστηρίζουν τη 

δημιουργία και την ανταλλαγή γνώσεων. 

 

Κατά την Ιορδάνογλου (2008), η διαχείριση της γνώσης αποτελεί ένα σύστημα 

ενεργειών που έχουν σαν στόχο την απόκτηση γνώσης μέσα από έρευνα, ανάπτυξη, 

αναζήτηση καινοτόμων ιδεών, την αναπαράσταση γνώσης με την κωδικοποίηση και 

αποθήκευσή της σε βάσεις δεδομένων ή εγχειρίδια έτσι ώστε αφενός να έχουν 

πρόσβαση οι εργαζόμενοι του οργανισμού και αφετέρου να αποτελεί την αφετηρία για 

νέα δημιουργία γνώσης, τη διάδοση η οποία εξαρτάται από τον τεχνολογικό εξοπλισμό 

και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται όπως η χρήση των emails, του ενδοδικτύου 

κλπ αλλά και από την προσωπική διάθεση του κάθε εργαζόμενου - ως αποτέλεσμα της 

κουλτούρας και της οργανωτικής δομής του οργανισμού - να διαμοιραστεί τη γνώση 

του και τέλος την αξιοποίηση της γνώσης με την ενσωμάτωσή της στο τελικό 

αποτέλεσμα, σε διαδικασίες, τρόπο σκέψης, αποφάσεις και συμπεριφορά. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει η συγγραφέας “Η «γνώση που έχει σημασία» είναι αυτή που 

θα προσδώσει αξία στον οργανισμό και θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα”. 

 

Το μοντέλο των Νονάκα & Τακεούτσι, το οποίο περιγράφηκε στην ενότητα 2.2.1 της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, «αντιλαμβάνεται τη διαχείριση της γνώσης σαν μια 

διαδικασία παραγωγής και μετασχηματισμού γνώσης» (Λύτρας, 2003, σελ.90), δηλαδή 

προσεγγίζει τη διαχείριση της γνώσης ως προϊόν.  

 

3.2 Προσεγγίσεις στη διαχείρισης της γνώσης 

 

Η διαχείριση της γνώσης, ανάλογα με την προσέγγιση στην έννοια της γνώσης, μπορεί 

να αποδοθεί είτε ως 1) διαχείριση της πληροφορίας, όπου η γνώση προσεγγίζεται ως 

αντικείμενο το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί και να διαχειριστεί μέσα από 

πληροφοριακά συστήματα, είτε ως 2) διαχείριση των ανθρώπων, όπου η γνώση 

προσεγγίζεται ως συνεχώς μεταβαλλόμενη διεργασία, βασιζόμενη στο σύνθετο 

συνδυασμό δυναμικών δεξιοτήτων των ατόμων, το Know-how κτλ (Sveiby, 1997). 

 

Οι  Kianto et al (2014), επεσήμαναν τη στατική και τη δυναμική πλευρά της γνώσης.  

Ως στατική πλευρά της γνώσης νοείται το διανοητικό κεφάλαιο που υφίσταται στον 

οργανισμό και μπορεί να θεωρηθεί πόρος ή διαθέσιμη πηγή για τον οργανισμό, ενώ η 
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δυναμική πλευρά της γνώσης παραπέμπει στις πρακτικές της διαχείρισης γνώσης, 

δηλαδή στις δραστηριότητες, και αποτελεί τους άυλους πόρους του οργανισμού.   

 

Άλλη μία κατηγοριοποίηση της διαχείρισης της γνώσης , σύμφωνα με τους Barclay & 

Murray (1997), είναι και η παρακάτω: 

 

1) Η μηχανιστική προσέγγιση στη διαχείριση της γνώσης, όπου λύσεις κλειδιά 

αποτελούν : α) η αποτελεσματικότερη πρόσβαση στις πληροφορίες, μέσω 

μεθόδων βελτίωσης της πρόσβασης και επαναχρησιμοποίησης των εγγράφων 

(βάσεις δεδομένων, εργαλεία αναζήτησης εγγράφων κ.α.), β) η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας δικτύωσης (π.χ. ενδοδίκτυο) και της συλλογικότητας και γ) η 

υποστήριξη από την τεχνολογική υποδομή 

 

2) Η συμπεριφορική προσέγγιση στη διαχείριση της γνώσης, σύμφωνα με την 

οποία η διαχείριση της γνώσης αντιμετωπίζεται ως θέμα διοίκησης 

(management). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η τεχνολογία για τη 

υποστήριξη της ρητής γνώσης δεν αποτελεί λύση στη διαχείριση της γνώσης. Η 

προσέγγιση αυτή εστιάζει στην καινοτομία και στη δημιουργικότητα και θεωρεί 

πως η επιτυχής διαχείριση της γνώσης απαιτεί αλλαγές στην κουλτούρα του 

οργανισμού, ολιστική προσέγγιση, κατάλληλες διαδικασίες και όχι τεχνολογία, 

καθώς και σημαντική συνεισφορά των ηγετών.  

 

3) Η συστηματική προσέγγιση της διαχείρισης της γνώσης, η θεωρία της 

οποίας στηρίζεται στα βιώσιμα αποτελέσματα, στην άποψη ότι λύσεις μπορούν 

να βρεθούν σε ποικίλους κλάδους και τεχνολογίες, ότι τα πολιτιστικά ζητήματα 

είναι σημαντικά αλλά και αυτά πρέπει να αξιολογούνται συστηματικά, ότι οι 

εργαζόμενοι δεν είναι απαραίτητο να αλλάξουν, αλλά οι πολιτικές και οι 

εργασιακές πρακτικές πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουν και τέλος έχει την 

άποψη ότι η διαχείριση της  γνώσης δεν αποτελεί αποκλειστικότητα της 

ηγεσίας. 
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3.3 Η Διαχείριση της Γνώσης ως εργαλείο διοίκησης  

 

Η Διαχείριση της Γνώσης συχνά περιγράφεται ως εργαλείο διοίκησης (Mårtensson, 

2000). Το αποτέλεσμα της Διαχείρισης της Γνώσης μπορεί να εντοπιστεί τόσο σε 

λειτουργικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Είναι δηλαδή μια λειτουργία που μπορεί 

να υποστηρίξει τόσο την βραχυπρόθεσμη επιχειρησιακή λειτουργία όσο και την 

επιδίωξη, μακροχρόνιων στρατηγικών στόχων (Λύτρας, 2003).  

 

Σε λειτουργικό επίπεδο, η Διαχείριση της Γνώσης κυρίως εντοπίζεται ως ένα εργαλείο 

επίλυσης προβλημάτων πληροφορίας και γνώσης, δηλαδή ασχολείται με τη δημιουργία, 

τη διαχείριση και την εκμετάλλευση της πληροφορίας και της γνώσης. Εντοπίζονται τα 

παρακάτω στάδια: η απόκτηση πληροφοριών, η εισαγωγή, η αποθήκευση και η 

οργάνωση πληροφοριών, η πρόσβαση στις πληροφορίες άλλων εργαζομένων και τέλος 

η χρήση των πληροφοριών (Mårtensson, 2000).  

 

 

 

Εικόνα 2: Τα στάδια της Διαχείρισης της Γνώσης  

Πηγή: Mårtensson, 2000 

 

Κάθε στάδιο απαιτεί τεχνολογική υποστήριξη (Λύτρας, 2003). Για παράδειγμα, η 

πρόσβαση στις πληροφορίες επιτυγχάνεται συχνά με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών 

όπως το διαδίκτυο και τις βάσεις δεδομένων και είναι μια μετατροπή της άρρητης 

γνώσης σε ρητή γνώση (Papows, 1998). 

 

Σε στρατηγικό επίπεδο, η Διαχείριση της Γνώσης αντιμετωπίζεται ως εργαλείο 

βελτίωσης απόδοσης, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, ένας τρόπος 

βελτίωσης απόκτησης, διαμοίρασης και χρήσης των πληροφοριών στους οργανισμούς, 

ως εργαλείο για βελτίωση στη λήψη αποφάσεων, στην ενσωμάτωση καλών πρακτικών,  

ένας τρόπος μείωσης του κόστους και των καθυστερήσεων σε έναν οργανισμό καθώς 

και ένας τρόπος να γίνουν οι οργανισμοί πιο ανταγωνιστικοί και καινοτόμοι 

(Mårtensson, 2000). Σύμφωνα με τον Λύτρα, 2003 η διαχείριση της γνώσης σε 

στρατηγικό επίπεδο θεωρείται ότι βοηθά ουσιαστικά στη Διαρκή Ανάπτυξη, την 
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Κοινωνικοποίηση της Πληροφορίας, την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων καθώς επίσης και 

την Πολυσυλλεκτική Ευφυία.  

 

3.4 Διαδικασίες διαχείρισης γνώσης  

 

H δημιουργία νέας γνώσης, η πρόσβαση στη γνώση από εξωτερικές πηγές, η 

αποτύπωση γνώσεων σε έγγραφα, προϊόντα ή υπηρεσίες, η διαμοίραση της 

υφιστάμενης γνώσης μέσα σε έναν οργανισμό, η χρησιμοποίηση της γνώσης στη λήψη 

αποφάσεων, η ανάπτυξη της γνώσης μέσω της διαμόρφωσης κουλτούρας και μέσω   

κινήτρων, η μέτρηση της αξίας των στοιχείων της γνώσης και των επιπτώσεων της 

διαχείρισης της γνώσης, αποτελούν δείγματα διαδικασιών της διαχείρισης της γνώσης 

(Gallagan, 1997). 

 

Σύμφωνα με την Rowley (1999), τα βασικά θέματα της διαχείρισης της γνώσης 

αφορούν στη δημιουργία χώρων αποθήκευσης γνώσης, στη βελτίωση της απόκτησης 

γνώσεων, στην ενίσχυση του περιβάλλοντος γνώσης και στη διαχείριση της γνώσης ως 

περιουσιακό στοιχείο. Η ενσωμάτωση και υιοθέτηση της διαχείρισης της γνώσης μέσα 

σε έναν οργανισμό απαιτεί προσοχή στους στόχους, στους τύπους γνώσεων, στις 

τεχνολογίες και στους οργανωτικούς ρόλους και οι στρατηγικές διαχείρισης της γνώσης 

που θα εφαρμοστούν πρέπει να είναι κάθε φορά προσαρμοσμένες στον συγκεκριμένο 

οργανισμό. 

 

Εάν θέλουμε να περιγράψουμε τη διαδικασία της διαχείρισης της γνώσης, μπορούμε να 

αναλύσουμε τα παρακάτω στάδια: 

 

3.4.1 Δημιουργία γνώσης  

 

Η συνεχής χρήση της οργανωσιακής γνώσης σε έναν οργανισμό όχι μόνο δεν μειώνει 

την «ποσότητά» της αλλά την εμπλουτίζει και αυξάνει την αξία της για τον οργανισμό. 

Ωστόσο, σε έναν οργανισμό η υπάρχουσα γνώση φθίνει με το χρόνο, αχρηστεύεται και 

ξεπερνιέται. Για αυτόν τον λόγο το πρώτο και κύριο στάδιο στη διαδικασία της 

διαχείρισης της γνώσης είναι η δημιουργία νέας γνώσης τόσο μέσα από τη σύλληψη 

νέας γνώσης όσο και από το μετασχηματισμό της υπάρχουσας (Νονάκα & Τακεούτσι, 

2001). 
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Όπως περιγράψαμε και στην ενότητα 2.2.1 της παρούσας διπλωματικής εργασίας, οι 

Νονάκα & Τακεούτσι (2001), επισήμαναν διάφορα επίπεδα στη δημιουργία της 

γνωσης, το ατομικό, το ομαδικό και το οργανωσιακό επίπεδο. Η νέα γνώση ξεκινάει 

από το άτομο, καθώς σύμφωνα με τη δυτική φιλοσοφία το άτομο είναι ο κύριος φορέας 

που κατέχει και επεξεργάζεται τη γνώση.  

 

Τα άτομα προκειμένου να αποκτήσουν γνώση εφαρμόζουν διάφορες μεθόδους ή 

τεχνικές όπως, οι συλλογισμοί με επιχειρήματα, οι μαθηματικές αποδείξεις, η 

επιστημονική έρευνα, η μέθοδος της δοκιμής και της πλάνης, οι αλγοριθμικοί κανόνες, 

η εμπειρία, η υιοθέτηση της λογικής και των επιχειρημάτων μιας «αυθεντίας», η 

μάθηση από τα λεγόμενα των άλλων, το άκουσμα ενός «αυτόπτη ή αυτήκοου 

μάρτυρα», η παρατήρηση, η συμμετοχή, η τεκμηρίωση, η περισυλλογή, ο διάλογος,  

κ.α. (Κεκές, 2007, ΕΚΕΤΑ, 2006), ή και άλλες πιο ομαδικές τεχνικές όπως η αφήγηση 

ιστοριών, ο καταιγισμός ιδεών, οι ομάδες εστίασης κ.α. (ΕΚΕΤΑ,2006).  

 

Στη συνέχεια τα άτομα αλληλοεπιδρούν με άλλα άτομα ώστε να δημιουργηθεί η 

ομαδική γνώση, η οποία με τη σειρά της μέσα από τη δυναμική αλληλεπίδραση που 

συντελείται στο εσωτερικό της ομάδας, μετασχηματίζεται σε οργανωσιακή γνώση. Η 

διαδικασία αυτή διενεργείται παράλληλα με την άλλη διάσταση της δημιουργίας 

γνώσης που είναι η μετατροπή της άρρητης γνώσης σε ρητή και πάλι σε άρρητη κατά 

τα στάδια της κοινωνικοποίησης, της εξωτερίκευσης, του συνδυασμού και της 

εσωτερίκευσης της γνώσης (Νονάκα & Τακεούτσι, 2001).  

 

Οι Νονάκα & Τακεούτσι (2001), εισάγοντας και τη διάσταση του χρόνου στις 

παραπάνω δύο διαστάσεις της δημιουργίας γνώσης, την επιστημολογική (άρρητη – 

ρητή) και την οντολογική (ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό επίπεδο), δημιούργησαν τη 

σπείρα της δημιουργίας της γνώσης η οποία αποτυπώνεται στα παρακάτω διαγράμματα. 
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Εικόνα 3:  Σπείρα γνώσης.  Πηγη: Νονάκα & Τακεούτσι (2001).  

 

 

Εικόνα 4: Σπείρα δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης. Πηγη: Νονάκα & Τακεούτσι 

(2001).  

 

Ενισχυτικοί παράγοντες δημιουργίας γνώσης   

Οι Νονάκα & Τακεούτσι, 2001, επισήμαναν επίσης πως υπάρχουν πέντε καθοριστικοί 

παράγοντες τους οποίους ο οργανισμός πρέπει να χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει τη 

δημιουργία γνώσης: 

 



22 

 

1) η πρόθεση. Μέσω της πρόθεσης του οργανισμού για δημιουργία 

οργανωσιακής γνώσης ελέγχεται η αλήθεια μιας δεδομένης γνώσης και 

επιτυγχάνεται η δέσμευση των εργαζομένων προς τον σκοπό αυτό. 

 

2) η αυτονομία. Παρέχοντας αυτονομία στα άτομά της μια οργάνωση έχει 

περισσότερες πιθανότητας να εκφραστούν νέες ιδέες και να προκύψει νέα 

γνώση 

 

3) η διακύμανση και το δημιουργικό χάος, ως ενισχυτικοί παράγοντες 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων. Με τη διακύμανση και το δημιουργικό 

χάος, διαταράσσεται η ισορροπία της οργάνωσης, αμφισβητείται η 

υπάρχουσα γνώση, δεσμεύεται ο εργαζόμενος για περισσότερη έρευνα και 

ανάπτυξη επί συγκεκριμένων θεμάτων και ξεκινάει και πάλι η αναζήτηση 

της αλήθειας που οδηγεί πιθανόν στη δημιουργία νέας γνώσης ή 

μετασχηματισμό της υπάρχουσας.  

 

4) ο πλεονασμός με την έννοια της κυκλοφορίας στον οργανισμό 

πλεονάζουσας πληροφορίας, «άχρηστης» την παρούσα χρονική στιγμή αλλά 

πιθανόν χρήσιμης στο μέλλον, ή εφαλτήριο για νέα σκέψη ή διαφορετική 

προσέγγιση των πραγμάτων και συνεπώς δυναμικό στοιχείο για δημιουργία 

νέας γνώσης. 

 

5) η ποικιλία, η οποία συνίσταται κυρίως στη διάχυση της πληροφορίας και 

στην ενημέρωση σε διάφορα άτομα και τμήματα μέσα στον οργανισμό ώστε 

τελικά να στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων και στην παραγωγή νέων 

ιδεών. 

 

Μοντέλο πέντε φάσεων δημιουργίας γνώσης 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε το μοντέλο πέντε φάσεων για τη διαδικασία δημιουργίας 

οργανωσιακής γνώσης (Νονάκα & Τακεούτσι, 2001). 

1) Η ανταλλαγή άρρητων γνώσεων 

2) Η δημιουργία εννοιών 

3) Η αιτιολόγηση ιδεών 

4) Η κατασκευή αρχετύπου  

5) Η πολλαπλασιαστική  αξιοποίηση της γνώσης 



23 

 

 

Εικόνα 5: Το μοντέλο των πέντε φάσεων διαδικασίας οργανωσιακής δημιουργίας της 

γνώσης. Πηγή: Νονάκα & Τακεούτσι (2001) 

 

3.4.2 Οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση γνώσης 

 

Ένα πολύ σημαντικό τμήμα της διαχείρισης της γνώσης στους οργανισμούς είναι η 

οργάνωση, η αποθήκευση και η ανάκτηση της οργανωσιακής γνώσης, διαδικασία η 

οποία είναι γνωστή και με τον όρο οργανωσιακή μνήμη (organizational memory). 

Συγκεκριμένα οι Stein & Zwass (1995), ορίζουν την οργανωσιακή μνήμη ως τα μέσα 

με τα οποία οι γνώσεις από το παρελθόν, η εμπειρία και τα γεγονότα επηρεάζουν τις 

σημερινές οργανωτικές δραστηριότητες.   

 

Οι οργανισμοί πρέπει να κωδικοποιήσουν την υπάρχουσα γνώση προκειμένου να τη 

διατηρήσουν και να την επαναχρησιμοποιήσουν (Ale et al, 2014). Η πληροφορική 

τεχνολογία (Information Technology) μπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη 

την οργανωσιακής μνήμης σε έναν οργανισμό (Alavi  & Leidner, 2001). Ένα από τα πιο 

διαδεδομένα εργαλεία αποθήκευσης πληροφορίας η οποία προέρχεται από τις γνώσεις 

που έχουν αποκτήσει τα άτομα ενός οργανισμού, είναι οι βάσεις δεδομένων (Gamble & 

Blackwell, 2001). Άλλα εργαλεία μέσα από τα οποία μπορεί να επιτευχθεί η 

κωδικοποίηση της ρητής γνώσης είναι οι γνωστικοί χάρτες, τα δέντρα αποφάσεων και 

οι ταξινομίες γνώσης (ΕΚΕΤΑ, 2006).  

Τα συστήματα οργανωτικής μνήμης και διαχείρισης της γνώσης δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ως ανεξάρτητα συστήματα. Αντίθετα, συνδυάζουν τεχνικά αντικείμενα με 
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κοινωνικές διαδικασίες. Μεγάλο μέρος της προσπάθειας σχεδιασμού επιτυχημένων 

συστημάτων πηγαίνει στο σχεδιασμό εκείνων των κοινωνικών διαδικασιών που κάνουν 

δυνατή τη χρήση αυτών των συστημάτων (Tuomi, 2000). 

 

Σύμφωνα με τους Alavi & Leidner (2001), αν και η κωδικοποίηση και η αποθήκευση 

της οργανωσιακής γνώσης αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για τη μάθηση, την επίλυση 

προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων, οι οργανισμοί πρέπει να δείξουν προσοχή σε 

ότι αφορά τη στατικότητα ενός εργαλείου κωδικοποίησης και αποθήκευσης της 

γνώσης.  

 

3.4.3 Διαμοίραση γνώσης 

 

Μια σημαντική διαδικασία της διαχείρισης της γνώσης είναι η διαμοίραση της γνώσης 

εκεί που είναι απαραίτητη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί (Alavi & Leidner, 2001).  

 

Η αντιλαμβανόμενη αξία της υπάρχουσας γνώσης που πρόκειται να διαμοιραστεί, η 

επιθυμία να διαμοιραστούν τη γνώση αυτοί που τη διαθέτουν, η ύπαρξη και ο 

εμπλουτισμός των καναλιών μεταφοράς της γνώσης, η επιθυμία να αποκτήσουν τη 

γνώση οι πιθανοί αποδέκτες και η ικανότητα απορρόφησης της γνώσης από τους δέκτες 

αποτελούν πέντε στοιχεία που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμοίραση της γνώσης 

(Gupta & Govindarajan, 2000). 

  

Είναι σαφές και λογικό πως το στοιχείο στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι η ύπαρξη 

και ο εμπλουτισμός των καναλιών με τα οποία μπορεί να μεταφερθεί και να 

διαμοιραστεί η γνώση. Οι Alavi & Leidner (2001), εξετάζουν τέσσερα είδη καναλιών 

επικοινωνίας για μεταφορά και διαμοίραση γνώσης, το ανεπίσημο, το επίσημο, το 

προσωποποιημένο και το απρόσωπο. Τα ανεπίσημα κανάλια περιλαμβάνουν 

απρογραμμάτιστες συναντήσεις, ανεπίσημα σεμινάρια ακόμη και συζητήσεις κατά τη 

διάρκεια ενός διαλλείματος, ενώ τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας περιλαμβάνουν 

κυρίως εκπαίδευση προσωπικού. Όταν αναφερόμαστε στην προσωποποιημένη 

μεταφορά και διαμοίραση γνώσης, εννοούμε τη μαθητεία τον εργαζομένων συχνά 

δίπλα σε παλαιότερους και εμπειρότερους ή και πιο εξειδικευμένα θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε το mentoring.  Τα απρόσωπα κανάλια μεταφοράς και διαμοίρασης γνώσης 

αποτελούν τα διάφορα αποθετήρια γνώσης όπως οι βάσεις δεδομένων, οι χρυσοί οδηγοί 

προσωπικού και οι χάρτες γνώσεις όπου αποτελούν εργαλεία με τα οποία μπορεί να 
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εντοπίσει κάποιος όχι τη γνώση αυτή καθαυτή αλλά τα άτομα που την κατέχουν. Με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας λοιπόν, των κοινωνικών-ομαδικών αλληλεπιδράσεων, της 

προσωπικής επαφής αλλά και των αλληλεπιδράσεων που προκύπτουν μεταξύ των 

ατόμων λόγω μιας συνολικής στρατηγικής διαχείρισης της γνώσης σε έναν οργανισμό, 

διαμοιράζεται ρητή γνώση, άρρητη γνώση ως ποιοτικό προϊόν του οργανισμού, άρρητη 

γνώση μέσα από αξίες, απόψεις και εμπειρίες μεμονωμένων ατόμων καθώς και γνώση 

ως απόρροια της κουλτούρας του οργανισμού (Alavi & Leidner, 2001).  

 

Εάν θέλουμε να εξετάσουμε το θέμα της διαμοίρασης της γνώσης καθαρά από την 

σκοπιά της ανθρώπινης συμπεριφοράς, σε ότι αφορά αφενός την επιθυμία των ληπτών 

να λάβουν γνώση και αφετέρου την επιθυμία των δοτών να διαμοιραστούν τη γνώση 

τους, ο ρόλος της ηγεσίας του οργανισμού είναι καθοριστικός. Οι ηγέτες ενός 

οργανισμού πρέπει να ενθαρρύνουν τη διαμοίραση της γνώσης, να  δώσουν κίνητρα 

στους εργαζομένους για να ανταλλάξουν γνώση, όπως χρηματική ανταμοιβή ή 

τουλάχιστον αναγνώριση της αξίας τους και της προσφοράς τους στον οργανισμό, έτσι 

ώστε να περιοριστούν οι λόγοι που αποτρέπουν τη διαμοίραση της γνώσης και 

ταυτόχρονα να διαμορφωθούν οι παράγοντες που θα οδηγήσουν στην επιτυχή 

διαμοίρασης της γνώσης (ΕΚΕΤΑ, 2006). Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας 2, ο οποίος 

δείχνει τους φραγμούς/παράγοντες επιτυχίας στη διαμοίραση της γνώσης 

 

Πίνακας 2: Φραγμοί/παράγοντες επιτυχίας στη διαμοίραση της γνώσης Πηγή:  πίνακας 

Hall 2001, διασκευή από ΕΚΕΤΑ 2006 

 

 

Τα χαρακτηριστικά των 

λαθών που αποτελούν 

φραγμούς για τη διαμοίραση 

της γνώσης 

Διαμοίραση γνώσης σε 

συνήθεις συνθήκες 

▪ αντίσταση στη διαμοίραση 

αποτυχιών 

▪ φόβος αρνητικών συνεπειών 

Διαμοίραση γνώσης σε εχθρικές 

συνθήκες 

▪ τα λάθη αποτελούν ταμπού 

▪ οι εργαζόμενοι αποκρύπτουν τα 

λάθη με δεξιοτεχνία και 

«δημιουργικότητα» 

▪ παθητικότητα ως στρατηγική 

αποφυγής λαθών 

Διαχειριστικές 

δραστηριότητες 

▪ ανάπτυξη αμοιβαίας 

οριζόντιας και κατακόρυφης 

εμπιστοσύνης 

▪ συνειδητή εργασία για τη 

διατήρηση ενός θετικού για τη 

διαμοίραση της γνώσης 

περιβάλλοντος 

▪ τιμωρήστε την έλλειψη 

πρωτοβουλίας 

▪ τιμωρήστε τους εργαζόμενους 

που προσπαθούν συνειδητά να 

συγκαλύψουν λάθη 
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3.4.4 Χρήση γνώσης 

 

Μια σπουδαία οπτική στη θεωρία της γνώσης ενός οργανισμού είναι ότι το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός οργανισμού βρίσκεται στη χρήση της γνώσης και την 

ανάδειξή της μέσα από τις ενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις των μελών του και όχι 

απλά στην ύπαρξη της γνώσης στον οργανισμό (Alavi & Leidner, 2001). Δηλαδή, ενώ η 

δημιουργία, η αποθήκευση / ανάκτηση και η διαμοίραση της γνώσης δεν οδηγούν σε 

βελτίωση των επιδόσεων του οργανισμού, η χρήση της γνώσης το κάνει.   

 

Η χρήση της γνώσης ή η επαναχρησιμοποίησή της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

σχετίζεται με την επιχειρησιακή στρατηγική, τις διαδικασίες, την παροχή υπηρεσιών 

και την απόδοση και αποτελεσματικότητα των οργανισμών (Obeidat et al, 2016). 

 

Η χρήση της γνώσης συμβάλει στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων, 

επιπλέον η παγίωση της γνώσης σε προϊόντα , υπηρεσίες και διεργασίες είναι αυτή που 

παρέχει αξία στον πελάτη και αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του οργανισμού 

(Gamble & Blackwell, 2004). 

 

Η πληροφορική τεχνολογία ενισχύει τη χρήση της γνώσης, επιτρέπει την εφαρμογή της 

στο χώρο και στο χρόνο, υποστηρίζοντας την ομαδική εργασία, τις συνεργασίες και 

γενικότερα παρέχοντας τα μέσα για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων 

(Αlavi & Leidner, 2001). 

 

3.4.5 Κύκλος διαδικασιών διαχείρισης γνώσης 

 

Οι τέσσερις διαδικασίες διαχείρισης της γνώσης που περιγράφηκαν παραπάνω, δηλαδή 

η δημιουργία (creation), η αποθήκευση (storage), η διαμοίραση (sharing) και η χρήση 

(use) της γνώσης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και ο συνδυασμός τους 

είναι που μπορεί να φέρει τα επιθυμητά θετικά αποτελέσματα στον οργανισμό, σε 

σχέση με τη Διαχείριση της Γνώσης. Καθώς η νέα γνώση δημιουργείται, στη συνέχεια 

συλλαμβάνεται και αποθηκεύεται, προκειμένου να διαμοιραστεί και να είναι εφικτό να 

χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό. Αυτό αποτελεί έναν συνεχόμενο κύκλο στη 

διαδικασία Διαχείρισης της Γνώσης, ο οποίος αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα 

(Cong et al, 2007). 
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Εικόνα 6: Κύκλος διαδικασιών διαχείρισης γνώσης. Πηγή: Cong et al (2007) 

  

3.5 Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση της γνώσης  

 

Μετά τις πρώτες μελέτες και έρευνες σχετικά με τη διαχείριση της γνώσης - τις 

δεκαετίες του ΄80 και του ΄90 - και ενώ υπήρχε η αναγνώριση ότι η κοινωνία της 

γνώσης και η οικονομία της γνώσης έχουν πλέον φτάσει στην σημερινή εποχή, καθώς 

και ότι η γνώση είναι βασικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα, ωστόσο η κατανόηση των 

ωφελειών από τη διαχείρισης της γνώσης στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις ήταν 

ακόμη σε πρώιμα στάδια (Rowley, 1999). 

 

 Η διαχείριση της γνώσης ως παράγοντας επιβίωσης των οργανισμών 

  

Στα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξαν εντατικά συζητήσεις σχετικά με τη σημασία της 

διαχείρισης της γνώσης στην κοινωνία μας. Η διαδικασία της διαχείρισης της γνώσης 

φάνηκε να προωθείται ως σημαντικός και αναγκαίος παράγοντα οργανωτικής 

επιβίωσης και συντήρησης ενός οργανισμού καθώς και σημαντική ανταγωνιστική 

δύναμή του. Για να παραμείνουν στην πρώτη γραμμή οι οργανισμοί χρειάζονται την 

ικανότητα να διατηρούν, να αναπτύσσουν, να οργανώνουν και να αξιοποιούν τις 

δυνατότητες των εργαζομένων τους.  Η γνώση και η διαχείριση της γνώσης φαίνονται 

να είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για την οργανωτική επιβίωση (Mårtensson, 

2000). Οι οργανισμοί πρέπει να καινοτομούν ή να πεθαίνουν. Η ικανότητά τους να 

μαθαίνουν, να υιοθετούν και να αλλάζουν αποτελεί βασικό συστατικό επιβίωσης 

(Rowley, 1999). 
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 Αναγκαιότητα διαχείρισης της γνώσης λόγω του μεταβαλλόμενου 

περιβάλλοντος 

 

Η μείωση του προσωπικού που ακολούθησε τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών 

διαδικασιών στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οδήγησε στη διαπίστωση πως με την 

απομάκρυνση του προσωπικού χανόταν ταυτόχρονα και κρίσιμη γνώση, πολύτιμη για 

τον οργανισμό. Αυτή η διαπίστωση αποτέλεσε και την πρωταρχική κινητήριο δύναμη 

για την προσπάθεια προσδιορισμού και διαχείρισης της εσωτερικής γνώσης ενός 

οργανισμού (Jennex, 2007, pp 1-9), καθώς κατέστη επιτακτική η ανάγκη καταγραφής 

της άρρητης γνώσης λόγω του κινδύνου απώλειάς της (Barclay & Murray, 1997).  

 

Επιπλέον λόγοι - σύμφωνα με τον Jennex (2007, pp 1-9) - που οδήγησαν, στα μέσα της 

δεκαετίας του ’90, να αποτελεί η διαχείριση της γνώσης σημαντικό ζήτημα, ήταν : 

 η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία πλέον παρείχε ευκολότερα τη δυνατότητα 

αποθήκευσης, αναζήτησης, ανάκτησης και χειρισμού της γνώσης στους οργανισμούς    

 η έκρηξη της γνώσης, των πληροφοριών και των δεδομένων, λόγω της ραγδαίας 

ανάπτυξης του διαδικτύου, των ενδοδικτύων, των βάσεων αποθήκευσης δεδομένων 

κλπ. Η διαχείριση της γνώσης φάνταζε απαραίτητη προκειμένου να μη χαθεί ο 

έλεγχος. 

 οργανωσιακά ζητήματα για την ανάπτυξη της αξίας της επιχείρησης και την 

εκμηδένιση του ρίσκου, μέσω της ορθότερης διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων 

και του διανοητικού κεφαλαίου. Η κατανόηση πως οι εργαζόμενοι γνώσης 

αποτελούσαν σπουδαίο οργανωσιακό πόρο.  

 

Σύμφωνα με τους Barclay & Murray (1997), κάποιες επιπλέον αλλαγές που καθιστούν 

αναγκαία τη διαχείριση της γνώσης αποτελούν η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα και η 

αύξηση του ρυθμού της καινοτομίας, η ανάγκη καταγραφής της άρρητης γνώσης λόγω 

του κινδύνου απώλειάς της από τις αλλαγές στη στρατηγική κατεύθυνση ενός 

οργανισμού, η μείωση του διαθέσιμου χρόνου των εργαζομένων για την απόκτηση 

εμπειρίας και απόκτηση γνώσεων, το γεγονός πως οι οργανισμοί πλέον ανταγωνίζονται 

με βάση τη γνώση και την πληροφορία καθώς και το γεγονός πως η ανάγκη για δια βίου 

μάθηση είναι μια αναπόφευκτη πραγματικότητα. 

 

Οι οργανισμοί, λοιπόν, θα βελτιώσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους σε ένα 

μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, εάν θεωρήσουν τη διαχείριση της 
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γνώσης ως σημαντικό παράγοντα για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής 

οργάνωσης και αν ενσωματώσουν στη στρατηγική αυτή τη γενικότερη προσέγγιση, 

μεθόδους και στόχους της διαχείρισης της γνώσης (Dayan et al, 2017).  

 

 Η διαχείριση της γνώσης ως παράγοντας ανάπτυξης αξίας του 

οργανισμού 

 

Η διαχείριση της γνώσης αποτελεί την πρωταρχική ευκαιρία για ουσιαστική 

εξοικονόμηση πόρων, σημαντικές βελτιώσεις στην ανθρώπινη απόδοση και 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Barclay & Murray, 1997). 

 

Οι Kianto et al (2014), μελετώντας τη στατική και τη δυναμική πλευρά της γνώσης, 

υποστήριξαν πως η ανάπτυξη αξίας σε έναν οργανισμό βασίζεται και στις δύο αυτές 

πλευρές της οργανωσιακής γνώσης και στους συνδυασμούς τους, δηλαδή στη 

διαχείρισή τους.  Συγκεκριμένα ανέφεραν πως αφενός το διανοητικό κεφάλαιο (στατική 

πλευρά) αποτελεί πόρο ή διαθέσιμη πηγή που μπορεί να φανεί χρήσιμη στη δημιουργία 

αξίας και αφετέρου οι δραστηριότητες διαχείρισης του διανοητικού κεφαλαίου, δηλαδή 

η διαχείριση της γνώσης, αποτελούν βασικό παράγοντα δημιουργίας αξίας.  

 

Επιπλέον, ένα από τα πλεονεκτήματα της διαχείριση της γνώσης στους οργανισμούς 

που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πελατών, είναι η εκπαίδευση των 

εργαζομένων. Η σωστή και έγκαιρη εκπαίδευση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην απόδοση ολόκληρου του 

οργανισμού. (Acar et al., 2017). Η διάθεση της γνώσης, μέσω της ηλεκτρονικής 

τεχνολογίας, επιτρέπει την πρόσβαση στη γνώση εργαζομένων από όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα του οργανισμού και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για την ατομική 

βελτίωση του καθενός όσο και του οργανισμού ολόκληρου .   

 

 Πρακτική προσέγγιση σημασίας διαχείρισης της γνώσης  

 

Προσεγγίζοντας τη διαχείριση της γνώσης πιο πρακτικά, θα λέγαμε πως έχει  τρεις 

βασικούς στόχους: α) να καταστήσει τη γνώση «ορατή» μέσα στον οργανισμό και να 

επιδείξει τη σπουδαιότητά της, κυρίως με τη βοήθεια χαρτών γνώσης, χρυσού οδηγού 

προσωπικού και άλλων εργαλείων β) να δημιουργήσει κουλτούρα γνώσης στον 

οργανισμό μέσω της ενθάρρυνσης για διαμοίραση της γνώσης και γ) να εγκαταστήσει 
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τις υποδομές για τη γνώση, τόσο τεχνικές (emails, πληροφοριακά συστήματα, κλπ), 

όσο και κοινωνικές δίνοντας χώρο, χρόνο και εργαλεία στους εργαζόμενους για να 

συνεργαστούν  (ομαδες, κοινότητες πρακτικής, συναντήσεις κλπ) (Alavi & Leidner, 

2001). 

 

3.6 Προϋποθέσεις για επιτυχημένη εφαρμογή της Διαχείρισης 

της Γνώσης σε έναν οργανισμό 

 

Από το σύνολο της βιβλιογραφικής έρευνας, μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει πως 

όλοι όσοι μελέτησαν το αντικείμενο της διαχείρισης της γνώσης συμφωνούν στο 

γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της γνώσης, 

ωστόσο από μόνη της δεν είναι αρκετή. Απαιτούνται και άλλα κρίσιμα στοιχεία 

προκειμένου ένας οργανισμός να δημιουργήσει και να εφαρμόσει με επιτυχία μια 

στρατηγική διαχείρισης της γνώσης (Mårtensson, 2000).  

 

Σε ένα γενικό πλαίσιο τοποθετημένοι, οι κρίσιμοι παράγοντες για τη διαχείριση της 

γνώσης είναι τρείς:  

 οι άνθρωποι, κυρίως ως «ιδιοκτήτες» σημαντικής άρρητης γνώσης 

 οι διαδικασίες, των οποίων η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η εφαρμογή θα 

επιτρέψει στους χρήστες ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης να έχουν 

ανεμπόδιστη πρόσβαση στη γνώση και 

 η τεχνολογία, ως βασική υποστηρικτική δομή των συστημάτων διαχείρισης 

γνώσης (Κεκές, 2007).  

«Η συστηματική αξιοποίηση και των τριών αυτών παραμέτρων, αλλά και ο προσεκτικός 

σχεδιασμός των αλληλεπιδράσεων ανάμεσά τους αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για 

την επιτυχία κάθε προγράμματος που στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση της 

γνώσης» (Κεκές, 2007, 103) 

Εξετάζοντας το ζήτημα αυτό από ένα πιο συγκεκριμένο και πρακτικό πλαίσιο, τα 

στοιχεία που απαντήθηκαν στη βιβλιογραφία ως απαραίτητα για την επιτυχημένη 

εφαρμογή της διαχείρισης της γνώσης σε έναν οργανισμό είναι τα παρακάτω:  

 

 Η ευθυγράμμιση της στρατηγικής διαχείρισης γνώσης με τους 

στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. Για να έχει η διαχείριση της γνώσης 
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τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα για τον οργανισμό πρέπει να συμπαραταχθεί 

με τους πιο σημαντικούς στρατηγικούς στόχους (ΕΚΕΤΑ, 2006) 

 

 Η δέσμευση της ανώτερης διοίκησης. Η ανώτερη διοίκηση είναι αυτή που 

πρώτη οφείλει να δεσμευτεί απέναντι στη διαχείριση της γνώσης και να 

προωθήσει τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση δικτύων γνώσης, καθώς και 

τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων μάθησης από άλλους 

ανθρώπους (Mårtensson, 2000). 

 

 Η ενθάρρυνση στη διαμοίραση της γνώσης από την ανώτερη διοίκηση. Η 

ανώτερη διοίκηση είναι υπεύθυνη για την δημιουργία κλίματος το οποίο 

ενθαρρύνει τη διαμοίραση της γνώσης στον οργανισμό (ΕΚΕΤΑ, 2006), έτσι 

ώστε η προσωπική γνώση του καθενός να διαχέεται στο σύνολο των 

εργαζομένων (Νονάκα & Τακεούτσι, 2001).  Η ανώτερη διοίκηση οφείλει να 

επιδιώκει και να προωθεί μια συνεργατική κουλτούρα στον οργανισμό, που να 

ευνοεί την ανταλλαγή της γνώσης μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

 

 Η επικοινωνία. Πολύ σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της 

διαχείρισης της γνώσης είναι η επικοινωνία στο εσωτερικό του οργανισμού. 

Μεγάλο μέρος οργανισμών απέτυχε να εφαρμόσει στρατηγικές διαχείρισης 

γνώσης λόγω έλλειψης επικοινωνίας (Ash, 1998).  

 

 Η κουλτούρα του οργανισμού και το ανθρώπινο δυναμικό. Πολλές μελέτες 

έχουν δείξει πως οι άνθρωποι και η κουλτούρα είναι τα πιο δύσκολα 

προβλήματα προς επίλυση στη διαχείριση της γνώσης, αλλά και αυτά που 

παράγουν τα μεγαλύτερα αποτελέσματα (People Management, 1998). Επίσης 

πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η κουλτούρα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη 

δημιουργία ενός οργανισμού γνώσης (Mårtensson, 2000). Συνεπώς, για την 

επιτυχία ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης , είναι καθοριστικό να νιώσουν οι 

εργαζόμενοι κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να μοιραστούν τις γνώσεις τους 

(ΕΚΕΤΑ, 2006). 

  

 Η ύπαρξη κινήτρων. Σημαντική προϋπόθεση για την ανταλλαγή και χρήση της 

γνώσης σε έναν οργανισμό είναι η ύπαρξη κατάλληλων κινήτρων για τους 

εργαζόμενους (Mårtensson, 2000). Η αναγνώριση της συνεισφοράς κάθε 
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εργαζομένου στο γνωστικό κεφάλαιο του οργανισμού, καθώς και η αξιολόγηση 

της απόδοσης και η παροχή κινήτρων σύμφωνα με τη συνεισφορά του στη 

διαμοίραση της γνώσης, αποτελούν σημαντική προϋπόθεση ορθής εφαρμογής 

συστημάτων διαχείρισης γνώσης (ΕΚΕΤΑ, 2006).  

 

 Η σπουδαιότητα του χρόνου. Η αφιέρωση χρόνου και η ευκαιρία για 

εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί πολύ σημαντική προϋπόθεση της 

διαχείρισης γνώσης (Mårtensson, 2000). O Galagan (1997), προτείνει τη 

δημιουργία εκπαιδευτικών δικτύων μάθησης για τον προσδιορισμό και τη 

μεταφορά αποτελεσματικών πρακτικών, και ενσωμάτωσή τους ως μέρος της 

εργασίας. Επιπλέον, ο Mayo, 1998, εφιστά την προσοχή στη «σπατάλη» του 

χρόνου στην αποθήκευση της γνώσης (εισαγωγή πληροφοριών), σε βάρος της 

ανταλλαγής της γνώσης.  

 

 Η σημασία της αξιολόγησης.  Για να αποδειχθούν τα οφέλη της διαχείρισης 

της γνώσης σε έναν οργανισμό, πρέπει αυτή να είναι με κάποιο τρόπο 

μετρήσιμη (ΕΚΕΤΑ, 2006).  Σήμερα υπάρχουν διάφορα εργαλεία και πρακτικές 

για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων της διαχείρισης της γνώσης. Ωστόσο, σε 

έναν οργανισμό είναι ωφέλιμο να δημιουργηθεί και ένα σύστημα αξιολόγησης 

που θα βασίζεται σε ανεπίσημες διαδικασίες εκτίμησης αποτελεσμάτων, όπως η 

συζήτηση με τους εργαζόμενους  σχετικά με το πώς μοιράζεται στο εσωτερικό 

του οργανισμού η «καλύτερη πρακτική». (Mårtensson, 2000).   

 

 Η χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας. Η σημασία της τεχνολογίας στη 

διαχείριση της γνώσης είναι μεγάλη και αναλύεται παρακάτω στην ενότητα 3.8 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

 

3.7 Εμπόδια στη διαχείριση της γνώσης 

 

Τα βασικά εμπόδια στη διαχείριση της γνώση, αποτελούν: 

- η έλλειψη ασφάλειας που νιώθουν οι εργαζόμενοι και τους ωθεί να 

αποκρύπτουν τις γνώσεις τους και να είναι απρόθυμοι να τις διαμοιραστούν, 

καθώς πιστεύουν πως η διαμοίρασή της με άλλους θα τους αφαιρέσει το 

προσωπικό πλεονέκτημα γνώσης (ΕΚΕΤΑ, 2006). Επιπλέον, πιθανός λόγος για 

αυτό είναι ότι οι εργαζόμενοι είναι ανταγωνιστικοί από τη φύση τους και μπορεί 



33 

 

να είναι πιο διατεθειμένοι να συσσωρεύουν παρά να μοιράζονται τις γνώσεις 

που κατέχουν (Forbes, 1997). 

- η έλλειψη εμπιστοσύνης, λόγω μειωμένων επαφών και συναντήσεων και η 

γενικότερη έλλειψη καλής επικοινωνίας στο εσωτερικό του οργανισμού λόγω 

διαφορετικής κουλτούρας, λεξιλογίου, πλαισίων αναφοράς (ΕΚΕΤΑ, 2006) 

- το γεγονός πως το κύρος και η ανταμοιβή πηγαίνουν στους κατόχους γνώσης 

καθώς και η πεποίθηση πως η γνώση είναι προνόμιο συγκεκριμένων ομάδων 

(ΕΚΕΤΑ, 2006) 

- η έλλειψη δυνατότητας αφομοίωσης από τους αποδέκτες γνώσης λόγω ελλιπούς 

εκπαίδευσης (ΕΚΕΤΑ, 2006) 

- η προκατάληψη  ατομικής εργασίας και η έλλειψη κουλτούρας ομαδικής 

εργασίας (ΕΚΕΤΑ, 2006) 

- η έλλειψη χρόνου.  

Επιπλέον, εμπόδια για τη διαχείριση της γνώσης αποτελούν και η έλλειψη των 

προϋποθέσεων επιτυχούς εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης γνώσης της 

προηγούμενης παραγράφου.  

 

3.8 Διαχείριση της γνώσης και τεχνολογία 

 

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει αναδιοργανώσει τον τρόπο που ζούμε, τον 

τρόπο που επικοινωνούμε και τον τρόπο που μαθαίνουμε. Συνεπώς, ο ρόλος της 

τεχνολογίας στη διαχείριση της γνώσης είναι πολύ σημαντικός. Από το σύνολο της 

βιβλιογραφικής έρευνας προκύπτει το συμπέρασμα πως η τεχνολογία αποτελεί τη 

βασική υποστηρικτική δομή της διαχείρισης της γνώσης, τόσο για την αποθήκευση, 

οργάνωση, ανάκτηση και διαμοίραση της γνώσης, όσο και για τη δημιουργία νέας 

γνώσης και για την ορθή χρήση της.   

Σύμφωνα με τους Alavi & Leidner (2001), η διαχείριση της γνώσης χωρίς την 

κατάλληλη εφαρμογή της τεχνολογίας των πληροφοριών σε όλες τις διαδικασίες της,  

κινδυνεύει να υπονομευτεί.  Ιδιαιτέρως σημειώνουν, πως η αποτελεσματική δημιουργία 

νέων γνώσεων εξαρτάται από την αποτελεσματική αποθήκευση, διανομή και χρήση 

προηγούμενων γνώσεων με τη βοήθεια της κατάλληλης τεχνολογίας. 

 

Οι τρείς διαφορετικές διαδικασίες που υποστηρίζει η τεχνολογική υποδομή, σύμφωνα 

με τον Κεκέ (2007), είναι οι διαδικασίες ανακάλυψης της γνώσης, δηλαδή των 

αναγκαίων δεδομένων-πληροφοριών για την ορθή εκτέλεση της εργασίας των 
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ανθρώπων, οι διαδικασίες οργάνωσης της γνώσης, δηλαδή η συγκέντρωση, η 

διαχείριση και η ιεραρχική οργάνωση των δεδομένων-πληροφοριών και γνώσεων κάθε 

τύπου και τέλος οι διαδικασίες ανάπτυξης-εξέλιξης της γνώσης, οι οποίες συνδέονται 

με δυνατότητες συνεργασίας των ανθρώπων ακόμη και εξ αποστάσεως.  

  

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται τεχνολογίες διαχείρισης γνώσης, σύμφωνα με τον 

Λύτρα (2003), χωρισμένες σε οκτώ διαφορετικούς πυλώνες 

 

Εικόνα 7: Τεχνολογίες διαχείρισης γνώσης Πηγή: Λύτρας (2003) 

 

Οι τεχνολογίες αυτές είναι οι: Αποθήκες δεδομένων (Data Warehouses), Διαχείριση 

εγγράφων (Document Management), Ροή Εργασίας (Workflow), Διοίκηση Έργου 

(Project Management), Ενδοεπιχειρηματικά Δίκτυα (intranets), Συστήματα Βοήθειας 

(Helpdesks), Εργαλεία  Συνεργασίας (Groupware) και Διάσκεψη (Web Conference), τα 

οποία αποτελούν εργαλεία οργάνωσης, αποθήκευσης, ανάκτησης και διαμοίρασης της 

γνώσης σε έναν οργανισμό. 

 

Η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση της γνώσης μέσω ολοκληρωμένων 

λύσεων, με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούν τις 
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παραπάνω τεχνολογίες ως δομικά συστατικά τους (Λύτρας, 2003). Τα τελικά προϊόντα, 

λοιπόν, που μπορεί κάποιος να συναντήσει στην αγορά σύμφωνα με τον Λύτρα, 2003 

είναι τα παρακάτω: Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης γνώσης, Διαλογικά 

συστήματα διαχείρισης γνώσης, Μετα-μηχανές αναζήτησης, Σουίτες διαχείρισης 

γνώσης, Υποστηρικτές Κοινοτήτων, Αποθήκες γνώσης, Επιχειρηματικά Portals, 

Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, Βάσεις δεξιοτήτων, Εκτεταμένα συστήματα 

διαχείρισης σχέσεων με πελάτες και συστήματα προώθησης γνώσης.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται μια διαφορετική ταξινόμηση των πληροφοριακών 

συστημάτων για τη διαχείριση της γνώσης, σε σχέση με τον βασικό τους 

προσανατολισμό (Κεκές, 2007). 

 

Πίνακας 3: Πληροφοριακά συστήματα για τη Διαχείριση της Γνώσης. Πηγή: Kεκές, Ι. 

(2007).  

Α. Συστήματα συνεργατικών δράσεων 

          Α1. Συστήματα «Κοινοκτημοσύνης» 

          Α2. Συστήματα «Υποδείξεων» 

          Α3. Συστήματα «Συνεργατικής Μάθησης» 

Β. Συστήματα δημιουργίας γνωστικών δομών 

          Β1. Συστήματα «Διαμεσολάβησης» 

          Β2. Συστήματα «Οντολογιών» 

          Β3. Συστήματα «Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» 

Γ. Ολοκληρωμένα συστήματα  

 

Ωστόσο, δεν χρειάζεται απαραίτητα πολύπλοκα πληροφοριακά συστήματα για να 

αρχίσει ένας οργανισμός να μοιράζεται τις γνώσεις του. Τεχνολογίες που μπορούν να 

βοηθήσουν στη Διαχείριση της Γνώσης, ιδιαίτερα όταν τα άτομα βρίσκονται σε 

απομακρυσμένες θέσεις μεταξύ τους, είναι: το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mails), το 

ενδοδίκτυο (intranet) για εσωτερική επικοινωνία και ανταλλαγή γνώσεων, εργαλεία 

άμεσης διαδικτυακής επικοινωνίας (πχ messenger), συστήματα τηλεσυνεδριάσεων, 

τηλεφωνικές συνεδρίες, καταγραφές σε video κ.α. (ΕΚΕΤΑ, 2006).  
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3.9 Άλλα εργαλεία, τεχνικές και μέθοδοι διαχείρισης γνώσης 

 

Σε μια προσπάθεια ταξινόμησης - με βάση τις διαδικασίες της διαχείρισης γνώσης - 

διαφόρων εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων διαχείρισης γνώσης που απαντήθηκαν στη 

βιβλιογραφία, πρoέκυψαν τα παρακάτω: 

 

Δημιουργία γνώσης  

 

Στα πλαίσια της διαδικασίας δημιουργίας γνώσης και κυρίως εστιάζοντας στη σύλληψη 

της γνώσης, συναντάμε τεχνικές, όπως : μάθηση από τα λεγόμενα των άλλων, μάθηση 

από παρατήρηση ή δίπλα σε άλλους, καταιγισμός ιδεών (brainstorming), ομαδική 

εργασία, αφήγηση διδακτικών ιστοριών, πρακτική μάθηση με συμμετοχή του 

ενδιαφερόμενου κ.α (ΕΚΕΤΑ, 2006).  

 

Οι Ichijo & Nonaka,(2007) δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον διάλογο, ως αποτελεσματικό 

τρόπο για μετατροπή της άρρητης γνώσης σε ρητή, στην εμβάθυνση σε αυτήν και στη 

δημιουργία νέας. Συγκεκριμένα οι συγγραφείς αναφέρουν πως η παρατήρηση και η 

εμπειρία δημιουργούν αντιλήψεις και υποθέσεις οι οποίες μετατρέπονται σε 

πραγματικότητα (αλήθεια) μέσω του διαλόγου και της σκέψης. Μέσω αυτών των 

τεχνικών οι υποκειμενικές απόψεις αντικειμενικοποιούνται και μετατρέπονται σε 

γνώση.  

 

Κωδικοποίηση γνώσης 

 

Τα εργαλεία κωδικοποίησης γνώσης επιτρέπουν σε αυτά που είναι γνωστά εντός του 

οργανισμού  να διαμοιρασθούν και να χρησιμοποιηθούν από το σύνολο του οργανισμού 

(ΕΚΕΤΑ, 2006).  

 

Γνωστά εργαλεία κωδικοποίησης της γνώσης μπορούν να θεωρηθούν: 

-ο χρυσός οδηγός προσωπικού:  βάσεις δεδομένων με δομημένες πληροφορίες οι 

οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να βρίσκουν και να έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνήσουν με άλλους εντός του οργανισμού, ενισχύοντας 

ταυτόχρονα το δίκτυό τους (ΕΚΕΤΑ, 2006). 

-οι χάρτες γνώση (knowledge maps): χαρτογράφηση της γνώσης. Υπάρχουν διάφοροι 

τύποι χαρτών γνώσης, όπως οι χάρτες πηγών γνώσεων, περιουσιακών στοιχείων, 
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δομών, εφαρμογών και  ανάπτυξης (Eppler, 2001). Επίσης σύμφωνα με το ΕΚΕΤΑ 

(2006), ένας χάρτης γνώσης μπορεί να είναι χάρτης πραγματογνωμοσύνης, ο οποίος 

αποτυπώνει τις γνώσεις του οργανισμού και της ροής της πληροφορίας, ενώ ένας 

χάρτης πηγών γνώσης μπορεί να περιλαμβάνει τον εντοπισμό ανθρώπων με βάση τις 

γνώσεις τους, τις περιοχές εργασίας και την τοποθέτηση των γραφείων τους.  

-τα δέντρα αποφάσεων: υπό τη μορφή διαγραμμάτων για τη λήψη διαφορετικών 

αποφάσεων που είναι δυνατόν να ληφθούν με βάση τα δεδομένα και τους περιορισμούς 

(ΕΚΕΤΑ, 2006).  

 

Διαμοίραση-ανταλλαγή γνώσης 

 

Τεχνικές ή εργαλεία διαμοίρασης γνώσης μπορούν να θεωρηθούν:  

-οι κοινότητες πρακτικής (communities of practice): είναι ομάδες ανθρώπων που 

μοιράζονται μια ανησυχία ή ένα πάθος για κάτι που κάνουν και μαθαίνουν πως να το 

κάνουν καλύτερα μέσω της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης (Wenger-Trayner, 2015). Οι  

Wenger-Trayner (2015), ορίζουν την κοινότητα πρακτικής μέσα από τρεις διαστάσεις, 

την κοινή δράση των μελών της ομάδας, τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται 

μεταξύ των μελών της ομάδας και των κοινών πόρων, όπως οι εμπειρίες, τα εργαλεία, 

καθώς και οι τρόποι επικοινωνίας που αναπτύσσουν τα μέλη μεταξύ τους.  

 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινοτήτων 

Πρακτικής.  

 

Εικόνα 8: Τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινοτήτων Πρακτικής. Πηγή: Hildreth et al 

(1998) σε διασκευή 
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Κρίσιμες στις κοινότητες πρακτικής είναι και οι κεντρικές αξίες που χαρακτηρίζουν 

τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτές, όπως η εμπιστοσύνη, η κοινή γλώσσα και 

οι κοινοί στόχοι (Gamble & Blackwell, 2001).  

 

Οι κοινότητες πρακτικής, σε σχέση με τη διαχείριση της γνώσης, ικανοποιούν κάποιους 

σκοπούς. Γενικότερα, θα λέγαμε πως εξυπηρετούν την προώθηση της συνεργατικής 

μάθησης των μελών της ομάδας και τον εμπλουτισμό της συνολικής γνώσης του 

οργανισμού με έμφαση στην προσπάθεια διάδοσης και ανταλλαγής της γνώσης. 

Ειδικότερα, θα λέγαμε πως εξυπηρετούν την επίλυση προβλημάτων, την καλύτερη 

μεταφορά τεχνογνωσίας, την αναζήτηση εμπειριών, τον ορισμό κοινών προτύπων, την 

επαναχρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων, τη συνεργασία και συνέργεια, τη 

συζήτηση των εξελίξεων, τη χαρτογράφηση της γνώσης και τον προσδιορισμός των 

κενών (Wenger-Trayner, 2015, ΕΚΕΤΑ, 2006, Gamble & Blackwell, 2001. 

 

-η ανάλυση κοινωνικών δικτύων: Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων σε έναν οργανισμό  

εστιάζει στην ανάλυση και τη σημασία των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και 

αποτελεί ένα σύνολο κόμβων που μπορεί να έχουν δεσμούς μεταξύ τους.  Αποτελεί 

διαγνωστικό εργαλείο για διαπίστωση έλλειψης συνεργασίας μεταξύ τμημάτων ή 

εύρεση δυνατοτήτων συνδυασμού δεξιοτήτων των εργαζομένων, αποτελεί τη βάση για 

τη δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής, ομάδων αλλά και χαρτών γνώσης. Σε ότι αφορά 

στη Διαχείριση της γνώσης η Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων δεν αποτελεί από μόνο 

του ένα αυτοτελές εργαλείο, αλλά ένα μέσο για την επίτευξη των στόχων της 

διαχείρισης της γνώσης (ΕΚΕΤΑ, 2006). 

 

-η εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation): η εναλλαγή θέσεων εργασίας έχει 

σημαντικά οφέλη για τους εργαζόμενους, όπως η απόκτηση γενικότερης αντίληψης της 

εργασίας, η εξασφάλιση ποικιλίας στην ενασχόληση έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανία, 

να διερευνώνται οι ικανότητες του εργαζόμενου και να αποκτώνται νέες εμπειρίες 

(Φαναριώτης, 1999). Επιπλέον, η εναλλαγή θέσεων εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε 

οφέλη για τον οργανισμό όπως η διαμοίραση-μεταφορά νέων ιδεών και η προώθηση 

της καινοτομίας, η ευρύτερη κατανόηση του οργανισμού και της στρατηγικής του από 

τους εργαζόμενους, η καλυτέρευση της επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και η 

διεύρυνση των επαφών τους, αλλά πάντα με την προϋπόθεση της στήριξης των 

εργαζομένων από τα ανώτερα στελέχη και της παροχής χρόνου προσαρμογής στα νέα 

καθήκοντα (ΕΚΕΤΑ, 2006).   
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-τα κίνητρα: όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 3.6 της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, η ύπαρξη κινήτρων αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή 

της διαχείρισης της γνώσης σε έναν οργανισμό και αποτελούν μέθοδο ενθάρρυνσης 

ανταλλαγής της γνώσης.  Πολλές φορές, δεν είναι απαραίτητη η χρηματική ανταμοιβή, 

αλλά απλά η αναγνώριση της συνεισφοράς του εργαζόμενου σε καθημερινά ζητήματα 

διαχείρισης γνώσης, όπως η ανταλλαγή απόψεων για την ομαδική επίλυση ενός 

προβλήματος, η καταγραφή της εμπειρίας ή μια νέα πρόταση (ΕΚΕΤΑ, 2006).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

4.1 Η έννοια της Ποιότητας 

 

Οι ποιότητα, σύμφωνα με τους ορισμούς που έχουν δοθεί από διάφορους μελετητές, 

ορίζεται ως ποιότητα προϊόντων και ως ποιότητα υπηρεσιών.  

 

Σύμφωνα με τον Τσιότρα (2016), ο ορισμός που επικράτησε για την ποιότητα είναι ο 

ορισμός που εστιάζει στον πελάτη, όπου: «Ποιότητα σημαίνει ικανοποίηση των αναγκών 

του πελάτη, ή ακόμη και υπέρβαση των προσδοκιών του».(Τσιότρας, 2016, σελ.20). 

 

Οι τρεις από τους σπουδαιότερους “guru” της ποιότητας ήταν ο Deming, ο Juran και ο 

Crosby.  

 

Ο Deming εισάγει στην ποιότητα την έννοια της συνεχούς βελτίωσης και 

σχηματοποίησε τη θεωρία του με τον γνωστό «κύκλο συνεχούς βελτίωσης του 

Deming».  

 

Εικόνα 9: Ο κύκλος του Deming 

 

Ο κύκλος αυτός περιγράφει μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης σε τέσσερα 

αλλεπάλληλα στάδια, το σχεδιασμό, τη δράση σε μικρή έκταση, τον έλεγχο των 

αποτελεσμάτων της δράσης και την εφαρμογή σε μεγαλύτερη έκταση. Η κυκλική αυτή 

διαδικασία επαναλαμβάνεται αέναα, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.  
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Επιπλέον ο Deming (1986),  έγινε γνωστός και για τα δεκατέσσερα σημεία της θεωρίας 

του, τα οποία είναι:  

1. η συνέπεια στο σκοπό μέσω της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και τη 

συνεχή δέσμευση της διοίκησης 

2. η κατανόηση και υιοθέτηση της φιλοσοφίας ποιότητας από ολόκληρο τον 

οργανισμό  

3. η ανεξαρτητοποίηση των αποτελεσμάτων από το μαζικό έλεγχο και την 

επιθεώρηση, θέτοντας ως μοναδικό στόχο τη μείωση του κόστους και της 

διακύμανσης 

4. η παύση της χρησιμοποίησης ως μοναδικού κριτηρίου επιλογής προμηθευτών 

και συνεργατών την τιμή 

5. η συνεχής βελτίωση των συστημάτων παραγωγής  

6. η συνεχής εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας  

7. η επιδίωξη αποτελεσματικής ηγεσίας  

8. η εξάλειψη του φόβου  και η διαμόρφωση περιβάλλοντος εμπιστοσύνης 

9. η ενθάρρυνση της ομαδικότητας και της συνεργασίας  

10. η κατάργηση των σλόγκαν και των αριθμητικών στόχων ως μεθόδων 

παρακίνησης των εργαζομένων  

11. η χρήση στατιστικών μεθόδων και η κατάργηση αριθμητικών προτύπων 

απόδοσης  

12. η εξάλειψη εμποδίων που εμποδίζουν τους εργαζόμενους να είναι περήφανοι για 

τη δουλειά τους.  

13. Η διαμόρφωση περιβάλλοντος που ευνοεί τη συνεχή μάθηση και αυτοβελτίωση  

14. Η συμμετοχή όλων στην προσπάθεια επίτευξης της βελτίωσης της ποιότητας 

του οργανισμού. 

 

Ο Juran, γνωστός και ως «πατέρας της ποιότητας», επεσήμανε την επιδίωξη της 

ποιότητας σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο του οργανισμού για επίτευξη μιας υπηρεσίας 

υψηλής ποιότητας και στο επίπεδο των τμημάτων για επίτευξη υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας, εισάγοντας την τριλογία της ποιότητας του Juran, η οποία περιλαμβάνει το 

σχεδιασμό ποιότητας, τον έλεγχο ποιότητας και τη βελτίωση ποιότητας (Juran, 1988). 

Οι απόψεις του Juran δεν διαφέρουν και πολύ από αυτές του Deming. Προσδίδει στην 

έννοια της ποιότητας τον όρο «καταλληλότητα για χρήση» και δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

στην ποιότητα σχεδιασμού και στην ποιότητα συμμόρφωσης (Τσιότρας, 2016).  
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Σύμφωνα με τον Crosby, η ποιότητα δεν έχει κόστος, αλλά αυτό που κοστίζει είναι η 

έλλειψη ποιότητας και όλες οι ενέργειες που απαιτούνται όταν τα πράγματα δεν 

γίνονται σωστά με την πρώτη φορά. Σύμφωνα με τον Crosby ποιότητα είναι η 

συμμόρφωση στις απαιτήσεις του πελάτη (Crosby, 1979).   

 

Το σημαντικότερο για έναν οργανισμό που επιδιώκει ποιότητα είναι να γνωρίζει τι είναι 

αυτό το οποίο θέλει να βελτιώσει και ποιος ο καλύτερος τρόπο για να επιτύχει αυτήν τη 

βελτίωση (Τσιότρας, 2016).  

 

4.2 Η σημασία της Ποιότητας  

 

Η ποιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών έχει μεγάλη σημασία τόσο για την επιχείρηση όσο 

και για τους πελάτες. Η κακή ποιότητα στην επιχείρηση προσβάλει την φήμη της, έχει 

κόστος, μειώνει την υπευθυνότητα για το προϊόν και θίγει τη διεθνή της εικόνα. Η κακή 

ποιότητα για τον πελάτη σημαίνει κακή τοποθέτηση των χρημάτων του και διακοπή 

προτίμησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Οι μη ικανοποιημένοι πελάτες, λοιπόν, 

μειώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, θίγουν την εικόνα της και 

απειλούν το μέλλον της (Τσιότρας, 2016).  

 

Σύμφωνα με τον Τσιότρα (2016), μια σύγχρονη επιχείρηση αναζητά τον καλύτερο 

δυνατό συνδυασμό της ποιότητας με την παραγωγικότητα, για να επιβιώσει καταρχήν 

και να είναι ανταγωνιστική στη συνέχεια. Συνεχίζοντας ο συγγραφέας και αναλύοντας 

τις έννοιες της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

μέσω των ορισμών τους, προσδιορίζει την άμεση σχέση και επίδραση των δύο 

τελευταίων με την πρώτη καθώς και τη σχέση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας με τη βελτίωση της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία, και 

τελικά αποδεικνύει πως «…η βελτίωση της ποιότητας επιφέρει την βελτίωση δεικτών, 

όπως της παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.» (Τσιότρας, 

2016, σελ.32). 

 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε γενικά πως η βελτίωση της ποιότητας ενός οργανισμού έχει 

θετικές επιδράσεις στην αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας, της 

αποτελεσματικότητας και κατ΄ επέκταση στη μείωση του κόστους λειτουργίας ενός 

οργανισμού , στη διαμόρφωση της φήμης του και της αξιοπιστίας του και τελικά στην 

επιβίωσή του και στην κατάκτηση της ανταγωνιστικής του θέσης στην αγορά.  
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4.3 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  

 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί μια σύγχρονη φιλοσοφία και ένα σύστημα 

οργάνωσης και διοίκησης. 

 

Σύμφωνα με τον Τσιότρα (2016) ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της  Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας είναι: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύστημα διοίκησης με βάση το 

οποίο επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου προϊόντος όπως αυτή 

γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη με την πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων.» 

(Τσιότρας, 2016, σελ.153). 

 

Ο Deming, 1986, ο πατέρας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, πίστευε ότι μία από τις 

βασικές αρχές της ΔΟΠ είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών 

και γενικότερα η συνεχής βελτίωση της ποιότητας με τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκομένων.  

 

Σύμφωνα με τη συνολικότερη βιβλιογραφία, τα τρία βασικά αξιώματα της ΔΟΠ είναι η 

Δέσμευση, η Συμμετοχή και η Επιστημονική γνώση και οι βασικές αρχές αυτής είναι 

η εστίαση στον πελάτη και σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, η ομαδικότητα και η 

συμμετοχή, η εστίαση στις «διεργασίες» και η συνεχής βελτίωση και μάθηση, με την 

υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής δομής (ηγεσίας, στρατηγικού 

σχεδιασμού, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Διαχείριση Διεργασιών, Διαχείριση 

πληροφοριών και γνώσης), πρακτικών διοίκησης (μέτρηση απόδοσης, εκπαίδευση) και 

βοηθητικών εργαλείων και πρακτικών (πχ, fishbone analysis, διάγραμμα Pareto κλπ) 

(Τσιότρας, 2016). 

 

4.3.1. Οφέλη Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε συσχέτιση με τη 

Διαχείριση της Γνώσης 

 

Τα οφέλη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε έναν οργανισμό είναι πολλαπλά. Στα 

πλαίσια όμως αυτής της διπλωματικής εργασίας, και με βάση τη βιβλιογραφία 

οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τα οφέλη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας τα οποία θα 

μελετηθούν σε σχέση και με τη Διαχείριση της Γνώσης, δηλαδή τη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ικανοποίηση των πελατών, την αύξηση 
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της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας (αύξηση της ταχύτητας 

διεκπεραίωσης, μείωση των λαθών), την ενίσχυση της αξιοπιστίας του οργανισμού, την 

επίτευξη συνεχούς ροής των πληροφοριών στον οργανισμό, τη μεγιστοποίηση της 

επικοινωνίας, τη διαμόρφωση πνεύματος ομαδικής εργασίας, τη δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων, την εξάλειψη του φόβου του λάθους και τη 

συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.  

 

4.3.2 Σύνδεση Ποιότητας, Μάθησης και Γνώσης 

 

Βασιζόμενοι στις πέντε βασικές αρχές του Senge (1990),  θα μπορούσαμε να πούμε πως 

ένας οργανισμός μάθησης χαρακτηρίζεται από κουλτούρα συνεχούς μάθησης, ομαδική 

μάθηση, δημιουργία γνώσης και διάχυση αυτής, συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων και 

ανάπτυξη αυτών, κοινό όραμα, συστημική σκέψη  και γενικότερα, κουλτούρα συνεχούς 

βελτίωσης, αλλαγής και καινοτομίας, πάντα κατόπιν στενής παρακολούθησης του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που τον περιβάλλει και προσαρμοζόμενος 

σε αυτό. 

 

Έτσι λοιπόν, αναλογιζόμενοι και όλα τα παραπάνω, συνάγεται το συμπέρασμα πως η 

οργανωσιακή μάθηση και κατ’ επέκταση η οργανωσιακή γνώση συνδέονται με τη 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, καθώς όποιος οργανισμός επιδιώκει τη μάθηση και τη 

γνώση, οδηγείται ταυτόχρονα και στη βελτίωση της ποιότητάς του καθώς η μάθηση και 

η γνώση συνεπάγονται ποιότητα και αντιστρόφως η επιδίωξη της ποιότητας και της 

συνεχούς βελτίωσης συνεπάγεται τη μάθηση και τη γνώση, καθώς όποιος οργανισμός 

βελτιώνεται, μαθαίνει. 

 

4.4 Σχέση Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Διαχείρισης 

Γνώσης 

 

Ενώ ορισμένοι ερευνητές εξέτασαν τη διαχείριση της γνώσης ως παράγοντα 

διευκόλυνσης της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Steward & Waddell, 2008; Barber et 

al, 2006; Hung et al 2010; Obeidat et al,2016) , άλλοι μελετητές θεώρησαν τη Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας προϋπόθεση για τη Διαχείριση της Γνώσης (Lin & Wu, 2005; Choo 

et al, 2007; Jayawarana & Holt, 2009). Οι  Honarpour et al (2017),  προκρίνουν μια 
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αμοιβαία αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της 

Διαχείρισης της Γνώσης, η οποία έχει συνεργατικά αποτελέσματα.   

 

 

Εικόνα 10: Συνάφεια Διοίκησης ολικής ποιότητας και διαχείρισης γνώσης Πηγη: 

Honarpour et al (2017). 

 

Η ύπαρξη μιας θετικής σχέσης μεταξύ της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της 

Διαχείρισης της Γνώσης και στις δύο κατευθύνσεις δείχνει ότι η βελτίωση της μίας 

οδηγεί στην βελτίωση και της άλλης. Για παράδειγμα, μέσω ενός συστήματος 

ανταλλαγής γνώσεων, όπως το ενδοδίκτυο (intranet), μπορούν να αποκτηθούν και να 

διανεμηθούν διαφορετικοί τύποι γνώσεων, όπως γνώσεις σε σχέση με τους 

προμηθευτές, τους πελάτες και την απόδοση του οργανισμού, οι οποίοι ταυτόχρονα 

διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην εφαρμογή των πρακτικών της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας (Honarpour et al, 2017). 

 

Επιπρόσθετα, μερικές μελέτες θεωρούν τη Διαχείριση της Γνώσης ως κύριο παράγοντα 

καινοτομίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων (Antoni et al, 2005). Ταυτόχρονα, η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αξιολογείται ως βασικός συντελεστής καινοτομίας. Η 

αμοιβαία, λοιπόν, αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο, μπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση 

στην καινοτομία (Honarpour et al, 2017). 

 

Κάποιοι μελετητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

αποτελεί τον “μεσολαβητή” στη σχέση μεταξύ της Διαχείρισης της Γνώσης και της 

καινοτομίας (Hung et al, 2010), ενώ άλλοι θεώρησαν τη μεταφορά της γνώσης ως τον 
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μεσολαβητή ανάμεσα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τη βελτίωση της απόδοση 

στους οργανισμούς (Μolina et al, 2007). 

 

Η διεύρυνση της έννοιας της ποιότητας από ποιότητα στις προδιαγραφές των 

προϊόντων και υπηρεσιών σε ποιότητα η οποία εκφράζεται από την ταχύτητα 

ανταπόκρισης τους οργανισμού στις ανάγκες των πελατών, καθορίζει και τη σχέση 

μεταξύ Διαχείρισης της γνώσης και Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Stewart & Waddell, 

2008). Η απόκτηση γνώσης και η διάδοσή της παρέχει μια ποιοτική κουλτούρα που 

οδηγεί στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της διαχείρισης της ποιότητας. Η συνεχής 

βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων δεδομένων που υπάρχουν ήδη στις βάσεις 

δεδομένων διαχείρισης του οργανισμού, δηλαδή η συνεχής βελτίωση των συστημάτων 

διαχείρισης της γνώσης ενός οργανισμού, συμβάλει στη συνεχή βελτίωση ποιότητας 

του οργανισμού γενικότερα (Barber et al, 2006).   

 

H απόκτηση γνώσης, η αποθήκευση γνώσεων, η μεταφορά γνώσεων και η εφαρμογή 

της γνώσης θεωρήθηκαν ως οι σημαντικότερες διαδικασίες της Διαχείρισης της Γνώσης 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις πρακτικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

(Obeidat et al, 2016), και συνεπώς στη βελτίωση της ποιότητας ενός οργανισμού.  

 

Προσεγγίζοντας το θέμα περισσότερο πρακτικά, η χρήση καλών πρακτικών και η 

διάχυσή τους στις ομαδικές συναντήσεις ενός οργανισμού, η χρησιμοποίηση κεντρικών 

συστημάτων έρευνας πληροφοριών που αποθηκεύουν έγγραφα & τεχνικές γνώσεις, η 

ύπαρξη βάσεων δεδομένων & ενδοδικτύου για εσωτερική επικοινωνία των 

εργαζομένων, μπορεί να είναι  αποτελεσματικοί τρόποι για τη γέννηση ιδεών, τη 

δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 

του οργανισμού γενικότερα (Honarpour et al, 2017). 

 

Από την αντίθετη οπτική, εξετάζοντας τη συνεισφορά της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

στη Διαχείριση της Γνώσης, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εμφανίζεται ως 

υποστηρικτής της Διαχείρισης της Γνώσης. Η μελέτη των Lin & Wu (2005), πάνω στο 

ISO 9000 και τις διαδικασίες του, δείχνει τη συνεισφορά αυτών των διαδικασιών στη 

ροή της γνώσης μέσα στον οργανισμό (Obeidat et al, 2016). Σύμφωνα με τη μελέτη των 

Jayawarana & Holt (2009), οι πρακτικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητα - όπως η 

ικανοποίηση των πελατών, η εκπαίδευση των εργαζομένων, η δέσμευση της ανώτερης 
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διοίκησης, η ομαδική εργασία και η συνεχής βελτίωση (Obeidat et al, 2016) - ενισχύουν 

τη δημιουργία της γνώσης και τον μετασχηματισμό της.  

 

4.5 Διαχείριση της Γνώσης και Βελτίωση Απόδοσης 

Οργανισμού 

 

Η απόδοση της Διαχείρισης της Γνώσης σε έναν οργανισμό μπορεί να αξιολογηθεί σε 

τρία επίπεδα: το στρατηγικό επίπεδο, το λειτουργικό - επιχειρησιακό επίπεδο και το 

επίπεδο των εργαζομένων. Το πρώτο επίπεδο σχετίζεται με τη συμβολή των 

δραστηριοτήτων διαχείρισης της γνώσης στις επιδόσεις του οργανισμού.  Η 

λειτουργική - επιχειρησιακή απόδοση μετρά την επίδραση των διαδικασιών διαχείρισης 

της γνώσης στις λειτουργίες της οργάνωσης. Το τελευταίο αξιολογεί την υποστήριξη 

των διαδικασιών διαχείρισης της γνώσης σχετικά με τις συμπεριφορές των 

εργαζομένων ή τις εργασιακές ικανοποιήσεις (del-ReyChamorro et al, 2003). 

 

Πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης της γνώσης είναι να χρησιμοποιήσει την 

πληροφορική τεχνολογία και τα εργαλεία, τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τις καλές 

πρακτικές και την κουλτούρα για να αναπτύξει και να μοιραστεί τη γνώση σε έναν 

οργανισμό και να συνδέσει αυτούς που κατέχουν τη γνώση με αυτούς που θέλουν να 

την αποκτήσουν. Η διαχείριση της γνώσης, επί της ουσίας, είναι η αξιοποίηση των 

σχετικών γνώσεων για την βελτίωση της απόδοσης της οργάνωσης (Jennex, 2007, 

pp121-141).  

 

Η βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού μέσω της διαχείρισης της γνώσης είναι 

επένδυση και πρέπει να μπορούμε να αντιληφθούμε τα οφέλη (Jennex, 2007, pp121-

141).  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα οφέλη από τη διαχείριση της γνώσης στην 

απόδοση ενός οργανισμού, σύμφωνα με τη μελέτη του KPMG (1999). 

 

Πίνακας 4: Οφέλη διαχείρισης γνώσης Πηγή: KPMG (1999).  

1 Καλύτερη λήψη αποφάσεων 

2 Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών 

3 Βελτίωση δεξιοτήτων εργαζομένων 

4 Ταχύτερη ανταπόκριση σε καίρια θέματα της επιχείρησης  
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5 Βελτίωση παραγωγικότητας 

6 Αύξηση κερδών 

7 Διαμοίραση καλών πρακτικών 

8 Μείωση κόστους 

9 Νέοι ή καλύτεροι μέθοδοι εργασίας 

10 Αύξηση μεριδίου αγοράς 

11 Δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών για την επιχείρηση 

12 Βελτιωμένη ανάπτυξη νέων προϊόντων 

13 Προσέλκυση / παραμονή προσωπικού 

14 Αύξηση της τιμής της μετοχής 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Anantatmula (Jennex, 2007, pp121-141) 

σε σχέση με τα πιο χρήσιμα αποτελέσματα από τη διαχείριση της γνώσης στους 

οργανισμούς, αυτά είναι: 

- η ενίσχυση της συνεργατικότητας  

- η βελτίωση της επικοινωνίας 

- η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων 

- η βελτίωση της παραγωγικότητας και 

- η καλύτερη λήψη αποφάσεων 

 

Ωστόσο η διαχείριση της γνώσης σε διαφορετικούς οργανισμούς μπορεί να εξυπηρετεί 

διαφορετικούς σκοπούς (Rowley, 1999). Σε οργανισμούς του δημοσίου τα πιο χρήσιμα 

αποτελέσματα από τη διαχείριση της γνώσης είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και η 

βελτίωση της παραγωγικότητας (Jennex, 2007, pp121-141). 

 

4.6 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας σε σχέση με τη Διαχείριση 

της Γνώσης και τη Βελτίωση Ποιότητας σε Δημόσιους 

Οργανισμούς. 

 

Ο αριθμός των μελετών που βρέθηκαν σε σχέση με τη Διαχείριση της Γνώσης και τη 

Βελτίωση Ποιότητας σε Δημόσιους Οργανισμούς, είναι περιορισμένος.  

 

Σύμφωνα με τη μελέτη των McAdam & Reid (2000), στη Βόρεια Ιρλανδία, 

διενεργήθηκε μια συγκριτική έρευνα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα σε σχέση 
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με τη Διαχείριση της Γνώσης, η οποία αφορούσε 1) στον προσδιορισμό των κρίσιμων 

διαστάσεων της Διαχείρισης της Γνώσης με τη χρήση μοντέλου διαχείρισης γνώσης 

τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, 2) διερεύνηση των αντιλήψεων και 

των διαστάσεων της Διαχείρισης της Γνώσης και στους δύο τομείς (ιδιωτικό και 

δημόσιο) μέσω έρευνας και 3) συγκριτική ποιοτική κοινωνική έρευνα και στους δύο 

τομείς.  Από τη μελέτη αυτή, προέκυψε το συμπέρασμα ότι η Διαχείριση της Γνώσης 

είναι πιο ανεπτυγμένη ως φιλοσοφία διοίκησης στον δημόσιο τομέα από ότι στον 

ιδιωτικό και αυτό αποδίδεται στη συνεχή πίεση για αύξηση της απόδοσης, μείωση των 

πόρων και βελτίωσης της ποιότητας στον δημόσιο τομέα.  

 

Ωστόσο, σε ότι αφορά την εφαρμογή της Διαχείρισης της Γνώσης, συγκριτικά στον 

Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τη μελέτη των Chawla & Joshi (2010), στην 

Ινδία, τα αποτελέσματα είναι αντίθετα. Ο Ιδιωτικός τομέας εμφανίζεται να υπερέχει σε 

σχέση με τον Δημόσιο, σε όλες τις διαστάσεις της εφαρμογής της Διαχείρισης της 

Γνώσης, αν και όπως τονίζεται από τους συγγραφείς η Διαχείριση της Γνώσης είναι 

ένας τομέας που απαιτεί μεγάλη βελτίωση και στον Ιδιωτικό τομέα στην Ινδία. Από την 

έρευνα προκύπτει το συμπέρασμα πως οι λόγοι υπεροχής του Ιδιωτικού τομέα έναντι 

του Δημοσίου εντοπίζονται στα παρακάτω χαρακτηριστικά του Δημοσίου τομέα: την 

ύπαρξη ιεραρχίας, τα περιορισμένα κίνητρα για καινοτομία και ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών, την απουσία της ομαδικής εργασίας, την έλλειψη ενθάρρυνσης ανταλλαγής 

θέσεων εργασίας, μαθητείας και καθοδήγησης για ανταλλαγή γνώσης, καθώς και την 

έλλειψη ανταμοιβών στον Δημόσιο τομέα. Αντίθετα, η καλύτερη οργάνωση στον 

Ιδιωτικό τομέα που ευνοεί την καλύτερη ροή πληροφοριών, η ύπαρξη ανώτερων 

συστημάτων πληροφορικής τεχνολογίας καθώς και συστημάτων μέτρησης και ελέγχου 

γνώσης, αποτελούν επιπλέον παράγοντες υπεροχής του Ιδιωτικού τομέα σε σχέση με 

τον Δημόσιο, στη Διαχείριση της Γνώσης.  

 

Παρόμοια με της Ινδίας προκύπτουν και τα αποτελέσματα από τη μελέτη των Cong et 

al (2007), στην Κίνα. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, ο δημόσιος τομέας στην Κίνα 

βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα σε σχέση με τη Διαχείριση της Γνώσης και ως 

κυριότερα εμπόδια για την εφαρμογή της, εμφανίζονται: η έλλειψη της αναγνώρισης 

και κατανόησης των ωφελειών της Διαχείρισης της Γνώσης, το γεγονός ότι η 

Διαχείριση της Γνώσης δεν περιλαμβάνεται στον βασικό γενικό στόχο του οργανισμού, 

η έλλειψη καθαρής στρατηγικής εφαρμογής Διαχείρισης της Γνώσης, η 

αναποτελεσματική εκπαίδευση και διάθεση χρημάτων για εκπαίδευση στη Διαχείριση 
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της Γνώσης, εμπόδια λόγω της κουλτούρας και της δομής του οργανισμού, καθώς και 

ανάγκη διαμοίρασης γνώσης μόνο για κάλυψη κενών γνώσης και όχι λόγω γενικότερης 

κουλτούρας διαμοίρασης γνώσης. 

 

Περισσότερες έρευνες σε σχέση με τη Διαχείριση της Γνώσης και τη Βελτίωση 

Ποιότητας, που αφορούν στον Δημόσιο τομέα, εντοπίστηκαν στον τομέα της υγείας.  

 

Σύμφωνα με την έρευνα των Kothar et al (2011), ο τομέας της υγειονομικής 

περίθαλψης βρίσκεται σε μια κορυφαία θέση, με απίστευτες ευκαιρίες για το 

σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση συστημάτων Διαχείρισης της Γνώσης. Οι 

στρατηγικές Διαχείρισης τη Γνώσης περιλαμβάνουν θέματα όπως εκπαιδευτικά 

σεμινάρια, τεχνολογίες επικοινωνιών, χαρτογράφηση διαδικασιών και κοινότητες 

πρακτικής.  

 

Η έρευνα των Karamitri et al (2017), κατέληξε στο συμπέρασμα πως μια βαθύτερη 

κατανόηση της Διαχείρισης της Γνώσης στον τομέα της υγείας, θα μπορούσε να 

βελτιώσει την παραγωγικότητα και να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη  χρήση των 

πόρων στα δημόσια νοσοκομεία. Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα τα εμπόδια που 

εντοπίστηκαν στην εφαρμογή της Διαχείρισης της Γνώσης, ήταν η έλλειψη χρόνου και 

οι περιορισμένες δεξιότητες των εργαζομένων. Επιπλέον, προτάθηκε στους υπεύθυνους 

της υγειονομικής περίθαλψης να καλλιεργούν ένα περιβάλλον γνώσης, να προτάσσουν 

λειτουργία προτύπων, να παρέχουν τα εργαλεία για τη Διαχείριση της Γνώσης και να 

επιβραβεύουν τους ανθρώπους που αποτελούν «φορείς» γνώσης. Επίσης, θα πρέπει να 

ενθαρρυνθούν οι ευκαιρίες συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων. Τέλος επισημαίνεται 

πως για να αποκτήσει η Διαχείριση της Γνώσης τη μέγιστη αξία της, πρέπει να είναι 

επικεντρωμένη στον ασθενή.  

 

Επιπλέον, η Διαχείριση της Γνώσης προκρίνεται ως βασικός παράγοντας που 

συμβάλλει στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σχετικά με τη δημόσια υγεία 

(Dobbins et al, 2010).  

 

Στην έρευνα των Currie et al (2008),  έγινε προσπάθεια αξιολόγησης της συμβολής της 

Διαχείρισης της Γνώσης στη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών και συγκεκριμένα 

στη συμβολή της στην ασφάλεια των ασθενών, εξετάζοντας εμπειρικά τις δυνατότητες 

ανταλλαγής γνώσης και βελτίωσης των οργανωτικών διαδικασιών μέσω ενός 
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συστήματος διαχείρισης γνώσης,  του Εθνικού Συστήματος Πληροφόρησης και 

Εκμάθησης, και τον αντίκτυπο που είχε στον τομέα της χειρουργικής σε ένα 

πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό νοσοκομείο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνα 

οδήγησε στα παρακάτω συμπεράσματα: 1) δεν είναι πολλές φορές εφικτή η 

καταγραφή της άρρητης γνώσης των ιατρών λόγω της ιδιαίτερης φύσης αυτής της 

γνώσης, 2) διαπιστώθηκε μεγάλη αντίσταση της ομάδας των ιατρών στην ανταλλαγή 

της γνώσης, λόγω της δύναμης που έχουν εξαιτίας των ειδικών γνώσεων που κατέχουν 

σε αντιδιαστολή με τους νοσηλευτές και τους διαχειριστές γνώσης. Οι αντίσταση αυτή 

εν γένει αποδόθηκε στην κουλτούρα και τη στάση των ιατρών απέναντι στους 

νοσηλευτές και τους διαχειριστές γνώσης, θεωρώντας τους «κατώτερους» σε θέματα 

γνώσεων και 3) τέλος διαπιστώθηκε η αξία του συστήματος Πληροφόρησης και 

εκμάθησης μόνο σε σχέση με την βελτίωση των οργανωτικών διαδικασιών. 

 

Προηγουμένως, οι  Bate & Robert (2002) είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πως η 

εφαρμογή των εννοιών και των πρακτικών Διαχείρισης της Γνώσης του ιδιωτικού 

τομέα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της βελτίωσης της 

ποιότητας του δημόσιου τομέα εν γένει και στη μεταρρύθμιση της Εθνικής Υπηρεσίας 

Υγείας στην Αγγλία και στην Ουαλία ειδικότερα. Σύμφωνα με τη μελέτη τους το 

πρόβλημα εστιάστηκε στο θέμα της μεταφοράς γνώσης και της «γνώσης στην 

πράξη» στους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, πρότειναν τέσσερις 

τομείς ανάπτυξης της διαχείρισης της γνώσης που θα έχουν πιθανόν σημαντικές 

επιπτώσεις για άλλους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Οι τομείς αυτοί αφορούσαν 

στη μετάβαση : 1) από την «πληροφορία» στη «γνώση», δηλαδή στην έμφαση στη 

γνώση και όχι στην πληροφορία, 2) από την «εφαρμογή της γνώσης» στη «δημιουργία 

γνώσεων», δηλαδή στην έμφαση στη δημιουργία της γνώσης και όχι μόνο στην χρήση 

της υφιστάμενης γνώσης, 3) από τα «ρητά» (αποδεικτικά στοιχεία) στα «άρρητα» 

(εμπειρία), δηλαδή στην έμφαση στην αξία και στη σπουδαιότητα της άρρητης γνώσης 

και 4) από το «προσωρινό δίκτυο» στην «κοινότητα πρακτικής», δηλαδή στην έμφαση 

στην συνεργατική μάθηση και τη συλλογικότητα.  

 

To συνολικότερο συμπέρασμα που εξάγεται είναι πως η Διαχείριση της Γνώσης, τόσο 

ως έννοια και πολύ περισσότερο ως εφαρμογή, είναι σε πρώιμο στάδιο. Ιδιαίτερα στο 

Ελληνικό Δημόσιο δεν προκύπτει να αποτελεί αντικείμενο μελέτης και εφαρμογής 

ακόμη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - SWOT ANALYSIS 

 

Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας και προκειμένου να 

εστιάσουμε καλύτερα τη διερεύνηση του θέματος της Διαχείρισης της Γνώσης στις 

Υπηρεσίες Πολεοδομίας, κρίθηκε σκόπιμο αφενός να παρατεθούν κάποια στοιχεία 

σχετικά με το «περιεχόμενο» και το ρόλο των Υπηρεσιών Πολεοδομίας σήμερα και 

αφετέρου να πραγματοποιηθεί μια SWOT ανάλυση για τις υπηρεσίες αυτές. Η ανάλυση 

αυτή πραγματοποιήθηκε βασιζόμενη στην προσωπική άποψη της μελετήτριας από την 

εμπειρία της ως εργαζόμενης περίπου τρία χρόνια στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της 

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, από έρευνα στο διαδίκτυο για 

λοιπές Υπηρεσίες Δόμησης καθώς και από διαλογική συζήτηση με συναδέλφους που 

εργάζονται σε αντίστοιχες υπηρεσίες.  

  

5.1 Υπηρεσίες Πολεοδομίας 

 

5.1.1 Διοικητική Δομή  

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, σχετικά με τις υπηρεσίες που αποτελούν 

αντικείμενο μελέτης μας, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί ο όρος Υπηρεσίες 

Πολεοδομίας για χάρη της απλότητας, της συντομίας και της κατανόησης από τους 

ενδιαφερόμενους που τυχόν θα ανατρέξουν στην παρούσα εργασία. Σήμερα οι 

υπηρεσίες αυτές πλέον συναντώνται ως «Υπηρεσίες δόμησης και πολεοδομικών 

εφαρμογών» και τα τμήματα τα οποία περιλαμβάνουν συνήθως είναι τα παρακάτω:  

 Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης 

 Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 

 Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών 

 

Επιπλέον, σε μια Υπηρεσία Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών μπορεί κανείς να 

συναντήσει και άλλα τμήματα, ανάλογα με την εξειδίκευση που απαιτείται από την 

διεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση – πληθυσμιακή και γεωγραφική – που 

εξυπηρετεί η κάθε επιμέρους υπηρεσία. Έτσι μπορεί να συναντήσει κανείς εκτός από τα 

παραπάνω και άλλα τμήματα, όπως: 

 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διεκπεραίωσης 
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 Τμήμα Αρχείου 

 Τμήμα Σχεδίου Πόλεως 

 Τμήμα Τοπογραφίας 

 Τμήμα Γεωχωρικών Πληροφοριών – GIS 

 Τμήμα Απαλλοτριώσεων, Κτηματολογίου και Δημοτικής περιουσίας 

 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 

 

5.1.2 Ιστορική αναδρομή  

 

Το πολεοδομικό δίκαιο της χώρας, το οποίο είναι ανάλογο με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, 

περιλαμβάνει νομοθετήματα και επιμέρους διατάξεις που απαρτίζουν την ισχύουσα 

χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία. Περιλαμβάνει τη θέσπιση κανόνων για τον 

τρόπο δόμησης και τις διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών, για την αντιμετώπιση 

και καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης και για τον χωροταξικό και πολεοδομικό 

σχεδιασμό.  Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το πλήθος των νομοθετημάτων, 

των επιμέρους διατάξεων, εργαλείων και ρυθμίσεων έχει προσδώσει ένα δαιδαλώδη, 

αναποτελεσματικό και αδιαφανή χαρακτήρα στην πολεοδομική νομοθεσία, με αρνητικά 

αποτελέσματα στο οικιστικό περιβάλλον (http://www.ypeka.gr). Παρακάτω παρατίθεται 

μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της Πολεοδομίας, κυρίως νομοθετικά. 

 

Έτος ορόσημο για την Πολεοδομία αποτέλεσε το 1923, οπότε εκδόθηκε το γνωστό 

νομοθετικό διάταγμα «Περί Σχεδίων Πόλεων, Κωμών & Συνοικισμών του Κράτους και 

οικοδόμησης αυτών», στο οποίο περιλαμβάνεται η πεμπτουσία του Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού, δηλαδή ότι η πόλη πρέπει να αναπτύσσεται βάσει σχεδίου το οποίο 

παράγεται  με την ευθύνη του κράτους. Το διάταγμα αυτό εισήγαγε για πρώτη φορά και 

την αναγκαιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών για τη δόμηση των πόλεων 

(http://www.ypeka.gr, Σταματίου & Ψαλτάκη, 2013). 

 

Η περίοδος που ακολούθησε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - ο οποίος επέφερε 

διάφορες κοινωνικοοικονομικές συνέπειες - συνοδεύτηκε και από την εμφάνιση της 

πρώτης γενιάς αυθαιρέτων στην Ελλάδα (Σταματίου & Ψαλτάκη, 2013). Επιπλέον, το 

αναπτυξιακό «προφίλ» της Ελλάδας, μετά το 1950, προέβλεπε ως βασικό μοχλό 

ανάπτυξης την οικοδομική δραστηριότητα και ο όρος Πολεοδομία ταυτίστηκε με αυτόν 

της οικοδομικής δραστηριότητας. Το μοντέλο αυτό όμως οδήγησε στη διαμόρφωση 

http://www.ypeka.gr/
http://www.ypeka.gr/
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μιας «χαοτικής» πολεοδομικής πραγματικότητας (Γεωργούλης, 1995, σελ. 233-252). Η 

νέα αυτή πραγματικότητα οδήγησε στην έκδοση νέου οικοδομικού κανονισμού, αυτού 

του 1955, καθώς και στη συνέχεια - στο έτος 1968 με το Ν.410/68 - στη θεσμοθέτηση 

του πρώτου νόμου για αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και εξαίρεση από 

κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών στις εντός σχεδίου περιοχές.  

 

Από περιβαλλοντική άποψη φαίνεται εκείνα τα χρόνια να «θυσιάστηκε» το περιβάλλον 

και ο συλλογικός χώρος, στο βωμό της οικονομικής ευημερίας και το ιδιωτικού χώρου 

(Μοδινός & Ευθυμιόπουλος, 2000, σελ. 47-70). 

 

Η περίοδος μεταξύ 1979-1983 αποτέλεσε σταθμό για την Πολεοδομική Νομοθεσία 

καθώς δόθηκε για πρώτη φορά σε αυτήν μια κοινωνική διάσταση, η οποία διαχώρισε  

το «ιδιωτικό» από το «δημόσιο». Επιπλέον, το 1979 ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 

«Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Γεωργούλης, 1995, σελ. 233-

252). Νόμος σταθμός αποτέλεσε και ο Ν.1337/83, ο οποίος «από τη μια κωδικοποίησε 

και ενσωμάτωσε μια ολόκληρη σειρά επί μέρους διατάξεων που αφορούσαν διάφορους  

τομείς της μεταπολεμικής οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, και από την άλλη 

εισήγαγε νέες πολεοδομικές ιδέες, διευρύνοντας, έτσι, την πολεοδομική διάσταση,….» 

(Γεωργούλης, 1995, σελ. 243-244).  

 

Την τελευταία εικοσαετία, όμως, και κατά βάση την τελευταία δεκαετία, αναζητήθηκαν 

πολιτικές και πρακτικές με μια φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση στον Πολεοδομικό 

Σχεδιασμό ((Μοδινός & Ευθυμιόπουλος, 2000, σελ. 71-85). Ο οικοδομικός κανονισμός 

και ο τρόπος έκδοσης των οικοδομικών αδειών αναμορφώθηκε και τροποποιήθηκε 

πολλές φορές. Ο Ν.2508/97 για τη Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη, ήρθε και 

αντικατέστησε τη νομοθεσία που ίσχυε από το 1983, με γνώμονα την προστασία του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, σταθμό αποτέλεσε και ο 

Ν.2742/99 που αφορά στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης ο 

οποίος, σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής, επιδίωξε την οικονομία των οικιστικών 

επεκτάσεων, τη συμφωνία με τους όρους προστασίας του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των πόλεων και της ποιότητας 

ζωής των πολιτών (http://www.ypeka.gr).   

 

Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια, δόθηκε βαρύτητα στον έλεγχο των κατασκευών, 

κάτι το οποίο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό με το Ν.4030/11 και την εισαγωγή των 

http://www.ypeka.gr/


56 

 

«ελεγκτών δόμησης», καθώς και τον ορισμό νέων συστηματοποιημένων διαδικασιών, 

μέσω ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος, με σκοπό την αποτροπή δημιουργίας 

νέων αυθαιρέτων. Ωστόσο, οι νόμοι για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης 

αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολυπλοκότητας της πολεοδομικής 

νομοθεσίας. Μετά τον πρώτο νόμο των αυθαιρέτων, το 1968, ακολούθησαν πολλοί 

νόμοι, όπως ο Ν.782/77, ο Ν.1337/83, ο Ν. 1512/85 και οι πιο πρόσφατοι Ν.3843/10, ο 

Ν.4014/11, ο Ν.4178/13, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του οποίου το πρόβλημα 

των αυθαιρέτων στην Ελλάδα δεν εντοπίζεται στην έλλειψη πολεοδομικού και 

χωροταξικού σχεδιασμού αλλά στην «παντελή» έλλειψη ελέγχου των κατασκευών. 

Στην ίδια αιτιολογική έκθεση ο νομοθέτης επισημαίνει πως πλέον η καταγραφή και η 

θεραπεία του φαινομένου των αυθαιρέτων αποτελεί ανάγκη τόσο για περιβαλλοντικούς 

λόγους όσο και για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Μόλις στις 3 Νοεμβρίου του 2017 

εκδόθηκε ο Ν.4495/17 για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου 

Περιβάλλοντος, ο οποίος φιλοδοξεί να ρυθμίσει συνολικά τα ζητήματα του δομημένου 

περιβάλλοντος, να αναβαθμίσει το οικιστικό περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης 

των πολιτών, καθώς και να αντιμετωπίσει ολιστικά το φαινόμενο της αυθαίρετης 

δόμησης (αιτιολογική έκθεση Ν.4495/17).  

 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως ο ρόλος των Υπηρεσιών Πολεοδομίας στην Ελλάδα 

αφορά στη συγκράτηση της άναρχης δόμησης εντός και εκτός πόλεων, στην 

αντιμετώπιση της υφιστάμενης αυθαίρετης δόμησης και στην αναβάθμιση των πόλεων 

με τις κατάλληλες πολεοδομικές ρυθμίσεις και αναπλάσεις/παρεμβάσεις.  Παρόλα 

αυτά, παραμένει απαίτηση των τεχνικών φορέων αλλά και επιλογή της ηγεσίας του 

αρμόδιου Υπουργείου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της απλοποίησης της πολεοδομικής 

νομοθεσίας, ώστε ο σχεδιασμός να μπορεί να αποδώσει τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών (http://www.ypeka.gr). 

 

5.1.3. Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Διαχείριση της γνώσης  

 

Προκειμένου, λοιπόν, να ευθυγραμμιστεί η λειτουργία και ο στρατηγικός σκοπός 

ύπαρξης των υπηρεσιών δόμησης, με το πνεύμα της πολεοδομικής νομοθεσίας και 

ιδιαίτερα την επιταγή για παύση δημιουργίας νέων αυθαιρέτων, την καταγραφή και την 

αντιμετώπιση των υφισταμένων, έτσι ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον, να 

αναπτυχθεί ορθά η χωροταξία και η πολεοδόμηση της χώρας και να βελτιωθούν οι 

συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, οι πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας οφείλουν να 

http://www.ypeka.gr/
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αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα κατοχής πληροφοριών σε συνδυασμό με τη γνώση, ρητή 

και άρρητη που κατέχουν και αυτή που οφείλουν να επιδιώξουν. Οφείλουν δηλαδή να 

Διαχειριστούν τη Γνώση τους καθώς η Διαχείριση της Γνώσης έχει την προοπτική να 

ξεπεράσει δυσκολίες παρόμοιες με αυτές που αντιμετωπίζονται ακόμη και από το 

στρατηγικό σχεδιασμό (Rubenstein-Montano, 2000). 

 

Σε ότι αφορά στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό, μια ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση 

απαιτεί μια ομάδα διανόησης με ειδικούς στον πολεοδομικό σχεδιασμό, πολεοδομικές 

μελέτες, σχεδιασμό και διοίκηση, κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, διανοητικό 

κεφάλαιο και Διαχείριση της Γνώσης (Yigitcanlar, 2009).  Κατά αντιστοιχία με τους 

παράγοντες κλειδιά για τη δημιουργία πόλεων γνώσης (Yigitcanlar et al, 2008), 

παράγοντες κλειδιά για Υπηρεσίες Πολεοδομίας Γνώσεων φαίνεται να είναι: η 

τεχνολογία και η επικοινωνία, η δημιουργικότητα και η κουλτούρα, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο, οι εργαζόμενοι γνώσης καθώς και ο τρόπος που λειτουργούν και 

συνεργάζονται μεταξύ τους για την ανάπτυξη των πόλεων. 

  

Όπως προκύπτει από την εμπειρία την μελετήτριας ως εργαζόμενη σε θέματα 

αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Πολεοδομίας, αλλά και από διαλογική συζήτηση με 

συναδέλφους αυτών των Υπηρεσιών, είναι απαραίτητο οι Υπηρεσίες Πολεοδομίας να 

εκμεταλλευτούν τις τοπικές πληροφορίες κάθε περιοχής (γεωγραφικά - πολεοδομικά 

δεδομένα) και να βασιστούν σε αυτές σε συνδυασμό με τη νομοθεσία και να 

αναπτύξουν τοπικά συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών  (GIS) για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών τους.  Από τις επισκέψεις στις διάφορες Υπηρεσίες Πολεοδομίας για τη 

διανομή των ερωτηματολογίων, καθώς και από έρευνα στο διαδίκτυο, διαπιστώθηκε 

πως κάποιες Υπηρεσίες, σε τοπικό επίπεδο, έχουν οργανώσει Τμήματα που 

αναπτύσσουν συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (https://gis.thessaloniki.gr, 

http://gisadmin.kalamaria.gr). Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει αντιμετωπιστεί ολιστικά 

το πρόβλημα του δομημένου περιβάλλοντος, έτσι ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι 

λειτουργίες των Υπηρεσιών Πολεοδομίας όσο και όλοι οι «χρήστες» της Πολεοδομικής 

Νομοθεσίας γενικότερα.  

 

Τα πολεοδομικά προβλήματα, ωστόσο, δεν είναι μόνο τεχνικά, είναι και έντονα 

κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν 

αλματώδη εξέλιξη και αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη της αύξησης της 

«εξειδικευμένης γνώσης», καθώς «Μόνο τότε είναι δυνατή μια ουσιαστική συμβολή 

https://gis.thessaloniki.gr/
http://gisadmin.kalamaria.gr/
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πάνω στους τομείς που «παράγουν» και αναβαθμίζουν το δομημένο περιβάλλον, το 

κυρίαρχο δηλαδή πλαίσιο που επηρεάζει καίρια το κοινωνικοοικονομικό «γίγνεσθαι», 

αλλά και την πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπινου γένους και την ποιότητα ζωής.» 

(Αραβαντινός, 2007, σελ.17) 

  

5.2 H έννοια της SWOT ανάλυσης 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού 

σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος ενός οργανισμού, όταν πρέπει ο οργανισμός αυτός να λάβει μία 

απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων. Επιπλέον έμφαση στην αξία της SWOT ανάλυσης δίνεται και 

από την άποψη των Houben, G., Lenie, K., Vanhoof, K., 1999, σύμφωνα με την οποία η 

καλή απόδοση σε έναν οργανισμό είναι το αποτέλεσμα της σωστής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ της διοίκησης επιχειρήσεων και του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Η ανάλυση του περιβάλλοντος ενός οργανισμού, αφορά στη διερεύνηση των δυνατών 

(strengths) και αδύνατων (weaknesses) στοιχείων του εσωτερικού περιβάλλοντός του, 

καθώς και στην αναγνώριση των ευκαιριών (opportunities) και των απειλών (threats) 

του εξωτερικού περιβάλλοντός του και του τρόπου που αυτά επηρεάζουν τον 

οργανισμό.   

 

5.3 Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 

 

5.3.1 Εσωτερικό Περιβάλλον 

 

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού προκύπτει από τη 

διερεύνηση των εσωτερικών πόρων του οργανισμού, όπως τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τους χρηματικοοικονομικούς πόρους, την 

τεχνογνωσία, τις ικανότητες του προσωπικού, την ικανότητα του οργανισμού να 

ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις κλπ. Η διερεύνηση, εμπνευσμένη κατά κύριο λόγο 

από το εγχειρίδιο του ΕΚΕΤΑ, 2006 - με κατάλληλη τροποποίηση και διαμόρφωση των 

ερωτήσεων στα αντικείμενα των Υπηρεσιών Πολεοδομίας - ξεκίνησε με την ανάλυση 

των βασικών και υποστηρικτικών λειτουργιών των υπηρεσιών και με την προσπάθεια 

να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 
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Αρχείο Υπηρεσίας Πολεοδομίας 

1 Πόσο σημαντική είναι αυτή η λειτουργία για την υπηρεσία και σε ποιες 

επιμέρους λειτουργίες αναλύεται;  

2 Πόσο αποτελεσματικό είναι το σημερινό σύστημα διατήρησης και διαχείρισης 

του αρχείου της υπηρεσίας (πχ αρχείο οικοδομικών αδειών); 

3 Πόσο αποτελεσματική είναι η διαδικασία αποθήκευσης των αποτελεσμάτων 

της υπηρεσίας  (πχ οικοδομικές άδειες, αυτοψίες, προτάσεις κλπ); 

4 Ποια είναι η φήμη της υπηρεσίας στους πολίτες σε ότι αφορά την τήρηση 

αρχείου; 

Παραγωγική διαδικασία/διεκπεραίωση υποθέσεων υπηρεσιών πολεοδομίας 

5 Πόσο σημαντική είναι αυτή η λειτουργία για την υπηρεσία και σε ποιες 

επιμέρους λειτουργίες αναλύεται;  

6 Πόσο παραγωγική είναι η υπηρεσία σε σχέση με τις διαδικασίες διεκπεραίωσης 

των υποθέσεών της; 

7 Ποιο είναι το επίπεδο γνώσης των εργαζομένων στη συγκεκριμένη λειτουργία;  

8 Πραγματοποιούνται έλεγχοι στις διαδικασίες για βελτίωση της ποιότητας; 

Δίνεται χρόνος και βαρύτητα προς αυτόν τον σκοπό; 

9 Ποια είναι η φήμη της υπηρεσίας σε σχέση με τις διαδικασίες διεκπεραίωσης 

υποθέσεων; 

Εξυπηρέτηση πολιτών 

10 Πόσο αποτελεσματική είναι η εξυπηρέτηση του πελατών (πολίτες, ιδιώτες 

μηχανικοί κ.α.) της υπηρεσίας; 

11 Πόσο σημαντική είναι αυτή η λειτουργία για την υπηρεσία;  

12 Εκμεταλλευόμαστε τα παράπονα των πελατών ή οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία προέρχεται από αυτούς;  

13 Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στην ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών; 

14 Κατά πόσο επαρκούν τα υφιστάμενα υποστηρικτικά τεχνολογικά συστήματα 

για τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πελατών;  

15 Ποια είναι η φήμη της υπηρεσίας σε σχέση με την εξυπηρέτηση των πελατών; 

Διασύνδεση – επικοινωνία υπηρεσίας με άλλες δημόσιες υπηρεσίες 

16 Πόσο αποτελεσματική είναι η υπηρεσία σε σχέση με την επικοινωνία της με 

άλλες δημόσιες υπηρεσίες; 

17 Πόσο ευρηματική – καινοτόμα είναι η υπηρεσία σε σχέση με την 

αποτελεσματική επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες; 
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Υποστηρικτικές λειτουργίες - Τεχνολογία 

18 Διατίθενται στην υπηρεσία αρκετοί οικονομικοί πόροι;  

19 Πόσο αποτελεσματικά είναι τα πληροφοριακά συστήματα της υπηρεσίας; 

20 Πόσο αποτελεσματικό είναι το τμήμα πληροφορικής και έρευνας και 

ανάπτυξης που υποστηρίζει την υπηρεσία; 

Ανθρώπινο δυναμικό 

21 Πόσο σημαντική είναι η αξιοποίηση της γνώσης του επιστημονικού 

προσωπικού στη συγκεκριμένη υπηρεσία για τη βελτίωση της λειτουργίας και 

της απόδοσής της;  

22 Είναι ικανοποιητικό το επίπεδο γνώσης των εργαζομένων στις περιοχές γνώσης 

των υπηρεσιών πολεοδομίας (πολεοδομικές εφαρμογές, έκδοση αδειών 

δόμησης, έλεγχος κατασκευών, τήρηση αρχείου); 

23 Ποια είναι η δυνατότητα μάθησης των εργαζομένων στις περιοχές γνώσης των 

υπηρεσιών πολεοδομίας (πολεοδομικές εφαρμογές, έκδοση αδειών δόμησης, 

έλεγχος κατασκευών, τήρηση αρχείου κ.α.); 

24 Αρκεί το επίπεδο γνώσης των εργαζομένων για την αποτελεσματική 

διεκπεραίωση των υποθέσεων της υπηρεσίας; 

25 Είναι δυνατόν η κουλτούρα της συγκεκριμένης υπηρεσίας να υποστηρίξει τη 

διαχείριση της γνώσης; 

26 Η ηγεσία της υπηρεσίας αναγνωρίζει την αξίας των “ικανών” υπαλλήλων; 

27 Η υπηρεσία αντιμετωπίζει πρόβλημα με την αιφνίδια αποχώρηση προσωπικού; 

(ξαφνική απώλεια κρίσιμης γνώσης;) 

Ροή πληροφορίας 

28 Υπάρχει ικανοποιητικός συντονισμός μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της 

υπηρεσίας; 

29 Υπάρχει έγκαιρη πληροφόρηση για θέματα ενδιαφέροντος της υπηρεσίας; 

Γενικά 

30 Πιστεύετε πως η υπηρεσία γενικά εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο 

σχεδιάστηκε;  

31 Χρειάζεται η υπηρεσία να αναθεωρήσει τη σχέση της με τους πελάτες;  

 

Ο προβληματισμός πάνω στα ανωτέρω ερωτήματα για τις βασικές λειτουργίες μιας 

Υπηρεσίας Πολεοδομίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποστηρικτικές λειτουργίες της, 

μας οδήγησαν στην επισήμανση των δυνατών και αδύνατων σημείων της υπηρεσίας. 

 



61 

 

Μέχρι σήμερα, μια από τις βασικότερες λειτουργίες των υπηρεσιών πολεοδομίας είναι 

η τήρηση αρχείου, δηλαδή του αρχείου του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, 

του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών και του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, με 

πληθώρα δεδομένων και πληροφοριών, κατά κύριο λόγο μέχρι σήμερα σε έντυπη 

μορφή.  Το αρχείο, λοιπόν, αυτό κάθε αυτό αποτελεί δυνατό σημείο των Υπηρεσιών 

Πολεοδομίας, καθώς περικλείει μοναδική ρητή γνώση, την οποία μάλιστα κατέχουν 

συνολικά και κατά αποκλειστικότητα μόνο αυτές οι Υπηρεσίες. Η γνώση αυτή θα 

πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και χρησιμοποιήσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο. 

Ωστόσο, στις σημερινές Υπηρεσίες Πολεοδομίας διαπιστώνεται η έλλειψη μιας 

ολιστικής και ενιαίας προσέγγισης στην ορθή διαχείριση του αρχείου αυτού, στην 

οργάνωσή του και στην ορθή αποθήκευσή του, έτσι ώστε να αποτελεί πηγή άντλησης 

δεδομένων, πληροφοριών και γνώσης με ευκολία και ταχύτητα, με αποτέλεσμα αφενός 

ο οργανισμός να είναι περισσότερο αποδοτικός και αποτελεσματικός στις ενέργειές του 

και αφετέρου ο πελάτης να είναι ικανοποιημένος. Οι προσπάθειες που κάνει κάθε 

υπηρεσία ξεχωριστά σήμερα στον τομέα αυτόν, φαίνεται να είναι τοπικές, 

αποσπασματικές και μη ολοκληρωμένες. Αυτή η έλλειψη ολιστικής ορθής διαχείρισης 

του αρχείου αποτελεί αδύναμο στοιχείο των Υπηρεσιών Πολεοδομίας. 

 

Οι Υπηρεσίες Πολεοδομίας είναι υπηρεσίες που πραγματεύονται ένα απαιτητικό και 

δύσκολο αντικείμενο, το οποίο απαιτεί ειδικές γνώσεις και δεξιότητες από τους 

περισσότερους εργαζόμενους. Δυνατό σημείο των υπηρεσιών αυτών, αλλά και 

γενικότερα του δημοσίου τομέα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αποτελεί το γεγονός πως 

με τη διαδικασία επιλογής προσωπικού μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού, επιλέγεται «το καλύτερο επιστημονικό προσωπικό» τουλάχιστον σε ότι 

αφορά τη θεωρητική γνώση που κατέχουν. Οι υπηρεσίες, λοιπόν, μπορούν να 

στηριχθούν στο διανοητικό τους κεφάλαιο. Ωστόσο, είναι λογικό πως λόγω του 

εξειδικευμένου αντικειμένου των εν λόγω υπηρεσιών, απαιτείται συνεχής ενημέρωση, 

εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, καθώς και η κατανόηση της ανάγκης 

αυτής και η ευαισθητοποίηση των ανωτέρων στελεχών προς την κατεύθυνση αυτή. 

Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα φαίνεται να υπάρχει μια δυσκολία της ανώτερης 

διοίκησης και κυρίως της πολιτικής ηγεσίας, να αντιληφθεί την αξία της μάθησης και 

της εκπαίδευσης των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η συνεχής 

κατάρτιση του προσωπικού και να αποτελεί αδύνατο σημείο η έλλειψή της.  
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Το επιστημονικό προσωπικό της υπηρεσίας, με την επαγγελματική εμπειρία χρόνων 

αποκτά γνώση πολύτιμη, άρρητη και χρήσιμη για τον οργανισμό. Η αποχώρηση, 

λοιπόν, του προσωπικού αυτού, είτε λόγω μετακίνησης είτε λόγω συνταξιοδότησης, 

ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα με τις συνεχείς 

συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις, συνιστά ξαφνική απώλεια γνώσης και αποτελεί 

σημαντική αδυναμία για τον οργανισμό.  

 

Αντίθετα, η πληθώρα των διαφορετικών υποθέσεων που συναντώνται σε μια 

υπηρεσία πολεοδομίας αποτελούν δυνατό σημείο για τη δημιουργία και ενσωμάτωση 

γνώσης στον οργανισμό. Ωστόσο, η έλλειψη χρόνου των εργαζομένων, λόγω του 

φόρτου εργασίας σε συνδυασμό με την έλλειψη τυποποίησης των διαδικασιών και την  

υποστελέχωση των τελευταίων ετών,  λειτουργεί ανασταλτικά στη γνώση και αποτελεί 

αδύναμο στοιχείο του οργανισμού.  

 

Αδιαμφισβήτητα αδύναμο στοιχείο του δημοσίου τομέα αποτελεί η διασύνδεση και η 

ορθή, αποτελεσματική και αποδοτική επικοινωνία των διαφόρων  υπηρεσιών μεταξύ 

τους. Η γραφειοκρατική δομή του δημοσίου, οι τυπικές διαδικασίες και η 

κουλτούρα των περισσότερων εργαζομένων προς αυτήν την κατεύθυνση, σε 

συνδυασμό με τη δύσκαμπτη νομοθεσία και την έλλειψη πρωτοβουλιών από τους 

εργαζόμενους και κυρίως από την ανώτερη διοίκηση, δεν ευνοούν καθόλου την 

ανεμπόδιστη ροή πληροφορίας και την αποδοτική εκμετάλλευσή της. Αντιθέτως, τα 

χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν λόγους καθυστερήσεων, ελλιπών πληροφοριών για τη 

διεκπεραίωση των υποθέσεων και σφαλμάτων. 

 

Οι υπηρεσίες πολεοδομίας συνήθως διαθέτουν ομάδα εργαζομένων για υποστήριξη σε 

θέματα πληροφορικής και τεχνολογικού εξοπλισμού. Οι ομάδα αυτή μπορεί να 

μεριμνήσει για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την ενσωμάτωσή τους στις 

υπηρεσίες. Πολλές φορές βέβαια εντοπίζονται προβλήματα στην αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων του οργανισμού. Ωστόσο η σημαντικότερη 

αδυναμία των υπηρεσιών πολεοδομίας σε σχέση με την τεχνολογία, αποτελεί η έλλειψη 

ενός ολιστικού, πλήρους και οργανωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα 

μπορούσε να υποστηρίξει όλες τις λειτουργίες των υπηρεσιών πολεοδομίας και να 

καταγράψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της. Μέσω διαδικτυακής έρευνας 

εντοπίστηκαν μεμονωμένες προσπάθειες υπηρεσιών πολεοδομίας (σε μεμονωμένους 

Δήμους) για δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων που να υποστηρίζουν κάποιες 
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σημαντικές λειτουργίες της υπηρεσίας (πχ. Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) 

με εισαγωγή απαραίτητων πολεοδομικών στοιχείων περιοχής και άλλων τοπικών 

πληροφοριών), τα οποία φαίνεται να είναι σε αρχικό στάδιο και μη ολοκληρωμένα.   

 

5.3.2 Εξωτερικό Περιβάλλον 

 

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας SWOT ανάλυσης, στοχεύει στην 

αναγνώριση των ευκαιριών και των απειλών για τον οργανισμό. Η διερεύνηση αφορά 

στο γενικό εξωτερικό περιβάλλον και χωρίζεται σε τρία επίπεδα, στο 

κοινωνικό/πολιτισμικό/οικονομικό περιβάλλον, στο τεχνολογικό περιβάλλον και στο 

πολιτικό/νομικό περιβάλλον. Στην παρούσα φάση και καθώς οι Υπηρεσίες 

Πολεοδομίας του Δημοσίου Τομέα έχουν μονοπωλιακό χαρακτήρα, εφόσον δεν 

υπάρχουν ομοειδείς υπηρεσίες οι οποίες να στέκονται ανταγωνιστικά απέναντί τους, 

δεν προσεγγίστηκε το θέμα της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος σε επίπεδο 

ανταγωνισμού. Παρακάτω παρατίθενται ερωτήσεις, εμπνευσμένες κατά κύριο λόγο από 

το εγχειρίδιο του ΕΚΕΤΑ, 2006,  που μας απασχόλησαν στους παραπάνω τομείς του 

εξωτερικού περιβάλλοντος:  

 

Οικονομικό / Κοινωνικό / Πολιτισμικό Περιβάλλον 

1 Υπάρχει αλλαγή στην κουλτούρα των πελατών μας (αρνητικά 

προκατειλημμένοι, επιθετική συμπεριφορά κλπ), τα τελευταία χρόνια η οποία 

θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την υπηρεσία; 

2 Πόσο έχει συντελέσει η οικονομική κρίση σε αυτή την αλλαγή της 

κουλτούρας; 

2 Υπερέχει η υπηρεσία πολεοδομίας σε γνώση, λόγω πληθώρας διαφορετικών 

περιπτώσεων που έχει να αντιμετωπίσει σε σχέση με μηχανικούς του ιδιωτικού 

τομέα; 

4 Θεωρείτε ότι η πτώση του επαγγέλματος των δομικών κατασκευών, ως 

απόρροια της οικονομικής κρίσης, έχει επηρεάσει την πρόσβαση στην γνώση; 

5 Οφείλουν οι υπηρεσίες πολεοδομίας να τοποθετηθούν ως αρωγοί και 

καθοδηγητές του ιδιωτικού τομέα σε ότι αφορά τη γνώση; 

6 Αρκεί η τρέχουσα γνώση της υπηρεσίας για να αντιμετωπίσει αυτές τις 

αλλαγές; 

Τεχνολογικό Περιβάλλον 
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7 Διαθέτει η υπηρεσία προηγμένη τεχνολογία που συμβαδίζει με την εξέλιξή της 

στη σημερινή εποχή;  

8 Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης ή αλλαγής του τεχνολογικού εξοπλισμού της 

υπηρεσίας μας; 

9 Διαθέτουν οι εργαζόμενοι τις απαιτούμενες γνώσεις & δεξιότητες για να 

προσαρμοστούν σε νέες τεχνολογίες; 

10 Υποστηρίζεται η υφιστάμενη γνώση από τον παρόντα τεχνολογικό εξοπλισμό; 

Πολιτικό / Νομικό Περιβάλλον 

11 Καλύπτονται οι απαιτούμενες λειτουργίες της υπηρεσίας από τη νομοθεσία;  

12 Πόσο επηρεάζουν οι πολιτικές αποφάσεις τα τελευταία χρόνια για μείωση των 

μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, την παραγωγικότητα των εργαζομένων;  

13 Πόσο επηρεάζουν οι πολιτικές αποφάσεις τα τελευταία χρόνια για μείωση των 

μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, την επιθυμία τους για απόκτηση νέας 

γνώσης; 

14 Επηρεάζει η πολυνομοθεσία & τα κενά νόμου τις διαδικασίες διεκπεραίωσης 

των υποθέσεων της υπηρεσίας;  

15 Επαρκεί η τρέχουσα γνώση για την αντιμετώπιση της πολυνομοθεσίας; 

 

Η οικονομική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ως 

αδιαμφισβήτητο γεγονός, δεν θα μπορούσε να μην έχει επηρεάσει τη λειτουργία του 

δημοσίου τομέα.  

 

Οι χρηματικοί πόροι στο δημόσιο έχουν μειωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα την 

πρόκληση δυσχερειών στη λειτουργική τους διαδικασία, καθώς και στη δημιουργία 

αισθήματος ανημποριάς από τους εργαζόμενους. 

 

Ο τομέας των κατασκευών είναι ένας τομέας που έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 

από την οικονομική κρίση. Η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει πολύ τους ιδιώτες 

ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς που δρουν στο χώρο των οικοδομικών 

κατασκευών, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά. Ο περιορισμός των οικονομικών 

πόρων έχει συντελέσει στη διαμόρφωση νέων κοινωνικών καταστάσεων, όπως για 

παράδειγμα μηχανικοί που εγκαταλείπουν τη χώρα, μηχανικοί που αγωνίζονται να 

επιβιώσουν οικονομικά, με όποια αλλαγή συνεπάγεται στη συμπεριφορά τους από αυτά 

τα νέα δεδομένα, ως αποτέλεσμα της ψυχολογικής και συναισθηματικής πίεσης που 

αισθάνονται. Η νέα αυτή πραγματικότητα οδηγεί στη διαμόρφωση νέας κουλτούρας 
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που επηρεάζει τη συμπεριφορά και τη στάση τόσο των πελατών απέναντι στις 

Υπηρεσίες Πολεοδομίας όσο και των υπηρεσιών απέναντι στους πελάτες. Η 

διαφαινόμενη αυτή αλλαγή θα μπορούσε να αποτελέσει όμως και ευκαιρία για τις 

Υπηρεσίες Πολεοδομίας, καθώς πλέον φαίνεται να καλούνται να διαδραματίσουν έναν 

νέο διαφορετικό ρόλο. Φαίνεται ο δημόσιος τομέας πως πλέον οφείλει να τοποθετηθεί 

ως αρωγός και καθοδηγητής του ιδιωτικού τομέα σε ότι αφορά τη γνώση. Η 

υποστηρικτική αυτή στάση απέναντι στους συναδέλφους ιδιώτες μηχανικούς ίσως να 

αποτελέσει και καθοριστικό παράγοντα στην ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας των 

υπηρεσιών πολεοδομίας απέναντι τόσο στους υπαλλήλους όσο και στο σύνολο της 

υπηρεσίας. Προς την ίδια κατεύθυνση φαίνεται να κινείται και η συνεχής αλλαγή της 

πολεοδομικής νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια, όπου οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες 

για το δομημένο περιβάλλον φαίνεται να περνούν όλο και περισσότερο από τον 

δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που θα μπορούσε να δικαιολογήσει εκτός από το 

ρόλο του δημοσίου ως ελεγκτικό μηχανισμό και σε μηχανισμό στήριξης και ανάπτυξης 

του ιδιωτικού τομέα.  

 

Ωστόσο, απειλή του δημοσίου τομέα θα μπορούσε να θεωρηθεί η ύπαρξη της 

πολυνομοθεσίας που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. 

Η ύπαρξη δαιδαλώδους νομοθεσίας στα πολεοδομικά ζητήματα, συντελεί στη μείωση 

της παραγωγικότητας ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της ανασφάλειας του εργαζομένου 

απέναντι στον τρόπο αντιμετώπισης των υποθέσεων και της ενίσχυσης της 

γραφειοκρατίας. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν ενισχύεται από 

συνεχή μάθηση και εκπαίδευση πάνω στα νέα ζητήματα που προκύπτουν από τις 

αλλαγές της νομοθεσίας, η νέα αυτή κατάσταση αποτελεί αδιαμφησβήτητη απειλή για 

τις υπηρεσίες πολεοδομίας.  

 

Στο παραπάνω σκηνικό έρχεται να προστεθεί και η πολιτική αστάθεια και 

αβεβαιότητα των τελευταίων ετών. Μια πραγματικότητα που αποτελεί τροχοπέδη των 

αλλαγών, της καινοτομίας και της ανάπτυξης. 

 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω έρχεται το πολύ μεγάλο ρεύμα της εποχής, που είναι η 

παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση έχει επιβάλει την ανεμπόδιστη ροή της 

πληροφορίας και την ευκολία στην αναζήτησή της ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου. 

Ζούμε και αναπτυσσόμαστε στην κοινωνία της πληροφορίας, η οποία αποτελεί 

μεγάλη ευκαιρία αλλά και απειλή στην περίπτωση της μη ορθής διαχείρισής της.  
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Τέλος, η εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί ανεπιφύλακτα μια σημαντική ευκαιρία για 

κάθε οργανισμό και συνεπώς και για τις Υπηρεσίες Πολεοδομίας, αρκεί βεβαίως να 

συνδυαστεί με επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό και με ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

των εργαζομένων. Ιδιαίτερα για τις Υπηρεσίες Πολεοδομίας οι οποίες θεωρούνται 

οργανισμοί εντάσεως πληροφορίας και γνώσης, η εκμετάλλευση της εξέλιξης της 

τεχνολογίας αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την υποστήριξης της Διαχείρισης της 

Γνώσης στην υπηρεσία.    

 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας στον οποίο συνοψίζεται η ανωτέρω διερεύνηση του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.  

 

Πίνακας 5:  SWOT ανάλυση Υπηρεσιών Πολεοδομίας 

Εσωτερικό περιβάλλον 

Δυνάμεις Αδυναμίες 

 

▪ υλικό αρχείου (ρητή γνώση για το 

δομημένο ή μη  περιβάλλον) 

▪ ποικιλομορφία υποθέσεων 

▪ ταλαντούχοι εργαζόμενοι 

▪ εργαζόμενοι με εμπειρία ετών 

(γνωρίζουν το παρελθόν της 

πολεοδομικής νομοθεσίας) 

▪ ύπαρξη τμημάτων πληροφορικής με 

υποστηρικτική δράση 

 

▪ έλλειψη οργάνωσης υλικού αρχείου  

▪ έλλειψη τυποποίησης διαδικασιών  

▪ έλλειψη συνεχούς εκπαίδευσης και 

αδυναμία της ανώτερης διοίκησης και 

πολιτικής ηγεσίας να αντιληφθούν την 

αξία της 

▪ ξαφνική απώλεια γνώσης 

(μετακίνηση ή συνταξιοδότηση 

υπαλλήλων) 

▪ έλλειψη χρόνου (όγκος εργασίας σε 

συνδυασμό με υποστελέχωση) 

▪ δυσκολία επικοινωνίας με άλλες 

υπηρεσίες ακόμα και με διαφορετικά 

τμήματα (δυσκολία στη ροή 

πληροφορίας)  

▪ γραφειοκρατική δομή 

▪ έλλειψη πληροφοριακών 

συστημάτων 
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Εξωτερικό περιβάλλον 

Ευκαιρίες Απειλές 

 

▪ υποστηρικτική δράση στον ιδιωτικό 

τομέα (η υπηρεσία ως οργανισμός 

γνώσης) 

▪ εξέλιξη τεχνολογίας  

▪ κοινωνία πληροφορίας, ελεύθερη ροή 

πληροφοριών 

 

▪ μείωση πόρων στο δημόσιο 

(οικονομική κρίση) 

▪ χαμένη αξιοπιστία (κακή φήμη) 

υπαλλήλων και υπηρεσίας γενικότερα 

▪ πολυνομοθεσία 

▪ πολιτική αστάθεια, συνεχώς 

μεταβαλλόμενο πολιτικό σκηνικό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

6.1 Μεθοδολογία Έρευνας 

 

Σύμφωνα με την Δημητριάδη (2000), τα είδη της επιστημονικής έρευνας, ανάλογα με 

τις πηγές συλλογής δεδομένων, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε εμπειρικές και 

βιβλιογραφικές, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, σε διερευνητικές, περιγραφικές 

και ερμηνευτικές και ανάλογα το είδος των εμπειρικών δεδομένων, σε ποιοτικές και 

ποσοτικές.  

 

Η  παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί:  

1) εμπειρική έρευνα, καθώς προσπαθεί να δώσει απάντηση σε ένα πρόβλημα, 

βασιζόμενη σε πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται αποκλειστικά για τον 

σκοπό της έρευνας (Δημητριάδη, 2000) 

2) περιγραφική έρευνα, καθώς στοχεύει να απαντήσει σε ερωτήματα σε σχέση με 

την έρευνα και αφορούν στο «ποιος», «τι», «πότε», «που», «σε τι βαθμό» και 

«σε τι έκταση» (Δημητριάδη, 2000) 

3) ποσοτική έρευνα, καθώς χρησιμοποιεί σταθμισμένες ερωτήσεις κλειστού τύπου 

με κλίμακες διαβάθμισης και αποσκοπεί στη συλλογή, ποσοτικοποίηση και 

στατιστική ανάλυση μεγάλου αριθμού δεδομένων, έτσι ώστε τα αποτελέσματα 

να οδηγήσουν σε συμπεράσματα για ευρύτερο πληθυσμό (Δημητριάδη, 2000).  

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί, επιπλέον, δειγματοληπτική έρευνα, που βασίζεται 

στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων και ασχολείται με την απάντηση ερωτημάτων 

και επίλυση προβλημάτων σε ένα συγκεκριμένο κλάδο της Δημόσιας Διοίκησης, τις 

Υπηρεσίες Πολεοδομίας.   

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια δομημένου ερωτηματολογίου, με 

καθορισμένη σειρά γραπτών ερωτήσεων κλειστού τύπου (Ζαφειρόπουλος, 2015). 
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6.2 Σκοπός έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει το επίπεδο της γνώσης και της Διαχείρισης 

της Γνώσης, σε ένα δείγμα Υπηρεσιών Πολεοδομίας της Ελλάδας, έτσι ώστε να 

προταθούν οι καλύτερες δυνατές μέθοδοι Διαχείρισης της Γνώσης, με τελικό σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας αυτών των Υπηρεσιών. Στη διαδικασία αυτή έγινε προσπάθεια 

να ληφθούν υπόψη και τα εμπόδια για την επιτυχή εφαρμογή των μεθόδων αυτών 

καθώς και στοιχεία της κουλτούρας των υπηρεσιών.  

  

Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην αποτύπωση, μέσω ποσοτικής έρευνας, της 

υφιστάμενης γνώσης στις υπηρεσίες αυτές και στην εφαρμογή ή όχι των διαδικασιών 

της Διαχείρισης της Γνώσης, δηλαδή συνοπτικά στην απόκτηση και δημιουργία της 

γνώσης, στην αποθήκευσή της, στη διαμοίρασή (ανταλλαγή) της και στην αξιοποίηση 

και ορθή χρήση της καθώς και στους τρόπους με τους οποίους αυτά 

πραγματοποιούνται. Με τη βοήθεια δομημένου ερωτηματολογίου που περιλάμβανε 

ερωτήσεις κλειστού τύπου διερευνήθηκε η άποψη των εργαζομένων για τις κατάλληλες 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της Διαχείρισης της Γνώσης στην 

υπηρεσία τους. Επιπλέον αναζητήθηκε η άποψή τους σχετικά με τα εμπόδια στις 

διαδικασίες διαχείρισης της γνώσης αλλά και το βαθμό στον οποίο αντιλαμβάνονται τη 

συνεισφορά της στη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας τους γενικότερα. Τέλος, 

μέσα από το ερωτηματολόγιο έγινε προσπάθεια ανίχνευσης της κουλτούρας τόσο των 

εργαζομένων όσο και της υπηρεσίας σε σχέση με βασικά ζητήματα που αφορούν στη 

διαχείριση της γνώσης όπως η επικοινωνία, η μάθηση, το ενδοϋπηρεσιακό κλίμα, η 

πρόθεση διαμοίρασης γνώσης , η ομαδικότητα, η στάση της ανώτερης διοίκησης κ.α.    

 

Οι ερωτήσεις, συνοπτικά, που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν οι παρακάτω:  

1) Ποιο είναι το επίπεδο της γνώσης μέσα στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας; Είναι ορατή;  

2) Υπάρχει κουλτούρα γνώσης και Διαχείρισης Γνώσης;  

3) Υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και υποδομές υποστήριξης της Διαχείρισης της 

Γνώσης στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας; 

4) Υπάρχουν οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής της Διαχείρισης της Γνώσης στις 

Υπηρεσίες Πολεοδομίας;  

5) Αποτελεί η Διαχείριση της Γνώσης εργαλείο Βελτίωσης Ποιότητας στις Υπηρεσίες 

Πολεοδομίας;  
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6.3 Σκεπτικό έρευνας  - Δομή ερωτηματολογίου  

  

Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας καθώς και από τη SWOT ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε, διαμορφώθηκαν οι επιμέρους στόχοι της έρευνας, οι οποίοι 

αποτέλεσαν τις κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου, 

προσδιορίζοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την έρευνα και τα άτομα από τα 

οποία έπρεπε να αντληθούν οι πληροφορίες αυτές.  

 

Βασική πηγή καθοδήγησης και έμπνευσης για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου  

αποτέλεσε το εγχειρίδιο «Υλικό Κατάρτισης στη Διαχείριση Οργανωσιακής γνώσης», 

του ΕΚΕΤΑ (2006), το οποίο τροποποιήθηκε κατάλληλα και προσαρμόστηκε στις 

ανάγκες της έρευνας της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης. Επιπλέον πολλές 

ερωτήσεις προέκυψαν ως απόρροια της συνολικής βιβλιογραφικής έρευνας που 

προηγήθηκε.  

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: 

 

Α. Δημογραφικά στοιχεία 

Τα δημογραφικά στοιχεία είναι σημαντικό στοιχείο ενός ερωτηματολογίου ελέγχου 

γνώσης, καθώς ο έλεγχος είναι ανθρωποκεντρικός και πρέπει να μελετηθούν οι 

απαντήσεις που δίνονται με βάση την κατηγορία των ατόμων (άντρες-γυναίκες, 

προϊστάμενοι – υπάλληλοι κλπ). Από τα δημογραφικά στοιχεία προέκυψαν στοιχεία 

σχετικά με την άρρητη γνώση των υπηρεσιών καθώς διερευνήθηκε το επίπεδο της 

επαγγελματικής εμπειρίας στις υπηρεσίες αυτές. 

 

Β. Προφίλ βασικής γνώσης 

Σε αυτήν την ενότητα διερευνήθηκε το προφίλ της βασικής γνώσης των ερωτώμενων, 

δηλαδή το επίπεδο εκπαίδευσής τους και το επίπεδο δεξιοτήτων τους σε διάφορους 

τομείς (αγγλικά, Η/Υ, εξειδικευμένα προγράμματα κ.α.), τα οποία αποτελούν 

σημαντικό στοιχείο γνώσης για τις Υπηρεσίες Πολεοδομίας.  Επιπλέον διερευνήθηκε η 

χρησιμότητα χρήσης των τριών βασικών στοιχείων του κεφαλαίου άυλης γνώσης ενός 

ατόμου, δηλαδή της θεωρητικής γνώσης, της επαγγελματικής εμπειρίας και της 

επαγγελματικής του δικτύωσης.   
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Γ. Ανάλυση εργασίας στα πλαίσια γνώσης 

Στην ενότητα αυτή διερευνήθηκε το ποσοστό του χρόνου που ξοδεύει ο κάθε 

εργαζόμενος σε σχέση με την απόκτηση, τη δημιουργία, την αποθήκευση, την 

ανταλλαγή και τη χρήση της γνώσης. Επιπλέον διερευνήθηκε η ικανοποίηση των 

επικοινωνιακών αναγκών των εργαζομένων τόσο με άλλα τμήματα εντός της υπηρεσίας 

όσο και με άλλες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο της ορθής και 

αποτελεσματικής εκτέλεσης της εργασίας του. Στη συνέχεια αναζητήθηκε η άποψη των 

εργαζομένων σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τα «προβλήματα 

γνώσης» που αντιμετωπίζουν κατά την καθημερινή τους εργασία καθώς και οι τομείς 

που θεωρούν πως πρέπει να βελτιώσουν τις ικανότητές τους  ώστε να γίνουν 

παραγωγικότεροι και αποδοτικότεροι στην εργασίας τους.  

  

Ο χρόνος που διαθέτει ο κάθε εργαζόμενος για τη διαχείριση της γνώσης στην 

καθημερινή του εργασία, η κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών του με άλλα 

τμήματα, οι τομείς που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εντοπίζουν το πρόβλημα γνώσης καθώς 

και οι τομείς στους οποίους κρίνουν πως χρειάζονται βελτίωση, είναι στοιχεία που θα 

οδηγήσουν την εστίαση της διαχείρισης γνώσης σε συγκεκριμένους τομείς, ανάλογα με 

τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας. Για παράδειγμα εάν αδυνατούν να εντοπίσουν 

συναδέλφους που κατέχουν κάποια συγκεκριμένη γνώση εντός της υπηρεσίας τους θα 

πρέπει να σχεδιαστούν χάρτες γνώσης προσωπικού ή εφόσον υπάρχει ελλιπής 

επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων της υπηρεσίας θα πρέπει να 

σχεδιαστούν νέοι τρόποι και κανάλια επικοινωνίας. 

 

Δ. Ρητή και άρρητη γνώση 

Στην ενότητα αυτή καταρχήν έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί ποσοτικά  ο βαθμός που 

χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος διάφορους πόρους γνώσης κατά την καθημερινή του 

εργασία. Οι ερωτήσεις εστιάστηκαν στη διερεύνηση της ρητής καταγεγραμμένης 

γνώσης και τις πηγές που χρησιμοποιεί ο κάθε εργαζόμενος. Με τη διερεύνηση αυτή 

δόθηκε η δυνατότητα αξιολόγησης των πιθανών πόρων ρητής γνώσης και της 

χρησιμότητάς τους για τον οργανισμό. Η διερεύνηση αυτή είχε ως στόχο να οδηγήσει 

σε συμπεράσματα σχετικά με την ικανοποιητική ύπαρξη ή όχι καταγεγραμμένης ρητής 

γνώσης στην υπηρεσία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους νεότερους για 

απόκτηση και δημιουργία γνώσης και από το σύνολο των εργαζομένων για την 

ανταλλαγή γνώσης. 
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Στη συνέχεια εξετάστηκε η προτίμηση των εργαζομένων στους τρόπους επικοινωνίας. 

Καθώς η επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά της γνώσης μέσα σε έναν 

οργανισμό, στόχος της διερεύνησης αυτής ήταν να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα 

που αφορούν στην κουλτούρα της επικοινωνίας στην υπηρεσία.   

 

Ακολούθως διερευνήθηκε ο βαθμός των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μέσα στην 

υπηρεσία από την οπτική ματιά του κάθε εργαζόμενου. Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

αποτελούν σημαντικό μέσο μεταφοράς και ανταλλαγής άρρητης γνώσης.  

 

Κατόπιν διερευνήθηκε η ύπαρξη ή μη συστημάτων ή μεθόδων Διαχείρισης της Γνώσης 

στην υπηρεσία. Τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης μπορούν να οδηγήσουν σε 

τυχόν σοβαρές παραλήψεις σε σχέση με την αποθήκευση και τη δυνατότητα χρήσης της 

γνώσης στην υπηρεσία.  

 

Η έρευνα συνεχίστηκε με την εστίαση στις απόψεις των εργαζομένων για τις 

κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της Διαχείρισης της 

Γνώσης στην υπηρεσία τους. Επιπλέον, αναζητήθηκε η άποψη των εργαζομένων 

σχετικά με τα εμπόδια στις διαδικασίες Διαχείρισης της Γνώσης αλλά και το βαθμό 

στον οποίο αντιλαμβάνονται τη συνεισφορά της στη βελτίωση της ποιότητας της 

υπηρεσίας τους γενικότερα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σημαντικά καθώς μπορούν να 

συσχετιστούν με τη διεθνή βιβλιογραφία και να προκύψουν οι καλύτερες δυνατές 

λύσεις για τη βελτίωση της Διαχείρισης της Γνώσης στον συγκεκριμένο οργανισμό. 

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα αυτά θα προκύψουν στοιχεία σχετικά με την 

κουλτούρα της υπηρεσίας έτσι όπως αντιπροσωπεύεται από τους εργαζομένους της.   

  

6.4 Κωδικοποίηση στόχων έρευνας 

  

 Προφίλ Βασικής Γνώσης 

1
ος

 στόχος: Η διερεύνηση του επιπέδου της μόρφωσης και των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων στις υπηρεσίες πολεοδομίας (ερωτήσεις ΒQ1, BQ2). Αναμένεται το 

επίπεδο της μόρφωσης να είναι υψηλό. 

2ος στόχος: Η διερεύνηση της αξίας των τριών βασικών στοιχείων του κεφαλαίου 

άυλης γνώσης των ατόμων (θεωρητική γνώση, επαγγελματική εμπειρία και 

επαγγελματική δικτύωση), στην εργασία (ερωτήσεις ΒQ3).   
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 Ανάλυση Εργασίας – Πλαίσια Γνώσης 

3
ος

 στόχος: Η διερεύνηση του χρόνου που διαθέτει ο κάθε εργαζόμενος για τη 

διαχείριση της γνώσης στην καθημερινή του εργασία (ερωτήσεις CQ4) . 

4ος στόχος: Η διερεύνηση της κάλυψης των επικοινωνιακών αναγκών των 

εργαζομένων με άλλα τμήματα ή οργανισμούς (ερωτήσεις CQ5). 

5ος στόχος: Η διερεύνηση  των τομέων που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εντοπίζουν το 

πρόβλημα γνώσης (ερωτήσεις CQ5).  

6ος στόχος: Η διερεύνηση των τομέων στους οποίους κρίνουν οι εργαζόμενοι πως 

χρειάζονται βελτίωση (ερωτήσεις CQ7). Αναμένεται να εντοπιστούν τα στοιχεία που 

θα οδηγήσουν την εστίαση της διαχείρισης γνώσης σε συγκεκριμένους τομείς, ανάλογα 

με τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.  

 

 Δημιουργία – Διαμοίραση – Αποθήκευση - Χρήση Γνώσης 

7
ος

 στόχος: Η διερεύνηση των συστημάτων καταγραφής της ρητής γνώσης σήμερα 

στις συγκεκριμένες υπηρεσίες (ερωτήσεις DQ8). Αναμένεται τα συστήματα αυτά να 

είναι ανεπαρκή, αποσπασματικά και συνήθως όχι ηλεκτρονικά οργανωμένα. 

8ος στόχος: Η διερεύνηση της κουλτούρας επικοινωνίας των εργαζομένων (ερωτήσεις 

DQ9).  

9
ος

 στόχος: Η διερεύνηση της συμμετοχής ή μη των εργαζομένων σε κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις οι οποίες ευνοούν τη διαμοίραση της γνώσης και τη δημιουργία νέας  

(ερωτήσεις DQ10). Αναμένεται μη ικανοποιητική συμμετοχή των εργαζομένων στις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.  

10
ος

 στόχος: Η διερεύνηση της ύπαρξης συστημάτων αποθήκευσης ρητής γνώσης 

και συνεπώς η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους από τους εργαζόμενους (ερωτήσεις 

DQ11). Οι οργανωμένες και τυποποιημένες διαδικασίες, καθώς και οι καταγεγραμμένες 

βέλτιστες πρακτικές επίλυσης προβλημάτων αναμένεται να μην είναι επαρκείς.  

 

 Διαχείριση Γνώσης 

11
ος

 στόχος: Η διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων σε σχέση με τις 

σημαντικότερες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της διαχείρισης της 

γνώσης στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας (ερωτήσεις DQ12).  

12
ος

 στόχος: Η διερεύνηση των λόγων που αποτελούν εμπόδια για τη διαχείριση γνώσης 

στις υπηρεσίες πολεοδομίας (ερωτήσεις DQ13).  

13
ος

 στόχος: Η διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων  σε σχέση με το κατά πόσο 

η διαχείριση της γνώσης αποτελεί εργαλείο βελτίωσης ποιότητας για τις υπηρεσίες 
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πολεοδομίας, και τι πιστεύουν ότι θα βελτιώσει περισσότερο στην υπηρεσία τους 

(ερωτήσεις DQ14).  

 

 Συσχετίσεις  

14
ος

 στόχος: Η διερεύνηση της άρρητης γνώσης ως αποτέλεσμα της εμπειρίας των 

εργαζομένων και η συσχέτισή της με τη θέση των εργαζομένων στην υπηρεσιακή 

μονάδα (ερωτήσεις AQ6, AQ2) . Αναμένουμε να εντοπιστεί σημαντική άρρητη γνώση 

από κάποιους εργαζόμενους.  

15
ος

 στόχος: Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της επιθυμίας τον ατόμων για βελτίωση 

και της συμμετοχής τους πραγματικά σε προγράμματα βελτίωσης (πχ επιμορφωτικά 

προγράμματα). (ερωτήσεις CQ7 και DQ10). 

16
ος

 στόχος: Η  διερεύνηση της σχέσης ύπαρξης και χρήσης πληροφοριακών 

συστημάτων (ερωτήσεις DQ8 και DQ11) 

 

6.5 Ερωτήσεις Ερωτηματολογίου 

 

Για τις ανάγκες τις έρευνας διαμορφώθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο 

εμπεριείχε ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου. Υπήρχαν και κάποιες ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου, στις όποιες δεν προτείνονταν στους ερωτηθέντες συγκεκριμένες τιμές 

ώστε να επιλέξει (Ζαφειρόπουλος, 2015), αλλά αντίθετα ζητούνταν ένα αριθμητικό 

στοιχείο (αριθμός ή ποσοστό). Οι απαντήσεις αυτών των ερωτήσεων, κατά τη 

στατιστική επεξεργασία, κατηγοριοποιήθηκαν και επεξεργάστηκαν, ώστε να 

μετασχηματιστούν σε απαντήσεις κλειστών ερωτήσεων. Τέτοιες ερωτήσεις ήταν οι 

ερωτήσεις AQ4 και AQ5 των δημογραφικών στοιχείων (αριθμός ετών απασχόλησης 

στην παρούσα υπηρεσιακή μονάδα και συνολικός αριθμός ετών επαγγελματικής 

εμπειρίας) καθώς και η ερώτηση CQ4  (κατανομή χρόνου εργασίας). Οι λοιπές 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν κλειστού τύπου, δηλαδή ερωτήσεις στις οποίες 

υποδείχθηκε μια σειρά πιθανών απαντήσεων και στις οποίες οι ερωτηθέντες είχαν τη 

δυνατότητα επιλογής (Ζαφειρόπουλος, 2015). Οι ερωτήσεις αυτές ήταν ερωτήσεις 

απλής επιλογής, δηλαδή ερωτήσεις στις οποίες επιλέγεται μόνο μία απάντηση από μια 

σειρά προτεινόμενων απαντήσεων (Ζαφειρόπουλος, 2015), όπως για παράδειγμα, φύλο, 

επίπεδο εκπαίδευσης κλπ. και ερωτήσεις κλίμακας τύπου Likert στον τύπο των οποίων 

ανήκουν όλες οι υπόλοιπες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.  Παρακάτω αναλύονται οι 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, χωρισμένες στις ενότητες του: 
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Α. Δημογραφικά στοιχεία 

Στην ενότητα των δημογραφικών στοιχείων, οι ερωτώμενοι, κλήθηκαν να απαντήσουν 

σε ερωτήσεις σε σχέση με: 

AQ1. το φύλο (άντρας ή γυναίκα) 

AQ2. τη θέση στην υπηρεσιακή μονάδα: ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να 

επιλέξουν μεταξύ των επιλογών: διευθυντής, προϊστάμενος, υπάλληλος (μηχανικός), 

υπάλληλος (διοικητικό) και άλλο. 

AQ3. την ηλικία, ορίζοντας μια πενταβάθμια κλίμακα: έως 25 ετών, 25-35 ετών, 36-50 

ετών, 36-50 ετών, 51-65 ετών και άνω των 65 ετών.  

AQ4. τον αριθμό  ετών απασχόλησης στην παρούσα υπηρεσιακή μονάδα, όπου οι 

ερωτώμενοι καλούνταν να απαντήσουν αριθμητικά 

AQ5. τον συνολικό αριθμό ετών επαγγελματικής εμπειρίας,  όπου οι ερωτώμενοι 

καλούνταν να απαντήσουν αριθμητικά 

AQ6. την εργασιακή εμπειρία, όπου ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να 

αξιολογήσουν την εργασιακή τους εμπειρία σε έξι επιμέρους τομείς: α) την έκδοση 

αδειών β) τον έλεγχο των κατασκευών γ) τον πολεοδομικό σχεδιασμό & τις 

πολεοδομικές εφαρμογές, δ) τη διοικητική υποστήριξη, ε) την τήρηση αρχείου και στ) 

άλλο  σε μια πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (μηδενική (<1 έτος), φτωχή (1-3 έτη), 

μέτρια (3-6 έτη), θετική (6-10 έτη), πολύ θετική (>10 έτη).  

 

Β. Προφίλ βασικής γνώσης 

Στην 1
η
 ερώτηση (BQ1) διερευνήθηκε το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των ερωτηθέντων 

μέσα από έξι διαβαθμίσεις: Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση 

(ΠΕ), Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ), Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ) και 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ).  

 

Στη 2η ερώτηση (BQ2)  ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν τις 

δεξιότητές τους σε σχέση με έξι επιμέρους θέματα: 1. Αγγλικά, 2. Βασικές δεξιότητες 

Η/Υ, 3. Word, 4. Excel, 5. Αναζήτηση στο διαδίκτυο, 6. Γνώση  εξειδικευμένων 

προγραμμάτων σχεδίασης (πχ autoCAD) σε μια κλίμακα από το 1 έως το 3 (1=ελλιπείς, 

2=μέτριες, 3=Ικανός χρήστης).  

 

Στην 3η ερώτηση (BQ3)  ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν τη 

σημασία 1.της θεωρητικής τους γνώσης, 2.της επαγγελματικής τους εμπειρίας και 3.της 

δικτύωσής τους για την υπηρεσία τους, απαντώντας σε τρία ίδια υποερωτήματα για την 
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κάθε περίπτωση, σε σχέση με: α) το βαθμό που πιστεύουν ότι χρησιμεύει στην εργασία 

τους , β) το βαθμό που πιστεύουν ότι τη γνωρίζουν οι συνάδελφοί τους και γ) το βαθμό 

που πιστεύουν ότι χρησιμεύει στην εργασία των συναδέλφων τους, σε μια πενταβάθμια 

κλίμακα τύπου Likert (1=καθόλου, 5=πάρα πολύ) 

 

Γ. Ανάλυση εργασίας στα πλαίσια γνώσης 

Στην 4η ερώτηση (CQ4)  ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να κατανείμουν το χρόνο 

τους σε ποσοστά για μια συνηθισμένη εργάσιμη μέρα ή εβδομάδα σε σχέση με τα 

παρακάτω ζητήματα: 

1.Απόκτηση γνώσης  - Αναζητώ πληροφορίες οπουδήποτε (αρχεία, διαδίκτυο, 

υπηρεσίες, βιβλία εγχειρίδια κλπ) 

2.Δημιουργία γνώσης  - Παράγω έργω  

3.Αποθήκευση γνώσης - Καταχωρώ πληροφορίες σε οργανωμένο σύστημα 

διαχείρισης  

4.Ανταλλαγή γνώσης - Ανταλλάσσω απόψεις και συζητώ λύσεις με συναδέλφους 

5.Χρήση γνώσης - Εξυπηρετώ το κοινό / επιλύω προβλήματα  

 

Στην 5η ερώτηση (CQ5)  ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν την 

ικανοποίησή τους από την επικοινωνία τους,  στα πλαίσια εκτέλεσης της εργασίας τους, 

με τρείς κατηγορίες τμημάτων: 1. Άλλα τμήματα εντός διεύθυνσης, 2. Άλλα τμήματα 

εντός Δήμου εκτός Διεύθυνσης και 3. Άλλες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης , σε 

μια πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 (1=καθόλου, 5=πάρα πολύ). 

 

Στην 6η ερώτηση (CQ6)  ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν πόσο 

συχνά εμφανίζονται κατά την καθημερινή τους εργασία προβλήματα γνώσης σε σχέση 

με: 

1.το Τι πρέπει  να γίνει (ποια βήματα, ποια στρατηγική, ποια διαδικασία πρέπει να 

ακολουθηθεί) 

2.το ΠΩΣ πρέπει να γίνει (βέλτιστη πρακτική, μέθοδος κλπ) 

3.το ΠΟΙΟΣ μπορεί να ( ποιος έχει την εμπειρία και τη γνώση για να βοηθήσει για ένα 

συγκεκριμένο ζήτημα) 

4.το ΠΟΥ να βρεθούν πληροφορίες (διαδίκτυο, αρχείο, εξωτερικός εμπειρογνώμονας 

κλπ),  

σε μια πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 (1=σπανίως, 5=σχεδόν πάντα). 
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Στην 7η ερώτηση (CQ7)  ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν σε ποιο 

βαθμό θα θέλανε βελτίωση στις γνώσεις τους στα παρακάτω αντικείμενα: 1. Οργάνωση 

διιαδικασιών, 2. Οργάνωση αρχείου, 3. Χειρισμό Η/Υ, 4. Εξειδικευμένα προγράμματα 

Η/Υ (πχ autoCAD), 5. Νομοθεσια, 6. Διαχείριση κρίσεων, σε μια πενταβάθμια κλίμακα 

τύπου Likert από 1 έως 5 (1=καθόλου, 5=πάρα πολύ). 

 

Δ. Ρητή και άρρητη γνώση 

Στην 8η ερώτηση (DQ8)  ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν σε ποιο 

βαθμό χρησιμοποιούν κατά την καθημερινή τους εργασία, τους παρακάτω πόρους 

ρητής γνώσης: 1. Τυπωμένα έγγραφα (βιβλία, εγχειρίδια, νομοθεσία κλπ), 2. 

Ηλεκτρονικά αρχεία στον Η/Υ , 3. Ηλεκτρονικά αρχεία συναδέλφων , 4. Εσωτερικά 

αρχεία υπηρεσίας (π.χ.αρχείο), 5. Ηλεκτρονικά αρχεία από το διαδίκτυο (έγγραφα, 

email κλπ), 6. Πληροφοριακό σύστημα καταγραφής πληροφοριών του αντικειμένου 

τους (με την επισήμανση να επιλεγεί το 1 σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιο 

σύστημα), σε μια πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 (1=σπανίως, 5= 

σχεδόν πάντα). 

 

Στην 9η ερώτηση (DQ9)  ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν σε ποιο 

βαθμό προτιμούν κατά την καθημερινή τους εργασία, τις παρακάτω μεθόδους 

επικοινωνίας: 1. Προφορική (συζητήσεις, συναντήσεις), 2. Τηλεφωνική, 3. Έγγραφη 

(αρχεία/έγγραφα), 4. Ηλεκτρονική (email, διαδίκτυο), σε μια πενταβάθμια κλίμακα 

τύπου Likert από 1 έως 5 (1=σπανίως, 5= σχεδόν πάντα). 

 

Στη 10η ερώτηση (DQ10)  ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν σε ποιο 

βαθμό συμμετέχουν ή τους επιτρέπεται από την υπηρεσία τους να συμμετέχουν στις 

παρακάτω κοινωνικές αλληλεπιδράσεις: 1. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, 

ημερίδες, σεμινάρια, 2. Επικοινωνία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, 

ερευνητικά κέντρα κλπ, 3. Εκπαίδευση στην πράξη / κατά την ώρα εργασίας (πχ 

mentoring), 4. Ομαδική εργασία, 5. Brainstorming (καταιγισμός ιδεών), 6. Εσωτερικές, 

επίσημες και προγραμματισμένες συναντήσεις (με προϊσταμένους και συναδέλφους), 7. 

Εσωτερικές, ανεπίσημες συναντήσεις (συζητήσεις στα διαλείμματα για καφέ, φαγητό), 

8. Άντληση γνώσης από εξωτερικές  πηγές (συνάδελφοι εκτός υπηρεσίας ή άλλες 

υπηρεσίες), 9. Εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation), σε μια πενταβάθμια κλίμακα 

τύπου Likert από 1 έως 5 (1=σπανίως, 5= σχεδόν πάντα). 
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Στην 11 ερώτηση (DQ11)  ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν το 

βαθμό ύπαρξης (ή χρήσης) στην υπηρεσίας τους των παρακάτω μεθόδων καταγραφής 

ρητής γνώσης: 1. Πρότυπα εγγράφων ως αποτέλεσμα καλών πρακτικών, 2. Οργάνωση 

και ταξινόμηση πληροφοριών - πλήρες και ενημερωμένο πληροφοριακό σύστημα 

(χάρτες, οικοδομικές άδειες, αυθαίρετα κλπ), 3. Ηλεκτρονικό αρχείο για διερεύνηση 

ομοειδών υποθέσεων, 4. Χάρτες γνώσης για τον εντοπισμό των ατόμων με τις 

κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες, 5. Ετήσιες εκθέσεις – στατιστικά 

στοιχεία, 6. Βιβλία, 7. Ενδοδίκτυο (intranet), 8. Διαδίκτυο (internet), σε μια 

πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 (1=ανύπαρκτος, 5=επαρκής). 

  

Στη 12 ερώτηση (DQ12)  ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν το βαθμό 

της σπουδαιότητας διαφόρων ενεργειών που θα επιχειρούσαν ως επικεφαλής της 

Διαχείρισης της Γνώσης στον οργανισμό τους και συγκεκριμένα στις παρακάτω 

προτάσεις: 1. βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας υποστήριξης επικοινωνίας 

(χώρους συναντήσεων, πληροφοριακά συστήματα κλπ), 2. υποστήριξη των ανεπίσημων 

συναντήσεων μεταξύ συναδέλφων, 3. προσπάθεια  οργάνωσης και ταξινόμησης των 

πληροφοριών και εξασφάλιση πρόσβασης όλων στις πληροφορίες και τα ηλεκτρονικά 

αρχεία, 4. εκπαίδευση εργαζομένων, 5. ανάπτυξη ενδοδικτύου για επικοινωνία μεταξύ 

των εργαζομένων και ταυτόχρονη καταγραφή γνώσης, 6. ανάπτυξη χάρτη γνώσης για 

τον εντοπισμό ανθρώπων με τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες στον 

οργανισμό και σε ομοειδείς οργανισμούς, 7. εφαρμογή εναλλαγής θέσεων εργασίας (job 

rotation) στον οργανισμό, 8. ενθάρρυνση της διαμοίρασης της γνώσης, 9. άλλο (σε 

περίπτωση που θα ήθελαν να προτείνουν κάτι διαφορετικό), σε μια κλίμακα από 1 έως 

3 (1=σημαντικό, 3=πολύ σημαντικό). 

 

Στη 13 ερώτηση (DQ13)  ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν τα 

εμπόδια στις διαδικασίες Διαχείρισης της Γνώσης και συγκεκριμένα ζητήθηκε η 

αξιολόγηση των έντεκα παρακάτω θεμάτων: 1. Η έλλειψη χρόνου για τη διαμοίραση 

της γνώσης μεταξύ των εργαζομένων, 2. Η έλλειψη προθυμίας μεταξύ των 

εργαζομένων να διασπείρουν κρίσιμες πληροφορίες και γνώσεις (φόβος αποκάλυψης 

γνώσης), 3. Η έλλειψη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ συναδέλφων, 4. Η έλλειψη 

αντικειμενικών,  προφανών λόγων για τη διαμοίραση της γνώσης, 5. Η έλλειψη 

προθυμίας των εργαζομένων να αλλάξουν τον τρόπο που εργάζονται, 6. Η έλλειψη 

κινήτρων στους εργαζόμενους από τα ανώτερα στελέχη (πχ αναγνώριση), 7. Η έλλειψη 

κουλτούρας μάθησης, 8. Η έλλειψη κουλτούρας ομαδικής εργασίας και συνεργασίας, 9. 
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Η έλλειψη σύνδεσης της Διαχείρισης της Γνώσης με τους στρατηγικούς στόχους του 

οργανισμού και η έλλειψη δέσμευσης της διοίκησης προς το σκοπό αυτό, 10. Η έλλειψη 

οικονομικών πόρων για απόκτηση της κατάλληλης τεχνολογίας που θα υποστηρίξει τις 

διαδικασίες διαχείρισης γνώσης, 11. Άλλο (σε περίπτωση που θα ήθελαν να προτείνουν 

κάτι διαφορετικό), σε μια πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 (1=σπανίως, 

5= σχεδόν πάντα). 

 

Στη 14 ερώτηση (DQ14)  ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν πόσο 

συμφωνούν ή διαφωνούν στα εννέα παρακάτω υποερωτήματα σχετικά με τη βελτίωση 

της ποιότητας της υπηρεσίας τους μέσω της Διαχείρισης της Γνώσης: 1. Η διαχείρισης 

της γνώσης θα συντελούσε σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, 2. Η αποτελεσματική αποθήκευση-κωδικοποίηση-ανάκτηση της ρητής 

γνώσης θα συντελούσε στην αύξηση της ταχύτητας διεκπεραίωσης των υποθέσεων, 3. 

Με τη διαμοίραση και  ανταλλαγή της γνώσης πολλά λάθη θα αποφεύγονταν, 4. Η 

αναγνώριση της προσφορά των υπαλλήλων στην οργανωσιακή γνώση θα οδηγούσε σε  

αποδοτικότερους υπαλλήλους, 5. Η ύπαρξη ενός οργανωμένου συστήματος διαχείρισης 

γνώσης και η συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτό θα ενίσχυε το αίσθημα ασφάλειάς 

τους (εξάλειψη φόβου), 6. Η επένδυση στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων θα 

βελτίωνε την ποιότητα των υπηρεσιών, 7. Εάν υπήρχε ένα οργανωμένο σύστημα 

διαχείρισης γνώσης στην υπηρεσία, οι πελάτες θα ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι, 8. 

Ένα οργανωμένο σύστημα διαχείρισης γνώσης στην υπηρεσία, θα ενίσχυε την 

αξιοπιστία της, 9. Ένα οργανωμένο σύστημα διαχείρισης γνώσης στην υπηρεσία, θα 

αποτελούσε αρωγό για τον ιδιωτικό τομέα. (αξία υπηρεσίας), σε μια πενταβάθμια 

κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 (1=δεν συμφωνώ, 5=συμφωνώ). 

 

6.6 Πεδίο έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθει σε Υπηρεσίες Πολεοδομίας στην περιοχή της 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και στην ευρύτερη περιοχή αυτής. 

Συγκεκριμένα διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια, σε έντυπη μορφή, σε υπαλλήλους 

διευθύνσεων πολεοδομίας των Δήμων Κορδελιού – Ευόσμου, Θεσσαλονίκης, 

Καλαμαριάς, Θέρμης, Νεάπολης-Συκεών, Λαγκαδά και Γιαννιτσών. 

 

Οι περισσότερες Υπηρεσίες στις οποίες πραγματοποιήθηκε η έρευνα, ήταν ολιγάριθμες, 

με τον αριθμό των εργαζομένων να κυμαίνεται μεταξύ δέκα με είκοσι ατόμων. Οι 
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διευθύνσεις αυτών των υπηρεσιών περιλάμβαναν τη βασική δομή των Τμημάτων 

Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Πολεοδομικού Σχεδιασμού και 

Πολεοδομικών Εφαρμογών. Ωστόσο, κάποιες υπηρεσίες περιλάμβαναν και επιπλέον 

τμήματα, βασισμένα στις ανάγκες και τις ενέργειες της περιοχής ενδιαφέροντός τους, 

όπως για παράδειγμα Τμήμα Σχεδίου Πόλεως, τμήμα GIS κτλ. Μία από τις υπηρεσίες 

ήταν πολυπληθής και η οποία προκειμένου να εξυπηρετήσει της ανάγκες της περιοχής 

της, περιλάμβανε σχεδόν όλα τα παραπάνω επιπλέον τμήματα στη διεύθυνσή της.  

 

6.7 Πραγματοποίηση της Έρευνας – Περιορισμοί 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τις δύο πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου του 2017, όπου 

η μελετήτρια, κατόπιν έγκρισης του ερωτηματολογίου από τον επιβλέποντα  καθηγητή, 

πραγματοποίησε προσωπική επίσκεψη στις διάφορες Υπηρεσίες Πολεοδομίας και 

διένειμε το ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή. Κάθε ερωτηματολόγιο συνοδεύονταν 

από ενημερωτική επιστολή με την οποία οι ερωτώμενοι πληροφορούνταν για το θέμα 

και το σκοπό της έρευνας, τα στοιχεία επικοινωνίας την μελετήτριας, τον επιβλέποντα 

καθηγητή και το εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς επίσης διασφαλιζόταν η ανωνυμία του 

κάθε συμμετέχοντα στην έρευνα. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε και δεύτερη και τρίτη - 

σε ορισμένες υπηρεσίες - επίσκεψη στις Υπηρεσίες για τη συλλογή του 

ερωτηματολογίου. Πριν από την αρχική επίσκεψη είχε προηγηθεί τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης των Υπηρεσιών για την ενημέρωσή 

τους σχετικά  με την έρευνα και τη λήψη προφορικής άδειας προκειμένου να 

διανεμηθούν τα ερωτηματολόγια στους συναδέλφους. Η ανταπόκριση των 

Προϊσταμένων ήταν κατ’ αρχήν θετική. Κατά την επίσκεψη στις Υπηρεσίες 

διαπιστώθηκε πως ήταν στην αποκλειστική ευχέρεια και διάθεση του κάθε συναδέλφου 

ξεχωριστά η συμπλήρωση ή όχι του ερωτηματολογίου. Υπήρχαν ορισμένοι συνάδελφοι 

οι οποίοι ανταποκρίθηκαν αυτομάτως θετικά στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, 

ενώ για πολλούς χρειάστηκε να γίνει και δεύτερη και τρίτη υπενθύμιση προκειμένου να 

προβούν στη συμπλήρωσή του. Επίσης, αρκετοί συνάδελφοι, στους οποίους 

διανεμήθηκε το ερωτηματολόγιο, δεν ανταποκρίθηκαν καθόλου στο κάλεσμα αυτό.  

 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφερθεί πως συναντήθηκε μια υπηρεσία, στην οποία 

κατά προτροπή του Προϊστάμενου Διεύθυνσης, οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να μη 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, καθώς θεωρήθηκε πως οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου ήταν ιδιαιτέρως διερευνητικές και πως θα υπήρχε η δυνατότητα, να 
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χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα με τρόπο που να εκθέτουν και να φωτογραφίζουν 

την υπηρεσία αυτή. Για αυτό το λόγο δεν συλλέχθηκαν ερωτηματολόγια από τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία παρόλη την καλή διάθεση ορισμένων μεμονωμένων 

συναδέλφων να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο αυτοβούλως.  

 

Διανεμήθηκαν συνολικά 158 ερωτηματολόγια, συλλέχθηκαν 109 και καταχωρήθηκαν 

προς στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων τους, τα δεδομένα από 101 

ερωτηματολόγια.  Τα δεδομένα κάποιων ερωτηματολογίων δεν χρησιμοποιήθηκαν, 

καθώς το περιεχόμενό τους ήταν ελλιπές σε μεγάλο βαθμό.  Το συγκεκριμένο δείγμα 

που τέθηκε προς επεξεργασία θεωρείται μη τυχαίο δείγμα, αφενός επειδή 

περιορίστηκε γεωγραφικά, δηλαδή ζητήθηκε η άποψη συναδέλφων σε υπηρεσίες στις 

οποίες η πρόσβαση ήταν εφικτή από τη μελετήτρια λόγω της γεωγραφικής τους θέσης 

και αφετέρου, όπως μπόρεσε να γίνει αντιληπτό, επειδή η ανταπόκριση ή όχι στη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου φάνηκε να επηρεάστηκε από πολλούς παράγοντες 

όπως η φύση της εργασίας του καθενός εντός της υπηρεσίας, ο φόρτος εργασίας και η 

διάθεση. Η αίσθηση που επικράτησε ήταν πως περισσότερο πρόθυμοι να συμμετάσχουν 

στην έρευνα ήταν οι νεώτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι και κυρίως αυτοί που φάνηκε να 

χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την τεχνολογία κατά την εργασία τους. Μένει να 

εξεταστεί αν από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει το ίδιο συμπέρασμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων, πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 24 του 

προγράμματος Statistical Package for Social Sciences. Αρχικά θα παρουσιαστεί ο 

έλεγχος αξιοπιστίας που πραγματοποιήθηκε και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα των ενοτήτων του ερωτηματολογίου σε κατάλληλα επεξεργασμένους 

πίνακες, καθώς και κάποιες συσχετίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων που θα 

συμβάλλουν στην καλύτερη ερμηνεία τους. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα 

αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν και δημιουργήθηκαν γραφήματα με την χρήση του 

προγράμματος EXCEL 2007.   

 

7. 1 Έλεγχος αξιοπιστίας 

 

Ο έλεγχος αξιοπιστίας ενός ερωτηματολογίου ορίζεται ως «ο βαθμός εσωτερικής 

συνάφειας και συνέπειας του εργαλείου μέτρησης» (Ζαφειρόπουλος, 2015, σελ.133), 

δηλαδή με την μέτρηση της αξιοπιστίας ελέγχεται κατά πόσο ένα ερωτηματολόγιο 

μπορεί να παράγει αποτελέσματα απαλλαγμένα από σφάλματα και χαρακτηρισμένα 

από συνοχή και συνέπεια. Ένας τρόπος ελέγχου αποτελεί ο συντελεστής a του 

Cronbach, ο οποίος εκφράζει το μέσο όρο των συντελεστών συσχέτισης των 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Οι τιμές που παίρνει αυτός ο συντελεστής είναι από 

-1 έως 1 και όσο πιο κοντά στη μονάδα βρίσκεται, τόσο πιο αξιόπιστο θεωρείται το 

ερωτηματολόγιο. Τιμές πάνω από 0,70 θεωρούνται αποδεκτές (Ζαφειρόπουλος, 2015).  

 

Ο έλεγχος αξιοπιστίας για τη συνέπεια και τη συνοχή των ερωτήσεων στο 

ερωτηματολόγιο της παρούσαw διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε για τις 

ερωτήσεις με πενταβάθμια κλίμακα Likert. Ο συντελεστής a του Cronbach, βρέθηκε 

0,833, τιμή μεγαλύτερη του 0,70 και συνεπώς η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου 

θεωρείται αποδεκτή.  
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7.2 Δημογραφικά στοιχεία 

 

7.2.1 Φύλο – Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα - Ηλικία 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 41 άνδρες και 60 γυναίκες, σε ποσοστά 40,6% και 59,4% 

αντίστοιχα. Επίσης, από αυτούς οι 17 ήταν προϊστάμενοι, όπου ως προϊστάμενοι 

θεωρούνται τόσο οι προϊστάμενοι τμήματος όσο και οι προϊστάμενοι διεύθυνσης, 61 

από τους υπαλλήλους που ερωτήθηκαν ήταν ειδικότητας μηχανικού και 23 διοικητικοί 

υπάλληλοι, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 6.  

 

Πίνακας 6: Κατανομή ερωτηθέντων με βάση τη θέση τους στην υπηρεσιακή μονάδα 

Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα Αριθμός Ποσοστό 

Προϊστάμενος 17 16,8 % 

Υπάλληλος (μηχανικός) 61 60,4% 

Υπάλληλος (διοικητικός) 23 22,8% 

Σύνολο 101 100,0% 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7 το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων εντοπίζεται 

στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 36-50 ετών, σε ποσοστό 60,4% , ακολουθεί η ομάδα των 

51-65 ετών σε ποσοστό 35,6%, ενώ σε ποσοστό μόλις 4% εντοπίζεται η ηλικιακή 

ομάδα των 25-35 ετών. Δεν βρέθηκαν καταγραφές από τις ηλικιακές ομάδες έως 25 

ετών και άνω των 65 ετών. 

 

Πίνακας 7: Κατανομή ερωτηθέντων με βάση την ηλικία τους 

Ηλικίες Αριθμός Ποσοστό 

25-35 ετών 4 4,0% 

36-50 ετών 61 60,4% 

51-65 ετών 36 35,6% 

Σύνολο 101 100,0% 

 

7.2.2 Έτη απασχόλησης στην παρούσα υπηρεσιακή μονάδα – Συνολικά 

έτη επαγγελματικής εμπειρίας.  

 

Από την έρευνα προέκυψε πως ο μέσος όρος των ετών απασχόλησης των ερωτηθέντων 

στην παρούσα υπηρεσιακή τους μονάδα είναι 7,52 έτη, ενώ ο μέσος όρος των 
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συνολικών ετών της επαγγελματικής τους εμπειρίας 20,34 έτη. Στο παρακάτω πίνακα 8, 

παρατίθενται ο αριθμός και τα ποσοστά των ετών απασχόλησης των ερωτηθέντων στην 

παρούσα υπηρεσιακή τους μονάδα, οι οποίες ταξινομήθηκαν σε τέσσερις (4) κλάσεις. 

Από την έρευνα προκύπτει πως το 50,5% των ερωτηθέντων εργάζονται κάτω από 5 έτη 

στην παρούσα υπηρεσιακή μονάδα και μόλις το 5,0% πάνω από 20 έτη.  

 

Πίνακας 8: Κατανομή ερωτηθέντων με βάση τα έτη απασχόλησης στην υπηρεσιακή 

τους μονάδα 

Αριθμός ετών απασχόλησης 

στην παρούσα υπηρεσιακή μονάδα 
Αριθμός Ποσοστό 

Από 1 έως 5 έτη 51 50,5% 

Από 5,01 έως 10 έτη 30 29,7% 

Από 10,01 έως 20 έτη 15 14,8% 

Από 20,01 έως 35 έτη 5 5,0%  

Σύνολο 101 100,0% 

 

Στον πίνακα 9, παρατίθενται ο αριθμός και τα ποσοστά των ετών της συνολικής 

επαγγελματικής εμπειρίας των ερωτηθέντων, ταξινομημένες στις ίδιες τέσσερις (4) 

κλάσεις. Επιπλέον, έχει προστεθεί μια καταγραφή εργαζομένου που αφορά στα 39 έτη 

επαγγελματικής εμπειρίας. Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν πάνω 

από 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας (ποσοστό 87,1%).  

 

Πίνακας 9: Κατανομή ερωτηθέντων με βάση τα συνολικά έτη επαγγελματικής 

εμπειρίας 

Αριθμός συνολικών ετών επαγγελματικής εμπειρίας Αριθμός Ποσοστό 

Από 1 έως 5 έτη 0 0% 

Από 5,01 έως 10 έτη 12 11,9% 

Από 10,01 έως 20 έτη 43 42,6% 

Από 20,01 έως 35 έτη 45 44,5%  

39 έτη 1 1,0% 

Σύνολο 101 100,0% 

 

 Από τους παραπάνω δύο πίνακες έχουμε να παρατηρήσουμε πως το 80% περίπου των 

εργαζομένων βρίσκονται λιγότερο από 10 χρόνια στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας, ενώ 

πάνω από το 80% των εργαζομένων έχουν πάνω από 10 χρόνια επαγγελματικής 

εμπειρίας.  
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7.2.3 Αξιολόγηση εργασιακής εμπειρίας.  

 

Στον παρακάτω πίνακα 10 φαίνεται σε ποσοστά η εμπειρία των εργαζομένων στις 

Υπηρεσίες Πολεοδομίας, σύμφωνα με την ερώτηση AQ6,  καθώς και οι μέσοι όροι 

(ΜΟ) των αποτελεσμάτων και οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ). Στο πεδίο «άλλο» κρίθηκε 

σκόπιμο από δύο ερωτώμενους να σημειωθεί η εμπειρία τους στα δημόσια έργα, 

αντικείμενο μη συναφές με τις Υπηρεσίες Πολεοδομίας. Από τον πίνακα αυτόν 

προκύπτει πως μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας 

σήμερα, κοντά στο 50%, έχουν εμπειρία λιγότερη από ένα έτος στα αντικείμενα της 

Έκδοσης Αδειών, του Ελέγχου των Κατασκευών και των Πολεοδομικών Εφαρμογών.  

 

Πίνακας 10: Αξιολόγηση εργασιακής εμπειρίας ερωτηθέντων 

Αξιολόγηση 

εργασιακής εμπειρίας 

σε σχέση με τα 

παρακάτω 

ζητήματα/διαδικασίες 

Μηδενική 

(<1 έτος) 

Φτωχή 

(1-3 

έτη) 

Μέτρια 

(3-6 

έτη) 

Θετική 

(6-10 

έτη) 

Πολύ 

θετική 

(>10έτη) 

 

ΜΟ 

(ΤΑ) 

Έκδοση αδειών 54,4 8,9 13,9 12,9 9,9 
2,15 

(1,45) 

Έλεγχο κατασκευών 44,6 18,8 17,8 9,9 8,9 
2,20 

(1,34) 

Πολεοδομικός 

σχεδιασμός & 

πολεοδομικές 

εφαρμογές 

47,5 7,9 12,9 13,9 17,8 

 

2,47 

(1,60) 

Διοικητικής υποστήριξη 34,6 5,0 18,8 21,8 19,8 
2,87 

(1,57) 

Τήρηση αρχείου  25,7 7,9 15,8 31,7 18,8 
3,10 

(1,48) 
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7.3 Προφίλ βασικής γνώσης 

  

7.3.1 Επίπεδο εκπαίδευσης  

 

Στον παρακάτω πίνακα 11 και στο διάγραμμα,  αποτυπώνεται αριθμητικά και σε 

ποσοστά το επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτηθέντων. Το 35,6% κατέχει Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης, το 33,6% τίτλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), το 14,9% 

τίτλο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), το 12,9% των ερωτηθέντων είναι απόφοιτοι 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), το 2,0% κατέχουν τίτλο Διδακτορικού και μόλις το 

1,0% έχουν Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ). Συνεπώς σε ποσοστό 86,1% οι 

εργαζόμενοι είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

  

Πίνακας 11: Επίπεδο εκπαίδευσης 

Επίπεδο εκπαίδευσης Αριθμός Ποσοστό 

Διδακτορικό 2 2,0 % 

Μεταπτυχιακό 36 35,6% 

ΠΕ 34 33,6% 

ΤΕ 15 14,9% 

ΔΕ 13 12,9% 

ΥΕ 1 1,0% 

Σύνολο 101 100,0% 

  

Παρακάτω παρατίθεται και το διάγραμμα (Διάγραμμα 1) απεικόνισης του παραπάνω 

πίνακα.  
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Διάγραμμα 1: Επίπεδο εκπαίδευσης (ερώτηση BQ1) 

 

7.3.2 Αξιολόγηση δεξιοτήτων  

 

Στον παρακάτω πίνακα 12 φαίνεται σε ποσοστά η αξιολόγηση των δεξιοτήτων των 

ερωτηθέντων, σύμφωνα με την ερώτηση BQ2, στην μια κλίμακα από το 1 έως το 3 

(1=ελλιπείς, 2=μέτριες, 3=Ικανός χρήστης), καθώς και οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις. Παρατηρείται πως σε όλες τις περιπτώσεις, περισσότερο από το 50% των 

εργαζομένων, θεωρεί πως είναι «ικανός χρήστης».   

 

Πίνακας 12: Αξιολόγηση δεξιοτήτων 

Αξιολόγηση δεξιοτήτων 1 2 3 ΜΟ (ΤΑ) 

Αγγλικά 15,8 30,7 53,5 2,38 (0,75) 

Βασικές δεξιότητες Η/Υ 4,0 23,8 72,3 2,68 (0,55) 

Word 5,0 16,8 78,2 2,76 (0,55) 

Excel 10,9 21,8 67,3 2,56 (0,68) 

Αναζήτηση στο διαδίκτυο 3,0 11,9 85,1 2,82 (0,46) 

Γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων 

σχεδίασης (πχ autoCAD) 
21,8 23,8 54,5 2,33 (0,81) 
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7.3.3 Αξιολόγηση θεωρητικής γνώσης, επαγγελματικής εμπειρίας και 

επαγγελματικής δικτύωσης.  

 

Στον παρακάτω πίνακα 13 φαίνεται σε ποσοστά η αξιολόγηση των ερωτηθέντων σε 

σχέση με τη σημασία 1) της θεωρητικής τους γνώσης, 2) της επαγγελματικής τους 

εμπειρίας και 3) της δικτύωσής τους, για την υπηρεσία τους, σύμφωνα με την ερώτηση 

BQ3, στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (1=καθόλου, 5=πάρα πολύ), καθώς και 

οι μέσοι όροι (ΜΟ) των αποτελεσμάτων και οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ).  

 

Πίνακας 13: Αξιολόγηση θεωρητικής γνώσης, επαγγελματικής εμπειρίας και 

επαγγελματικής δικτύωσης 

 1 2 3 4 5 
ΜΟ 

(ΤΑ) 

Θεωρητική γνώση 

α) βαθμός που χρησιμεύει στην εργασία  5,0 4,0 33,7 7,9 49,5 
3,93 

(1,20) 

β) βαθμός που τη γνωρίζουν οι 

συνάδελφοι 
4,0 5,9 50,5 12,9 26,7 

  3,52 

(1,07) 

γ)βαθμός που θα χρησίμευε στην 

εργασία των συναδέλφων  
3,0 7,9 32,7 9,9 46,5 

3,89 

(1,17) 

Επαγγελματική εμπειρία  

α) βαθμός που χρησιμεύει στην εργασία  1,0 3,0 25,7 6,9 63,4 
4,29 

(1,01) 

β) βαθμός που τη γνωρίζουν οι 

συνάδελφοι 
2,0 6,9 41,6 9,9 39,6 

3,78 

(1,11) 

γ)βαθμός που θα χρησίμευε στην 

εργασία των συναδέλφων  
1,0 6,9 26,7 8,9 56,4 

4,13 

(1,09) 

Επαγγελματική δικτύωση 

α) βαθμός που χρησιμεύει στην εργασία  6,9 5,9 32,7 7,9 46,5 
3,81 

(1,28) 

β) βαθμός που τη γνωρίζουν οι 

συνάδελφοι 
6,9 14,9 42,6 6,9 28,7 

3,36 

(1,24) 

γ)βαθμός που θα χρησίμευε στην 

εργασία των συναδέλφων  
5,9 5,0 37,6 9,9 41,6 

3,76 

(1,22) 
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Από την έρευνα προκύπτει πως το 57,4% των εργαζομένων θεωρεί πως η θεωρητική 

τους γνώση είναι πολύ και κυρίως πάρα πολύ χρήσιμη για την εκτέλεση της εργασίας 

τους, ωστόσο θεωρούν λιγότερο πως αυτό το γνωρίζουν οι συνάδελφοί τους, αν και 

πιστεύουν σε ποσοστό 56,4% πως η θεωρητική τους γνώση θα χρησίμευε στην εργασία 

των συναδέλφων τους.  Παρόμοιες συσχετίσεις παρατηρούνται και για την άποψη των 

εργαζομένων σε σχέση με την επαγγελματική τους εμπειρία και τη δικτύωση. 

 

7.4 Ανάλυση εργασίας και πλαίσια γνώσης 

  

7.4.1 Κατανομή χρόνου εργασίας για μια συνηθισμένη εργάσιμη μέρα  

 

Από την κατανομή του χρόνου των εργαζομένων σε ποσοστά για μια συνηθισμένη 

εργάσιμη μέρα ή εβδομάδα, σύμφωνα με την ερώτηση CQ4,  προέκυψε ο πίνακας 14, 

στον οποίο παρατίθενται τα ποσοστά του χρόνου που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι σε 

σχέση με τις διαδικασίες Διαχείρισης της Γνώσης, ταξινομημένα σε δέκα (10) κλάσεις, 

καθώς και οι μέσοι όροι (ΜΟ) των αποτελεσμάτων και οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ).  

  

Από την έρευνα προκύπτει πως οι εργαζόμενοι αφιερώνουν το λιγότερο χρόνο από την 

καθημερινή τους εργασία στην αποθήκευση της γνώσης (μέσος όρος ποσοστού χρόνου 

που αφιερώνουν 12,83%), ακολουθούν η απόκτηση και η ανταλλαγή της γνώσης σε 

ποσοστά 15,43% και 15,61% αντίστοιχα και τον περισσότεροι χρόνο φαίνεται να τον 

αφιερώνουν στην δημιουργία της γνώσης με την έννοια της παραγωγής έργου και στη 

χρήση της γνώσης με την έννοια της εξυπηρέτησης των πελατών και της επίλυσης των 

προβλημάτων, σε αντίστοιχα ποσοστά κατά μέσο όρο 28,71% και 27,22%. 

 

Πίνακας 14: Κατανομή χρόνου στις διαδικασίες διαχείρισης της γνώσης 

 

Ποσοστό χρόνου 

Απόκτηση 

γνώσης 

Δημιουργία 

γνώσης  

Αποθήκευ-

ση γνώσης 

Ανταλλαγή 

γνώσης 

Χρήση 

γνώσης 

0% έως 10% 47,5 21,8 69,3 54,5 23,8 

10,1% έως 20% 38,6 22,8 20,8 25,7 27,7 

20,1% έως 30% 11,9 25,7 4,0 11,9 20,8 

30,1% έως 40% 1,0 8,9 0,9 6,9 8,9 

40,1% έως 50% 0,0 10,9 4,0 1,0 8,9 

50,1% έως 60% 1,0 4,9 1,0 0,0 5,9 
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60,1% έως 70% 0,0 3,0 0,0 0,0 4,0 

70,1% έως 80% 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

80,1% έως 90% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

90,1% έως 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ΜΟ 

(ΤΑ) 

15,43 

(8,86) 

28,71  

(18,1) 

12,83  

(11,26) 

15,61 

(10,06) 

27,22 

(17,84) 

 

Παρακάτω παρατίθεται σε διάγραμμα η κατανομή του μέσου όρου του ποσοστού του 

χρόνου που διαθέτουν οι εργαζόμενοι για τις πέντε κατηγορίες της διαχείρισης της 

γνώσης.  

 

 
Διάγραμμα 2: Μέσος όρος κατανομής χρόνου στις διαδικασίες της διαχείρισης της 

γνώσης (ερώτηση CQ1 με βάση τους μέσους όρους) 

  

7.4.2 Αξιολόγηση της επικοινωνίας  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα σε σχέση με την ικανοποίηση 

στην επικοινωνία των εργαζομένων, σύμφωνα με την ερώτηση CQ5, στην πενταβάθμια 

κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 (1=καθόλου, 5=πάρα πολύ), καθώς και οι μέσοι όροι 

(ΜΟ) των αποτελεσμάτων και οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ).  
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Από την έρευνα προκύπτει πως οι εργαζόμενοι, κατά μέσο όρο, έχουν καλύτερη 

επικοινωνία με τα τμήματα εντός της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, αμέσως μετά με τα 

τμήματα εντός του Δήμου αλλά εκτός της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και όχι και τόσο 

ικανοποιητική επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης εκτός 

Διεύθυνσης. 

 

Πίνακας 15: Αξιολόγηση επικοινωνίας 

 

Παρακάτω παρατίθεται και το διάγραμμα αξιολόγησης της επικοινωνίας, από το οποίο 

φαίνεται να υπερισχύει μια «ικανοποιητική» επικοινωνία μεταξύ τμημάτων εντός του 

Δήμου εκτός Διεύθυνσης και εκτός του Δήμου. Λίγο καλύτερη εμφανίζεται η 

επικοινωνία εντός των Τμημάτων της Διεύθυνσης με υπερίσχυση των επιλογών από 

«ικανοποιητική»  έως «πάρα πολύ» ικανοποιητική.  

 

 

Διάγραμμα 3: Αξιολόγηση επικοινωνίας (ερώτηση CQ5) 

 

 

 

 

Αξιολόγηση επικοινωνίας 1 2 3 4 5 ΜΟ (ΤΑ) 

Τμήματα εντός διεύθυνσης 1,0 7,9 30,7 25,7 34,7 3,85 (1,02) 

Τμήματα εντός Δήμου 

εκτός Διεύθυνσης 
4,0 16,8 47,5 21,8 9,9 3,17 (0,96) 

Άλλες υπηρεσίες της 

Δημόσιας Διοίκησης 
3,0 28,7 48,5 12,9 6,9 2,92 (0,90) 
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7.4.3 Αξιολόγηση προβλημάτων γνώσης κατά την καθημερινή εργασία  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα σε σχέση με τα προβλήματα 

γνώσης που εκτιμούν πως έχουν οι εργαζόμενοι κατά την καθημερινή τους εργασία, 

σύμφωνα με την ερώτηση CQ6, στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 

(1=σπανίως, 5= σχεδόν πάντα), καθώς και οι μέσοι όροι (ΜΟ) των αποτελεσμάτων και 

οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ).  

  

Από τους μέσους όρους των αποτελεσμάτων προκύπτει πως το σημαντικότερο 

πρόβλημα γνώσης που εμφανίζεται στους εργαζομένους στις Διευθύνσεις Πολεοδομίας 

είναι το πρόβλημα σχετικά με τα βήματα, τη στρατηγική και τις διαδικασίες που πρέπει 

να ακολουθήσει κάθε φορά κάποιος για την επίλυση ενός ζητήματος στην εργασία του, 

εν συνεχεία ακολουθεί το πρόβλημα των βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων επίλυσης 

αυτών των ζητημάτων, στη συνέχεια ακολουθεί το πρόβλημα εντοπισμού το ατόμου 

που έχει γνώση και εμπειρία να βοηθήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα και τέλος 

λιγότερο απ’ όλα φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα ο εντοπισμός των πληροφοριών.  

 

Πίνακας 16: Εμφάνιση προβλημάτων γνώσης 

 

Παρακάτω παρατίθεται και το διάγραμμα αξιολόγησης της εμφάνισης των 

προβλημάτων γνώσης στις υπηρεσίες.  

 

Εμφάνιση προβλημάτων 

γνώσης  
1 2 3 4 5 

ΜΟ 

(ΤΑ) 

Δεν είστε σίγουρος ΤΙ πρέπει 

να κάνετε  
14,9 48,5 21,8 10,9 4,0 

2,41 

(1,00) 

Δεν είστε σίγουρος ΠΩΣ 

πρέπει να το κάνετε  
15,8 53,5 17,8 10,9 2,0 

2,30 

(0,93) 

Δεν είστε σίγουρος ΠΟΙΟΣ 

μπορεί να σας βοηθήσει  
43,6 27,7 17,8 10,9 0,0 

1,96 

(1,03) 

Δεν είστε σίγουρος ΠΟΥ να 

βρείτε πληροφορίες  
47,5 36,6 12,9 3,0 0,0 

1,71 

(0,80) 
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Διάγραμμα 4: Εμφάνιση προβλημάτων γνώσης (ερώτηση CQ6) 

 

7.4.4 Διάθεση / Ανάγκη εργαζομένων για βελτίωση γνώσης 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα σε σχέση με το βαθμό στον 

οποίο θα θέλανε να βελτιώσουν τις γνώσεις τους οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με την 

ερώτηση CQ7,  στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 (1=καθόλου 

βελτίωση, 5=πάρα πολύ βελτίωση), καθώς και οι μέσοι όροι (ΜΟ) των αποτελεσμάτων 

και οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ).   

  

Από την έρευνα προκύπτει πως οι ανάγκες των εργαζομένων για βελτίωση, με σειρά 

προτίμησης και μεγαλύτερης ανάγκης,  κατατάσσονται στα διάφορα θέματα ως εξής: 

1
ον

 νομοθεσία, 2
ον

 διαχείριση κρίσεων, 3
ον

 οργάνωση διαδικασιών, 4
ον

 εξειδικευμένα 

προγράμματα Η/Υ (πχ. AutoCAD), 5
ον

 οργάνωση αρχείου και 6
ον

 χειρισμός Η/Υ.  

 

Πίνακας 17: Βελτίωση δεξιοτήτων  

Βελτίωση δεξιοτήτων  1 2 3 4 5 
ΜΟ 

(ΤΑ) 

Οργάνωση διαδικασιών 15,8 23,8 33,7 11,9 14,9 
2,86 

(1,26) 

Οργάνωση αρχείου 25,7 32,7 25,7 8,9 6,9 
2,39 

(1,17) 

Χειρισμό Η/Υ 28,7 42,6 19,8 4,0 5,0 
2,14 

(1,04) 
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Παρακάτω παρατίθεται και το διάγραμμα το οποίο δείχνει τις προτιμήσεις των 

ερωτηθέντων για βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε κάθε υποκατηγορία του 

ερωτήματος.  

 

 

Διάγραμμα 5: Ανάγκη για βελτίωση (ερώτηση CQ7) 

 

7.5 Ρητή και άρρητη γνώση / Απόκτηση-Δημιουργία – 

Διαμοίραση (ανταλλαγή) γνώσης 

 

7.5.1 Πόροι ρητής γνώσης 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα σε σχέση με το βαθμό χρήσης 

κατά την καθημερινή τους εργασία, πόρων ρητής γνώσης, σύμφωνα με την ερώτηση 

DQ8, στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 (1=σπανίως, 5=σχεδόν 

πάντα), καθώς και οι μέσοι όροι (ΜΟ) των αποτελεσμάτων και οι τυπικές αποκλίσεις 

(ΤΑ). Στο πίνακα καταγράφονται ταξινομημένα κατά φθίνουσα σειρά τα αποτελέσματα 

της έρευνας σε σχέση με τη συχνότητα χρήσης των διαφόρων πόρων ρητής γνώσης από 

Εξειδικευμένα προγράμματα 

Η/Υ (πχ autoCAD) 
18,8 32,7 25,7 6,9 15,8 

2,68 

(1,30) 

Νομοθεσία  5,9 19,8 30,7 21,8 21,8 
3,34 

(1,19) 

Διαχείριση κρίσεων 8,9 19,8 33,7 13,9 23,8 
3,24 

(1,27) 
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τους ερωτηθέντες. Παρατηρείται πως περισσότερο από όλα φαίνεται να χρησιμοποιούν 

κατ΄ αρχήν προσωπικά ηλεκτρονικά αρχεία, το εσωτερικό επίσημο αρχείο της 

υπηρεσίας αλλά και πληροφορίες από το διαδίκτυο. Φαίνεται να προτιμούν λιγότερο 

τυπωμένα έγγραφα (βιβλία, εγχειρίδια κλπ) ή ηλεκτρονικά αρχεία συναδέλφων. Σε 

σχέση με το Πληροφοριακό σύστημα καταγραφής πληροφοριών, φαίνεται περίπου το 

25,0% των ερωτηθέντων να δηλώνει πως δεν χρησιμοποιούν ή δεν υπάρχει τέτοιο 

σύστημα στο αντικείμενό τους, ωστόσο υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων 

οι οποίοι δηλώνουν πως χρησιμοποιούν ένα τέτοιο σύστημα καταγραφής.  

 

Πίνακας 18: Πόροι ρητής γνώσης  

 

Παρακάτω παρατίθεται και το διάγραμμα που δείχνει το βαθμό χρήσης των πόρων 

ρητής γνώσης στην υπηρεσία. Στον οριζόντιο άξονα αντιστοιχούν οι τιμές, 1) 

Ηλεκτρονικά αρχεία Η/Υ, 2) Εσωτερικά αρχεία υπηρεσίας, 3) Ηλεκτρονικά αρχεία από 

το διαδίκτυο, 4) Πληροφοριακό σύστημα καταγραφής πληροφοριών, 5) Τυπωμένα 

έγγραφα, 6) Ηλεκτρονικά αρχεία συναδέλφων 

 

Πόροι ρητής γνώσης 1 2 3 4 5 
ΜΟ 

(ΤΑ) 

1) Ηλεκτρονικά αρχεία Η/Υ 1,0 5,9 26,7 43,6 22,8 
3,81 

(0,89) 

2) Εσωτερικά αρχεία 

υπηρεσίας  
4,0 23,8 21,8 25,7 24,8 

3,44 

(1,21) 

3) Ηλεκτρονικά αρχεία από 

το διαδίκτυο 
8,9 15,8 27,7 34,7 12,9 

3,27 

(1,15) 

4) Πληροφοριακό σύστημα 

καταγραφής πληροφοριών  
24,8 7,9 19,8 26,7 20,8 

3,11 

(1,48) 

5) Τυπωμένα έγγραφα  22,8 19,8 20,8 28,7 7,9 
2,79 

(1,30) 

6) Ηλεκτρονικά αρχεία 

συναδέλφων 
26,7 28,7 30,7 10,9 3,0 

2,35 

(1,08) 
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Διάγραμμα 6: Βαθμός χρήσης πόρων ρητής γνώσης (ερώτηση DQ8) 

 

7.5.2 Μέθοδοι επικοινωνίας 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα σε σχέση με το βαθμό των 

μεθόδων επικοινωνίας που προτιμούν να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με 

την ερώτηση DQ9, στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 (1=σπανίως, 

5=σχεδόν πάντα) , καθώς και οι μέσοι όροι (ΜΟ) και οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ). Από 

την έρευνα προκύπτει πως οι εργαζόμενοι προτιμούν περισσότερο από όλους τους 

τρόπους επικοινωνίας την προφορική, ενώ λιγότερο την ηλεκτρονική. Επίσης από τα 

αποτελέσματα προκύπτει πως χρησιμοποιούν όλες τις μεθόδους επικοινωνίας, χωρίς να 

απορρίπτουν καμία. 

 

Πίνακας 19: Μέθοδοι επικοινωνίας   

 

Παρακάτω παρατίθεται και το αντίστοιχο διάγραμμα. 

Μέθοδοι επικοινωνίας 1 2 3 4 5 ΜΟ (ΤΑ) 

Προφορική 1,0 8,9 19,8 48,5 21,8 3,81 (0,91) 

Τηλεφωνική 4,0 18,8 34,7 34,7 7,9 3,24 (0,98) 

Έγγραφη  11,9 17,8 23,8 33,7 12,9 3,18 (1,22) 

Ηλεκτρονική 16,8 24,8 23,8 25,7 8,9 2,85 (1,24) 
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Διάγραμμα 7: Μέθοδοι επικοινωνίας (ερώτηση DQ9) 

 

7.5.3 Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα σε σχέση με το βαθμό  που οι 

εργαζόμενοι συμμετέχουν ή τους επιτρέπεται από την υπηρεσία τους να συμμετέχουν 

σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, σύμφωνα με την ερώτηση DQ10, στην πενταβάθμια 

κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 (1=σπανίως, 5=σχεδόν πάντα), καθώς και οι μέσοι 

όροι (ΜΟ) και οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ).  Από την έρευνα προκύπτει πως ο μέσος 

όρος των αποτελεσμάτων στα παρακάτω ζητήματα είναι χαμηλός. Οι εργαζόμενοι 

συμμετέχουν ή τους επιτρέπεται από την υπηρεσία τους να συμμετέχουν λιγότερο από 

«συχνά» σε καθένα από τα επιμέρους παρακάτω ζητήματα. Ιδιαιτέρως χαμηλή φαίνεται 

να είναι η επικοινωνία τους με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και 

ερευνητικά κέντρα, η εκπαίδευσή τους σε ώρα εργασίας (mentoring), αλλά και η 

συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα, ημερίδες και σεμινάρια.  

 

Πίνακας 20: Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις   

Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 1 2 3 4 5 
ΜΟ 

(ΤΑ) 

1) Συμμετοχή σε επιμορφωτικά 

προγράμματα, ημερίδες, 

σεμινάρια 

41,6 39,6 10,9 2,0 5,9 
1.91 

(1,07) 

2) Επικοινωνία με 80,2 12,9 3,0 1,0 3,0 1,34 
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Παρακάτω παρατίθεται και το διάγραμμα στο οποίο οι αριθμοί 1,2,3,4,5,6,7,8, και 9 

αντιστοιχούν στις περιπτώσεις των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με τη σειρά που 

παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα 20.  Παρατηρείται πως σε όλες τις περιπτώσεις 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων υπερισχύει η επιλογή «σπανίως» ως προς τη συμμετοχή 

των ερωτηθέντων, εκτός από τις περιπτώσεις 6) και 8), δηλαδή τις  «εσωτερικές, 

επίσημες και προγραμματισμένες συναντήσεις» και την «άντληση γνώσης από εξωτερικές 

πηγές», όπου υπερισχύει αρκετά η επιλογή  «ορισμένες φορές».  

 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, 

πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα 

κλπ 

(0,84) 

3) Εκπαίδευση στην πράξη / κατά 

την ώρα εργασίας  
70,3 20,8 4,0 5,0 0,0 

1,44 

(0,79) 

4) Ομαδική εργασία 33,7 34,7 16,8 12,9 2,0 
2,15 

(1,09) 

5) Brainstorming  58,4 26,7 9,9 4,0 1,0 
1,62 

(0,89) 

6) Εσωτερικές, επίσημες και 

προγραμματισμένες συναντήσεις  
27,7 43,6 20,8 6,9 1,0 

2,1 

(0,92) 

7) Εσωτερικές, ανεπίσημες 

συναντήσεις  
31,7 21,8 25,7 15,8 5,0 

2,41 

(1,23) 

8) Άντληση γνώσης από 

εξωτερικές  πηγές  
19,8 48,5 23,8 6,9 1,0 

2,21 

(0,88) 

9) Εναλλαγή θέσεων εργασίας  74,3 16,8 8,9 0,0 0,0 
1,35 

(0,64) 
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Διάγραμμα 8: Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (ερώτηση DQ10) 

 

7.6 Ρητή και άρρητη γνώση / Αποθήκευση – Χρήση γνώσης 

 

7.6.1 Ύπαρξη ή χρήση ρητής καταγεγραμμένης γνώσης 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα σε σχέση με το βαθμό  ύπαρξης 

ή χρήσης από τους εργαζόμενους, μεθόδων καταγραφής ρητής γνώσης, σύμφωνα με 

την ερώτηση DQ11, στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 

(1=ανύπαρκτος, 5=επαρκής), καθώς και οι μέσοι όροι (ΜΟ) και οι τυπικές αποκλίσεις 

(ΤΑ). Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται σε φθίνουσα σειρά η εκτίμηση των 

ερωτηθέντων σε σχέση με την ύπαρξη και χρήση στην υπηρεσία τους των μεθόδων 

καταγραφής της ρητής γνώσης. Από την έρευνα προκύπτει πως υπάρχει και 

χρησιμοποιείται στον οργανισμό κατά κύριο λόγο το διαδίκτυο. Επόμενο σε κατάταξη 

έρχεται το πλήρες και ενημερωμένο πληροφοριακό σύστημα, εφόσον υπάρχει. 

Σημαντικό είναι να παρατηρήσουμε πως περίπου το 12,0% των ερωτηθέντων δηλώνει 

πως δεν υπάρχει καθόλου πλήρες και ενημερωμένο πληροφοριακό σύστημα στην 

υπηρεσία τους,  περίπου το 50,0% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζουν την ύπαρξη ή 

χρήση του πλήρους και ενημερωμένου πληροφοριακού συστήματος «αρκετή», ενώ το 

18,8% θεωρεί πως η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος είναι «επαρκής». 

 

Πίνακας 21: Ύπαρξη / Χρήση ρητής καταγεγραμμένης γνώσης   

Ύπαρξη ρητής γνώσης 1 2 3 4 5 ΜΟ (ΤΑ) 

1) Διαδικτύου (internet) 11,9 2,0 43,6 15,8 26,7 3,44 
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Παρακάτω παρατίθεται και το διάγραμμα στο οποίο οι αριθμοί 1,2,3,4,5,6,7 και 8 

αντιστοιχούν στις περιπτώσεις των μεθόδων καταγραφής ρητής γνώσης με τη σειρά που 

παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα 21.  Στο διάγραμμα φαίνεται πως  υπερισχύει η 

επιλογή «ανύπαρκτο» για τις μεθόδους του ενδοδικτύου, των βιβλίων, των χαρτών 

γνώσης και των ετήσιων εκθέσεων – στατιστικών στοιχείων, ενώ  «αρκετή» φαίνεται 

να είναι η ύπαρξη του διαδικτύου, του πλήρες και ενημερωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος, των προτύπων εγγράφων ως αποτέλεσμα καλών πρακτικών και του 

ηλεκτρονικού αρχείου για διερεύνηση ομοειδών υποθέσεων.  

(1,24) 

2) Οργανωμένων και 

ταξινομημένων πληροφοριών - 

πλήρες και ενημερωμένο 

πληροφοριακό σύστημα  

11,9 6,9 49,5 12,9 18,8 3,2 (1,18) 

3) Πρότυπων εγγράφων ως 

αποτέλεσμα καλών πρακτικών 
11,9 14,9 45,5 9,9 17,8 

3,07 

(1,20) 

4) Ηλεκτρονικού αρχείου για 

διερεύνηση ομοειδών 

υποθέσεων  

19,8 12,9 44,6 5,9 16,8 
2,87 

(1,29) 

5) Ενδοδικτύου (intranet) 43,6 15,8 25,7 3,0 11,9 
2,24 

(1,36) 

6) Βιβλίων 42,6 20,8 30,7 1,0 5,0 
2,05 

(1,11) 

7) Χαρτών γνώσης για τον 

εντοπισμό των ατόμων με τις 

κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες 

και εμπειρίες 

68,3 9,9 12,9 2,0 6,9 
1,69 

(1,20) 

8)Ετήσιων εκθέσεων – 

στατιστικών στοιχείων 
63,4 16,8 13,9 1,0 5,0 

1,67 

(1,08) 
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Διάγραμμα 9: Ύπαρξη / Χρήση ρητής καταγεγραμμένης γνώσης  (ερώτηση DQ11) 

 

7.7 Ρητή και άρρητη γνώση / Διαχείριση γνώσης 

 

7.7.1 Βελτίωση διαχείρισης γνώσης στον οργανισμό 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα σε σχέση με την αξιολόγηση της 

σπουδαιότητας διαφόρων μεθόδων βελτίωσης της διαχείρισης γνώσης, σύμφωνα με την 

ερώτηση DQ12, στην κλίμακα από 1 έως 3 (1=σημαντικό, 3=πολύ σημαντικό), καθώς 

και οι μέσοι όροι (ΜΟ) και οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ).  Από την έρευνα προκύπτει ο 

παρακάτω πίνακας στον οποίο φαίνονται ταξινομημένα κατά φθίνουσα σειρά 

σπουδαιότητας οι μέθοδοι βελτίωσης της διαχείρισης της γνώσης. Παρατηρείται ότι, 

κατά μέσο όρο, σημαντικότερα θεωρούνται η οργάνωση και η ταξινόμηση των 

πληροφοριών, η ανάπτυξη τεχνικών ενθάρρυνσης διαμοίρασης γνώσης και η 

εκπαίδευση των εργαζομένων.  

 

Πίνακας 22: Μέθοδοι βελτίωσης διαχείρισης γνώσης   

Μέθοδοι βελτίωσης ΔΓ 1 2 3 
ΜΟ 

(ΤΑ) 

1) Προσπάθεια οργάνωσης και ταξινόμησης 

πληροφοριών και εξασφάλιση πρόσβασης όλων 

στις πληροφορίες και τα ηλεκτρονικά αρχεία 

7,9 5,0 87,1 
2,79 

(0,57) 

2) Ενθάρρυνση τη διαμοίραση της γνώσης 9,9 12,9 77,2 
2,67 

(0,65) 

3) Εκπαίδευση εργαζομένων 12,9 7,9 79,2 2,66 
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Τρείς από τους ερωτηθέντες πρότειναν τρεις διαφορετικές από τις αναγραφόμενες 

μεθόδους βελτίωσης: α) τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων για 

βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, β) εκπαιδευτικά σεμινάρια 

(εσωτερικά στον οργανισμό) σε κάθε αλλαγή θέσης εργαζομένου σε νέο αντικείμενο 

και γ) επιμερισμό του αντικειμένου. 

 

Παρακάτω παρατίθεται και το διάγραμμα στο οποίο οι αριθμοί 1,2,3,4,5,6,7,8, και 9 

αντιστοιχούν στις περιπτώσεις των μεθόδων βελτίωσης με τη σειρά που παρατίθενται 

στον παραπάνω πίνακα 22.   

 

Διάγραμμα 10:  Μέθοδοι βελτίωσης διαχείρισης γνώσης  (ερώτηση DQ12) 

 

(0,70) 

4) Βελτίωση υποδομών και ποιότητας 

υποστήριξης επικοινωνίας  
26,7 7,9 65,3 

2,39 

(0,88) 

5) Ανάπτυξη χάρτη γνώσης για τον εντοπισμό 

ανθρώπων με κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες 

και εμπειρίες στον οργανισμό και σε ομοειδείς 

οργανισμούς 

25,7 16,8 57,4 
2,32 

(0,86) 

6) Ανάπτυξη ενδοδικτύου για επικοινωνία 

μεταξύ των εργαζομένων και ταυτόχρονη 

καταγραφή γνώσης 

24,8 18,8 56,4 
2,32 

(0,85) 

7) Υποστήριξη ανεπίσημων συναντήσεων 

μεταξύ συναδέλφων 
42,6 17,8 39,6 

1,97 

(0,91) 

8) Εφαρμογή εναλλαγής θέσεων εργασίας (job 

rotation) στον οργανισμό  
54,5 15,8 29,7 

1,75 

(0,89) 
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7.7.2 Εμπόδια διαχείρισης γνώσης στον οργανισμό 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα σε σχέση με την αξιολόγηση 

των εμποδίων στις διαδικασίες διαχείρισης της γνώσης, σύμφωνα με την ερώτηση 

DQ13,  στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 (1=σπανίως, 5=σχεδόν 

πάντα), καθώς και οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. Από την έρευνα προκύπτει ο 

παρακάτω πίνακας στον οποίο φαίνεται καταταγμένη με φθίνουσα σειρά, κατά μέσο 

όρο, η εκτίμηση των ερωτηθέντων σε σχέση με τα εμπόδια στη διαχείριση της γνώσης. 

Παρατηρείται πως πρώτη στη σειρά κατάταξης βρίσκεται η έλλειψη σύνδεσης 

διαχείρισης της γνώσης με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού και η έλλειψη 

δέσμευσης της διοίκησης προς το σκοπό αυτό, ενώ τελευταία η έλλειψη 

αντικειμενικών,  προφανών λόγων διαμοίρασης της γνώσης. 

 

Πίνακας 23: Εμπόδια διαχείρισης γνώσης   

Εμπόδια διαχείρισης γνώσης 1 2 3 4 5 
ΜΟ 

(ΤΑ) 

1) Έλλειψη σύνδεσης διαχείρισης 

γνώσης με τους στρατηγικούς στόχους 

του οργανισμού και έλλειψη δέσμευσης 

της διοίκησης προς το σκοπό αυτό 

7,9 12,9 27,7 29,7 21,8 
3,45 

(1,20) 

2) Έλλειψη οικονομικών πόρων για 

απόκτηση της κατάλληλης τεχνολογίας 

που θα υποστηρίξει τις διαδικασίες 

διαχείρισης γνώσης 

7,9 16,8 19,8 34,7 20,8 
3,44 

(1,22) 

3) Έλλειψη κινήτρων στους 

εργαζόμενους από τα ανώτερα στελέχη 

(πχ αναγνώριση) 

12,9 19,8 21,8 32,7 12,9 
3,13 

(1,25) 

4) Η έλλειψη χρόνου για τη διαμοίραση 

της γνώσης μεταξύ των εργαζομένων 
11,9 27,7 22,8 25,7 11,9 

2,98 

(1,23) 

5) Έλλειψη κουλτούρας ομαδικής 

εργασίας και συνεργασίας 
17,8 18,8 29,7 20,8 12,9 

2,92 

(1,28) 

6) Έλλειψη κουλτούρας μάθησης 17,8 23,8 26,7 17,8 13,9 
2,86 

(1,30) 

7) Έλλειψη προθυμίας εργαζομένων να 14,9 24,8 31,7 20,8 7,9 2,82 
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Παρακάτω παρατίθεται και το διάγραμμα στο οποίο οι αριθμοί 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 και 10 

αντιστοιχούν στις περιπτώσεις των εμποδίων διαχείρισης γνώσης με τη σειρά που 

παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα 23. 

 

 

Διάγραμμα 11:  Εμπόδια στη διαχείριση της γνώσης  (ερώτηση DQ13) 

 

7.7.3 Βελτίωση ποιότητας υπηρεσίας μέσω διαχείρισης της γνώσης. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα σε σχέση με την άποψη των 

εργαζομένων στο κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν σε προτάσεις σχετικά με τη 

βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας τους μέσω της διαχείρισης της γνώσης, 

σύμφωνα με την ερώτηση DQ14, στην πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 

(1=δεν συμφωνώ, 5=συμφωνώ), καθώς και οι μέσοι όροι (ΜΟ) και οι τυπικές 

αποκλίσεις (ΤΑ). Από την έρευνα προκύπτει ο παρακάτω πίνακας στον οποίο φαίνεται 

καταταγμένη με φθίνουσα σειρά, η εκτίμηση των ερωτηθέντων σε σχέση με τα θέματα 

αλλάξουν τον τρόπο που εργάζονται (1,16) 

8) Έλλειψη προθυμίας μεταξύ των 

εργαζομένων να διασπείρουν κρίσιμες 

πληροφορίες και γνώσεις (φόβος 

αποκάλυψης γνώσης) 

37,6 28,7 16,8 14,9 2,0 
2,15 

(1,14) 

9) Η έλλειψη κλίματος εμπιστοσύνης 

μεταξύ συναδέλφων 
37,6 28,7 19,8 8,9 5,0 

2,15 

(1,17) 

10) Δεν υπάρχουν αντικειμενικοί,  

προφανείς λόγοι για τη διαμοίραση της 

γνώσης 

37,6 28,7 20,8 8,9 4,0 
2,13 

(1,14) 
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θα συντελούσε η Διαχείριση της Γνώσης στη βελτίωση ενός οργανισμού. Η συμφωνία 

των ερωτηθέντων στα παρακάτω ζητήματα ήταν σε υψηλό ποσοστό σε όλα. Ωστόσο 

αντιλαμβάνονται περισσότερο από όλα τη σύνδεση της Διαχείρισης της Γνώσης  με τη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την ανάγκη για 

ύπαρξη ενός οργανωμένου συστήματος διαχείρισης της γνώσης στον οργανισμό τους 

και τη συμμετοχή τους σε αυτό ως αρωγό στην εξάλειψη του φόβου κατά την εκτέλεση 

της εργασίας τους. Αντίθετα δεν φαίνεται να είναι πεπεισμένοι πως η διαχείριση της 

γνώσης θα συντελούσε στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της υπηρεσίας και στην 

ικανοποίηση των πελατών. Τέλος, πιο δύσπιστοι από όλα φαίνεται να είναι στην 

εκτίμηση πως η διαχείριση της γνώσης θα συντελούσε στην ανάπτυξη αξίας στον 

οργανισμό έτσι ώστε ο οργανισμός να είναι αρωγός για τον ιδιωτικό τομέα σε θέματα 

γνώσης.  

 

Πίνακας 24: Βελτίωση ποιότητας υπηρεσίας μέσω της διαχείρισης της γνώσης   

Διαχείριση της γνώσης και βελτίωση 

ποιότητας 
1 2 3 4 5 

ΜΟ 

(ΤΑ) 

1) Η διαχείρισης της γνώσης θα 

συντελούσε σημαντικά στη βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

0,0 3,0 5,9 7,9 83,2 
4,71 

(0,71) 

2) Η ύπαρξη ενός οργανωμένου 

συστήματος διαχείρισης γνώσης και η 

συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτό 

θα ενίσχυε το αίσθημα ασφάλειάς τους 

(εξάλειψη φόβου). 

1,0 0,0 6,9 11,9 80,2 
4,70 

(0,69) 

3) Η αποτελεσματική αποθήκευση-

κωδικοποίηση-ανάκτηση της ρητής 

γνώσης θα συντελούσε στην αύξηση 

της ταχύτητας διεκπεραίωσης των 

υποθέσεων 

1,0 2,0 5,9 10,9 80,2 
4,67 

(0,76) 

4) Η επένδυση στη συνεχή εκπαίδευση 

των εργαζομένων θα βελτίωνε την 

ποιότητα των υπηρεσιών 

1,0 1,0 9,9 11,9 76,2 
4,61 

(0,79) 

5) Η αναγνώριση της προσφορά των 2,0 1,0 5,9 15,8 75,2 4,61 
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Παρακάτω παρατίθεται και το αντίστοιχο διάγραμμα στο οποίο οι αριθμοί 

1,2,3,4,5,6,7,8 και 9 αντιστοιχούν στις περιπτώσεις που παρατίθενται στον παραπάνω 

πίνακα 24. 

 

 

Διάγραμμα 12:  Συμφωνία με προτάσεις διαχείρισης γνώσης για βελτίωση ποιότητας 

(ερώτηση DQ14) 

 

 

υπαλλήλων στην οργανωσιακή γνώση 

θα οδηγούσε σε  αποδοτικότερους 

υπαλλήλους 

(0,79) 

6) Με τη διαμοίραση και  ανταλλαγή 

της γνώσης πολλά λάθη θα 

αποφεύγονταν 

1,0 3,0 9,9 9,9 76,2 
4,57 

(0,86) 

7) Ένα οργανωμένο σύστημα 

διαχείρισης γνώσης στην υπηρεσία 

μου, θα ενίσχυε την αξιοπιστία της 

2,0 4,0 6,9 20,8 66,3 
4,46 

(0,93) 

8) Εάν υπήρχε ένα οργανωμένο 

σύστημα διαχείρισης γνώσης στην 

υπηρεσία μου, οι πελάτες θα ήταν 

περισσότερο ικανοποιημένοι. 

2,0 5,0 10,9 20,8 61,4 
4,35 

(0,99) 

9) Ένα οργανωμένο σύστημα 

διαχείρισης γνώσης στην υπηρεσία 

μου, θα αποτελούσε αρωγό για τον 

ιδιωτικό τομέα. (αξία υπηρεσίας)  

6,9 5,0 11,9 15,8 60,4 
4,18 

(1,24) 
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7.8 Συσχετίσεις 

 

7.8.1 Συσχέτιση της Θέσης στην Υπηρεσιακή Μονάδα και της 

Εργασιακής Εμπειρίας 

 

Κρίθηκε απαραίτητη, για την εξαγωγή συμπερασμάτων, η συσχέτιση της θέσης των 

ερωτηθέντων στην υπηρεσιακή τους μονάδα με την εργασιακή τους εμπειρία, στα 

αντικείμενα της «έκδοσης αδειών», «ελέγχου κατασκευών» και  «πολεοδομικού  

σχεδιασμού & πολεοδομικών εφαρμογών». 

 

Πίνακας 25: Αξιολόγηση εργασιακής εμπειρίας στην έκδοση αδειών σε σχέση με τη 

θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 

Έκδοση αδειών / θέση στην 

υπηρεσιακή μονάδα 

Μηδενικ

ή (<1 

έτος) 

Φτωχή 

(1-3 

έτη) 

Μέτρι

α (3-6 

έτη) 

Θετική 

(6-10 

έτη) 

Πολύ 

Θετική 

(>10 

έτη) 

Σύνολο 

Π
ρ

ο
ϊσ

τ
ά

μ
εν

ο
ς 

Αριθμός 4 1 4 3 5 17 

Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 23,5% 5,9% 23,5% 17,6% 29,4% 100,0% 

Πως θα βαθμολογούσατε την 

εργασιακή σας εμπειρία σε 

σχέση με την έκδοση αδειών 

7,3% 11,1% 28,6% 23,1% 50,0% 16,8% 

Σύνολο 4,0% 1,0% 4,0% 3,0% 5,0% 16,8% 

Υ
π

ά
λ
λ
η

λ
ο

ς 

(μ
η

χ
α

ν
ικ

ό
ς)

 

Αριθμός 34 6 10 7 4 61 

Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 55,7% 9,8% 16,4% 11,5% 6,6% 100,0% 

Πως θα βαθμολογούσατε την 

εργασιακή σας εμπειρία σε 

σχέση με την έκδοση αδειών 

61,8% 66,7% 71,4% 53,8% 40,0% 60,4% 

Σύνολο 33,7% 5,9% 9,9% 6,9% 4,0% 60,4% 

Υ
π

ά
λ
λ
η

λ
ο

ς 

(δ
ιο

ικ
η

τ
ικ

ό
ς)

 

Αριθμός 17 2 0 3 1 23 

Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 73,9% 8,7% 0,0% 13,0% 4,3% 100,0% 

Πως θα βαθμολογούσατε την 

εργασιακή σας εμπειρία σε 

σχέση με την έκδοση αδειών 

30,9% 22,2% 0,0% 23,1% 10,0% 22,8% 

Σύνολο 16,8% 2,0% 0,0% 3,0% 1,0% 22,8% 

Σ
ύ

ν
ο

λ
ο

 

Αριθμός 55 9 14 13 10 101 

Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 54,5% 8,9% 13,9% 12,9% 9,9% 100,0% 

Πως θα βαθμολογούσατε την 

εργασιακή σας εμπειρία σε 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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σχέση με την έκδοση αδειών 

Σύνολο 54,5% 8,9% 13,9% 12,9% 9,9% 100,0% 

  

Από τον παραπάνω πίνακα 25  προκύπτει πως σε σχέση με το αντικείμενο της «έκδοσης 

αδειών» σε μια υπηρεσία πολεοδομίας, το 55,7% των υπαλλήλων – μηχανικών έχουν 

μηδενική εμπειρία, ενώ το 18,1% έχει θετική και πολύ θετική εμπειρία στο 

συγκεκριμένο θέμα. Επιπλέον, σημειώνεται πως από το σύνολο των εργαζομένων που 

έχουν πολύ θετική άποψη για το θέμα , το 50,0% είναι προϊστάμενοι.  

 

Πίνακας 26: Αξιολόγηση εργασιακής εμπειρίας στον έλεγχο των κατασκευών σε σχέση 

με τη θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 

Έλεγχος κατασκευών / θέση στην 

υπηρεσιακή μονάδα 

Μηδενικ

ή (<1 

έτος) 

Φτωχή 

(1-3 

έτη) 

Μέτρι

α (3-6 

έτη) 

Θετική 

(6-10 

έτη) 

Πολύ 

Θετική 

(>10 

έτη) 

Σύνολο 

Π
ρ

ο
ϊσ

τ
ά

μ
εν

ο
ς 

Αριθμός 3 2 6 3 3 17 

Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 17,6% 11,8% 35,3% 17,6% 17,6% 100,0% 

Πως θα βαθμολογούσατε την 

εργασιακή σας εμπειρία σε 

σχέση με τον έλεγχο 

κατασκευών 

6,7% 10,5% 33,3% 30,0% 33,3% 16,8% 

Σύνολο 3,0% 2,0% 5,9% 3,0% 3,0% 16,8% 

Υ
π

ά
λ
λ
η

λ
ο

ς 
(μ

η
χ
α

ν
ικ

ό
ς)

 

Αριθμός 27 13 9 6 6 61 

Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 44,3% 21,3% 14,8% 9,8% 9,8% 100,0% 

Πως θα βαθμολογούσατε την 

εργασιακή σας εμπειρία σε 

σχέση με τον έλεγχο 

κατασκευών 

60,0% 68,4% 50,0% 60,0% 66,7% 60,4% 

Σύνολο 26,7% 12,9% 8,9% 5,9% 5,9% 60,4% 

Υ
π

ά
λ
λ
η

λ
ο

ς 
(δ

ιο
ικ

η
τ
ικ

ό
ς)

 Αριθμός 15 4 3 1 0 23 

Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 65,2% 17,4% 13,0% 4,3% 0,0% 100,0% 

Πως θα βαθμολογούσατε την 

εργασιακή σας εμπειρία σε 

σχέση με τον έλεγχο 

κατασκευών 

33,3% 21,1% 16,7% 10,0% 0,0% 22,8% 

Σύνολο 14,9% 4,0% 3,0% 1,0% 0,0% 22,8% 

Σ
ύ

ν
ο

λ
ο

 Αριθμός 45 19 18 10 9 101 

Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 

 
44,6% 18,8% 17,8% 9,9% 8,9% 100,0% 
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Πως θα βαθμολογούσατε την 

εργασιακή σας εμπειρία σε 

σχέση με τον έλεγχο 

κατασκευών 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 44,6% 18,8% 17,8% 9,9% 8,9% 100,0% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα 26  προκύπτει πως σε σχέση με το αντικείμενο του «ελέγχου 

κατασκευών» σε μια υπηρεσία πολεοδομίας, το 44,3% των υπαλλήλων – μηχανικών 

έχουν μηδενική εμπειρία, ενώ το 19,6% έχει θετική και πολύ θετική εμπειρία στο 

συγκεκριμένο θέμα. Επιπλέον, σημειώνεται πως από το σύνολο των εργαζομένων που 

έχουν θετική και πολύ θετική άποψη για το θέμα , το 63,3% είναι προϊστάμενοι.  

 

Πίνακας 27: Αξιολόγηση εργασιακής εμπειρίας στον Πολεοδομικό σχεδιασμό & στις 

πολεοδομικές εφαρμογές σε σχέση με τη θέση στη υπηρεσιακή μονάδα 

Πολεοδομικός σχεδιασμός & 

πολεοδομικές εφαρμογές / θέση στην 

υπηρεσιακή μονάδα 

Μηδενικ

ή (<1 

έτος) 

Φτωχή 

(1-3 

έτη) 

Μέτρι

α (3-6 

έτη) 

Θετική 

(6-10 

έτη) 

Πολύ 

Θετική 

(>10 

έτη) 

Σύνολο 

Π
ρ

ο
ϊσ

τ
ά

μ
εν

ο
ς 

Αριθμός 0 4 4 2 7 17 

Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 0,0% 23,5% 23,5% 11,8% 41,2% 100,0% 

Πως θα βαθμολογούσατε την 

εργασιακή σας εμπειρία σε 

σχέση με τον Πολεοδομικό 

σχεδιασμό & πολεοδομικές 

εφαρμογές 

 

0,0% 50,0% 30,8% 14,3% 38,9% 16,8% 

Σύνολο 0,0% 4,0% 4,0% 2,0% 6,9% 16,8% 

Υ
π

ά
λ
λ
η

λ
ο

ς 
(μ

η
χ
α

ν
ικ

ό
ς)

 

Αριθμός 33 3 7 9 9 61 

Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 54,1% 4,9% 11,5% 14,8% 14,8% 100,0% 

Πως θα βαθμολογούσατε την 

εργασιακή σας εμπειρία σε 

σχέση με τον Πολεοδομικό 

σχεδιασμό & πολεοδομικές 

εφαρμογές 

 

68,8% 37,5% 53,8% 64,3% 50,0% 60,4% 

Σύνολο 32,7% 3,0% 6,9% 8,9% 8,9% 60,4% 
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Υ
π

ά
λ
λ
η

λ
ο

ς 
(δ

ιο
ικ

η
τ
ικ

ό
ς)

 

Αριθμός 15 1 2 3 2 23 

Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 65,2% 4,3% 8,7% 13,0% 8,7% 100,0% 

Πως θα βαθμολογούσατε την 

εργασιακή σας εμπειρία σε 

σχέση με τον Πολεοδομικό 

σχεδιασμό & πολεοδομικές 

εφαρμογές 

31,3% 12,5% 15,4% 21,4% 11,1% 22,8% 

Σύνολο 

 

14,9% 1,0% 2,0% 3,0% 2,0% 22,8% 

Σ
ύ

ν
ο

λ
ο

 

Αριθμός 48 8 13 14 18 101 

Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 47,5% 7,9% 12,9% 13,9% 17,8% 100,0% 

Πως θα βαθμολογούσατε την 

εργασιακή σας εμπειρία σε 

σχέση με τον Πολεοδομικό 

σχεδιασμό & πολεοδομικές 

εφαρμογές 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 47,5% 7,9% 12,9% 13,9% 17,8% 100,0% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα 27 προκύπτει πως σε σχέση με το αντικείμενο του 

«πολεοδομικού σχεδιασμού και των πολεοδομικών εφαρμογών» σε μια υπηρεσία 

πολεοδομίας, το 54,1% των υπαλλήλων – μηχανικών έχουν μηδενική εμπειρία, ενώ το 

29,6% έχει θετική και πολύ θετική εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα. Επιπλέον, 

σημειώνεται πως από το σύνολο των εργαζομένων που έχουν θετική και πολύ θετική 

άποψη για το θέμα , το 53,2% είναι προϊστάμενοι.  

 

7.8.2 Συσχέτιση συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα και 

επιθυμίας για βελτίωση στη νομοθεσία 

 

Εξετάζοντας την περίπτωση της επιθυμίας για βελτίωση σε θέματα της νομοθεσίας και 

συσχετίζοντάς την με την συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, ημερίδες, 

σεμινάρια, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:  
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Πίνακας 28: Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα και επιθυμία για βελτίωση στη 

νομοθεσία 

 Νομοθεσία 

συμμετοχή σε επιμορφωτικά 

προγράμματα, ημερίδες, σεμινάρια 
καθόλου 

λίγη 

βελτίω

ση 

βελτίω

ση 

πολύ 

βελτίωσ

η 

πάρα 

πολύ 

βελτίω

ση 

Σύνολο 

Σ
π

α
ν
ίω

ς 

Αριθμός 2 8 11 9 12 42 

Συμμετέχετε ή σας επιτρέπεται 

από την υπηρεσία σας να 

συμμετέχετε σε επιμορφωτικά 

προγράμματα, ημερίδες, 

σεμινάρια 

4,8% 19,0% 26,2% 21,4% 28,6% 100,0% 

Πόσο θα θέλατε να βελτιώσετε 

τις γνώσεις σας στη νομοθεσία 
33,3% 40,0% 35,5% 40,9% 54,5% 41,6% 

Σύνολο 2,0% 7,9% 10,9% 8,9% 11,9% 41,6% 

Ο
ρ

ισ
μ

έν
ες

 φ
ο

ρ
ές

 

Αριθμός 2 8 13 11 6 40 

Συμμετέχετε ή σας επιτρέπεται 

από την υπηρεσία σας να 

συμμετέχετε σε επιμορφωτικά 

προγράμματα, ημερίδες, 

σεμινάρια 

5,0% 20,0% 32,5% 27,5% 15,0% 100,0% 

Πόσο θα θέλατε να βελτιώσετε 

τις γνώσεις σας στη νομοθεσία 
33,3% 40,0% 41,9% 50,0% 27,3% 39,6% 

Σύνολο 2,0% 7,9% 12,9% 10,9% 5,9% 39,6% 

Σ
υ

χ
ν
ά

 

Αριθμός 1 3 5 1 1 11 

Συμμετέχετε ή σας επιτρέπεται 

από την υπηρεσία σας να 

συμμετέχετε σε επιμορφωτικά 

προγράμματα, ημερίδες, 

σεμινάρια 

9,1% 27,3% 45,5% 9,1% 9,1% 100,0% 

Πόσο θα θέλατε να βελτιώσετε 

τις γνώσεις σας στη νομοθεσία 
16,7% 15,0% 16,1% 4,5% 4,5% 10,9% 

Σύνολο 1,0% 3,0% 5,0% 1,0% 1,0% 10,9% 

Π
ο

λ
ύ

 σ
υ

χ
ν
ά

 

Αριθμός 0 0 1 1 0 2 

Συμμετέχετε ή σας επιτρέπεται 

από την υπηρεσία σας να 

συμμετέχετε σε επιμορφωτικά 

προγράμματα, ημερίδες, 

σεμινάρια 

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
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Πόσο θα θέλατε να βελτιώσετε 

τις γνώσεις σας στη νομοθεσία 
0,0% 0,0% 3,2% 4,5% 0,0% 2,0% 

Σύνολο 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 0,0% 2,0% 
Σ

χ
εδ

ό
ν
 Π

ά
ν
τ
α

 

Αριθμός 1 1 1 0 3 6 

Συμμετέχετε ή σας επιτρέπεται 

από την υπηρεσία σας να 

συμμετέχετε σε επιμορφωτικά 

προγράμματα, ημερίδες, 

σεμινάρια 

16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 50,0% 100,0% 

Πόσο θα θέλατε να βελτιώσετε 

τις γνώσεις σας στη νομοθεσία 
16,7% 5,0% 3,2% 0,0% 13,6% 5,9% 

Σύνολο 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 3,0% 5,9% 

Σ
ύ

ν
ο

λ
ο

 

Αριθμός 6 20 31 22 22 101 

Συμμετέχετε ή σας επιτρέπεται 

από την υπηρεσία σας να 

συμμετέχετε σε επιμορφωτικά 

προγράμματα, ημερίδες, 

σεμινάρια 

5,9% 19,8% 30,7% 21,8% 21,8% 100,0% 

Πόσο θα θέλατε να βελτιώσετε 

τις γνώσεις σας στη νομοθεσία 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 5,9% 19,8% 30,7% 21,8% 21,8% 100,0% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα 28 προκύπτει το συμπέρασμα πως από το 41,6% των 

ερωτηθέντων οι οποίοι συμμετέχουν «σπάνια» σε επιμορφωτικά προγράμματα, 

ημερίδες, σεμινάρια κτλ., το 76,2% θα ήθελαν βελτίωση, πολύ βελτίωση και πάρα πολύ 

βελτίωση σε θέματα νομοθεσίας. Επίσης, από το 39,6% των ερωτηθέντων οι οποίοι 

συμμετέχουν «ορισμένες φορές» σε επιμορφωτικά προγράμματα, ημερίδες, σεμινάρια 

κτλ., το 75,0% θα ήθελαν βελτίωση, πολύ βελτίωση και πάρα πολύ βελτίωση σε θέματα 

νομοθεσίας. Ενώ, λοιπόν, πάνω από το 75,0% των εργαζομένων θέλει βελτίωση, πολύ 

βελτίωση και πάρα πολύ βελτίωση σε θέματα νομοθεσίας, το 81,2% αυτών συμμετέχει 

σπάνια ή μόνο ορισμένες φορές σε επιμορφωτικά προγράμματα.  

 

7.8.3 Συσχέτιση βαθμού ύπαρξης και χρήσης Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

 

Εξετάζοντας την περίπτωση της ύπαρξης πλήρους και ενημερωμένου πληροφοριακού 

συστήματος στις υπηρεσίες και συσχετίζοντάς το με τη χρήση πληροφοριακού 
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συστήματος ως πόρο καταγραφής ρητής γνώσης προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:  

 

Πίνακας 29: Ύπαρξη και χρήση πληροφοριακών συστημάτων 

 Βαθμός χρήσης ΠΣ 

Βαθμός ύπαρξης ΠΣ σπανίως 

ορισμένες 

φορές συχνά 

πολύ 

συχνά 

σχεδόν 

πάντα Σύνολο 

α
ν
ύ

π
α

ρ
κ

τ
ο

ς 

Αριθμός 8 1 1 1 1 12 

Ποιος είναι ο βαθμός ύπαρξης (ή 

χρήσης) στην υπηρεσίας σας 

πλήρους και ενημερωμένου 

πληροφοριακού συστήματος 

66,7% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 100,0% 

Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε 

πλήρες και ενημερωμένο ΠΣ κατά 

την καθημερινή σας εργασία 

32,0% 12,5% 5,0% 3,7% 4,8% 11,9% 

Σύνολο 7,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 11,9% 

π
ερ

ιο
ρ

ισ
μ

έν
ο
ς 

Αριθμός 2 0 2 1 2 7 

Ποιος είναι ο βαθμός ύπαρξης (ή 

χρήσης) στην υπηρεσίας σας 

πλήρους και ενημερωμένου 

πληροφοριακού συστήματος 

28,6% 0,0% 28,6% 14,3% 28,6% 100,0% 

Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε 

πλήρες και ενημερωμένο ΠΣ κατά 

την καθημερινή σας εργασία 

8,0% 0,0% 10,0% 3,7% 9,5% 6,9% 

Σύνολο 2,0% 0,0% 2,0% 1,0% 2,0% 6,9% 

Α
ρ

κ
ετ

ό
ς 

 

Αριθμός 13 6 13 11 7 50 

Ποιος είναι ο βαθμός ύπαρξης (ή 

χρήσης) στην υπηρεσίας σας 

πλήρους και ενημερωμένου 

πληροφοριακού συστήματος 

26,0% 12,0% 26,0% 22,0% 14,0% 100,0% 

Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε 

πλήρες και ενημερωμένο ΠΣ κατά 

την καθημερινή σας εργασία 

52,0% 75,0% 65,0% 40,7% 33,3% 49,5% 

Σύνολο 12,9% 5,9% 12,9% 10,9% 6,9% 49,5% 

Μ
εγ

ά
λ
ο

ς 
 

Αριθμός 1 1 1 7 3 13 

Ποιος είναι ο βαθμός ύπαρξης (ή 

χρήσης) στην υπηρεσίας σας 

πλήρους και ενημερωμένου 

πληροφοριακού συστήματος 

7,7% 7,7% 7,7% 53,8% 23,1% 100,0% 

Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε 

πλήρες και ενημερωμένο ΠΣ κατά 

την καθημερινή σας εργασία 

4,0% 12,5% 5,0% 25,9% 14,3% 12,9% 

Σύνολο 

 

1,0% 1,0% 1,0% 6,9% 3,0% 12,9% 
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Ε
π

α
ρ

κ
ή

ς 

Αριθμός 1 0 3 7 8 19 

Ποιος είναι ο βαθμός ύπαρξης (ή 

χρήσης) στην υπηρεσίας σας 

πλήρους και ενημερωμένου 

πληροφοριακού συστήματος 

5,3% 0,0% 15,8% 36,8% 42,1% 100,0% 

Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε 

πλήρες και ενημερωμένο ΠΣ κατά 

την καθημερινή σας εργασία 

4,0% 0,0% 15,0% 25,9% 38,1% 18,8% 

Σύνολο 

 

1,0% 0,0% 3,0% 6,9% 7,9% 18,8% 

Σ
ύ

ν
ο

λ
ο
 

Αριθμός 25 8 20 27 21 101 

Ποιος είναι ο βαθμός ύπαρξης (ή 

χρήσης) στην υπηρεσίας σας 

πλήρους και ενημερωμένου 

πληροφοριακού συστήματος 

24,8% 7,9% 19,8% 26,7% 20,8% 100,0% 

Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε 

πλήρες και ενημερωμένο ΠΣ κατά 

την καθημερινή σας εργασία 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο 24,8% 7,9% 19,8% 26,7% 20,8% 100,0% 

 

Από τον πίνακα 29 προκύπτει πως από το 11,9% των ερωτηθέντων, οι οποίοι δηλώνουν 

πως στην υπηρεσία τους δεν υπάρχει πλήρες και ενημερωμένο πληροφοριακό σύστημα 

καταγραφής πληροφοριών, το 66,7% δηλώνει όντως πως δεν χρησιμοποιεί 

πληροφοριακό σύστημα κατά την εργασία του. Το υπόλοιπο 33,3% που δηλώνει ότι 

χρησιμοποιεί πληροφοριακό σύστημα από «ορισμένες φορές» έως «σχεδόν πάντα», 

όπως φαίνεται στον πίνακα, προφανώς αναφέρεται σε τοπικά ανεπτυγμένα συστήματα, 

πιθανόν προερχόμενα από προσωπική πρωτοβουλία, για τη διευκόλυνση της 

διεκπεραίωσης της καθημερινής τους εργασίας. Επιπλέον, από το 18,8% των 

ερωτηθέντων που δηλώνουν πως στην υπηρεσία τους υπάρχει πλήρες και ενημερωμένο 

πληροφοριακό σύστημα καταγραφής πληροφοριών, το 78,9% φαίνεται να το 

χρησιμοποιεί πολύ συχνά ή σχεδόν πάντα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

8.1 Συζήτηση αποτελεσμάτων – συμπεράσματα  

 

Ξεκινώντας από τα αποτελέσματα των δημογραφικών στοιχείων της έρευνας, δεν 

έχουμε να παρατηρήσουμε κάποια σημαντική ανομοιογένεια σε σχέση με το φύλο των 

ερωτηθέντων ή με τις ηλικιακές ομάδες αυτών. Στις ερωτήσεις σε σχέση με το χρόνο 

απασχόλησής τους στην παρούσα υπηρεσιακή μονάδα και σε σχέση με τον συνολικό 

χρόνο επαγγελματικής τους εμπειρίας, παρατηρείται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων έχουν εμπειρία λιγότερη από 10 έτη στην Υπηρεσία Πολεοδομίας ενώ το 

ίδιο ποσοστό έχει περισσότερο από 10 έτη συνολικής επαγγελματικής εμπειρίας. Από 

τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει το συμπέρασμα πως για κάποιους λόγους τα 

τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί μετακινήσεις υπαλλήλων από άλλες θέσεις 

στις παρούσες Υπηρεσίες Πολεοδομίας. Αυτό το συμπέρασμα φαίνεται να συμφωνεί 

και με την SWOT ανάλυση που προηγήθηκε για τις υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με την 

οποία στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης, με τις συνεχείς συνταξιοδοτικές 

μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, φαίνεται να υπήρξε σημαντική αποχώρηση προσωπικού 

από τις υπηρεσίες, την οποία προσπάθησε η ηγεσία να καλύψει με εσωτερικές 

μετακινήσεις υπαλλήλων.  

 

Στην προσπάθεια πιο εξειδικευμένης εξέτασης της εμπειρίας των εργαζομένων στις 

Yπηρεσίες Πολεοδομίας, αναζητήθηκαν - μέσω του ερωτηματολογίου - περαιτέρω 

στοιχεία  σχετικά με την άρρητη γνώση των υπηρεσιών, καθώς διερευνήθηκε το 

επίπεδο της επαγγελματικής εμπειρίας των εργαζομένων σε διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα των υπηρεσιών αυτών. Τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά για το επίπεδο 

ύπαρξης της άρρητης γνώσης, καθώς ένα ποσοστό περίπου 63% των ερωτηθέντων 

δηλώνουν πως έχουν φτωχή εμπειρία στα καίρια αντικείμενα της Έκδοσης Αδειών και 

του Ελέγχου των Κατασκευών των Υπηρεσιών Πολεοδομίας, ενώ το ίδιο δηλώνει και 

το 55% περίπου των ερωτηθέντων για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό & τις Πολεοδομικές 

Εφαρμογές. Αυτό το αποτέλεσμα ενισχύει το συμπέρασμα της προηγούμενης 

παραγράφου σύμφωνα με το οποίο η αποχώρηση παλαιότερων υπαλλήλων υποχρέωσε 

στη μετακίνηση νεώτερων από άποψη εμπειρίας, στις Πολεοδομίες. Σε αυτήν την 

κατάσταση συνετέλεσε και η αλλαγή στη διοικητική διάρθρωση των Πολεοδομιών τα 
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τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής αποτελεί ο Δήμος 

Κορδελιού Ευόσμου, του οποίου η Υπηρεσία Πολεοδομίας σήμερα εξυπηρετεί έξι 

όμορους Δήμους και προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά, έχει αναγκαστεί να 

«δανειστεί» υπαλλήλους, χωρίς καμία εμπειρία σε θέματα Πολεοδομίας, από τους 

όμορους αυτούς Δήμους.  

 

Κατόπιν συσχέτισης των αποτελεσμάτων αυτών με τη θέση των ερωτηθέντων στην 

υπηρεσιακή μονάδα (14
ος

 στόχος έρευνας), διαπιστώθηκε πως παρότι υπάρχει μεγάλο 

ποσοστό μηχανικών με φτωχή εμπειρία στα παραπάνω καίρια αντικείμενα, ωστόσο 

υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης περίπου του 20%  στα αντικείμενα Έκδοσης 

Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών και 30% στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό και 

Πολεοδομικές Εφαρμογές, που εμφανίζουν θετική και πολύ θετική εμπειρία. Οι μισοί 

τουλάχιστον από αυτούς, μάλιστα, είναι τοποθετημένοι σε θέσεις ευθύνης.  Αυτή η 

διαπίστωση μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα, 

για την αύξηση την γνώσης και της εμπειρίας των νεότερων υπαλλήλων, τόσο με 

αυτόνομες ενέργειες όσο και αξιοποιώντας τους εργαζόμενους με τη «μεγάλη» 

εμπειρία.  

 

Συνεχίζοντας με τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με το προφίλ βασικής γνώσης 

των ερωτηθέντων, διαπιστώνεται, όπως αναμενόταν, πως το επίπεδο της θεωρητικής 

γνώσης των ερωτηθέντων στις υπηρεσίες πολεοδομίας είναι υψηλό, όπως επίσης 

και ότι οι δεξιότητες των περισσοτέρων σε βασικά ζητήματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ξένης γλώσσας είναι ικανοποιητικές (1
ος

 στόχος έρευνας).  

 

Σε σχέση με την αξία των τριών βασικών στοιχείων του κεφαλαίου άυλης γνώσης των 

εργαζομένων (2ος στόχος έρευνας), δηλαδή τη θεωρητική γνώση, την επαγγελματική 

εμπειρία και τη δικτύωση, από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η άποψη 

των ερωτηθέντων είναι πως θα χρησίμευαν τα τρία αυτά στοιχεία τόσο στην εκτέλεση 

της εργασίας τους προσωπικά όσο και στην εργασία των συναδέλφων τους δηλαδή 

γενικότερα θα ήταν χρήσιμες για τον οργανισμό. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι δεν φαίνεται 

να γνωρίζουν σε αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό την ύπαρξη αυτής της γνώσης των 

συναδέλφων τους. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί σε ένα συμπέρασμα σε σχέση με την 

κουλτούρα τους και συγκεκριμένα στο γεγονός πως δεν υπάρχει ουσιαστική και 

ωφέλιμη για τον οργανισμό  επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων, γεγονός που 

αποτελεί πρόβλημα, καθώς όπως επισημάνθηκε και στη βιβλιογραφική επισκόπηση η 
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επικοινωνία αποτελεί σημαντική προϋπόθεση επιτυχούς εφαρμογή Διαχείρισης Γνώσης 

και μεγάλο μέρος των οργανισμών απέτυχε να εφαρμόσει στρατηγικές Διαχείρισης 

Γνώσης λόγω έλλειψης επικοινωνίας (Ash, 1998).   

 

Σε ότι αφορά στη διερεύνηση του χρόνου που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι στις 

διαδικασίες Διαχείρισης της Γνώσης (3
ος

 στόχος έρευνας) προκύπτει το συμπέρασμα 

πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων αφιερώνουν το λιγότερο χρόνο τους 

στην αποθήκευση της γνώσης. Επίσης χαμηλό είναι το ποσοστό του χρόνου που 

αφιερώνουν οι εργαζόμενοι στην απόκτηση και στην ανταλλαγή της γνώσης σε σχέση 

με τη δημιουργία γνώσης με την έννοια της παραγωγής έργου (πχ σύνταξη εγγράφων, 

πραγματοποίηση αυτοψίας κα) και τη χρήση της γνώσης με την έννοια της 

εξυπηρέτησης των πελατών και της επίλυσης προβλημάτων. Βλέπουμε, λοιπόν, πως 

ενώ στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας παράγεται έργο, αυτό το έργο δεν αποτυπώνεται 

συστηματικά υπό την έννοια της αποθήκευσης της γνώσης. Αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως στις υπηρεσίες αυτές πρέπει να δοθεί έμφαση τη συστηματική και 

οργανωμένη αποθήκευση της γνώσης που παράγεται, καθώς όπως επισημάνθηκε και 

στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι οργανισμοί πρέπει να κωδικοποιήσουν την 

υπάρχουσα γνώση προκειμένου να τη διατηρήσουν και να την επαναχρησιμοποιήσουν 

(Ale et al, 2014), διαφορετικά σημαντικό ποσοστό αυτής θα χαθεί ή απλά δεν θα μπορεί 

να ανευρεθεί από τους ενδιαφερόμενους. Η κατάλληλη αποθήκευση της γνώσης 

αποτελεί προϋπόθεση για την  ορθή χρήση της γνώσης στη συνέχεια, την ορθή λήψη 

αποφάσεων και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών. 

 

Από τα αποτελέσματα τη έρευνας προκύπτει το συμπέρασμα πως κατά μέσω όρο η 

επικοινωνία που θεωρούν πως έχουν οι εργαζόμενοι στο εσωτερικού της Δημόσιας 

Διοίκησης γενικότερα είναι ικανοποιητική (4ος στόχος έρευνας). Ωστόσο διακρίνεται 

μια φθίνουσα κλιμάκωση στην ικανοποίηση της επικοινωνίας όσο μεγαλώνει το 

επίπεδο της εξωστρέφειας που απαιτείται σε αυτήν. Ενώ, λοιπόν, φαίνεται να είναι από 

ικανοποιητική έως πάρα πολύ ικανοποιητική η επικοινωνία ενός εργαζόμενου εντός του 

τμήματος στο οποίο εργάζεται, τα πράγματα φαίνεται να χειροτερεύουν όταν η 

επικοινωνία απαιτείται μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας 

και ακόμη χειρότερα όταν η ανάγκη επικοινωνίας εξέρχεται από τα όρια της 

Διεύθυνσης και αφορά επικοινωνία με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Αυτή η 

διαπίστωση μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως το πρόβλημα της επικοινωνίας δεν 

εντοπίζεται αποκλειστικά και μόνο στην κουλτούρα των εργαζομένων και στις 
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μεταξύ τους σχέσεις αλλά και στα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που υπάρχουν 

γενικότερα στη Δημόσια Διοίκηση. Αυτό αποτελεί βασικό πρόβλημα διαμοίρασης 

γνώσης σε έναν οργανισμό, καθώς όπως επισημάνθηκε και στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση, η ύπαρξη και ο εμπλουτισμός των καναλιών μεταφοράς της γνώσης, 

αποτελούν στοιχεία που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμοίραση της γνώσης (Gupta 

& Govindarajan, 2000). 

 

Στην προσπάθεια διερεύνησης της άποψης των εργαζομένων σε σχέση με τα «κενά 

γνώσης» στον οργανισμό τους (5ος στόχος έρευνας), σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 

δεν φαίνεται να εντοπίζονται τα προβλήματα με ιδιαίτερη ένταση. Λιγότερο από 

«συχνά» κατά μέσο όρο φαίνεται να εμφανίζονται τα προβλήματα σε σχέση με τα 

βήματα, τη στρατηγική και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κάθε φορά 

κάποιος για την επίλυση ενός ζητήματος στην εργασία του (ΤΙ), το πρόβλημα των 

βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων επίλυσης αυτών των ζητημάτων (ΠΩΣ), το 

πρόβλημα εντοπισμού το ατόμου που έχει γνώση και εμπειρία να βοηθήσει για το 

συγκεκριμένο ζήτημα (ΠΟΙΟΣ) και τέλος το πρόβλημα εντοπισμού των πληροφοριών 

(ΠΟΥ). Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλα αποτελέσματα της 

έρευνας που αφορούν στην έλλειψη καταγεγραμμένης ρητής γνώσης, διαδικασιών, 

βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την έλλειψη εμπειρίας από μεγάλο ποσοστό 

εργαζομένων (εργαζόμενοι με φτωχή εμπειρία).  Συνεπώς, μπορεί να προκύψει το 

συμπέρασμα πως οι απαντήσεις υποκρύπτουν κουλτούρα μη συνεργασίας και ένα 

αίσθημα των εργαζομένων πως οφείλουν να γνωρίζουν και να επιλύουν τα 

προβλήματα μόνοι τους. Η διαπίστωση αυτή συνιστά μεγάλο πρόβλημα για την 

επιτυχή εφαρμογή συστήματος Διαχείρισης Γνώσης, καθώς όπως επισημάνθηκε και 

στη βιβλιογραφική επισκόπηση, πολλές μελέτες έχουν δείξει πως η κουλτούρα είναι το 

μεγαλύτερο εμπόδιο στη δημιουργία ενός οργανισμού γνώσης (Mårtensson, 2000). 

 

Σε ότι αφορά στη διερεύνηση σε σχέση με τους τομείς που οι ίδιοι εργαζόμενοι 

εντοπίζουν μόνοι τους πως χρειάζονται βελτίωση (6ος στόχος έρευνας), πρώτη και 

κύρια ανάγκη καταγράφεται η ανάγκη βελτίωσης σε θέματα νομοθεσίας. Το 

αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο και συμφωνεί με τα αποτελέσματα της SWOT 

ανάλυσης που καταδεικνύουν ως σημαντικό πρόβλημα των Υπηρεσιών Πολεοδομίας 

μια πολυσύνθετη και μη κωδικοποιημένη νομοθεσία που κάθε εργαζόμενος οφείλει να 

γνωρίζει. Συνδυάζοντας αυτό το αποτέλεσμα με την έλλειψη εμπειρίας από μεγάλο 

ποσοστό εργαζομένων (εργαζόμενοι με φτωχή εμπειρία) και τα λίγα έτη παρουσίας των 



121 

 

περισσοτέρων σε Υπηρεσία Πολεοδομίας, γίνεται ακόμη περισσότερο κατανοητή η 

ανάγκη αυτή. Τα αποτελέσματα της έρευνας επίσης δείχνουν την ανάγκη βελτίωσης 

των εργαζομένων σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεων, κάτι που καταδεικνύει επιπλέον 

την ιδιαιτερότητα και τη δυσκολία του αντικειμένου των υπηρεσιών αυτών. 

Ακολουθούν οι ανάγκες για οργάνωση διαδικασιών και αρχείου και τελευταία 

εμφανίζεται η ανάγκη βελτίωσης σε θέματα χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, κάτι 

που συμφωνεί και με την εκτίμηση των ερωτηθέντων σε σχέση με τις ικανότητές τους 

στο χειρισμό των συστημάτων αυτών. Από τα παραπάνω καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα πως για άλλη μια φορά προτάσσονται ζητήματα εκπαίδευσης των 

εργαζομένων και οργάνωσης διαδικασιών.  

 

Στη συνέχεια των αποτελεσμάτων της έρευνας, κατά τη διερεύνηση των συστημάτων 

καταγραφής των πόρων ρητής γνώσης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες (7ος στόχος 

έρευνας), καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι εργαζόμενοι προτιμούν περισσότερο 

από όλα να χρησιμοποιούν τη δική τους καταγεγραμμένη ρητή γνώση, δηλαδή 

προσωπικά τους ηλεκτρονικά αρχεία, σε αντίθεση με ηλεκτρονικά αρχεία συναδέλφων 

τους, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιούν λιγότερο από όλα. Επιπλέον, χρησιμοποιούν 

σε μεγάλο βαθμό τα εσωτερικά αρχεία της υπηρεσία, κάτι που είναι φυσικό και 

επόμενο λόγω της φύσης της υπηρεσίας με έντονο παρελθόν, παρόν και μέλλον στα 

αντικείμενα που πραγματεύεται. Συμπερασματικά θα λέγαμε πως για μια ακόμη φορά 

συναντάμε μια περισσότερο προσωποκεντρική προσέγγιση των εργαζομένων σε 

ζητήματα γνώσης. Αν ανατρέξουμε πίσω στη βιβλιογραφική επισκόπηση, εύκολα θα 

παρατηρήσουμε πως αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στη διαδικασία δημιουργίας 

γνώσης για έναν οργανισμό, καθώς σύμφωνα με τους Νονάκα & Τακεούτσι (2001), η 

σπείρα δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης περιλαμβάνει την οντολογική διάσταση της 

γνώσης και τη μετάβαση από το ατομικό, στο ομαδικό και στη συνέχεια το 

οργανωσιακό επίπεδο γνώσης μέσω της αλληλεπίδρασης των ατόμων. Ο περιορισμός 

της γνώσης σε ατομικό επίπεδο, λοιπόν, αποτελεί τροχοπέδη για τη δημιουργία γνώσης.  

 

Τα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα σε σχέση με τα Πληροφοριακά Συστήματα θα 

συζητηθούν παρακάτω, σε συνδυασμό και με επιπλέον αποτελέσματα.   

 

Σε σχέση με τη διερεύνηση των συστημάτων επικοινωνίας που προτιμούν να 

χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι (8ος στόχος έρευνας), προκύπτει το συμπέρασμα πως οι 

εργαζόμενοι δεν απορρίπτουν κάποιον τρόπο επικοινωνίας, αλλά πιθανόν τον επιλέγουν 
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ανάλογα με το αντικείμενο της επικοινωνίας ή ανάλογα με τον πομπό και τον δέκτη του 

συστήματος επικοινωνίας. Μικρό προβάδισμα συνολικά φαίνεται να έχει η προφορική 

επικοινωνία, λογικά ως ο πιο άμεσος και εύκολος τρόπος επικοινωνίας, ενώ λιγότερο 

εξοικειωμένοι φαίνεται να είναι οι ερωτηθέντες με την ηλεκτρονική επικοινωνία. Η μη 

απόρριψη κάποιας από τις μεθόδους επικοινωνίας μας οδηγεί στο συμπέρασμα 

πως οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να είναι δεκτικοί στην ανάπτυξη μεθόδων και 

καναλιών επικοινωνίας κάθε είδους, ενώ η λιγότερη εξοικείωση τους με την 

ηλεκτρονική επικοινωνία μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως πρέπει να δοθεί 

περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη αυτού του τομέα.  

 

Από τη διερεύνηση σε σχέση με τη συμμετοχή των εργαζομένων σε κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, των οποίων ο ρόλος είναι καθοριστικός για την απόκτηση, τη 

δημιουργία και κυρίως την ανταλλαγή γνώσης στον οργανισμό, διαπιστώνεται πως η 

συμμετοχή είναι περιορισμένη ακόμη και σε ζητήματα που θα περίμενε κανείς το 

αντίθετο. Έτσι, μέθοδοι απόκτησης γνώσης και εκπαίδευσης όπως η συμμετοχή σε 

επιμορφωτικά προγράμματα, ημερίδες και σεμινάρια ή η επικοινωνία με 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα φαίνεται να μην 

επιλέγονται ή να μην μπορούν να επιλεγούν από τους εργαζόμενους. Επίσης, η 

εκπαίδευση κατά την ώρα εργασίας, η οποία αποτελεί μια επιλογή απόκτησης και  

διαμοίρασης γνώσης με το μικρότερο κόστος για έναν οργανισμό, φαίνεται να μην 

εφαρμόζεται σχεδόν καθόλου, όπως και η εναλλαγή θέσεων εργασίας. Επιπλέον, 

ομαδικές διαδικασίες ανταλλαγής γνώσης, όπως η ομαδική εργασία, ο καταιγισμός 

ιδεών (brainstorming)  αλλά και οι επίσημες ή ανεπίσημες συναντήσεις μεταξύ των 

εργαζομένων, δεν φαίνεται να προωθούνται αρκετά. Η μοναδική διαδικασία η οποία 

υπερισχύει λίγο έναντι των άλλων κοινωνικών αλληλεπιδράσεων είναι η άντληση 

γνώσεων από εξωτερικές πηγές. Το γενικότερο συμπέρασμα που εξάγεται είναι πως 

υπάρχει δυσκολία συμμετοχής των εργαζομένων σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις οι 

οποίες εμπεριέχουν απομάκρυνση από τον χώρο εργασίας (πχ συμμετοχή σε 

επιμορφωτικά προγράμματα , σεμινάρια κλπ) ή ομαδικότητα (πχ ομαδική εργασία). 

Επιπλέον, για άλλη μια φορά διαπιστώνεται να υπερισχύει η προσπάθεια των 

εργαζομένων για μεμονωμένη δράση, όπως για παράδειγμα η άντληση γνώσης από 

εξωτερικές πηγές η οποία εμπεριέχει βέβαια κοινωνική αλληλεπίδραση αλλά μπορεί να 

είναι ατομική και όχι συλλογική δράση. Εν κατακλείδι, η διερεύνηση της συμμετοχής ή 

μη των εργαζομένων σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σύμφωνα με τον 9
ο
 στόχο της 

έρευνας φαίνεται να επιβεβαιώνει τα αναμενόμενα δηλαδή τη μη ικανοποιητική 
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συμμετοχή των εργαζομένων στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.  Το συμπέρασμα 

αυτό αποτελεί πρόβλημα για την διαμοίραση της γνώσης σε έναν οργανισμό, καθώς 

όπως επισημάνθηκε και στη βιβλιογραφική επισκόπηση, κάθε οργανισμός πρέπει να  

εστιάζει στην ύπαρξη και στον εμπλουτισμός των καναλιών με τα οποία μπορεί να 

μεταφερθεί και να διαμοιραστεί η γνώση, δηλαδή σύμφωνα με τους Alavi & Leidner 

(2001), πρέπει να δίνει έμφαση σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις όπως οι 

απρογραμμάτιστες συναντήσεις, τα ανεπίσημα σεμινάρια, οι συζητήσεις κατά τη 

διάρκεια ενός διαλλείματος, η εκπαίδευση του προσωπικού, η μαθητεία τον 

εργαζομένων δίπλα σε παλαιότερους και εμπειρότερους κ.α.  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με την ύπαρξη ή χρήση στις υπηρεσίες ρητής 

καταγεγραμμένης γνώσης (10
ος

 στόχος έρευνας), μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως η 

ύπαρξη και χρήση του ενδοδικτύου, των χαρτών γνώσης, ετήσιων εκθέσεων – 

στατιστικών στοιχείων και των βιβλίων είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ανύπαρκτη. 

Ιδιαίτερα οι χάρτες γνώσης φαίνεται να είναι «κάτι άγνωστο» για τους περισσότερους 

από τους ερωτηθέντες. Αντίθετα, φαίνεται να χρησιμοποιούν ή να θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονικά καταγεγραμμένη γνώση, η οποία όμως δεν 

προκύπτει αυτή τη στιγμή να είναι επαρκής. Συγκεκριμένα στην ερώτηση που αφορά 

στην οργάνωση και ταξινόμηση των πληροφοριών με τη χρήση πλήρους και 

ενημερωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, εκτός από το 12% των ερωτηθέντων οι 

οποίοι δηλώνουν ότι δεν υφίσταται Πληροφοριακό Σύστημα στην Υπηρεσία τους, 

υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό που δηλώνουν πως υπάρχει ή χρησιμοποιούν 

«αρκετά» κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα. Αν λάβουμε υπόψη και το συμπέρασμα που 

προέκυψε κατά την επίσκεψη στις κατά τόπους Πολεοδομίες, για τη διανομή του 

ερωτηματολογίου, σε ότι αφορά την ύπαρξη ή όχι Πληροφοριακών Συστημάτων στις 

Υπηρεσίες, καταλήγουμε πως τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως σε κάποιες 

υπηρεσίες έχει αρχίσει η προσπάθεια υλοποίηση πλήρους και ενημερωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο όμως είναι τοπικό και μη ολοκληρωμένο 

(κάθε υπηρεσία επιχειρεί τοπική μεμονωμένη ενέργεια). Η μη ύπαρξη ολιστικού και 

οργανωμένου πληροφοριακού συστήματος σε αυτές τις Υπηρεσίες αποτελεί σημαντικό 

πρόβλημα, καθώς όπως επισημάνθηκε και στη βιβλιογραφική επισκόπηση, η  

πληροφορική τεχνολογία (Information Technology) μπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο 

στην ανάπτυξη την οργανωσιακής μνήμης σε έναν οργανισμό (Alavi  & Leidner, 2001). 
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Στη διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων σε σχέση με τις σημαντικότερες 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της διαχείρισης της γνώσης στις 

Υπηρεσίες Πολεοδομίας (11
ος

 στόχος έρευνας), προκύπτει το συμπέρασμα πως οι 

ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της οργάνωσης και ταξινόμησης των 

πληροφοριών, καθώς και της εξασφάλισης της πρόσβασης όλων στις διαθέσιμες 

πληροφορίες. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη μας και τα αποτελέσματα της έρευνας σε 

σχέση με το χρόνο που διαθέτουν οι εργαζόμενοι στην καταγραφή της γνώσης που 

παράγουν (αποθήκευση γνώσης), ο οποίος είναι εξαιρετικά περιορισμένος, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι ερωτηθέντες πιθανόν αντιλαμβάνονται την 

καταγραφή της γνώσης ως μια ανεξάρτητη λειτουργία του οργανισμού η οποία πρέπει 

να υλοποιηθεί από κάποιους άλλους «ειδικούς» και όχι από τους ίδιους. Συμπεραίνεται 

εδώ λοιπόν, ένα πρόβλημα στην κατανόηση της αξίας της συμμετοχής των ίδιων 

των εργαζομένων στη Διαχείριση της Γνώσης. Επίσης, οι ερωτηθέντες θεωρούν πολύ 

σημαντική την ενθάρρυνση στη διαμοίραση της γνώσης και στην εκπαίδευση, κάτι το 

οποίο έρχεται σε αντίθεση με τη μη συμμετοχή τους στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

όπως η επιμόρφωση και ομαδική συνεργασία. Τα αποτελέσματα αυτά μας οδηγούν πως 

οι λόγοι μη συμμετοχής των ερωτηθέντων σε αυτές τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις δεν είναι οι έλλειψη προσωπικής βούλησης αλλά άλλοι 

εξωτερικοί παράγοντες-εμπόδια. Όπως επισημάνθηκε και στην ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, η ενθάρρυνση στη διαμοίραση της γνώσης από την ανώτερη διοίκηση 

αποτελεί σημαντική προϋπόθεση επιτυχημένης εφαρμογής της Διαχείρισης της Γνώσης 

σε έναν οργανισμό, καθώς η ανώτερη διοίκηση είναι υπεύθυνη για την δημιουργία 

κλίματος το οποίο ενθαρρύνει τη διαμοίραση της γνώσης στον οργανισμό (ΕΚΕΤΑ, 

2006), έτσι ώστε η προσωπική γνώση του καθενός να διαχέεται στο σύνολο των 

εργαζομένων (Νονάκα & Τακεούτσι, 2001), μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. 

Τέλος, σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτηθέντων, τελευταίες σε επιλογή  ενέργειες για 

τη βελτίωση της διαχείρισης της γνώσης, αποτελούν οι ανεπίσημες συναντήσεις μεταξύ 

των εργαζομένων και η εναλλαγή θέσεων εργασίας. Όπως προκύπτει και από το σχόλιο 

στις απαντήσεις ενός ερωτηματολογίου, αλλά και γενικότερα από το αποτέλεσμα της 

έρευνας σχετικά με τη μη συμμετοχή των εργαζομένων στην εκπαίδευση, η μη επιλογή 

της εναλλαγής θέσεων εργασίας ως μέθοδο βελτίωσης της Διαχείρισης της Γνώσης, 

πιθανόν οφείλεται στην  απουσία της προϋπόθεσης της εκπαίδευσης που θα έπρεπε να 

συνοδεύει κάθε αλλαγή σε αντικείμενο εργασίας. 
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Στη διερεύνηση των λόγων που αποτελούν εμπόδια για τη διαχείριση γνώσης στις 

Υπηρεσίες Πολεοδομίας (12
ος

 στόχος έρευνας), διακρίνονται ως πιο σημαντικά: 1) η 

έλλειψη σύνδεσης της Διαχείρισης της Γνώσης με τους στρατηγικούς στόχους του 

οργανισμού καθώς και η έλλειψη δέσμευσης της διοίκησης. Το αποτέλεσμα αυτό 

επιβεβαιώνει πλήρως τη βιβλιογραφία (ΕΚΕΤΑ, 2006; Mårtensson, 2000) , σύμφωνα 

με την οποία αφενός η Διαχείριση της Γνώσης πρέπει να συνδεθεί με τους 

στρατηγικούς στόχους του οργανισμού και αφετέρου το πρωταρχικό βήμα για 

οποιαδήποτε διαδικασία βελτίωσης ποιότητας στους οργανισμούς αποτελεί η δέσμευση 

της Διοίκησης. 2) Η έλλειψη των απαραίτητων οικονομικών πόρων. Σύμφωνα με αυτό 

το αποτέλεσμα οι ερωτηθέντες θεωρούν πως δεν μπορούν να διατεθούν χρήματα για τη 

Διαχείριση της Γνώσης στη σημερινή Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. 3) Η έλλειψη 

κινήτρων, η οποία δείχνει αφενός την πραγματικότητα στην Δημόσια Διοίκηση σήμερα 

και αφετέρου τη σπουδαιότητα που έχει για τους εργαζόμενους η παροχή κινήτρων από 

τους ανωτέρους τους. Επιπλέον, από την κατάταξη που προκύπτει με βάση την 

εκτίμηση των ερωτηθέντων σε σχέση με τα εμπόδια της διαχείρισης της γνώσης, 

φαίνεται πως τελευταία σε κατάταξη βρίσκονται ζητήματα όπως έλλειψη προθυμίας 

των εργαζομένων, έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ τους και έλλειψη προφανών και 

αντικειμενικών λόγων διαμοίρασης γνώσης. Οι επιλογές αυτές δείχνουν πως η 

προσωπική στάση και διάθεση των εργαζομένων σε σχέση με τη Διαχείριση της 

Γνώσης και ιδιαίτερα τη διαμοίρασή της θα αποτελούσε το τελευταίο εμπόδιο για 

αυτήν, συνεπώς οι εργαζόμενοι φαίνεται ατομικά να αντιλαμβάνονται την αξία της 

διαμοίρασης της γνώσης.  

 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σε σχέση με το κατά πόσο θεωρούν ότι η 

διαχείριση της γνώσης αποτελεί εργαλείο βελτίωσης ποιότητας για τις υπηρεσίες 

πολεοδομίας, προκύπτει το συμπέρασμα πως οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών 

πολεοδομίας αντιλαμβάνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό τη σύνδεση της Διαχείρισης 

της Γνώσης με τη βελτίωση της ποιότητας (13
ος

 στόχος έρευνας), γεγονός που 

επιβεβαιώνει και τη βιβλιογραφία σύμφωνα με την οποία πολλοί μελετητές προέκριναν 

τη Διαχείριση της Γνώσης ως διευκολυντή της Βελτίωσης Ποιότητας σε έναν 

οργανισμό (Steward & Waddell, 2008; Barber et al, 2006; Hung et al 2010; Obeidat et 

al,2016; Honarpour et al, 2017). 

 

Όπως παρουσιάστηκε και στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων της έρευνας, κρίθηκε 

σκόπιμο να συσχετιστεί η συμμετοχή των ερωτηθέντων σε επιμορφωτικά προγράμματα 
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με την επιθυμία τους για βελτίωση σε θέματα νομοθεσίας (15
ος

 στόχος έρευνας). Από 

τη συσχέτιση αυτή προέκυψε το συμπέρασμα πως ενώ πάνω από το 75% των 

εργαζομένων θα ήθελαν βελτίωση σε θέματα νομοθεσίας, ωστόσο το 81,2% αυτών 

συμμετέχουν σπάνια ή μόνο ορισμένες φορές σε επιμορφωτικά προγράμματα. Από τη 

συσχέτιση αυτή προκύπτει για άλλη μια φορά το συμπέρασμα πως οι εργαζόμενοι 

επιθυμούν την εκπαίδευση αλλά υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που τους 

εμποδίζουν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ενίσχυσης των γνώσεών τους ή πιο 

απλά, συνθήκες εντός των υπηρεσιών που δεν ευνοούν αυτές τις διαδικασίες. Στο 

συμπέρασμα αυτό συνηγορεί και το αποτέλεσμα που προκύπτει σε σχέση με τα 

εμπόδια διαχείρισης γνώσης στο οργανισμό, όπου η έλλειψη δέσμευση της 

διοίκησης για Διαχείριση της Γνώσης και η έλλειψη χρόνου αξιολογούνται ως 

σημαντικότερα εμπόδια από την έλλειψη προθυμίας των εργαζομένων.  

 

Τέλος, κατά τη διερεύνηση της σχέσης ύπαρξης και χρήσης Πληροφοριακών 

Συστημάτων στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας (16
ος

 στόχος έρευνας),  προκύπτει πως από 

το 11,9% των ερωτηθέντων, οι οποίοι δηλώνουν πως στην υπηρεσία τους δεν υπάρχει 

πλήρες και ενημερωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής πληροφοριών, το 66,7% 

δηλώνει όντως πως δεν χρησιμοποιεί Πληροφοριακό Σύστημα κατά την εργασία του. 

Το υπόλοιπο 33,3% που δηλώνει ότι χρησιμοποιεί Πληροφοριακό Σύστημα από 

«ορισμένες φορές» έως «σχεδόν πάντα». Προφανώς, το ποσοστό αυτό αναφέρεται σε 

τοπικά ανεπτυγμένα συστήματα, πιθανόν προερχόμενα από προσωπική πρωτοβουλία, 

για τη διευκόλυνση της διεκπεραίωσης της καθημερινής τους εργασίας. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας συνολικά, σε ότι αφορά στα Πληροφοριακά Συστήματα 

εξάγεται το συμπέρασμα πως μάλλον η έννοια του Πληροφορικού Συστήματος δεν 

είναι ξεκάθαρη στους ερωτηθέντες, καθώς φαίνεται να αντιλαμβάνονται ως 

πληροφοριακό σύστημα οποιαδήποτε οργάνωση, με ηλεκτρονικό τρόπο, των 

δεδομένων τους ή των αρχείων της υπηρεσίας. Επιπλέον, από το 18,8% των 

ερωτηθέντων που δηλώνουν πως στην υπηρεσία τους υπάρχει πλήρες και ενημερωμένο 

πληροφοριακό σύστημα καταγραφής πληροφοριών, το 78,9% φαίνεται να το 

χρησιμοποιεί πολύ συχνά ή σχεδόν πάντα. Από το αποτέλεσμα αυτό εξάγεται το 

συμπέρασμα πως αν υπήρχε οργανωμένο και πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα στις 

Υπηρεσίες πολεοδομίας, οι εργαζόμενοι θα ήταν πρόθυμοι να το χρησιμοποιήσουν.  
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8.2. Συνολικά συμπεράσματα 

 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της έρευνας και απαντώντας διαδοχικά στα καίρια 

ερωτήματα της έρευνας προκύπτουν τα παρακάτω: 

 

1) Ποιο είναι το επίπεδο της γνώσης μέσα στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας; Είναι 

ορατή; 

 

Tο επίπεδο της θεωρητικής γνώσης των ερωτηθέντων στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας 

είναι υψηλό, ωστόσο η γνώση αυτή δεν είναι απολύτως ορατή στον οργανισμό λόγω 

της έλλειψης ουσιαστικής και ωφέλιμης για τον οργανισμό επικοινωνίας μεταξύ των 

εργαζομένων. Επιπλέον, το επίπεδο της άρρητης γνώσης στις Υπηρεσίες που 

συμμετείχαν στην έρευνα είναι ως επί το πλείστον «φτωχό» και για το λόγο αυτό 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα, για την αύξηση 

την γνώσης και της εμπειρίας των νεότερων υπαλλήλων, τόσο με αυτόνομες ενέργειες 

όσο και αξιοποιώντας τους εργαζόμενους με τη «μεγάλη» εμπειρία.  

 

2) Υπάρχει κουλτούρα γνώσης και διαχείρισης γνώσης;  

 

Οι εργαζόμενοι επιθυμούν να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και να εκπαιδεύονται 

αλλά υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που τους εμποδίζουν να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες ενίσχυσης των γνώσεών τους ή πιο απλά συνθήκες εντός των υπηρεσιών 

που δεν ευνοούν αυτές τις διαδικασίες. Στο συμπέρασμα αυτό συνηγορεί και το 

αποτέλεσμα που προκύπτει σε σχέση με τα εμπόδια Διαχείρισης Γνώσης στο 

οργανισμό, όπου η έλλειψη δέσμευση της διοίκησης για Διαχείριση της Γνώσης και η 

έλλειψη χρόνου αξιολογούνται ως σημαντικότερα εμπόδια από την έλλειψη προθυμίας 

των εργαζομένων.  

Η μη απόρριψη κάποιας από τις μεθόδους επικοινωνίας, προφορική, τηλεφωνική, 

έγγραφη και ηλεκτρονική, οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν 

να είναι δεκτικοί στην ανάπτυξη μεθόδων και καναλιών επικοινωνίας κάθε είδους, ενώ 

η λιγότερη εξοικείωση τους με την ηλεκτρονική επικοινωνία μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη αυτού του 

τομέα.  
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Σε ότι αφορά στις διαδικασίες Διαχείριση της Γνώσης, οι ερωτηθέντες δεν φαίνεται να 

συμμετέχουν – για διάφορους λόγους- σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που ευνοούν την 

απόκτηση και  δημιουργία, την ανταλλαγή και διαμοίραση της γνώσης. Επίσης 

διακρίνεται μια προσωποκεντρική προσέγγιση των εργαζομένων σε ζητήματα γνώσης, 

υποκρύπτεται κουλτούρα μη συνεργασίας και ένα αίσθημα από την πλευρά τους πως 

οφείλουν να γνωρίζουν και να επιλύουν τα προβλήματα μόνοι τους. Φαίνεται 

γενικότερα η Διαχείριση της Γνώσης να γίνεται αντιληπτή σε ατομικό επίπεδο και όχι 

σε οργανωσιακό.   

 

Έννοιες όπως το ενδοδίκτυο, χάρτες γνώσης, ακόμη και Πληροφορικά Συστήματα, δεν 

είναι ξεκάθαρες. Ωστόσο, αν υπήρχε οργανωμένο και πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα 

στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας, οι εργαζόμενοι θα το χρησιμοποιούσαν.  

 

Επιπλέον, οι ερωτηθέντες δεν αφιερώνουν χρόνο για την αποθήκευση της γνώσης και 

διακρίνεται πρόβλημα στην κατανόηση της αξίας της συμμετοχής τους στη Διαχείριση 

της Γνώσης.   

 

Το γενικότερο συμπέρασμα είναι πως υπάρχει η ανάγκη και η επιθυμία για 

εκπαίδευση αλλά δεν υπάρχει κουλτούρα Διαχείρισης Γνώσης σε οργανωσιακό 

επίπεδο.  

 

3) Υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και υποδομές υποστήριξης της διαχείρισης 

της γνώσης στις υπηρεσίες πολεοδομίας; 

 

Συνολικά θα λέγαμε πως ενώ η θεωρητική γνώση στις υπηρεσίες πολεοδομίας είναι 

υψηλή και υπάρχουν λίγοι αλλά σημαντικοί κάτοχοι της άρρητης γνώσης οι οποίοι 

πρέπει να αξιοποιηθούν, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και υποδομές για μια 

συνολική και αποτελεσματική Διαχείριση Γνώσης.  

- δεν ευνοείται η συνεχής εκπαίδευση και η συμμετοχή στις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις από την ανώτερη διοίκηση και επιπλέον εμποδίζεται από τις 

ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες. Δεν υπάρχουν οι 

ευνοϊκές συνθήκες για απόκτηση - δημιουργία, ανταλλαγή - διαμοίραση 

γνώσης.  

- τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που υπάρχουν ση Δημόσια Διοίκηση 

διαφαίνονται ανεπαρκή.  
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- δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη έμφαση στη συστηματική και οργανωμένη 

αποθήκευση της γνώσης που παράγεται με αποτέλεσμα η ηλεκτρονικά 

καταγεγραμμένη γνώση αυτή τη στιγμή να μην είναι επαρκής. Οι προσπάθειες 

υλοποίησης πλήρων και ενημερωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων σε 

κάποιες Υπηρεσίες έχει αρχίσει, αλλά η προσπάθεια αυτή είναι τοπική και μη 

ολοκληρωμένη. Δεν υπάρχει ολιστική προσέγγιση του προβλήματος 

καταγραφής της γνώσης.  

 

4) Υπάρχουν οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής της διαχείρισης της γνώσης 

στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας;  

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αυτή τη στιγμή, φαίνεται να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις 

στις προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής της Διαχείρισης της Γνώσης στις Υπηρεσίες 

Πολεοδομίας και μάλιστα σε όλα τα ζητήματα που εξετάστηκαν στο θεωρητικό τμήμα 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας σε σχέση με τις προϋποθέσεις αυτές 

(ευθυγράμμιση της στρατηγικής διαχείρισης γνώσης με τους στρατηγικούς στόχους του 

οργανισμού, δέσμευση της ανώτερης διοίκησης, ενθάρρυνση στη διαμοίραση της 

γνώσης, επικοινωνία, κουλτούρα του οργανισμού, ύπαρξη κινήτρων, χρόνος, 

κατάλληλη τεχνολογία). 

 

5) Αποτελεί η διαχείριση της γνώσης εργαλείο βελτίωσης ποιότητας στις 

Υπηρεσίες Πολεοδομίας;  

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνουμε πως οι ερωτηθέντες 

αντιλαμβάνονται πως η Διαχείρισης της Γνώσης αποτελεί Εργαλείο Βελτίωσης 

Ποιότητας για τις Υπηρεσίες τους. Ωστόσο, δεν φαίνεται να γίνεται συστηματική  και 

οργανωμένη η προσπάθεια προς την επιτυχή εφαρμογή Διαχείρισης Γνώσης στις 

Υπηρεσίες Πολεοδομίας, αλλά ούτε και οι ίδιοι οι ερωτηθέντες φαίνεται να γνωρίζουν 

το γεγονός ότι και οι ίδιοι τους μπορούν να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν σε αυτήν 

την προσπάθεια.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Βάσει των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της έρευνας σε ένα 

δείγμα Υπηρεσιών Πολεοδομίας της χώρας μας, θα παρουσιαστούν παρακάτω 

προτάσεις για την επιτυχή εφαρμογή της Διαχείρισης της Γνώσης. Αρχικά η 

προσέγγιση του θέματος αυτού θα γίνει αντιλαμβανόμενοι τη Διαχείριση της Γνώσης 

ως μια διαδικασία σε έναν οργανισμό η οποία θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητάς 

του και θα προταθεί η αλληλουχία των δράσεων που πρέπει ένας οργανισμός να 

ακολουθήσει  για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια το θέμα θα προσεγγιστεί από την 

πρακτική του πλευρά και θα γίνουν συγκεκριμένες πρακτικές προτάσεις  οι οποίες 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, θα βοηθήσουν στη βελτίωση των διαδικασιών 

Διαχείρισης της Γνώσης, δηλαδή στη δημιουργία, στην αποθήκευση, τη διαμοίραση και 

ανταλλαγή και στη χρήση της γνώσης εντός ενός οργανισμού.  

 

9.1 Αλληλουχία δράσεων για επιτυχημένη εφαρμογή 

Διαχείρισης Γνώσης 

 

Κατά αντιστοιχία των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει ένας οργανισμός για να 

βελτιώσει την ποιότητά του και να πορευτεί προς της αριστεία, τα βήματα που πρέπει 

να ακολουθήσει μια Υπηρεσία Πολεοδομίας για να εφαρμόσει επιτυχώς τη Διαχείριση 

της Γνώσης ως εργαλείο βελτίωσης της ποιότητάς της, είναι τα παρακάτω: 

1) Δέσμευση της Διοίκησης: πρωταρχικό βήμα επιτυχούς εφαρμογής 

Διαχείρισης Γνώσης σε έναν οργανισμό αποτελεί η δέσμευση της διοίκησης. Η 

συμβολή της διοίκησης είναι απαραίτητη, τόσο για την υποστήριξη κάθε 

διοικητικής και οργανωτικής αλλαγής στον οργανισμό, όσο και για τη 

διαμόρφωση κουλτούρας γνώσης και την ενθάρρυνση της διαμοίρασής της στο 

εσωτερικό του. Επιπλέον, η διοίκηση είναι αυτή που οφείλει να αναγνωρίζει τη 

συνεισφορά κάθε εργαζόμενου στο γνωστικό κεφάλαιο του οργανισμού, καθώς 

και τη συμβολή του στις προσπάθειες Διαχείρισης της Γνώσης. 

2) Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων: είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι 

του οργανισμού να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το θέμα Διαχείρισης της 

Γνώσης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους. Στις Υπηρεσίες 

Πολεοδομίας, οι οποίες αποτελούν υπηρεσίες εντάσεως γνώσης, τα δύο αυτά 
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πρώτα βήματα αποτελούν τα σπουδαιότερα βήματα για την επιτυχή έναρξη ενός 

συστήματος Διαχείρισης Γνώσης. 

3) Ομάδα Διαχείρισης Γνώσης: ένα από τα πρώτα βήματα διασφάλισης της 

επιτυχίας της Διαχείρισης της Γνώσης στον οργανισμό είναι η δημιουργία μιας 

ομάδας ατόμων τα μέλη της οποίας θα είναι σε θέση να μπορούν να 

υποστηρίξουν ενεργά την εφαρμογή της Διαχείρισης της Γνώσης. 

4) Εκπαίδευση εργαζομένων 

5) Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης: θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια 

SWOT ανάλυση για την ανίχνευση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος του οργανισμού, την εύρεση δηλαδή των δυνατών και αδύνατων 

σημείων του, των ευκαιριών και των απειλών, ώστε να ληφθούν υπόψη στην 

επιλογή των σωστών κατευθύνσεων σε σχέση με τη Διαχείριση της Γνώσης.  

6) Δημιουργία γραφείου Διαχείρισης Γνώσης: για το χειρισμό όλης της 

διαδικασίας και των δεδομένων  

7) Δημιουργία – ανάπτυξη δεικτών μέτρησης: για τη μέτρηση των 

αποτελεσμάτων της πορείας της Διαχείρισης της Γνώσης και συνεχή βελτίωση 

των μεθόδων 

8) Μηχανισμοί συλλογής δεδομένων 

9) Αναζήτηση καλών πρακτικών  (benchmarking): καθώς στις Υπηρεσίες 

Πολεοδομίας δεν έχουν εφαρμοστεί συστηματικά και οργανωμένα συστήματα 

Διαχείρισης Γνώσης στην Ελλάδα, θα πρέπει να αναζητηθούν καλές πρακτικές 

κι εφαρμογές στο εξωτερικό, ακόμη και σε άλλους τομείς της διοίκησης, όπως 

για παράδειγμα ο τομέα της υγείας, που όπως προέκυψε από την ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας, έχουν γίνει περισσότερες έρευνες μέχρι σήμερα.   

10) Προσδιορισμός του χάσματος: απαραίτητο στάδιο για την επιτυχή εφαρμογή 

της διαδικασίας αποτελεί ο έλεγχος γνώσης στο εσωτερικό του οργανισμό για 

τον προσδιορισμό του χάσματος (gap), των κενών γνώσης, έτσι ώστε να 

εντοπιστούν οι τομείς στους οποίους πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειες.   

11) Στρατηγικό Σχέδιο: α) ευθυγράμμιση στρατηγικών στόχων με τη Διαχείριση 

της Γνώσης, β) θέσπιση στόχων διαχείρισης γνώσης, γ) διαμόρφωση ενεργειών 

για υλοποίηση στόχων διαχείρισης γνώσης, δ) εφαρμογή μηχανισμού ελέγχου 

στόχων  

12) Εφαρμογή Τεχνικών και εργαλείων Διαχείρισης Γνώσης και συμμετοχή 

εργαζομένων: εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων που θα ήταν αποτελεσματικά 
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στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Οι 

πρακτικές αυτές εφαρμογές  θα περιγραφούν στην επόμενη ενότητα.  

13) Επανασχεδιασμό διαδικασιών: επανασχεδιασμό διαδικασιών 

προσαρμοσμένων στη Διαχείριση της γνώσης 

14) Εφαρμογή ολιστικών συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης 

15) Εφαρμογή συστημάτων επιβράβευσης εργαζομένων: για τη συμβολή τους 

στο γνωστικό κεφάλαιο του οργανισμού και τη συνεισφορά τους στην εφαρμογή 

των συστημάτων διαχείρισης γνώσης 

16) Συνεχής βελτίωση μεθόδων και διαδικασιών Διαχείρισης Γνώσης 

17) Αξιολόγηση 

18) Πλήρης εφαρμογή συστήματος Διαχείρισης Γνώσης 

 

9.2 Πρακτικές προτάσεις Διαχείρισης Γνώσης 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε το συμπέρασμα πως δεν υπάρχουν 

συστηματοποιημένες και οργανωμένες τεχνικές και μέθοδοι, ούτε οργανωμένα 

συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας. Ωστόσο, οι Υπηρεσίες 

αυτές κατέχουν γνώση την οποία πρέπει οπωσδήποτε να διαχειριστούν. Οι τομείς στους 

οποίους πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους είναι:  

 

 Η εκπαίδευση 

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας, στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας αυτή 

τη στιγμή εργάζεται μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων νέων σε εμπειρία σε θέματα 

Πολεοδομίας. Λόγω και της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, της εξωστρέφειάς του και 

της άμεσης επίπτωσης που έχει στους πελάτες – πολίτες και επιχειρήσεις – είναι 

επιβεβλημένο ένα εκπαιδευτικό σύστημα κατά την εισαγωγή νέων εργαζομένων 

στην Υπηρεσία ή κατά την εναλλαγή τους σε διαφορετική θέση εργασίας με νέο 

αντικείμενο. Επίσης επιβεβλημένη θεωρείται και η ενσωμάτωση ενός συστήματος 

συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων, λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης - 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια - πολεοδομικής νομοθεσίας.  Απαραίτητη πρωταρχική 

προϋπόθεση αποτελεί η αλλαγή της στάσης των ανώτερων στελεχών των υπηρεσιών 

αυτών σε σχέση με τη μάθηση και την κατανόηση της αξίας της. Η εκπαίδευση δεν 

αποτελεί «χάσιμο χρόνου» από την εργασία, αλλά αποτελεί μηχανισμό απόκτησης 

γνώσης, δημιουργίας νέας γνώσης, ανταλλαγής και διαμοίρασης γνώσης και συμβάλλει 

στη δικτύωση των εργαζομένων με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του διανοητικού 
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κεφαλαίου του οργανισμού. Αποτελεί χρέος της ανώτερης ηγεσίας των υπηρεσιών 

αυτών η  διαμόρφωση κουλτούρας μάθησης στον οργανισμό και η παρότρυνση των 

εργαζομένων για συνεχή μάθηση και εκπαίδευση. 

 

 Η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατά την εργασία 

Λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο εργασίας στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας, την 

υποστελέχωση του προσωπικού, το μεγάλο ποσοστό νεοεισερχόμενων υπαλλήλων στις 

Υπηρεσίες, την αδυναμία διάθεσης χρημάτων σε εκπαίδευση λόγω της οικονομικής 

κρίσης και της ανάγκης περιορισμού των οικονομικών πόρων, καθώς και την 

ιδιαιτερότητα του αντικειμένου (τεχνικός κλάδος), μια πολύ καλή επιλογή εκπαίδευσης 

αλλά και αύξησης της άρρητης γνώσης των νέων εργαζομένων είναι η ανάπτυξη 

συστημάτων καθοδήγησης κατά την εργασία (coaching) και συστημάτων 

εκπαίδευσης κατά την εργασία (mentoring). Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να 

αξιοποιήσουν τους λίγους υπαλλήλους με πολύ θετική εμπειρία που διαθέτουν σήμερα, 

όχι μόνο στην παραγωγή έργου κατά την εργασία τους, αλλά και στη «δημιουργία» και 

άλλων υπαλλήλων με πολύτιμη άρρητη γνώση. Η τεχνική αυτή, ως τμήμα της 

Διαχείρισης της Γνώσης, θα συνέβαλλε σημαντικά στην απόκτηση γνώσης από 

περισσότερους εργαζόμενους στον οργανισμό και στη διαμοίραση της υφιστάμενης  

γνώσης στον οργανισμό. 

 

 Δημιουργία χαρτών γνώσης 

Σε συνέχεια των παραπάνω, στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας θα ήταν πολύ σημαντική η 

δημιουργία χαρτών γνώσης με τους οποίους θα εντοπίζει ο κάθε εργαζόμενος ΠΟΙΟΣ 

γνωρίζει σχετικά με ένα αντικείμενο γνώσης και ΠΟΥ μπορεί να τον βρει στον 

οργανισμό. Λόγω του περιορισμένου αριθμού των εργαζομένων με πολύ θετική 

εμπειρία στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας – τουλάχιστον σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της συγκεκριμένης έρευνας – θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο οι χάρτες γνώσης να 

δημιουργούνταν για το σύνολο των Υπηρεσιών Πολεοδομίας της χώρας ή 

τουλάχιστον για μια ομάδα Πολεοδομιών ανά γεωγραφική περιοχή και όχι για κάθε 

υπηρεσία ξεχωριστά. Αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να συντελέσει σε δεύτερο επίπεδο 

και στην ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών χειρισμού υποθέσεων. 

 

 Η επικοινωνία  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας πρέπει να 

δοθεί έμφαση στην επικοινωνία. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ενθάρρυνση από την 
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ανώτερη ηγεσία για την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των 

εργαζομένων καθώς και προώθηση της εφαρμογής πρακτικών μεθόδων επικοινωνίας οι 

οποίες οδηγούν στην δημιουργία νέας γνώσης και στη διαμοίραση αυτή. Τέτοιες 

μέθοδοι αποτελούν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των εργαζομένων όπως οι  

επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις των εργαζομένων εντός και εκτός χώρου 

εργασίας. Η συχνότητα αυτού του είδους επικοινωνίας καθώς και η οργάνωσή τους, θα 

πρέπει να διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τμήματος της υπηρεσίας. Σε 

κάθε περίπτωση η απουσία κατάλληλης επικοινωνίας στον οργανισμό, εκτός από τον 

περιορισμό ανταλλαγής γνώσης, δυσχεραίνει και τη λειτουργία του σε πολλά επίπεδα 

(πχ ενιαίος χειρισμός υποθέσεων). Ακόμη, σημαντική είναι και η ενθάρρυνση από την 

ανώτερη ηγεσία για τη  χρήση του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας. Οι Υπηρεσίες 

Πολεοδομίας οφείλουν να εντάξουν τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας τόσο με τους 

πελάτες όσο και μεταξύ των εργαζομένων. Επίσης πολύ καλή πρακτική επικοινωνίας 

αποτελεί η ανάπτυξη εσωτερικού ενδοδικτύου (intranet) για άμεση ανταλλαγή 

γνώσεων και καλών πρακτικών στην υπηρεσία. Τέλος, σε σχέση με την επικοινωνία, 

πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχει η ανάγκη μιας ολιστικής προσέγγισης στη Δημόσια 

Διοίκηση με ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών της. Στη 

σημερινή εποχή της μεγάλης τεχνολογικής ανάπτυξης, πρέπει να διαμορφωθούν οι 

κατάλληλες τεχνολογικές υποδομές για τη διασύνδεση των υπηρεσιών του δημοσίου.  

 

  Συνεργασία και ομαδικότητα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν μια αναγκαιότητα για ομαδική εργασία 

και συνεργασία εντός του οργανισμού προκειμένου να επιτελεσθούν με επιτυχία οι 

διαδικασίες Διαχείρισης της Γνώσης.  Η συγκρότηση ομάδων εργασίας αποτελεί μια 

πολύ καλή πρακτική για τις Υπηρεσίες Πολεοδομίας, καθώς ένα από τα σπουδαιότερα 

πλεονεκτήματα των ομάδων είναι πως τα αποτελέσματά τους είναι καλύτερα από το 

άθροισμα των αποτελεσμάτων κάθε μέλους της ομάδας ξεχωριστά (Ιορδάνογλου, 

2008). Κατά αντιστοιχία, η δημιουργία της γνώσης σε έναν οργανισμό από μια ομάδα 

είναι καλύτερη από τη δημιουργία της γνώσης που μπορεί να επιτύχει κάθε μέλος της 

ομάδας ξεχωριστά. Επιπλέον, μέσω των αλληλεπιδράσεων στο εσωτερικό της ομάδας 

επιτυγχάνεται ανταλλαγή και διαμοίραση γνώσης.  Ένα άλλο εργαλείο διαμοίρασης και 

ανταλλαγής γνώσης αποτελούν οι κοινότητες πρακτικής, οι οποίες θα αποτελούσαν 

σημαντικό εργαλείο σε σχέση με τη Διαχείριση της Γνώσης στις Υπηρεσίες 

Πολεοδομίας, καθώς θα εξυπηρετούσαν τη συνεργατική μάθηση, τη διαμοίραση της 
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γνώσης και την αποτελεσματικότερη επίλυση προβλημάτων, μεταφορά τεχνογνωσίας 

και ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών.  

 

 Ολιστικό Πληροφοριακό Σύστημα  

Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα στην παρούσα διπλωματική εργασία, η τεχνολογία 

από μόνη της δεν αποτελεί το μοναδικό συστατικό επιτυχούς εφαρμογής Διαχείρισης 

Γνώσης. Ωστόσο, η ύπαρξη της συνεισφέρει σημαντικά στην ολοκληρωμένη εφαρμογή 

ενός συστήματος Διαχείρισης Γνώσης. Στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας, οι οποίες 

αποτελούν οργανισμούς εντάσεως γνώσης και πληροφορίας, είναι επιβεβλημένη πλέον 

σήμερα η δημιουργία ενός ολιστικού, συστηματικού και οργανωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος. Ο ρόλος αυτού του Πληροφοριακού Συστήματος πρέπει να είναι: 

1)  η αποτύπωση του παρελθόντος του δομημένου περιβάλλοντος, δηλαδή η 

αποτύπωση της υφιστάμενης γνώσης στις Υπηρεσίες Πολεοδομίας,  

2) η αποτύπωση του παρόντος, δηλαδή η αποθήκευση της γνώσης που 

καθημερινά παράγεται από τις υπηρεσίες αυτές, έτσι ώστε να είναι εφικτή 

3) η πρόβλεψη του μέλλοντος σε σχέση με το Δομημένο περιβάλλον, με τη 

χρήση της υφιστάμενης γνώσης και την παραγωγή νέας 

Επιπλέον, ένα επιτυχημένο ολιστικό Πληροφοριακό Σύστημα για το δομημένο 

περιβάλλον θα συντελούσε στη διαμοίραση της γνώσης στον οργανισμό καθώς θα ήταν 

εφικτή η πρόσβαση και η χρήση των πληροφοριών από κάθε ενδιαφερόμενο 

εργαζόμενο. Οι επιμέρους στόχοι που θα καλούνταν να επιτύχει το ολιστικό 

Πληροφοριακό Σύστημα, από τη Διαχείριση της Γνώσης που θα περιλάμβανε, θα ήταν:  

1) η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εύρεση υφιστάμενων γνώσεων, 

πληροφοριών και  δεδομένων του Δομημένου Περιβάλλοντος 

2) η καλύτερη, έγκαιρη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσίας, η μείωση των 

σφαλμάτων και των παραλείψεων 

3) η μείωση σπατάλης χρόνου και χρημάτων λόγω μείωσης περιττών 

μετακινήσεων και λόγω απλοποίησης διαδικασιών έρευνας στοιχείων 

4) η διαφάνεια και συνεπώς η ενίσχυση της αξιοπιστίας της υπηρεσίας 

5) η ορθότερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών  

6)  η ασφάλεια των εργαζομένων, η εξάλειψη του φόβου τους κατά την εργασία, η 

έγκαιρη ανταπόκριση σε προθεσμίες και διαδικασίες 

7) η απόκτηση συνολικότερης εικόνας του Δομημένου Περιβάλλοντος λόγω της 

συγκέντρωσης πολλών διαφορετικών στοιχείων μαζί, έτσι ώστε να προσφέρεται 
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η δυνατότητα πραγματοποίησης ενεργειών για την προστασία του 

περιβάλλοντος 

8) η διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων. 

9) Η ενίσχυση της επικοινωνίας στο εσωτερικό της υπηρεσίας 

10) η βιωσιμότητα της Υπηρεσίας, με την εξασφάλιση της συνέχειας της, τη μείωση 

του όγκου του έντυπου υλικού (ή και εξάλειψη μεγάλου μέρους αυτού)  

11) η συνολική βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών Πολεοδομίας.  

 

9.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Η συγκεκριμένα έρευνα, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

υλοποιήθηκε σε ένα μη τυχαίο δείγμα εργαζομένων των Υπηρεσιών Πολεοδομίας, 

καθώς τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες Πολεοδομίας με 

κριτήριο επιλογής τη γεωγραφική θέση αυτών των υπηρεσιών και τη δυνατότητα 

πρόσβασης από τη μελετήτρια. Επιπλέον, η  ανταπόκριση ή όχι στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου φάνηκε να επηρεάστηκε από πολλούς παράγοντες όπως η φύση της 

εργασίας του καθενός εντός της υπηρεσίας, ο φόρτος εργασίας και η διάθεση.  Παρόλο, 

λοιπόν, που για τους παραπάνω λόγους τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι δυνατόν 

να γενικευτούν, ωστόσο η αξία τους είναι μεγάλη καθώς αποτελούν μια πρώτη 

προσέγγιση σε σχέση με τη Διαχείριση της Γνώσης αποκλειστικά σε ένα δείγμα 

Υπηρεσιών Πολεοδομίας της χώρας. Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής θα 

αποτελούσαν σημαντικό οδηγό στην περίπτωση πραγματοποίησης μιας πιο ολιστικής 

και γενικευμένης έρευνας στο σύνολο των Υπηρεσιών Πολεοδομίας της χώρας, η 

οποία θα μας έδινε ασφαλέστερα αποτελέσματα για μια ολιστική αντιμετώπιση της 

Διαχείρισης της Γνώσης ως εργαλείο βελτίωσης ποιότητας στις Υπηρεσίες αυτές. 

 

Επιπλέον, ενδιαφέρουσες προτάσεις σε σχέση με τη Διαχείριση της Γνώσης στις 

Υπηρεσίες Πολεοδομίας θα ήταν: 

1) η εξειδίκευση της έρευνας σε σχέση με τη Διαχείρισης της Γνώσης και τη Λήψη 

Αποφάσεων στις Υπηρεσίες αυτές,  

2) η διερεύνηση του ρόλου της Διαχείρισης της Γνώσης στην ανάπτυξη Βιώσιμου 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού  

3) η συμβολή της Διαχείρισης της Γνώσης στη Δημιουργία Έξυπνης Πόλης, ή 

ακόμη και  
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4) η συμμετοχή των πολιτών σε ένα σύστημα Διαχείρισης της Γνώσης για τις 

Υπηρεσίες Πολεοδομίας. 
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Αγαπητές συναδέλφισσες 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

 Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά στη διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο 

μεταπτυχιακής διατριβής με θέμα «Η διαχείριση της γνώσης ως εργαλείο βελτίωσης 

ποιότητας στις υπηρεσίες πολεοδομίας» του ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει το επίπεδο της γνώσης και της 

διαχείρισης της γνώσης, σε ένα δείγμα υπηρεσιών πολεοδομίας της Ελλάδας, έτσι ώστε 

να προταθούν οι καλύτερες δυνατές μέθοδοι διαχείρισης της γνώσης, με τελικό σκοπό 

τη βελτίωση της ποιότητας του οργανισμού. Στη διαδικασία αυτή λαμβάνονται βέβαια 

υπόψη και τα εμπόδια για την επιτυχή εφαρμογή των μεθόδων αυτών καθώς και 

στοιχεία της κουλτούρας των υπηρεσιών.  

 Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και η συμμετοχή σας εθελοντική, όμως 

δηλώνει το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών 

πολεοδομίας  στη χώρα μας.  

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί λίγα λεπτά και αποτελεί πολύτιμη 

συνεισφορά για τα αποτελέσματα της έρευνας. Για την εγκυρότητα του 

ερωτηματολογίου είναι σημαντικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, προσμένοντας στην ανταπόκρισή σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ελένη Γραμματικού  

Πολιτικός Μηχανικός  

(υπάλληλος Δήμου Δέλτα, εργαζόμενη στο ΤΕΚ της ΥΔΟΜ Κορδελιού Ευόσμου) 

 

email: mpm17027@uom.edu.gr 

lenagrammat@yahoo.gr 

e.grammatikou@dimosdelta.gr 

Επιβλέπων: Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής ΠΑΜΑΚ 

mailto:mpm17027@uom.edu.gr
mailto:lenagrammat@yahoo.gr
mailto:e.grammatikou@dimosdelta.gr
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Ερωτηματολόγιο 

Θέμα: Η διαχείριση της γνώσης ως εργαλείο βελτίωσης ποιότητας στις 

υπηρεσίες πολεοδομίας  

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 Φύλο 
Άνδρας  

Γυναίκα  

2 Θέση στην υπηρεσιακή μονάδα 

Διευθυντής  

Προϊστάμενος  

Υπάλληλος 

(μηχανικός) 
 

Υπάλληλος 

(διοικητικός) 
 

Άλλο………………  

3 Ηλικία 

Έως 25 ετών  

25-35 ετών  

36-50 ετών  

51-65 ετών  

Άνω των 65 ετών  

4 
Αριθμός ετών απασχόλησης στην παρούσα 

υπηρεσιακή μονάδα 
 

5 Συνολικός αριθμός ετών επαγγελματικής εμπειρίας  

6 
Πως θα βαθμολογούσατε την εργασιακή σας εμπειρία σε σχέση με τα παρακάτω 

ζητήματα/διαδικασίες 

 
Μηδενική 

(<1 έτος) 

Φτωχή 

(1-3 

έτη) 

Μέτρια  

(3-6 

έτη) 

Θετική  

(6-10 

έτη) 

Πολύ 

θετική 

(>10έτη) 

α Έκδοση αδειών      

β Έλεγχος κατασκευών      

γ 
Πολεοδομικός σχεδιασμός & 

πολεοδομικές εφαρμογές 
     

δ Διοικητικής υποστήριξη      

ε Τήρηση αρχείου       

στ Άλλο ……………………….      
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Β. ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

 

1. Επίπεδο εκπαίδευσης 

Διδακτορικό  

Μεταπτυχιακό  

ΠΕ  

ΤΕ  

ΔΕ  

ΥΕ  

 

2. Παρακαλούμε βαθμολογήστε τις δεξιότητές σας σε σχέση με τα παρακάτω 

 Ελλιπείς  

1 

Μέτριες 

2 

Ικανός χρήστης 

3 

1 Αγγλικά    

2 Βασικές δεξιότητες Η/Υ    

3 Word    

4 Excel    

5 Αναζήτηση στο διαδίκτυο    

6 Γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων  

σχεδίασης (πχ autoCAD) 

   

 

3. Παρακαλούμε βαθμολογήστε τη σημασία της θεωρητικής σας γνώσης, της 

επαγγελματικής σας εμπειρίας και της δικτύωσής σας για την υπηρεσία σας. 

 Καθόλου 

 

1 

 

 

2 

Μέτρια 

 

3 

 

 

4 

Πάρα 

Πολύ 

5 

1 Σε σχέση με τη θεωρητική σας γνώση 

α) σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι 

χρησιμεύει στην εργασία σας  

     

β) σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως τη 

γνωρίζουν οι συνάδελφοί σας 

     

γ) σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα 

χρησίμευε στην εργασία των 

συναδέλφων σας 

     

2 Σε σχέση με την επαγγελματική σας εμπειρία  

α) σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι 

χρησιμεύει στην εργασία σας  

 

     

β) σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως τη 

γνωρίζουν οι συνάδελφοί σας 

     

γ) σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα 

χρησίμευε στην εργασία των 

συναδέλφων σας 
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Καθόλου 

 

1 

 

 

2 

Μέτρια 

 

3 

 

 

4 

Πάρα 

Πολύ 

5 

3 Σε σχέση με την επαγγελματική σας δικτύωση 

 α) σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι 

χρησιμεύει στην εργασία σας  

     

 β) σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως τη 

γνωρίζουν οι συνάδελφοί σας 

     

 γ) σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα 

χρησίμευε στην εργασία των 

συναδέλφων σας 

     

 

 

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 

 

4. Προσπαθήστε να κατανείμετε το χρόνο εργασίας σας για μια συνηθισμένη 

εργάσιμη μέρα (8 ώρες) ή εβδομάδα (5 εργάσιμες) σε σχέση με τα παρακάτω 

 Ποσοστό χρόνου 

1 Αναζητώ πληροφορίες οπουδήποτε (αρχεία, διαδίκτυο, υπηρεσίες, 

βιβλία εγχειρίδια κλπ)  
απόκτηση γνώσης 

 

2 Παράγω έργω  
δημιουργία γνώσης 

 

3 Καταχωρώ πληροφορίες σε οργανωμένο σύστημα διαχείρισης 
αποθήκευση γνώσης 

 

4 Ανταλλάσσω απόψεις και συζητώ λύσεις με συναδέλφους 
ανταλλαγή γνώσης 

 

5 Εξυπηρετώ το κοινό / επιλύω προβλήματα  
χρήση γνώσης 

 

Σύνολο 100% 

 

5. Πόσο ικανοποιητική είναι η επικοινωνίας σας με τα παρακάτω τμήματα στα 

πλαίσια εκτέλεσης της εργασίας σας; 

 Καθόλου  

 

1 

λίγο 

 

2 

Ικανοποιη-

τική 

3 

Πολύ  

 

4 

Πάρα 

πολύ  

5 

1 Άλλα τμήματα εντός διεύθυνσης      

2 Άλλα τμήματα εντός Δήμου εκτός 

Διεύθυνσης 

     

3 Άλλες υπηρεσίες της Δημόσιας 

Διοίκησης  
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6. Πόσο συχνά εμφανίζονται τα παρακάτω προβλήματα γνώσης κατά την 

καθημερινή σας εργασία 

 Σπανίως 

 

1 

Ορισμένες 

φορές 

2 

Συχνά 

 

3 

Πολύ 

συχνά 

4 

Σχεδόν 

Πάντα 

 

5 

1 Δεν είστε σίγουρος ΤΙ πρέπει να 

κάνετε (ποια βήματα, ποια 

στρατηγική, ποια διαδικασία πρέπει 

να ακολουθήσετε) 

     

2 Δεν είστε σίγουρος ΠΩΣ πρέπει να 

το κάνετε (βέλτιστη πρακτική, 

μέθοδος κλπ) 

     

3 Δεν είστε σίγουρος ΠΟΙΟΣ μπορεί 

να σας βοηθήσει ( ποιος έχει την 

εμπειρία και τη γνώση για να σας 

βοηθήσει για ένα συγκεκριμένο 

ζήτημα) 

     

4 Δεν είστε σίγουρος ΠΟΥ να βρείτε 

πληροφορίες (διαδίκτυο, αρχείο, 

εξωτερικός εμπειρογνώμονας κλπ) 

     

 

7. Σε ποια από τα παρακάτω αντικείμενα θα θέλατε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας 

 Καθόλου  

 

 

1 

Λίγη 

Βελτίωση 

 

2 

Βελτίωση 

 

 

3 

Πολύ 

Βελτίωση 

 

4 

Πάρα 

πολύ 

βελτίωση 

5 

1 Οργάνωση διαδικασιών      

2 Οργάνωση αρχείου      

3 Χειρισμό Η/Υ      

4 Εξειδικευμένα 

προγράμματα Η/Υ (πχ 

autoCAD) 

     

5 Νομοθεσία       

6 Διαχείριση κρίσεων      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

Δ.ΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΡΗΤΗ ΓΝΩΣΗ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ)  ΓΝΩΣΗΣ 

 

8. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε τους παρακάτω πόρους ρητής γνώσης κατά την 

καθημερινή σας εργασία 

 Σπανίως 

 

1 

Ορισμένες 

φορές 

2 

Συχνά 

 

3 

Πολύ 

συχνά 

4 

Σχεδόν 

Πάντα 

5 

1 Τυπωμένα έγγραφα (βιβλία, 

εγχειρίδια, νομοθεσία κλπ) 

     

2 Ηλεκτρονικά αρχεία στον Η/Υ      

3 Ηλεκτρονικά αρχεία συναδέλφων      

4 Εσωτερικά αρχεία υπηρεσίας 

(π.χ.αρχείο) 

     

5 Ηλεκτρονικά αρχεία από το 

διαδίκτυο (έγγραφα, email κλπ) 

     

6 Πληροφοριακό σύστημα 

καταγραφής πληροφοριών  

(αν δεν υπάρχει επιλέξτε το 1) 

     

 

 

 

9.Κατά την καθημερινή σας εργασία ποιες μεθόδους επικοινωνίας προτιμάτε;  

 Σπανίως 

 

1 

Ορισμένες 

φορές 

2 

Συχνά 

 

3 

Πολύ 

συχνά 

4 

Σχεδόν 

Πάντα 

5 

1 Προφορική(συζητήσεις,συναντήσεις)       

2 Τηλεφωνική      

3 Έγγραφη (αρχεία/έγγραφα)      

4 Ηλεκτρονική (email, διαδίκτυο)      

 

 

 

10.Σε ποιο βαθμό συμμετέχετε ή σας επιτρέπεται από την υπηρεσία σας να 

συμμετέχετε στις παρακάτω κοινωνικές αλληλεπιδράσεις;  

 Σπανίως 

 

1 

Ορισμένες 

φορές 

2 

Συχνά 

 

3 

Πολύ 

συχνά 

4 

Σχεδόν 

Πάντα 

5 

1 Συμμετοχή σε επιμορφωτικά 

προγράμματα, ημερίδες, σεμινάρια 
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Σπανίως 

 

1 

Ορισμένες 

φορές 

2 

Συχνά 

 

3 

Πολύ 

συχνά 

4 

Σχεδόν 

Πάντα 

5 

2 Επικοινωνία με εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, πανεπιστήμια, 

ερευνητικά κέντρα κλπ 

     

3 Εκπαίδευση στην πράξη / κατά την 

ώρα εργασίας (πχ mentoring) 

     

4 Ομαδική εργασία      

5 Brainstorming (καταιγισμός ιδεών)      

6 Εσωτερικές, επίσημες και 

προγραμματισμένες συναντήσεις (με 

προϊσταμένους και συναδέλφους) 

     

7 Εσωτερικές, ανεπίσημες 

συναντήσεις (συζητήσεις στα 

διαλείμματα για καφέ, φαγητό) 

     

8 Άντληση γνώσης από εξωτερικές  

πηγές (συνάδελφοι εκτός υπηρεσίας 

ή άλλες υπηρεσίες) 

     

9 Εναλλαγή θέσεων εργασίας (job 

rotation) 

     

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΧΡΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

11.Ποιος είναι ο βαθμός ύπαρξης (ή χρήσης) στην υπηρεσίας σας των παρακάτω 

μεθόδων καταγραφής ρητής γνώσης 

 Ανύπαρκτος 

1 

 

2 

Αρκετός 

3 

 

4 

Επαρκής 

5 

1 Πρότυπα εγγράφων ως αποτέλεσμα 

καλών πρακτικών 

     

2 Οργάνωση και ταξινόμηση πληροφοριών - 

πλήρες και ενημερωμένο πληροφοριακό 

σύστημα (χάρτες, οικοδομικές άδειες, 

αυθαίρετα κλπ) 

     

3 Ηλεκτρονικό αρχείο για διερεύνηση 

ομοειδών υποθέσεων  

     

4 Χάρτες γνώσης για τον εντοπισμό των 

ατόμων με τις κατάλληλες γνώσεις, 

δεξιότητες και εμπειρίες 

     

5 Ετήσιες εκθέσεις – στατιστικά στοιχεία      

6 Βιβλία      

7 Ενδοδίκτυο (intranet)      

8 Διαδίκτυο (internet)      
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

 

12.Εάν ήσασταν επικεφαλής της διαχείρισης γνώσης στον οργανισμό σας τι από τα 

παρακάτω θα κάνατε και σε ποιο βαθμό για να τη βελτιώσετε. 

 Σημαντικό  

 

1 

 

 

2 

Πολύ 

σημαντικό  

3 

1 Θα βελτίωνα τις υποδομές και την ποιότητα υποστήριξης 

επικοινωνίας (χώρους συναντήσεων, πληροφοριακά 

συστήματα κλπ) 

   

2 Θα υποστήριζα τις ανεπίσημες συναντήσεις μεταξύ 

συναδέλφων 

   

3 Θα προσπαθούσα να οργανώσω και να ταξινομήσω τις 

πληροφορίες και να εξασφαλίσω την πρόσβαση όλων 

στις πληροφορίες και τα ηλεκτρονικά αρχεία 

   

4 Θα εκπαίδευα τους εργαζόμενους    

5 Θα ανέπτυσσα ενδοδίκτυο για επικοινωνία μεταξύ των 

εργαζομένων και ταυτόχρονη καταγραφή γνώσης 

   

6 Θα ανέπτυσσα χάρτη γνώσης ώστε να εντοπίζονται οι 

άνθρωποι με τις κατάλληλες γνώσεις δεξιότητες και 

εμπειρίες στον οργανισμό και σε ομοειδείς οργανισμούς 

   

7 Θα εφάρμοζα εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation) 

στον οργανισμό  

   

8 Θα ενθάρρυνα τη διαμοίραση της γνώσης    

9 Άλλο……………………………………………………… 
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13. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα εμπόδια στις διαδικασίες διαχείρισης της γνώσης 

στον οργανισμό σας; 

 Σπανίως 

 

1 

Ορισμένες 

φορές 

2 

Συχνά 

 

3 

Πολύ 

συχνά 

4 

Σχεδόν 

Πάντα 

 

5 

1 Η έλλειψη χρόνου για τη 

διαμοίραση της γνώσης μεταξύ των 

εργαζομένων 

     

2 Έλλειψη προθυμίας μεταξύ των 

εργαζομένων να διασπείρουν 

κρίσιμες πληροφορίες και γνώσεις 

(φόβος αποκάλυψης γνώσης) 

     

3 Η έλλειψη κλίματος εμπιστοσύνης 

μεταξύ συναδέλφων 

     

4 Δεν υπάρχουν αντικειμενικοί,  

προφανείς λόγοι για τη διαμοίραση 

της γνώσης 

     

5 Έλλειψη προθυμίας εργαζομένων να 

αλλάξουν τον τρόπο που εργάζονται 

     

6 Έλλειψη κινήτρων στους 

εργαζόμενους από τα ανώτερα 

στελέχη (πχ αναγνώριση) 

     

7 Έλλειψη κουλτούρας μάθησης      

8 Έλλειψη κουλτούρας ομαδικής 

εργασίας και συνεργασίας 

     

9 Έλλειψη σύνδεσης διαχείρισης 

γνώσης με τους στρατηγικούς 

στόχους του οργανισμού και 

έλλειψη δέσμευσης της διοίκησης 

προς το σκοπό αυτό 

     

10 Έλλειψη οικονομικών πόρων για 

απόκτηση της κατάλληλης 

τεχνολογίας που θα υποστηρίξει τις 

διαδικασίες διαχείρισης γνώσης 

     

11 Άλλο……………………………… 
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14. Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τη 

βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας σας μέσω της διαχείρισης της γνώσης 

 Δεν 

συμφωνώ 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Συμφωνώ 

 

5 

1 Η διαχείρισης της γνώσης θα συντελούσε 

σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

     

2 Η αποτελεσματική αποθήκευση-κωδικοποίηση-

ανάκτηση της ρητής γνώσης θα συντελούσε στην 

αύξηση της ταχύτητας διεκπεραίωσης των 

υποθέσεων 

     

3 Με τη διαμοίραση και  ανταλλαγή της γνώσης 

πολλά λάθη θα αποφεύγονταν 

     

4 Η αναγνώριση της προσφορά των υπαλλήλων 

στην οργανωσιακή γνώση θα οδηγούσε σε  

αποδοτικότερους υπαλλήλους 

     

5 Η ύπαρξη ενός οργανωμένου συστήματος 

διαχείρισης γνώσης και η συμμετοχή των 

εργαζομένων σε αυτό θα ενίσχυε το αίσθημα 

ασφάλειάς τους (εξάλειψη φόβου). 

     

6 Η επένδυση στη συνεχή εκπαίδευση των 

εργαζομένων θα βελτίωνε την ποιότητα των 

υπηρεσιών 

     

7 Εάν υπήρχε ένα οργανωμένο σύστημα διαχείρισης 

γνώσης στην υπηρεσία μου, οι πελάτες θα ήταν 

περισσότερο ικανοποιημένοι. 

     

8 Ένα οργανωμένο σύστημα διαχείρισης γνώσης 

στην υπηρεσία μου, θα ενίσχυε την αξιοπιστία της 

     

9 Ένα οργανωμένο σύστημα διαχείρισης γνώσης 

στην υπηρεσία μου, θα αποτελούσε αρωγό για τον 

ιδιωτικό τομέα. (αξία υπηρεσίας)  

     

 

 


