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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία παραθέτει ορισμούς της «γνώσης» αλλά και της διαχείρισης της 

γνώσης, εκθέτοντας έτσι τις διαφορετικές προσεγγίσεις των σύνθετων αυτών όρων. 

Εστιάζει στο μοντέλοNonaka-Takeuchi για την σπειροειδή γνώση και την σύνδεση της 

ατομικής με την οργανωσιακή γνώση.  

Κατόπιν γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού του πεδίου εφαρμογής της ΔΓ, 

παραλληλισμού και σύγκρισης της εφαρμογής ΔΓ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, 

ώστε να προσδιορισθεί το πεδίο αξιολόγησης της εφαρμογής της ΔΓ στον δημόσιο 

τομέα. Κοινό σημείο για την κατεύθυνση είναι, η σύνδεση της ΔΓ με τους 

επιχειρησιακούς στόχους της επιχείρησης ή του οργανισμού. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για την επιλογή όμοιων 

κατευθύνσεων της ΔΓ σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αλλά το κοινό σημείο των 

επιστημόνων είναι ότι ο σπουδαιότερος παράγων επιτυχίας της εφαρμογής 

προγραμμάτων ΔΓ είναι, ο άνθρωπος μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον 

(συμφραζόμενα), ακόμη και σε σχέση με την διαπολιτισμικότητα. 

Κατά την βιβλιογραφική ανασκόπηση για την διερεύνηση μοντέλων ή πλαισίων 

μέτρησης των αποτελεσμάτων εφαρμογής ΔΓ, προκύπτουν πολλά προβλήματα λόγω 

των διαφορετικών προσεγγίσεων αλλά και της έλλειψης εμπειρικών μελετών. 

Ποσοτικές, ποιοτικές αλλά και συνδυασμός των δύο μεθόδων έχουν χρησιμοποιηθεί για 

την μέτρηση πολλών διαστάσεων της ΔΓ ενώ αξιοσημείωτη είναι η συχνή αναφορά 

στην εμπειρογνωμοσύνη. 

Στις ανασκοπήσεις των δημοσιεύσεων τα τελευταία χρόνια, και με προσπάθεια 

επικέντρωσης σε ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος αφορά 

πρακτικές που ακολουθούν προγράμματα εφαρμογής τεχνολογίας της πληροφορίας, 

ενώ η Τρίτη γενιά ΔΓ χαρακτηρίζεται από την χρήση της τεχνολογίας, αξιολογούμενης  

ως σημαντικό μεν, κυρίως όμως ως μέσον, στις οργανωσιακές διαδικασίες. Οι 

τελευταίες αναφορές, αναδεικνύουν τον χρήστη των συστημάτων ως τον κυριότερο 

παράγοντα επιτυχίας των προγραμμάτων αυτών.  

Η παραδοχή ότι η ΔΓ εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο περιβάλλον, επηρεάζεται από αυτό 

και αξιολογείται με συγκεκριμένες και σχετικές με αυτό μετρήσεις, οδηγεί στην 

επιλογή ολιστικής προσέγγισης σε περιβάλλοντα μελέτης περιπτώσεων, λαμβάνοντας 

έτσι υπόψη  τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δημόσιου τομέα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση Γνώσης, δημόσιος τομέας, αξιολόγηση, εμπειρογνωμοσύνη. 



III 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ …………………………………………………………………………….ll 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ……………………………………………………………………………...1 

1. ΓΝΩΣΗ 

1. 1 ΓΝΩΣΗ……………………………………………………………………………...3 

1.2 ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΓΝΩΣΗ…………………………………………………………….4 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ……………………………………………………………..6 

2.2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ……………………………………..8 

2.3 ΓΕΝΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ…………………………………………….9 

2.4 ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ……………………………………….10 

2.5 ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ……………………………………………...11 

3. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

3.1 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ…………………...12 

3.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  …….13 

3.3 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ…………………………………………………………….15 

3.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ……………………………………………………………………20 

3.5 ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ……………………………………………………………………23 

3.6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ…………………………………………………………………….23 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

4.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ…………………….25 

5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

5.1 ΜΕΛΕΤΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ , των Paul Mcevoy, Mohamedaf 

Ragad και Amr Arisha, (2017)…………………………………………………………32 

5.2 ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (A STRUCTURED 

LITERATURE REVIEW) των Maurizio Massaro, John Dumay and Andrea Garlatti 

(2014)………………………………………………………………………………......38 

5.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΓΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ……………………………………..39                                                                                                 

5.4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ……………………………………………...50 

5.4.1 περιπτωσιολογική μελέτη «NASA»……………………………………………...50 

5.4.2 περιπτωσιολογική μελέτη καναδικών δημοσίων υπηρεσιών…………………….52 

5.4.3 περιπτωσιολογική μελέτη επιχειρήσεων επαγγελματικής εξυπηρέτησης ……….53 



IV 

 

5.4.4 περιπτωσιολογική μελέτη σε κυβερνητικό τομέα της Ε.Ε………………………54 

6. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ ………………………………………………………………….56 

7. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ………………………………………………...58 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ 

1. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΓ………….13 

2. ΔΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ…………………………………………………………28 

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ……………………………….30 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΓ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ……………..34 

5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΓ……….35 

6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΓ…………………………………………...36 

 

ΣΧΗΜΑΤΑ 

1. SECI MODEL…………………………………………………………………...6 

2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΓ………………………………………………………………23 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΓ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ……………..34  

4. ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΓ…………………………………35 

5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ KAISER……………………………….43 

6. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ KAISER………………………………………..44 

7. JENNEX OLFMAN KM SUCCESS MODEL………………………………...51 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. ΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2000-2015………………………….33 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ........38 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ 

1. ΔΕΝΔΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ …………………………………………..12 

2. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΓ ………………………………….....…..61 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 NGKM………………………………………………………………60 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κύρια πηγή γνώσης είναι αυτή που βρίσκεται μέσα στο μυαλό των μελών του 

οργανισμού. Προέρχεται από την πληροφορία και η πληροφορία προέρχεται από τα 

δεδομένα, ενώ όλη η απαιτούμενη δουλειά, προκειμένου η πληροφορία να γίνει γνώση, 

γίνεται από τους ανθρώπους (Davenport & Prusak, 2000 σελ. 5-7) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το 1998 διατυπώνονται από τον Θεοφανίδη Σ., κ.ά., (1998), ο σκοπός των δημοσίων 

οργανισμών, η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας και οι στόχοι, η εξυπηρέτηση 

των πολιτών και η διευκόλυνση της καθημερινής ζωής τους, η ενίσχυση και η 

προώθηση της ανάπτυξης και της προόδου της χώρας, η προαγωγή του δημοσίου 

συμφέροντος, η κοινωνική δικαιοσύνη, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος και η συμβολή στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. Σήμερα η επίτευξη 

αυτών των στόχων απαιτεί μεγάλες οργανωτικές αλλαγές, και ενώ παλαιότερα 

απαιτούσε μια μεταρρύθμιση, πλέον απαιτεί μια συνεχή και ουσιαστική αλλαγή στη 

λειτουργία, οργάνωση, και απόδοση. Οι Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές, προώθησαν 

μεταρρυθμιστικές πολιτικές, οι οποίες εφαρμόστηκαν από τα κράτη, σε διαφορετικό 

βαθμό και με διαφορετικό τρόπο, λόγω των διαφορών των διοικητικών συστημάτων.  Η 

ΝΔΔ, οι αρχές του φιλελευθερισμού που επικράτησαν αλλά και η οικονομική κρίση, σε 

περιβάλλον ραγδαίων αλλαγών και παγκόσμιας αγοράς, με ταυτόχρονη αμφισβήτηση 

του κοινωνικού κράτους προκαλούν μεγάλη πίεση στην επίτευξη στόχων και 

ανταγωνιστικότητας. Για την καλλιέργεια ενός ευφυούς οργανισμού απαιτείται 

(Πετρίδου, 2011), η υιοθέτηση των αρχών και της φιλοσοφίας της κοινωνίας της 

γνώσης, εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ανάπτυξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η αποτελεσματική δικτύωση με  εσωτερικούς και  

εξωτερικούς  συνεργάτες, η καλλιέργεια κουλτούρας ανάπτυξης καινοτομίας και 

ενδοεπιχειρηματικότητα. Οι παράμετροι αυτές ακολουθούν τη Διαχείριση της γνώσης, 

του πνευματικού κεφαλαίου αλλά και της οργανωσιακής γνώσης. Οι έξυπνες δημόσιες 

οργανώσεις και η ενασχόληση των επιστημόνων «ενεργοποιούν τους εμπειρογνώμονες 

για την ενασχόληση με μια πλειάδα συμβατικών προσεγγίσεων»(Μιχαλόπουλος 2007). 

Η οργανωσιακή μάθηση προκαλεί το ενδιαφέρον και τη διατύπωση του ερωτήματος: 

ατομικό ή συλλογικό φαινόμενο; Ενώ διατυπώνεται μέσω των μηχανισμών μάθησης 

(Popper-Lipshitz,2000), η κρίσιμη σύνδεση ότι οι οργανώσεις μαθαίνουν μέσω των 

ατόμων, και είναι «αμοιβαία σχετιζόμενη» σύνδεση, τότε μπορεί να ειπωθεί ότι, οι 

οργανωτικές αλλαγές μπορούν να αλλάξουν την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης 

(Μιχαλόπουλος 2007). Σύμφωνα με τον ίδιο επιτυγχάνεται μια διοικητική αλλαγή, όταν 

αυτοί που υπηρετούν διαμορφώσουν μια «γνωστική υποδομή δράσης», όταν δηλαδή 

αναλαμβάνουν να εκτιμούν, να ερμηνεύουν, να διαχέουν, τα δεδομένα των 

αποτελεσμάτων και τις πληροφορίες που διαρρέουν από αυτά. Ο Le Grant αναλύει τα 

«κίνητρα» και τις «δράσεις» των ατόμων που διαδραματίζουν, εν τέλει, κεντρικό ρόλο 
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τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής. Στην ουσία 

φορέας αλλαγής φαίνεται να είναι το άτομο, παρόλη την κίνηση ή επανάσταση της 

εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων, στην οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση τα 

προηγούμενα χρόνια. Σήμερα, επιστρέφουμε στην ανάλυση του ιδίου: Στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 το κράτος ευημερίας είναι σε κρίση και  οι ριζικές μεταρρυθμίσεις 

χαρακτηρίζουν τις αποφάσεις των πολιτικών προσώπων καθώς η οικονομική δυσπραγία 

ανάγκασε τις κυβερνήσεις να μειώσουν τις παροχές ή να μεταβάλουν τον τρόπο 

παροχών κινούμενοι πάντως προς τον νεοφιλελευθερισμό. Οι αποφάσεις αυτές 

συναρτώνται άμεσα με τις πεποιθήσεις των προσώπων αυτών για τα κίνητρα και τις 

δράσεις των ατόμων, μάλιστα για τα κίνητρα αυτών που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες 

(δημόσιοι υπάλληλοι, υψηλόβαθμοι και άλλοι), και τις δράσεις αυτών που δέχονται 

δημόσιες παροχές (χρήστες υπηρεσιών).Ο συγγραφέας της συγκεκριμένης ανάλυσης 

πάντως ενισχύει τον καθοριστικό ρόλο της ανταγωνιστικής αγοράς στην κινητοποίηση 

του αλτρουισμού των δημοσίων υπαλλήλων με αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών με το χαμηλότερο κόστος για τους φορολογούμενους πολίτες. Ωστόσο 

αυτός ο προβληματισμός θα διατυπωθεί στο τέλος της αναζήτησης και πάντως, 

αποτελεί πεδίο μελλοντικού προβληματισμού. 

Η εργασία θα διατυπώσει ορισμούς της Διαχείρισης Γνώσης, θα εντοπίσει τη 

διαδικασία «σπιράλ γνώσης», του Nonaka, θα συγκρίνει παραμέτρους για την 

εφαρμογή ΔΓ, θα αναλύσει κρίσιμα σημεία της λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών 

σε σχέση με την ΔΓ. 

Θεωρήθηκε χρήσιμο να χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικές έρευνες διότι από την 

αναζήτηση εγγράφων δεν προέκυπτε κάποια κατεύθυνση στα ευρήματα, και αυτό 

επιβεβαιώθηκε στο μέλλον. Η προσπάθεια για την εύρεση μεγεθών ή πλαισίων 

αξιολόγησης ακολούθησε την ίδια ποικιλία μεθόδων, για να καταλήξουμε ότι για την 

αξιολόγηση ή μέτρηση, είναι πρόσφορο να ακολουθηθεί μια ολιστική και 

περιπτωσιολογική αντιμετώπιση. Ακολούθως εξετάστηκαν περιπτωσιολογικές μελέτες 

και εντοπίστηκαν κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας ή πρακτικές σύμφωνα με τον ορισμό 

των «συμφραζόμενων», του πλαισίου δηλαδή εφαρμογής. 

Τέλος δόθηκε έμφαση στην καθοριστική σημασία της δράσης, για την Τρίτη πλέον 

γενιά της ΔΓ, του ατόμου, ως ο κύριος παράγοντας για την διαχείριση της άρρητης 

γνώσης και την ανάληψη της κοινωνικής ευθύνης των δημόσιων οργανισμών. 
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Βρυξέλλες, 26.9.2003 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

 

«Εντός του δημοσίου τομέα, αποτελεί πρόκληση για τις δημόσιες διοικήσεις η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των 

υπηρεσιών τους. Όλες αυτές οι προκλήσεις πρέπει ωστόσο να αντιμετωπιστούν με τη 

διατήρηση του προϋπολογισμού στα ίδια ή και χαμηλότερα επίπεδα 

Ο διοικητικός μηχανισμός κάθε κράτους μέλους πρέπει να είναι σε θέση να έχει 

πρόσβαση στους πόρους πληροφοριών της διοίκησης άλλου κράτους μέλους ώστε να 

επαληθεύει το καθεστώς μιας επιχείρησης ή για να ελέγχει την αξίωση για κοινωνική 

πρόνοια πολίτη άλλου κράτους μέλους, με την ίδια ευκολία όπως εάν επρόκειτο για 

επιχείρηση καταχωρημένη στο δικό του μητρώο ή, αντιστοίχως, για τους υπηκόους του. 

Παρομοίως, η τεχνική και σημασιακή διαλειτουργικότητα των γεωγραφικών 

πληροφοριών, ως παράδειγμα, θα αναβάθμιζε τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 

υπηρεσιών, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και τον συντονισμό των 

δραστηριοτήτων συνδρομής σε περίπτωση καταστροφών». 

 

ΓΝΩΣΗ 

 

Αλλά τι είναι γνώση; Η γνώση είναι μια κατανόηση, όπου οι άνθρωποι αποκτούν 

γνώσεις μέσω της εμπειρίας, της συλλογιστικής, της διαίσθησης και της μάθησης 

(Colesca, 2005, Cong and Pandya, 2003). Ο Polanyi (1966) έχει εντοπίσει: Tacit & 

explicit 

 Η γνώση θεωρείται «ένα μίγμα εμπειριών, διαίσθησης και διορατικότητας που 

μπορούν να βοηθήσουν μια οργάνωση να δημιουργήσει, κωδικοποιήσει και αξιοποιήσει 

αποτελεσματικά τις πληροφορίες» (Davenport, et.al), ή ένα «πιθανό μέτρο οργανωτικής 

αυτονομίας (Huang, et.al, 2011). Paul McEvoy, Mohamed AF Ragab and Amr Arisha 

(2017) σελ.38 

Σχεδόν την ίδια εποχή η γνώση είναι «μέτρο οργανωτικής ρευστότητας, με την 

επωνυμία «γνώση σε δράση» (Rix & Lièvre, 2008) 
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Μπορούμε να λάβουμε υπόψη τον ορισμό του Herbst Dieter,2000, ότι γνώση είναι το 

δίκτυο που αποτελείται από δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτει κάποιος και τις 

θέτει στην υπηρεσία της ολοκλήρωσης μιας εργασίας. 

Είναι ατομική, αυτή που βρίσκεται στον εγκέφαλο αλλά και το σύνολο των δεξιοτήτων 

του κάθε ατόμου (Tuomi & Ikka, 2000), (Davenport & Prusak,2000), (Polanyi & 

Michael, 1958). 

Αντίθετα, η συλλογική γνώση αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους η γνώση 

διανέμεται στα μέλη του οργανισμού (οργανωσιακή μνήμη, αφορά ρουτίνες, πρακτικές, 

νόρμες, πρότυπα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών και αποτελεί 

οδηγό επίλυσης προβλημάτων (Walsh & Ungson, 1991). 

Κατά τον Nonaka, Ikujiro (2007), η ολιστική προσέγγιση της γνώσης προέρχεται από 

την παραδοχή ότι μια εταιρεία δεν αποτελεί μηχανή, αλλά ένα ζωντανό οργανισμό. 

Μέσα σε αυτόν τον οργανισμό, το άτομο αποκτά μια συλλογική αίσθηση ταυτότητας 

«οργανωτικό ισοδύναμο της αυτογνωσίας». Αυτό του επιτρέπει να ενσωματώσει την 

ταυτότητά του, να κατανοήσει τους στόχους της εταιρείας, τι αντιπροσωπεύει, και να 

εργαστεί για αυτό (Nonaka, Ikujiro,2007). 

Ο Nonaka (1994) διευκρινίζει ότι είναι σαφής η κωδικοποιημένη γνώση που 

μεταδίδεται σε τυπική, συστηματική γλώσσα και είναι πιο μεταδιδόμενη σε διάφορα 

περιβάλλοντα (Newell κ.ά., 2009, Wiig, 1993). Επιπλέον, οι ρητές γνώσεις μπορούν να 

επεξεργαστούν, να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σχετικά εύκολα (Hislop, 2005 ). 

Αντίθετα, η σιωπηρή γνώση είναι ανθρώπινη, και η οποία είναι βαθιά ενσωματωμένη 

σε δράση, δέσμευση, που βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και είναι δύσκολο να 

επισημοποιηθεί και να μοιραστεί (Nonaka et al., 2000). Περιλαμβάνει ενδείξεις, 

διαισθήσεις, μανίες (Becerra-Fernandez και Sabherwal, 2010) και συνδέεται με τις 

δεξιότητες (Newell et al., 2009) που αναπτύσσουν οι άνθρωποι μέσω των δικών τους 

εμπειριών σε συγκεκριμένες δράσεις περιβάλλοντος (Hislop, 2005). 

 

ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΓΝΩΣΗ 

 

Ο Bill Spencer (of National Security Agency), αναλύει το μοντέλο το Nonaka, Ikujiro, 

του σπιράλ της γνώσης. Ο διαχωρισμός της συνίσταται σε Tacit & explicit γνώση, 

συνέχεια της θεωρίας του Polyani, (ενώ άλλοι πιστεύουν ότι η ανάγνωση είναι 

λανθασμένη), της ήρεμης υποκειμενικής, εμπειρικής και της ρητής αντικειμενικής, 

ορθολογικής, η οποία εκφράζεται με λόγια. Η άρρητη γνώση περιλαμβάνει γνωστικές 

δεξιότητες, τεχνογνωσία, τεχνικές δεξιότητες. Η ρητή γνώση περιλαμβάνει βάσεις 
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δεδομένων, εγχειρίδια, προτάσεις, λόγια. Το μοντέλο περιγράφει μια σπειροειδή κίνηση 

–όχι κύκλο- γιατί η συνεχής ροή της κοινωνικοποίησης, εξωτερίκευσης, συνδυασμού 

και εσωτερίκευσης, οδηγεί σε εμβάθυνση της γνώσης. Η κοινωνικοποίηση συντελείται 

μεταξύ ατόμων ενώ η εξωτερίκευση (tacit σε explicit)είναι η με άρθρωση ατόμου 

μεταφορά άρρητων γνώσεων. Η διανομή, επιτυγχάνεται με εισερχόμενες και 

εξερχόμενες γνώσεις και μετά την εξωτερίκευση, συντελείται δε με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας, (data, mails, briefings), με επεξεργασία αυτών που συλλέγονται για να 

γίνουν χρήσιμα, είτε μεταξύ ομάδων είτε μεταξύ οργανισμών. Η εσωτερίκευση, είναι η 

κατανόηση, η δημιουργία γνώσης. Η γνώση είναι άρρητη όμως σαφής στην ομάδα ή 

στο άτομο και στην οργάνωση. 

Που λαμβάνει χώρα η Σπειροειδής Γνώση; Κάτω από ποιες συνθήκες; ποιος είναι ο 

τόπος για την δημιουργία γνώσης: στο γραφείο, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις 

κοινές εμπειρίες, στις ιδέες, στις πεποιθήσεις, στις σχέσεις, στους κοινούς στόχους. 

Οι  δυνάμεις για την δημιουργία γνώσης στο επιχειρηματικό περιβάλλον, κατά τον 

Nonaka Ikujiro είναι:  

 To όραμα, πυροδοτεί την καινοτομία 

 Η στρατηγική, ορίζει τις γνώσεις που πρέπει να αναπτυχθούν  

 Η δομή, είναι αυτοοργανωτική-ευέλικτη, γρήγορη ή είναι γραφειοκρατική με 

δυναμική την λειτουργία του συνδυασμού και της εσωτερίκευσης 

 Σύστημα, κοινότητες γνώσης, δικτύωσης, με ανταγωνιστές, με πελάτες 

 Προσωπικό, μεσαία στελέχη τα οποία ξεκινούν και ολοκληρώνουν τη 

σπειροειδή γνώση Είναι οι διαμεσολαβητές της Grant theory και της Front line. 

Το μοντέλο του Nonaka Ikujiro επικεντρώνεται στη μεταφορά της προσωπικής γνώσης 

σε οργανωτική, με ανάλυση δύο διαστάσεων: 

 Μεταφορά σιωπηρής γνώσης σε σαφή. 

 Μεταφορά από άτομο σε ομάδες και εν τέλει στην οργάνωση  

Συνδέεται έτσι με το σύστημα γνώσης του οργανισμού, και θεωρείται το κεντρικό 

μοντέλο Οργανωσιακής Γνώσης. Συγκεντρώνει ευρύ φάσμα διαδικασιών ΔΓ όπως, 

παραγωγή, κωδικοποίηση, μεταφορά, αξιοποίηση. [άλλα μοντέλα: Davenport and 

Prusak(2000), Bose(2004), Hausen et all(1999)] . 
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Σχήμα 1Το μοντέλο SECI των Nonaka & Takeuchi 

Πηγή:https://knowledgemanagementsite.wordpress.com/learning-development-strategy/ 

 

 

Το μοντέλο των Nonaka & Takeuchi, εξελίσσεται χρονικά από τους Kitaro Nishiba και 

Shinizw με αναφορά στο πλαίσιο του χώρου “ba”, το περιβάλλον όπου συντελείται η 

διαδικασία των τεσσάρων σταδίων του μοντέλου.   

Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μία σύνδεση παραγωγική, η οποία επηρεάζεται από 

πολλούς τυπικούς ή ουσιώδεις παράγοντες, ανάμεσα στο στέλεχος και την συνολική 

λειτουργία του οργανισμού, όπως αυτή διακριβώνεται από τα ίδια τα άτομα, αλλά 

κυρίως από τους πελάτες του οργανισμού. Η «ικανότητα δράσης του ατόμου» είναι το 

σύνολο των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, της προσωπικής αντίδρασης στο 

οργανωσιακό περιβάλλον, είναι δηλαδή μια πολυσχιδής δυναμική διεργασία, έως την 

κινητοποίηση και ενσωμάτωση αυτών των δράσεων στην επιχειρησιακή 

δραστηριότητα. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

 

Διαχρονικά έχει αποτυπωθεί μεγάλος αριθμός ορισμών για την Γνώση αλλά και την 

Διαχείριση Γνώσης αντίστοιχα: 

https://knowledgemanagementsite.wordpress.com/learning-development-strategy/
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Πολλές ερμηνείες δίνονται στη διαχείριση της γνώσης, από την ευρεία θεώρηση της 

Dow Chemical - "να πάρει τις σωστές πληροφορίες μπροστά από το σωστό άτομο την 

κατάλληλη στιγμή", στο στενότερο πεδίο της Skandia που επικεντρώνεται στη γνώση 

ως επαγγελματική εμπειρία [O'Dell, 1996] . 

Το αντικείμενο του Knowledge Management, (PawlowskyP.,1998), είναι η αξιοποίηση 

της γνώσης προς όφελος της επιχείρησης ή του οργανισμού. Κανόνες  λειτουργίας και 

εφαρμογές προγραμμάτων μάθησης αφορούν τα στελέχη του οργανισμού ενώ 

προγράμματα οργανωσιακών δραστηριοτήτων απευθύνονται στην συνολική λειτουργία 

του οργανισμού.  

Διαχείριση Γνώσης είναι μια συστηματική διαδικασία δημιουργίας, αποθήκευσης, 

διάχυσης της γνώσης ώστε να γίνεται η καλύτερη χρήση της από την επιχείρηση με 

σκοπό να αυξηθεί η αξία της επιχείρηση και να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (F.T. Liu, 2003) 

Σύμφωνα με το Gartner Group η διαχείριση της γνώσης είναι ένας επιστημονικός 

κλάδος που ενθαρρύνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προς τον εντοπισμό, τη 

σύλληψη, την αποτίμηση, την ανάκτηση και τη διανομή όλων των γνωστικών 

κεφαλαίων πληροφόρησης σε μια επιχείρηση (Dalkir, 2005; Dillon, 1999).  

Ο Μάντζαρης et al (2007) παραθέτουν τον ορισμό του C. Argyris βάσει του οποίου, 

διαχείριση γνώσης είναι η κατεύθυνση του management που ασχολείται με «την 

εφαρμογή και την ανάπτυξη της γνώσης στις επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτευχθούν 

οι στόχοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».  

Σύμφωνα με την Ιορδάνογλου (2008) η διαχείριση της γνώσης  περιλαμβάνει ένα 

σύστημα ενεργειών με στόχο την απόκτηση γνώσης, την αναπαράσταση αυτών, την 

αποθήκευσή τους, τη διάδοση και τέλος την αξιοποίηση τους προς όφελος της 

επιχείρησης.  

“Η διαχείριση της γνώσης είναι μια σχετικά νέα επιστημονική περιοχή που αφορά στη 

μελέτη διοικητικών πρακτικών για τη συστηματική και συλλογική δημιουργία, διάχυση 

και χρήση της γνώσης οργανισμών και επιχειρήσεων με σκοπό τη ριζική βελτίωση της 

οργανωτικής αποδοτικότητας, τη βελτίωση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας 

και την δυνατότητα ανάπτυξης καινοτομίας.” (Ελευθέριος Ιακώβου, Δημήτριος 

Βλάχος, Δημήτριος Ψωινός  2005. κεφ. 2)  

Σχετικός είναι και ο ορισμός που έχει διατυπωθεί από το παν-ευρωπαϊκό consortium 

εταιριών Know-Net: «Η διαχείριση γνώσης είναι μία νέα διοικητική πρακτική 

(management discipline) που αφορά στη συστηματική και συλλογική δημιουργία, 

διάχυση και χρήση της επιχειρηματικής γνώσης, με σκοπό τη ριζική βελτίωση της 
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οργανωτικής αποδοτικότητας, τη βελτίωση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας 

και την ανάπτυξη της καινοτομίας» (Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Know-Net έχει 

αναπτυχθεί μία καινοτομική μέθοδος και ένα εργαλείο διαχείρισης της γνώσης με κύριο 

προσανατολισμό τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Η μέθοδος και το εργαλείο έχουν 

εφαρμοσθεί στη τράπεζα UBS και στην αγγλική εταιρία NAI Gooch Webster..). 

Από μια διεπιστημονική σκοπιά, η διαχείριση της γνώσης μπορεί να οριστεί ως: «οι 

αποτελεσματικές μαθησιακές διεργασίες που σχετίζονται με την εξερεύνηση, 

εκμετάλλευση και ανταλλαγή ανθρώπινης γνώσης (σιωπηρή και ρητή) που 

χρησιμοποιεί την κατάλληλη τεχνολογία και πολιτισμικό περιβάλλον για την ενίσχυση 

του πνευματικού κεφαλαίου και των επιδόσεων ενός οργανισμού.: Jashapara, A., 

(2004), Διαχείριση Γνώσης: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Prentice Hall, Harlow, 

Essex» Βέβαια η ΔΓ αν και συνδέεται από πολλούς με την οργανωσιακή μάθηση είτε 

με την ανάπτυξη του πνευματικού κεφαλαίου των οργανισμών πρέπει να διαχωριστεί. 

Η οργανωσιακή μάθηση είναι πρόδρομος της ΔΓ καθώς από την «εκμάθηση» ο 

οργανισμός περνάει στις τεχνικές για την δημιουργία και εφαρμογή γνώσης. Κατά τους 

R. King Dong-Gil Ko είναι υποενότητα της οργανωσιακής μάθησης και καθοριστική 

συνιστώσα. 

Σε μεταγενέστερο ορισμό η ΔΓ «θεωρείται ως ένας εξατομικευμένος συνδυασμός 

πληροφοριών και διορατικότητας και αποτελεί το θεμέλιο του συμπεράσματος ενός 

ατόμου από τη συλλογιστική, τον προβληματισμό και την επιλογή της δράσης σε 

οποιαδήποτε δεδομένη κατάσταση». 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  

 

Αν και πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν την ύπαρξη κειμένων από το 1960, ( Lambe, 

2011) ωστόσο, μετά την βιβλιογραφική έρευνα του 1990 όπως το Knowledge 

Evolution, Allee (1997) ή το Working Knowledge, Davenport και Prusak (2001), 

αποκαλύπτεται πως δεν εμφανίζονται πουθενά τα παλαιότερα αυτά κείμενα 

αφιερωμένα στο ίδιο αυτό οργανωτικό εργαλείο(Ο Prusak, παρόλα αυτά αναγνώρισε 

την επιρροή του οικονομολόγου Kenneth Arrow, (1960)….). 

Ακολουθώντας την ιστορική εξέλιξη της διαχείρισης της γνώσης, εντοπίζουμε την 

ενασχόληση των επιστημόνων από το 1990, για το ανθρώπινο κεφάλαιο των 

επιχειρήσεων, και την μεταστροφή της βιομηχανίας παραγωγής στη βιομηχανία της 

γνώσης (σημ. ο όρος σκοπίμως δεν μπαίνει σε εισαγωγικά). Πάντως, διαχρονικά 

συνδέεται με την πλούσια αρθρογραφία και ενασχόληση των εντατικοποίηση της 
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εργασίας, την παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, την παγκοσμιοποίηση και τον 

ανταγωνισμό, την οικονομική κρίση αλλά και την αλλαγή της στάσης των πελατών και 

συμπεριλαμβάνει την τάξη « των λευκών κολάρων» 

Σημειώνουμε ότι δεν είναι καινούργια προσέγγιση για τις επιχειρήσεις. Οι πετυχημένες 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν διάφορες τεχνικές, για την κινητοποίηση των γνωσιακών 

δυναμικών των εργαζομένων και την βέλτιστη χρήση της επιχειρησιακής γνώσης για 

την επιτυχία των στόχων  τους (PawlowskyP.,1998). Το καινούργιο είναι ότι πλέον 

γίνεται συστηματικά, και αυτό διότι αναγνωρίστηκε ότι συμβάλλει στην αποδοτικότητα 

και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Αυτή η εκτεταμένη συστηματική εφαρμογή της 

ΔΓ  είναι αποτέλεσμα της έντονης ανταγωνιστικότητας στο χώρο των επιχειρήσεων, 

των οικονομικών κρίσεων, της επικέντρωσης στα πολλαπλασιαστικά κέρδη της 

διαχείρισης του πνευματικού κεφαλαίου αλλά και η ανάγκη μέτρησης για την επίτευξη 

υψηλότερων επιδόσεων με τους λιγότερους πόρους. Στο δημόσιο τομέα η ανάγκη 

προέκυψε ως αποτέλεσμα της αμφισβήτησης του υπερτροφικού δημόσιου τομέα και 

της προσπάθειας συρρίκνωσης, χωρίς παρ’όλα αυτά να υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες 

που παρέχει. Αντίθετα οι κυβερνήσεις έπρεπε να αποδείξουν ότι αξίζουν τα χρήματα 

των φορολογουμένων  και ότι ανταποκρίνονται αποδίδοντας ποιοτικές υπηρεσίες με το 

μικρότερο κόστος. Αποτέλεσμα της  απώλειας της εμπιστοσύνης των φορολογούμενων 

πολιτών προς την απόδοση των κοινωνικών υπηρεσιών είναι λοιπόν, «η άσκηση 

πιέσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας  και της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών με λιγότερους πόρους (Keating and Weller, 2001, McAdam and Reid, 

2000), ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να αποδείξουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα και 

διαφάνεια στις διαδικασίες» (Andreas Riege and Nicholas Lindsay, 2006 σελ. 24). 

 

ΓΕΝΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  

 

Βρισκόμαστε πλέον στην Τρίτη γενιά της ΔΓ. Οι οργανισμοί έχουν εφαρμόσει 

στρατηγικές προγράμματα, έχουν μετρήσει αποτελέσματα, έχουν επινοήσει μοντέλα, 

πλαίσια (Holsapple and Joshi, 1997, Rubenstein-Montanoetal., 2001a, Chua, 2003, 

MaierandRemus, 2003). Η δεύτερη γενιά, κυρίως περιελάμβανε εφαρμογές 

προηγμένων τεχνολογιών  (Carneiro, 2001,Nematietal.,2002,Liao, 2003,Metaxiotisetal., 

2003), ορισμό  ειδικών ή αρμόδιων τμημάτων αλλά και διατύπωση «προσόντων» 

επαγγελματικής κατηγορίας των ειδικών της ΔΓ (στο Ηνωμένο Βασίλειο). Η δεύτερη 

γενιά προτείνει κοινές πρακτικές διαχείρισης, συστήματα μέτρησης, εργαλεία. Ενώ η 

πρώτη γενιά καθορίζει την ΔΓ και διερευνά τις ωφέλειες, η Τρίτη γενιά επανακαθορίζει 
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και απευθύνεται στην γρήγορη εναλλαγή επινόησης- απόφασης – δράσης. Αυτή η 

μετατόπιση του «ορισμού» συνδέεται με το ραγδαία και εκτεταμένα μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον και έτσι η ΔΓ δεν επιτυγχάνεται μέσω των διαδικασιών για τις οποίες έως 

τώρα υπήρχε η ανάγκη μέτρησής τους, ως καθοριστικούς παράγοντες, για την επίτευξη 

αυτή. Αλλά, πλέον απαιτεί διασφάλιση αυτού του οργανωτικού περιβάλλοντος, ώστε να 

επιτευχθούν αποτελέσματα με κάποιο τρόπο μετρήσιμα. «Σύμφωνα με τον Wiig (2002), 

«μια διαφορά από τις προηγούμενες γενιές ΚΜ είναι ο βαθμός στον οποίο 

ενσωματώνεται η τρίτη γενεά με τη φιλοσοφία, τη στρατηγική, τους στόχους, τις 

πρακτικές, τα συστήματα και τις διαδικασίες της επιχείρησης και με τον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται μέρος της καθημερινής εργασίας του κάθε εργαζόμενου - ζωή και κίνητρο 

...Kostas Metaxiotis, Kostas Ergazakis and John Psarras(2005) σελ. 8». Η τρίτη γενιά 

φαίνεται να δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ γνώσης και δράσης (Paraponaris, 2003)». 

Αυτό που αποτελεί ριζοσπαστικό στοιχείο στην Τρίτη γενιά είναι ο εντοπισμός 

(ρηξικέλευθο σημείο), της ατομικής γνώσης δηλαδή του υπαλλήλου που την κατέχει, 

σε άμεση χρονική και ατομική απόδοση, όπως, λήψη απόφασης και εκτέλεση, χωρίς 

την διαμεσολάβηση πολύπλοκων διαδικασιών και εγκρίσεων ή ελέγχων. Συναρτάται, 

με την εναργή συζήτηση που αφορά την επιλογή ταλέντων ή στελεχών. Η συζήτηση  

έτσι των μεσαίων στελεχών ατονεί, για να αποδοθεί αξία στην εταιρικότητα και 

κοινωνικοποίηση του υπαλλήλου με συμμετοχικές –συνεργατικές πρακτικές και να 

συνδεθεί με την θεωρία  της «Frontline»,  με την παραγκώνιση των μεσαίων στελεχών 

μελλοντικά, παρόλο που η αρχική ανάγνωση του μοντέλου Nonaka & Takeuchi 

αφορούσε ακριβώς αυτό. Η τρίτη γενιά προσανατολίζεται σε νέες προοπτικές, νέες 

εφαρμογές –πρακτικές, νέα αντιμετώπιση σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα 

και την χρήση τους, σύμφωνα με τις στρατηγικές του οργανισμού και με στόχο τις 

κοινωνικές αποδόσεις. Η κριτική και αιτιολογημένη μέτρηση των αποδόσεων μέσα από 

ιδιαίτερες διαδικασίες μπορεί να αξιοποιήσει τα «μεγάλα δεδομένα», αλλά και την 

ευχερέστερη πρόσβαση των πολιτών, στα πληροφοριακά συστήματα. 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

 

Το πρότυπο επεξεργασίας πληροφοριών της διαχείρισης γνώσης. Εστιάζει στις 

διαδικασίες σχετικές με την απόκτηση, κωδικοποίηση, διανομή και χρησιμοποίηση της 

γνώσης και παρέχει προνόμια στη ρητή γνώση και τις διαδικασίες που συνδέονται με τη 

μετάφραση της υπονοούμενης γνώσης στη ρητή γνώση (Liebowitz, 1999).  
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Το άνθρωπο-κεντρικό πρότυπο διαχείρισης γνώσης. Εστιάζει στις κοινωνικές πτυχές 

που διευκολύνουν τη δημιουργία και διανομή της γνώσης (Davis, 1998). Εδώ ο στόχος 

είναι να γίνει κατανοητό πώς οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις υποστηρίζουν τη 

μεταφορά της σιωπηρής γνώσης και οδηγούν στη δημιουργία της νέας γνώσης.  

Το πρότυπο του Demarest (1997). Προσδιορίζει τέσσερις φάσεις της διαχείρισης 

γνώσης μέσα σε έναν οργανισμό:  

1 δημιουργία γνώσης, 2. διάδοση γνώσης, 3. χρήση γνώσης και 4. ενσωμάτωση 

γνώσης. Όταν η γνώση μοιράζεται μέσα στον οργανισμό, γίνεται σωρευτική, 

συμπεριλαμβάνεται δε σε διαδικασίες, προϊόντα, υπηρεσίες του οργανισμού.  

Η γνώση είναι «προϊόν» του ανθρώπινου νου και ως τέτοιο επηρεάζει την απόκτηση, 

ανάπτυξη, ανταλλαγή και εκμετάλλευση της γνώσης κατά συνέπεια οι «γνωστικοί τύποι 

επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων θα επηρεάσουν τις πρακτικές ΚΜ» ( 

Ajay K. Jain and Hans Jeppe Jeppesen 2013 σελ.348) 

 

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  

 

Κατά τον Μάντζαρη Γ.,(2015), υπάρχει μια διάταξη στόχων της γνώσης στο knowledge 

management κατά αντιστοιχία με το management.  

 Κανονιστικοί στόχοι γνώσης .Σχετίζονται με το όραμα και τον προσανατολισμό 

της εταιρικής πολιτικής. Τελικός στόχος είναι να διαμορφωθεί μια συνειδητή 

εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

 Στρατηγικοί στόχοι που στοχεύουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων και βελτίωση 

του πυρήνα της εταιρικής γνώσης για την διαμόρφωση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 

 Τακτικοί στόχοι γνώσης. Είναι οι τακτικές σύμφωνα με το κανονιστικό και 

στρατηγικό πλαίσιο. Η αποτελεσματικότητα ή η παραγωγικότητα, είτε το 

κόστος παραγωγής είναι προσδιοριστικοί παράγοντες ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος της επιχείρησης, και αποτέλεσμα της χρήσης της 

επιχειρησιακής γνώσης και με συντονισμό των επί μέρους τμημάτων. 



12 

 

 

Εικόνα 1 Tree of KnowledgeManagement 

ΠΗΓΗ:Knowledge Management: An integrated approach. Jashapara A. 

https://books.google.com/.../Knowledge_Management.h... 

 

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ 

 

Η  ερευνητική ομάδα της Lynda Gratton από το  London Business School (2010) 

αναδεικνύει 5 κρίσιμες δυνάμεις  οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την λειτουργία των 

επιχειρήσεων –οργανισμών στο κατώφλι του 21ου αιώνα. 

 τεχνολογικές αλλαγές 

 οικολογικές αλλαγές 

 δημογραφικές αλλαγές  

 συνέπειες της παγκοσμιοποίησης  

 κοινωνικές τάσεις που δίνουν έμφαση στην εξυπηρέτηση των ατομικών 

αναγκών εις βάρος των κοινωνικών 

Έχουμε αναφερθεί στο ανταγωνιστικό και ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων και μπορούμε να σκιαγραφήσουμε τώρα το περιβάλλον του 

δημόσιου τομέα. 

https://books.google.com/.../Knowledge_Management.h
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. 

 

Ο Teleos έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο οκτώ διαστάσεων διαχείρισης γνώσης που 

αναγνωρίζουν οργανισμούς που αντιλαμβάνονται τη γνώση ως το κλειδί για την 

ανταγωνιστική επιτυχία (Chase, 2000). Οι οκτώ διαστάσεις είναι: 

 επιτυχία στην καθιέρωση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας ·  

 Υποστήριξη κορυφαίας διαχείρισης για τη διαχείριση της γνώσης.(στελεχη?) 

 ικανότητα ανάπτυξης και παράδοσης αγαθών / υπηρεσιών βασισμένων στη 

γνώση · 

 επιτυχία στην εξέταση της αξίας του πνευματικού κεφαλαίου της επιχείρησης. 

 αποτελεσματικότητα στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανταλλαγής γνώσεων. 

 επιτυχία στην καθιέρωση μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης 

 αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των γνώσεων των πελατών για την αύξηση 

της αφοσίωσης / της αξίας. και 

 ικανότητα να διαχειρίζεται τη γνώση για τη δημιουργία αξίας των μετόχων 

Σύμφωνα με τον Mathi (2004) οι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία της 

διαχείρισης της γνώσης σε έναν οργανισμό είναι ο πολιτισμός, η οργάνωση της 

διαχείρισης της γνώσης, τα συστήματα και η υποδομή τεχνολογίας των πληροφοριών, 

αποτελεσματικές και συστηματικές διαδικασίες και μέτρα (Akhavan, Jafari, &Fathian, 

2006) 

Οι Nikolaos Theriou , Dimitrios Maditinos , Georgios Theriou παρουσιάζουν τους 

ενισχυτικούς παράγοντες για την εφαρμογή της ΔΓ όπως έχουν διατυπωθεί αντίστοιχα 

από τους συγγραφείς.  

 

Πίνακας 1 Eνισχυτικοί παράγοντες για την εφαρμογή της ΔΓ 

ΠΗΓΗ. Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Σπουδές, Τόμος XIV, Τεύχος (2), 2011 Παράγοντες 

και Διοίκηση Γνώσης: Εμπειρική Έρευνα Ελληνικών Μεσαίων και Μεγάλων 

Επιχειρήσεων. Νικόλαος Θερίου, Δημήτριος Μαδίτινος, Γεώργιος Θερίου. 

 

Συγγραφέας Έτος  “Enablers” 

Arthur Anderrson 

And APQC  

1996 Ηγεσία, οργανωτική κουλτούρα, τεχνολογία και 

μέτρηση 

Earl 1997 τεχνολογία της πληροφορίας, τους ανθρώπους και την 

εταιρική κουλτούρα 



14 

 

Skyme & Amidon 1997 Ένας ισχυρός σύνδεσμος με την επιχειρησιακή 

επιταγή, ένα συναρπαστικό όραμα και αρχιτεκτονική, 

ηγέτης της γνώσης, δημιουργία και ανταλλαγή 

γνώσεων σχετικά με τη γνώση, συνεχής μάθηση, μια 

καλά αναπτυγμένη τεχνολογική υποδομή και 

διαδικασίες συστηματικής οργανωτικής γνώσης 

Holsapple &Joshi 1997 Διαχειριστικές επιρροές, επιρροές πόρων και 

περιβαλλοντικές επιρροές. 

Davenport et al. 1998 Ένας σαφής σκοπός και γλώσσα, μια τυποποιημένη 

και ευέλικτη δομή γνώσης, πολλαπλοί δίαυλοι για 

μεταφορά γνώσης, οργανωτική κουλτούρα, τεχνική 

και οργανωτική υποδομή, αλλαγή στις πρακτικές 

κίνητρας και υποστήριξη ανώτερων στελεχών. 

Liebowitz  1999 Στρατηγική με υποστήριξη ανώτερων στελεχών, CKO 

ή ισοδύναμο και υποδομή ΚΜ, οντολογίες και 

αποθετήρια γνώσης, συστήματα και εργαλεία KM, 

κίνητρα για την ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων 

και υποστηρικτική κουλτούρα. 

Arthur Andererson 

Business Consulting 

1999 ην τεχνολογία της πληροφορίας, τους ανθρώπους και 

την εταιρική κουλτούρα 

APQC 1999 Ηγεσία, οργανωτική κουλτούρα, μέτρηση και 

τεχνολογία 

Stankosky&Baldanza.  2002 Οργάνωση, τεχνολογία, ηγεσία και μάθηση 

Holsapple & Joshi 2002 Πολιτισμός, ηγεσία, τεχνολογία, οργανωτικές 

προσαρμογές, κίνητρα των εργαζομένων, εξωτερικοί 

παράγοντες. 

Andrew et al 2001 Πληροφορική, οργανωτική δομή, εταιρική κουλτούρα, 

αποκτήσεις γνώσης, γνώση, μεταφορά, εφαρμογή 

γνώσης και προστασία της γνώσης. Στρατηγική, 

διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (HRM), 

πληροφορική, ποιότητα και μάρκετινγκ 

Chourides et al. 2002 Ηγεσία, οργανωτική κουλτούρα, δομή, ρόλοι και 

ευθύνες, υποδομή πληροφορικής και μέτρηση. 

Hasanli  2002 Ηγεσία, μέτρηση επιδόσεων, οργανωτική πολιτική, 
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ανταλλαγή και απόκτηση γνώσεων, δομή συστημάτων 

πληροφοριών, συγκριτική αξιολόγηση και κατάρτιση. 

Davenport & Probst 2002 Ηγεσία, τεχνολογία οργάνωσης και μάθηση. 

Bixler Mathi 2004 Πολιτισμός, οργάνωση KM, συστήματα και υποδομή 

πληροφορικής, αποτελεσματικές και συστηματικές 

διαδικασίες και μέτρα. 

 

 

«Η βασική και γενική αποδοχή είναι ότι δεν έχει καθιερωθεί ένα κωδικοποιημένο, 

παγκοσμίως αποδεκτό πλαίσιο για το KM (Weber et al., 2002, Rubenstein-Montano et 

al., 2001b, Maier and Remus, 2003, Beckman, 1998 )» 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ 

 

Ο Δημόσιος τομέας, μετά την απορρύθμιση του, μέσα του 1990, λειτουργεί σε 

παρόμοιο περιβάλλον με αυτό του ιδιωτικού. Οι 5 κρίσιμες δυνάμεις (όπως 

καταγράφονται από την ερευνητική ομάδα της Lynda Gratton), επιβαρύνουν την 

λειτουργία του με την διάθεση λιγότερων πόρων, οικονομικών και ανθρώπινων, 

δημογραφική επιβάρυνση, απαιτήσεις «πελατών», ανταγωνισμό μεταξύ περιφερειακών-

κεντρικών – οργανισμών μεταξύ τους- διεθνών ή και ιδιωτικών οργανισμών. Ο 

εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα, με μεταρρυθμιστικές πολιτικές, αναλαμβάνει 

ορθολογιστικά την δραστηριότητά του μέσα στον οργανισμό περνώντας από την 

ιδεολογία της κοινωνικής προσφοράς σε μια ορθολογική διαχείριση του εαυτού του, και 

όπως περιγράφεται από την Μαρκαντωνάτου, επικρατεί «μια νέα οικονομική των 

θεσμών», η οποία  φέρνει μαζί της την ορθολογική επιλογή των δρώντων, αυτών που 

παρέχουν και αυτών που τους παρέχονται δημόσιες υπηρεσίες, μοντέλο της «Δημόσιας 

Επιλογής» (Public Choice) κατά τη θατσερική περίοδο διακυβέρνησης στην Αγγλία 

(ειδικά για την Αγγλία βλ. Exworthy/Halford 1999). 

Το γραφειοκρατικό μοντέλο δεν έχει υποχωρήσει σε ευέλικτη επίπεδη οργανωτική 

δομή, στον δημόσιο τομέα, ωστόσο έχει περάσει σε μια εκδημοκρατισμένη 

διακυβέρνηση με περισσότερες απαιτήσεις απέναντι στη διαχείριση των υπαλλήλων, 

των πολιτών, της συναλλαγής μεταξύ τους.  

Οι Xiaoming Cong and KaushikV. Pandya, (2003) γράφουν ότι με έναρξη την ΝΔΔ 

(NPM) της Thatcher, του Ηνωμένου Βασιλείου ή το “reinventing" των ΗΠΑ, η 

Γραφειοκρατική οργάνωση των δημόσιων οργανισμών υποχωρεί σε μια νέα μορφή 
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διακυβέρνησης και επίτευξης αποτελεσμάτων, με καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα 

(αν και οι πρώτες μεταρρυθμίσεις αφορούσαν μόνο αυτό), και απόδοση ποιοτικών 

υπηρεσιών προς τον πολίτη. Ωστόσο η εμπιστοσύνη έχει χαθεί ενώ οι κυβερνήσεις 

αντιμετωπίζουν στην οικονομία της γνώσης ανταγωνισμό, σε διεθνές όσο και σε εθνικό 

επίπεδο, στην εκπαίδευση την υγεία,  τις πολιτικές. 

Οι συγγραφείς πιστεύουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης γνώσης μόνο για τον 

δημόσιο τομέα διότι: υπάρχουν δύο καίρια σημεία τα οποία διαφοροποιούν τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις από τους οργανισμούς δημοσίου τομέα. 

Πρώτο σημείο: Ο δημόσιος τομέας εξαρτάται από τους «ενδιαφερόμενους» ενώ ο 

ιδιωτικός τομέας εξαρτάται από τους «μετόχους», έτσι η προσέγγιση των 

ενδιαφερομένων μερών περιλαμβάνει πολλά μέρη στη διαδικασία και είναι πολύ πιο 

περίπλοκη η αντιμετώπιση. Όταν δηλαδή οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν πολιτική 

απόφαση και να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας, τότε πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

συμφέροντα του συνόλου των ενδιαφερομένων αλλά και να αποτιμηθούν σε ένα 

σύνολο παραμέτρων. Η ύπαρξη πολλών ενδιαφερόμενων μερών σε σχέση με την 

αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες δεν αποτιμώνται μόνο με το κέρδος 

ως ποσοτικό μέγεθος οριοθετεί ένα διαφορετικό πεδίο αναγκών από αυτό των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Είναι ευθύνη των κυβερνήσεων να επιδιώξουν οργανωτικές αλλαγές, να αναπτύξουν τις 

πρακτικές επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους δίνοντας την ευκαιρία για την 

διατύπωση των θέσεών τους ενώ παράλληλα ενισχύουν και τις ευκαιρίες συμμετοχής 

εμπειρογνωμόνων, πεδίο στο οποίο υπερέχει ο δημόσιος τομέας. «Φαίνεται ότι οι 

κυβερνήσεις πρέπει να επιτύχουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ εμπειρογνωμόνων, 

επικεφαλής διευθυντών και συντονιστών ΚΜ (Wiig, 2002)»Andreas Riege(2006). 

Δεύτερο σημείο: ενώ οι ιδιωτικές εταιρείες είναι σε επαγρύπνηση λόγω ανταγωνισμού, 

αυτό δεν συμβαίνει στις δημόσιες. Ωστόσο, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, τα 

παραδοσιακά μονοπώλια αντιμετωπίζουν την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης των 

πληροφοριών, την αύξηση των ανθρώπων και του κεφαλαίου που απαιτείται για την 

απόδοση των υπηρεσιών προς τους πολίτες- πελάτες. Άλλοι συγγραφείς αντίθετα 

αναλύουν, το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι δημόσιες 

υπηρεσίες είτε μεταξύ των, (κεντρικές με περιφερειακές ή στο εσωτερικό της 

ευρωπαϊκής ένωσης), είτε με ιδιωτικούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα η 

μεταρρύθμιση της κατάρρευσης των κρατικών μονοπωλίων και η δυνατότητα 

ασφαλισμένων να επιλέγουν τον πάροχο υπηρεσιών, σε συνέργεια με την κινητικότητα 

του πληθυσμού τοποθετεί τους δημόσιους οργανισμούς σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
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περιβάλλον, όπως αυτό των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η Νέα Δημόσια Διοίκηση, 

δηλαδή η εφαρμογή μεθόδων λειτουργίας του Ιδιωτικού Τομέα στον δημόσιο αλλά και 

οι πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων ή συμπράξεων σε «δημόσιες επιχειρήσεις», όπως οι 

τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και η εκπαίδευση, τοποθετούν τους Κυβερνητικούς 

Οργανισμούς σε ανταγωνιστικό περιβάλλον (Hood, 1991). 

Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι, επειδή οι κυβερνητικές οργανώσεις 

παρουσιάζουν τάσεις προς ασυνήθιστες και γραφειοκρατικές κουλτούρες γι’ αυτό και 

αποτελεί πρόκληση η εισαγωγή νέων εννοιών όπως η ΔΓ. Η ίδια έρευνα των (Paul Mc 

Evoy, Mohamed AF Ragab and Amr Arisha 3SGroup, 2017) καταγράφει την μειωμένη 

υιοθέτηση πρακτικών ΔΓ από τον δημόσιο τομέα.  «Εκτός από τα πολιτικά και 

νομοθετικά όρια που υπάρχουν στα περισσότερα πλαίσια του δημόσιου τομέα (Cong & 

Pandya, 2003a), οι δημόσιοι οργανισμοί παρουσιάζουν μεγαλύτερες εστίες ελέγχου από 

τους αντίστοιχους του ιδιωτικού τομέα και υπόκεινται σε συνεχή περιφερειακή εξέταση 

μέσω κρατικών εντολών και δημόσιων (Chawla & Joshi, 2010b).» Οι Paul Mc Evoy, 

Mohamed AF Ragab and Amr Arisha (2017), πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τις υιοθετημένες διαδικασίες ΔΓ αλλά και το πλήθος αυτών, είναι 

περιορισμένο λόγω της ιδιαιτερότητας του (ελεγκτικοί μηχανισμοί, θεσμικά εμπόδια, 

λογοδοσία (Chawla & Joshi, 2010b)). Ενώ η διαπίστωση ότι τα μεταρρυθμιστικά 

προγράμματα ενισχύουν την τάση για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των αποτελεσμάτων της λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών, 

φαίνεται να οδηγεί στην αναγκαιότητα της εφαρμογής προγραμμάτων ΔΓ, έτσι η ίδια 

δυσκολία στην εφαρμογή μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, μπορεί να αποτελέσει 

ενισχυτικό παράγοντα. Η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών θα ακολουθήσει βέβαια, 

τις ιδιαιτερότητες του δημόσιου τομέα. 

Τρίτο σημείο από τους Xiaoming Cong and Kaushik V. Pandya: Άλλο σημείο 

ιδιαιτερότητας του δημόσιου τομέα είναι, ο προϋπάρχων μεγάλος αριθμός των 

εργαζομένων στον δημόσιο τομέα και το κύμα συνταξιοδότησης για την συρρίκνωση 

και τον περιορισμό των δαπανών που αποτελεί ένα καίριο σημείο για την απώλεια 

κεφαλαίου γνώσης του οργανισμού, συνεπώς η δημιουργία, η κοινή χρήση και η χρήση 

της γνώσης είναι από τις σημαντικότερες δραστηριότητες σχεδόν κάθε ατόμου σε κάθε 

οργανισμό (Xiaoming at all,(2003).Θα σημειώσουμε βέβαια ότι και οι ιδιωτικές 

εταιρείες έχουν ακολουθήσει πολιτικές μείωσης του προσωπικού αλλά η προσέλκυση 

νέων ταλαντούχων εργαζομένων φαίνεται να αντισταθμίζει την απώλεια στις 

περισσότερες των περιπτώσεων. Η οικονομία της γνώσης απαιτεί «ανθρώπους που 

είναι σε θέση να διαχειρίζονται την γνώση (Seleim & Khalil, 2011) και της συλλογικής 
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της, η οποία συνήθως κατοικεί σε οργανωτικούς υπαλλήλους. (Chawla & Joshi, 

2010α)». Είναι ιδιαίτερα σημαντικό  το ότι η Διαχείριση Γνώσης συνδέεται με την 

διατήρηση της γνώσης των εργαζομένων στον οργανισμό όταν αυτοί αποχωρούν ή 

συνταξιοδοτούνται (Paul Mc Evoy, Mohamed AF Ragab and Amr Arisha 3SGroup, 

2017). 

Η Jaroslava Bučkováa(2015) καταγράφει διαφορές στον Δημόσιο τομέα. Πρώτα, την 

δυσκολία της εκτίμησης των αναγκών και στη συνέχεια, της ανάπτυξης κατάλληλων 

στρατηγικών για την κάλυψή τους. Δεύτερον, οι εκτιμήσεις των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων βασίζονται στην αγορά, σύμφωνα με την ύπαρξη κινήτρων κέρδους, και 

συνεπώς σαφών μεγεθών μέτρησης στον ιδιωτικό τομέα  και  αντίθετα με την δυσκολία 

της μέτρησης στον δημόσιο της αποτελεσματικότητας και της  αποδοτικότητας. Τέλος, 

υπάρχει εντελώς διαφορετικό νομικό περιβάλλον στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

αντίστοιχα, με εκτεταμένες κανονιστικές και ελεγκτικές επιδράσεις. 

Οι Maurizio Massaro, John Dumay, Andrea Garlatti (2014), αποτυπώνουν την δική 

τους άποψη για την ιδιαιτερότητα του δημόσιου τομέα και ισχυρίζονται ότι τα εργαλεία 

και τα μοντέλα του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να υιοθετούνται λαμβάνοντας υπόψη το 

πλαίσιο λειτουργίας του δημόσιου τομέα. Η ευθύνη της απόδοσης κοινωνικών 

υπηρεσιών στους πολίτες, η διαχείριση του δημόσιου χρήματος, η ευθύνη της 

λογοδοσίας είναι θέματα που επιδρούν στην επιλογή διαδικασιών. 

Για τους Paul Mc Evoy, et al, (2017) οι δημόσιες οργανώσεις δρουν σε ένα περιβάλλον 

συνεχών αλλαγών των κοινωνικών αναγκών, των απαιτήσεων ή προσδοκιών και 

υποχρεώνονται να προσαρμοστούν στη δυναμική λειτουργία και να αναπτύξουν 

στρατηγικές στη διαχείριση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Αυτές οι στρατηγικές 

πρέπει να ανταποκρίνονται στο ιδιαίτερο γραφειοκρατικό , και με άκαμπτες ιεραρχίες 

πλαίσιο λειτουργίας. Οι ίδιοι διατυπώνουν: «Η έρευνα υποδηλώνει επίσης ότι οι 

προσπάθειες για τη σύναψη των αρχών του ΚΜ του ιδιωτικού τομέα με τον δημόσιο 

τομέα είναι δύσκολες καθώς η μοναδικότητα του πολιτισμού και του προσανατολισμού 

του δημόσιου τομέα καθιστά την μεταρρύθμιση ΚΜ πρόκληση». 

Ο ΟΟΣΑ αναφέρεται σε  διαφορετικά κίνητρα και διαφορετικά πλεονεκτήματα και 

αδυναμίες διαχείρισης των κυβερνητικών οργανώσεων από ιδιωτικές εταιρείες, για 

καλύτερη διαχείριση των γνώσεων (OECD, 2003). 

Για την Dace Aizstrauta, ο δημόσιος τομέας διαχειρίζεται τεράστιο όγκο πληροφοριών, 

οι εργαζόμενοι είναι πολύ μορφωμένοι, η γνώση προέρχεται από κεντρικές πηγές, 

υπάρχει μεγάλος αριθμός εμπειρογνωμόνων,  και αυτό αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα 

αλλά και καθήκον της δημόσιας διοίκησης. 
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Οι Stamatios A. Theocharis and George A. Tsihrintzis (2014), εντοπίζουν την 

αναγκαιότητα εφαρμογής προγραμμάτων ΔΓ, σε σχέση με την εμπειρογνωμοσύνη και 

την απώλειά της αλλά και οργανωτικές ανάγκες, σε όλο τον δημόσιο τομέα σε 

τεχνολογίες και γνώση αναδεικνύοντας την αποτελεσματική εφαρμογή, σε προβλήματα   

του δημοσίου τομέα, όπως τα περιγράφει: 

 προβλήματος που απαιτεί κάποια εμπειρία και δεν υπάρχει ο κατάλληλος 

υπάλληλος, 

 πολιτικές κατάρτισης του προσωπικού αλλά και εκπαιδευτικές ανάγκες, 

 ειδικής εμπειρογνωμοσύνης ή δεξιοτήτων, 

 Όταν η ομαδοποίηση του ατόμου (δηλαδή οι ικανότητές του) και η δουλειά δεν 

λειτουργούν αποτελεσματικά. 

Γενικότερα, οι ίδιοι πιστεύουν ότι, ο δημόσιος τομέας ενισχύεται σε δύο πεδία: Λήψη 

αποφάσεων και πόροι αυτονομίας, με την πρόσβαση σε οργανωσιακή μνήμη. 

Ιδιαίτερη ένταση πρέπει να δοθεί στις δημοκρατικές αξίες, όπως «η συμμετοχή, ο 

προσανατολισμός των πολιτών και ο προσανατολισμός της γνώσης (π.χ., Adeland 

Shaghayegh, 2010,Salavatietal., 2010)», και στις απαιτήσεις αντιπροσωπευτικότητας, 

της λογοδοσίας και της ανταπόκρισης των δημοσίων υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι έχουν 

μεγάλη ευθύνη ως προς την απόδοση των υπηρεσιών αλλά και τη συναλλαγή με τους 

«ενδιαφερόμενους» ώστε η εφαρμογή της ΔΓ με υιοθέτηση εργαλείων του ιδιωτικού 

τομέα ίσως είναι αντιπαραγωγική (Maurizio Massaro, John Dumay and Andrea 

Garlatti(2014). 

Στο δημόσιο τομέα καλλιεργούνται εταιρικές σχέσεις και οικοδομούνται με κατάλληλες 

τεχνικές έτσι ώστε να μεταφέρουν αποτελεσματικά σιωπηρές γνώσεις και κατανόηση. 

Αυτές οι πρακτικές, καθοδηγούνται από ένα σαφές όραμα και υιοθετούνται από τις 

κυβερνήσεις για την επίλυση ζητημάτων πολιτικής (εκπαιδευτικά προγράμματα, 

προγράμματα διαλόγου και αποτελεσματικά δίκτυα). (Wiig, 2002). 

Γενικότερα, διαμορφώνεται ένα πεδίο παραδοχής από τους περισσότερους επιστήμονες 

ότι οι πρακτικές και οι στρατηγικές επιλογές των μεγάλων επιχειρήσεων υιοθετούνται 

από τον δημόσιο τομέα κατά αντιστοιχία. Οι υιοθέτηση πρακτικών του ιδιωτικού τομέα 

στον δημόσιο γίνεται με αξιολόγηση του ιδιαίτερου περιβάλλοντος, της αποστολής, των 

διοικητικών αρχών. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα για την μελέτη των θεμάτων αυτών 

σε υπηρεσίες του δημοσίου, όχι όμως πολύ μεγάλων Οργανισμών. Το γεγονός όμως, ότι 

δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες πολλές περιπτώσεις Διεθνών Οργανισμών, οφείλεται 

στον μικρό αριθμό τους, ενώ οι επιλογές πρακτικών στο δημόσιο τομέα κατευθύνονται 

από τις ιδιαιτερότητες που τον χαρακτηρίζουν. 
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Οι Xiaoming Cong and Kaushik V. Pandya, (2003),διατυπώνουν τη θέση ότι οι 

δημόσιοι οργανισμοί, μέσα σε αυτό το περιβάλλον (της παγκοσμιοποιημένης, 

ανταγωνιστικής αγοράς), υιοθετούν τις πρωτοβουλίες των μεγάλων εταιρειών, τα νέα 

εργαλεία διαχείρισης, τις τεχνικές και τις φιλοσοφίες. «Η ιστορία δείχνει ότι οι 

περισσότερες από τις φιλοσοφίες διαχείρισης εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στη 

μεγάλη επιχείρηση» (McAdam και Reid, 2000). Έτσι υιοθετήθηκαν από τον δημόσιο 

τομέα, ο προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ERM), η αναδιοργάνωση 

επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR) ή η ολική διαχείριση ποιότητας (TQM). Έτσι 

υιοθετείται και η διαχείριση  Γνώσης. Πλέον, αυτά τα εργαλεία για την ποιοτική 

λειτουργία στα πλαίσια της αποδοτικότητας των υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν ένα 

στατικό μοντέλο  λειτουργίας και ενσωματώνεται στις διαδικασίες της ΔΓ της τρίτης 

γενιάς. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΤΟΜΕΑ 

 

Μια δημόσια οργάνωση  μπορεί να επιβιώνει σε περιβάλλον αβεβαιότητας και 

διακινδύνευσης όταν η μάθηση ενσωματώνεται στη διοικητική κουλτούρα (Dilworth, 

1996,σελ 414) (από Μιχαλόπουλος Ν., 2007). 

Στην εργασία τους: «Issues of Knowledge Management in the Public Sector», οι 

Xiaoming Cong and KaushikV. Pandya, (2003) αναλύουν τρία βασικά ζητήματα, από 

το σύνολο αυτών με τα οποία θα πρέπει οι κυβερνήσεις να ασχοληθούν. «Η διαχείριση 

της γνώσης είναι σημαντική σε όλους τους τύπους οργανισμών, ωστόσο η 

αποτελεσματική χρήση της είναι πρωταρχικής σημασίας στον τομέα των υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών (Ali, 2016, Gratton &Ghoshal, 2003, Lin, 2013, 

Taherparvar et al., 2014)». 

Και ενώ η επιστημονική κοινότητα συνδέει την αναγκαιότητα της ΔΓ σε ένα 

περιβάλλον αβεβαιότητας και καταγράφει την σημασία της εφαρμογής της στον τομέα 

των υπηρεσιών, προφανώς λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας τους, 

ο δημόσιος τομέας εμφανίζει υστέρηση. Έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η ΔΓ 

βρίσκεται για λίγο στο επίκεντρο των κυβερνητικών καθηκόντων - αδιαχώριστο από τη 

στρατηγική, τον προγραμματισμό, τη διαβούλευση και την εφαρμογή (ΟΟΣΑ 2001). 

Ωστόσο, τα στοιχεία που προκύπτουν από την υπάρχουσα βιβλιογραφία υποδηλώνουν 

ότι ο δημόσιος τομέας παραμένει πίσω σε αυτές τις πρακτικές. Έτσι καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι θα πρέπει να μάθουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες, να ενσωματώσουν τις 
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διαδικασίες και τη δράση του διανοητικού κεφαλαίου τους στην στρατηγική τους. «Οι 

δημόσιοι οργανισμοί τείνουν να είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικοί και να 

κατατάσσονται σε άκαμπτες ιεραρχίες που απαιτούν στρατηγικές διαχείρισης της 

γνώσης (ΚΜ) που μπορούν να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο τους πλαίσιο και να 

εξετάσουν εξίσου τις μοναδικές πολιτιστικές και νομικές επιπτώσεις τους (Pau lMc 

Evoy, Mohamed AF Ragad και Amr Arisha, (2017)». 

Οι ίδιοι συγγραφείς, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο δημόσιος τομέας απαιτεί ξεχωριστό 

ερευνητικό πρόγραμμα διότι αποτελεί διαφορετικό χώρο από αυτόν του ιδιωτικού, 

υποστηρίζουν ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το ότι «ο δημόσιος τομέας είναι 

οργανωτικός, έχει διαφορετικές ανησυχίες ως προς την αποτελεσματικότητα και έχει 

διαφορετικά επίπεδα αντιπροσωπευτικότητας, λογοδοσίας και απόκρισης». Έτσι: 

Πρώτον, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΓ είναι οργανωτική συνεπώς  παρουσιάζονται 

αντίστοιχα με τα οργανωτικά χαρακτηριστικά, προκλήσεις, συνδέεται με διαδικασίες, 

όπως με την λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και στην πρώτη γραμμή, πράγμα 

πολύ διαφορετικό από την μεταφορά γνώσης και την λήψη αποφάσεων που 

εφαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα. Η ΔΓ "έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει σημαντικά 

και να βελτιώσει τις διαδικασίες ανανέωσης του δημόσιου τομέα"( Edge (2005)  ενώ ο  

Amayah (2013) υποστηρίζει  «το επιχείρημα που περιγράφει ότι "οι οργανωτικοί στόχοι 

σε δημόσιους οργανισμούς είναι κατά κανόνα δυσκολότερο να μετρηθούν και να 

συγκριθούν περισσότερο από ό,τι σε ιδιωτικούς οργανισμούς και επηρεάζονται 

διαφορετικά από τις πολιτικές επιρροές». Ο δημόσιος τομέας παρουσιάζει 

συγκεκριμένες προκλήσεις λόγω συγκεκριμένων οργανωτικών χαρακτηριστικών( Edge 

(2005) σελ.45). 

Δεύτερο σημείο εντοπίζεται στην επιρροή της λειτουργίας του δημόσιου τομέα στον 

ιδιωτικό, οι συγγραφείς δίνουν παράδειγμα την επίδραση της λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην βιομηχανία ενώ καταλήγουν ότι ( τρίτο σημείο) ο 

δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει ισχυρότερες πιέσεις και επηρεάζεται από την 

αυξανόμενη ανάγκη για: "ανταγωνισμό, πρότυπα απόδοσης, παρακολούθηση, μέτρηση, 

ευελιξία, έμφαση στα αποτελέσματα, εστίαση στους πελάτες και κοινωνικό έλεγχο"(De 

Angelis και η Trindada (2013) σελ.1). 

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι, η ΔΓ να είναι η πράξη συνείδησης για την ύπαρξη 

διαδικασίας ΔΓ (Sarvary 1999). Συνδέοντας τη ανωτέρω διατύπωση με τα βασικά 

ζητήματα, των Xiaoming Cong and KaushikV. Pandya, (2003), τα οποία πρέπει οι 

κυβερνήσεις να εξετάσουν επισημαίνουμε: Ευαισθητοποίηση της ΔΓ στον δημόσιο 

τομέα. Κυρίως στα διευθυντικά στελέχη όλων των επιπέδων, αλλά και στους 
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υπαλλήλους πρώτης γραμμής. Οι οργανισμοί δηλαδή θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις 

πρακτικές σκόπιμα, με γνώση των ωφελειών τις οποίες προσδοκούν, για τα πρόσωπα 

και τον οργανισμό. Η επιδίωξη γρήγορων αποτελεσμάτων δεν συνδέεται με την 

συστηματική και ενσυνείδητη διαχείριση της Γνώσης στον οργανισμό. Στην ουσία 

απαιτείται η δημιουργία μιας κουλτούρας που θα επιτρέπει την απόδοση των 

υπηρεσιών με όρους που αξιολογούνται από το περιβάλλον στο οποίο δρούν. 

Η διαχείριση της γνώσης, κατά τους Xiaoming Cong and KaushikV. Pandya (2003), 

παράγει αξία όταν χρησιμοποιείται και επαναχρησιμοποιείται σε κοινές γνώσεις, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και κίνητρο «για τους 

ανθρώπους να μοιράζονται και να χρησιμοποιούν τη γνώση, όταν υπάρχουν 

συστηματικές διαδικασίες για την εξεύρεση και δημιουργία γνώσης και, όταν 

χρειάζεται, υπάρχει τεχνολογία για την αποθήκευση και την απλή αναζήτηση και τη 

διάδοση της γνώσης» (Συμβούλιο CIO, 2001).«Η ΔΓ περιλαμβάνει συστηματικές 

προσεγγίσεις για την εύρεση, κατανόηση και χρήση της γνώσης για την επίτευξη 

οργανωτικών στόχων. Η διαχείριση της γνώσης δημιουργεί αξία, μειώνοντας τον χρόνο 

και το κόστος της δοκιμής και του σφάλματος ή την επανεφεύρεση του τροχού» 

(Συμβούλιο CIO, 2001). Τα δε οφέλη είναι ατομικά και οργανωτικά. 

Η πρόκληση  σε ένα δημόσιο οργανισμό είναι η αντιμετώπιση της απουσίας «κοινής 

γνώσης» κουλτούρας, της έλλειψης κατανόησης των εργαζομένων της διαχείρισης 

γνώσης και των ωφελειών της. Αντιμετώπιση των προκλήσεων, σύμφωνα με το άρθρο, 

επιτυγχάνεται με κατάρτιση, διαχείριση αλλαγών και  «διαδικασία επανασχεδιασμού 

των βασικών συνιστωσών των πρωτοβουλιών ΔΓ»(Pandya, 2003) 

Ενώ η Νέα Δημόσια Διοίκηση είχε πολλούς υποστηρικτές, υπάρχει και η άποψη ότι «οι 

διαφορές στις πολιτικές και τις πρακτικές διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, η 

διαχείριση των δεοντολογικών ζητημάτων και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των δύο τομέων». Συνεπώς, προτείνεται η ανάγκη 

στρατηγικής σχεδιασμένης ειδικά για την ανάπτυξη του δημόσιου τομέα για την 

κάλυψη των κενών και της διαπολιτισμικής μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι λίγες 

είναι οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις εφαρμογής στρατηγικών διαχείρισης του 

ιδιωτικού φορέα (Boyne, 2002). 

Η ύπαρξη των ενδιαφερομένων μερών ( σε αντιδιαστολή των μετόχων της ιδιωτικής 

επιχείρησης) μπορεί να καταλήξει ως ενισχυτικός παράγοντας στην επιλογή πολιτικών 

Οι Andreas Riege and Nicholas Lindsay πιστεύουν ότι απαιτείται περαιτέρω ποιοτική 

εμπειρική έρευνα για το πεδίο των αποδόσεων που αφορούν τους πολίτες- πελάτες της 
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υπηρεσίας αλλά και για την εξέταση πρακτικών ζητημάτων των εφαρμογών των 

προγραμμάτων διαχείρισης γνώσης όπως οι οργανωτικές ρυθμίσεις. 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΓ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: 

 

Οι παράγοντες που προτείνονται για την επιτυχία της ΔΓ στο δημόσιο τομέα είναι  η 

στρατηγική, η δομή και ο πολιτισμός, μάλιστα προτείνεται και ο συνδυασμός αυτών 

των παραγόντων προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχίας των πρωτοβουλιών 

KM (Marwick, 2001). 

Επίσης, αναφέρονται τρία σημαντικά στοιχεία στην δημιουργία ενιαίου πλαισίου 

εφαρμογής ΔΓ στον δημόσιο τομέα: οι άνθρωποι, οι διαδικασίες και η τεχνολογία. 

Οι άνθρωποι είναι η πιο σημαντική συνιστώσα, διότι η διαχείριση της γνώσης 

εξαρτάται από την προθυμία των ανθρώπων να μοιράζονται και να 

επαναχρησιμοποιούν τη γνώση. (Συμβούλιο CIO, 2001). 

 

 

Σχήμα  2 Διαστάσεις διαχείρισης γνώσης. 

Πηγή: AIZSTRAUTA, D. «REVEALING THE CONCEPT OF KNOWLEDGE 

MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION AND E-GOVERNMENT 

POLICY IN LATVIA» 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Τα προηγούμενα χρόνια στη δημόσια διοίκηση υπήρξε μονομερής έμφαση στην 

ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων στις δημόσιες δομές. Η εγκατάσταση αλλά 

και η διασυνδεσιμότητα υπήρξαν πεδία εκτεταμένης εφαρμογής ή τουλάχιστον 

πολιτικής επιλογής. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα μεγάλα δεδομένα, και τα ανοικτά 
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δεδομένα αποτελούν καθοριστικές πολιτικές επιλογές/εφαρμογές για την 

αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, την πρόσβαση του πολίτη. Τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται είναι: ενδοδίκτυα (intranets), τεχνολογίες διαχείρισης εγγράφων και 

ροών εργασίας (document & workflow management), συστήματα συνεργασίας ή 

υποστήριξης ομάδων (collaboration systems, groupware),οι έξυπνοι πράκτορες 

(intelligent agents), οι αποθήκες δεδομένων (data warehouses), τα εργαλεία 

συγχρονισμένης επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων (synchronous 

communication and messaging tools), οι εταιρικές πύλες πληροφοριών (enterprise 

information portals) (Τσιγγέλης Θ., 2011). 

Γενικότερα πιστεύεται ότι γνώση και τεχνολογία είναι ταυτόσημα, ωστόσο η 

τεχνολογία είναι χρήσιμη για την μεταφορά και αποθήκευση ρητών γνώσεων. Η 

κωδικοποίηση της γνώσης ενέχει τον κίνδυνο της υποβάθμισης της σε πληροφορία 

(Gau, 2011),  έτσι η ΔΓ και η τεχνολογία, μπορεί να «διευκολύνει την επικοινωνία αλλά 

δεν την προωθεί κατ 'ανάγκην» (Hendriks, 2009). Σημαντικό είναι το γεγονός της 

μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα (e-Government),όμως είναι απαραίτητη μια 

κουλτούρα ανταλλαγής γνώσεων (Syed-Ikhsan & Rowland, 2004b). Άλλοι πάλι, 

σύμφωνα με τον Wiing (2002), οργανισμοί μπορεί να έχουν εκπλαγεί έχοντας 

εγκαταστήσει ένα τέλειο πληροφοριακό σύστημα το οποίο ανακαλύπτεται ότι δεν 

συνάδει με τις φιλοσοφίες και τις πεποιθήσεις διαχείρισης, τον πολιτισμό και τις 

επιδιωκόμενες επιχειρηματικές κατευθύνσεις και πρακτικές ή δεν έχει εξασφαλιστεί 

εκπαίδευση για τη χρήση του. 

Καταλήγουμε λοιπόν ότι τα πληροφοριακά συστήματα λειτουργούν σε ένα σύστημα 

ΔΓ, όταν οι ίδιοι οι άνθρωποι αποθηκεύουν τη γνώση, την μεταφέρουν, την διδάσκουν 

(Pfeffer και Sutton (2000), αν και στην περίπτωση των Davenport και Prusak (1998) 

προτείνονται ειδικοί οι οποίοι θα έχουν τον χρόνο και την ευθύνη να εξάγουν γνώση 

και να την οργανώνουν ( Laiyemoa, 2014 ). 

«Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση προσφέρει στους οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα: πιο 

ανοικτό και διαφανές περιβάλλον, ενισχύοντας τη δημοκρατική συμμετοχή, 

προσανατολισμένη περισσότερο στις υπηρεσίες με την παροχή εξατομικευμένων και 

χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσιών, σε κάθε πολίτη, και πιο παραγωγικό, προσφέροντας τη 

μέγιστη αξία για τα χρήματα των φορολογουμένων» (Europa, 2005). Οι ίδιοι (Andreas 

Riege and Nicholas Lindsay), πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε τον ρόλο 

των πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της πρόσβασης των πολιτών, την 

διευκόλυνση των συναλλαγών τους, το περιβάλλον της διακυβέρνησης, κυρίως στα 

συστήματα υγείας (τουλάχιστον των ευρωπαϊκών χωρών), όμως η χρήση της 
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τεχνολογίας στην πραγματική προαγωγή της λειτουργίας, σε πολλούς τομείς της 

δημόσιας παραγωγής, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Θα σημειώσουμε ότι στον τομέα της 

υγείας η τεχνολογία προσέφερε εξαιρετικές εφαρμογές και αποτελέσματα οικονομικά, 

πρόσβασης, επικοινωνίας των τομέων αλλά και διακρατικών μονάδων ακόμη και με τα 

προβλήματα κωδικοποίησης που υποχρεώνεται να λύσει. 

Άνθρωποι και διαδικασίες μπορούν να εξετασθούν μαζί λόγω του επηρεασμού του ενός 

στο άλλο πεδίο. Οι διαδικασίες, οι οποίες για τον δημόσιο τομέα είναι ελεγχόμενες,  

κατευθύνουν τις πρακτικές των ατόμων, και από την άλλη μεριά οι άνθρωποι μπορούν 

να τις τροποποιήσουν ή και να παρέμβουν. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

 

Ο Michael Stankosky το 2008, επανέλαβε την απογοήτευση για την αδυναμία κοινού 

ορισμού της ΔΓ: «Αν δεν μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό που δεν μπορείτε να 

μετρήσετε, τότε δεν μπορείτε να μετρήσετε τι δεν μπορείτε να ονομάσετε» (Bill 

Wolf (1950 – 2001)). Κατά τον (Pentland et al., 2012) δεν αναγνωρίζεται «λύση ενιαίου 

μεγέθους. 

Η προσπάθεια της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης, σίγουρα αντιμετώπισε αυτό 

το πρόβλημα, της διεπιστημονικότητας, των πολλών διαφορετικών προσεγγίσεων, των 

διαφορετικών πλαισίων εφαρμογής, των διαφωνιών και συμφωνιών σε αυτά. Ο Bill 

Wolf αποτυπώνει το σύνολο των  διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, που έχουν 

σχέση με την ΔΓ, όπως: 

 Οργανωτική επιστήμη  

 Γνωστική επιστήμη  

 Γλωσσολογία και υπολογιστική γλωσσολογία  

 Τεχνολογίες πληροφοριών όπως συστήματα βασισμένα στη γνώση, διαχείριση 

εγγράφων και πληροφοριών, ηλεκτρονικά συστήματα υποστήριξης απόδοσης 

και τεχνολογίες βάσεων δεδομένων  

 Πληροφορίες και βιβλιοθηκονομία  

 Τεχνική γραφή και δημοσιογραφία  

 Ανθρωπολογία και κοινωνιολογία  

 Εκπαίδευση και κατάρτιση  

 Μελέτες ιστορίας και επικοινωνίας  

 Συνεργατικές τεχνολογίες όπως CSCW και groupware καθώς και intranets, 

extranets, πύλες και άλλες τεχνολογίες ιστού 
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Αυτό το γεγονός προσφέρει στον καθένα κάποιο διαφορετικό πεδίο ανάλυσης που όμως 

δεν οδηγεί σε συγκεντρωτικά αποτελέσματα και έτσι δεν παρέχεται ένα ασφαλές 

πλαίσιο εφαρμογής από όλους τους οργανισμούς. Η έλλειψη κοινού πλαισίου 

εφαρμογής ανταποκρίνεται στην επικρατούσα άποψη της εφαρμογής της ΔΓ, της 

εφαρμογής δηλαδή σε σχέση με το περιβάλλον της, είτε είναι οι άνθρωποι είτε η 

τεχνολογική υποδομή είτε οι διαδικασίες, και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

Τα συστήματα μέτρησης όπως, η ισορροπημένη κάρτα βαθμολογίας, ο Navigator της 

Scandia, η Οικονομική Προστιθέμενη Αξία και το Inclusive του M' Pherson 

Μεθοδολογία αποτίμησης για την αξιολόγηση της προόδου και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων KM και LO [Skyrme and Amidon, 

1998],έχουν χρησιμοποιηθεί από ερευνητές ή έχουν καταφύγει σε επιλογή σχέσης 

κόστους-αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για να δημιουργήσουν 

πρακτικές λογοδοσίας. 

Όμως η μέτρηση της αξίας της  σιωπηρής γνώσης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Σε αυτή 

την περίπτωση η ΔΓ θα αξιολογείται με βάση τον προσδιορισμό της αξίας της γνώσης 

μετά από διαδικασίες δημιουργίας-ανταλλαγής- διάδοσης-εφαρμογής της γνώσης, μέσα 

από κοινωνική αλληλεπίδραση των ατόμων, στο περιβάλλον που διαδραματίζεται και 

τότε προτείνεται η μέτρηση της απόστασης από τον στόχο. Οι Mari Davis και 

Conseption S. Wilson, καταλήγουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο εύρος γειτονικών πεδίων 

που σχετίζονται με την ΔΓ, έτσι ώστε να καταλήγουμε σε μεγάλο αριθμό προοπτικών 

και μεθοδολογιών και ακόλουθα μετρήσεων. 

Υπάρχει λοιπόν, γενική παραδοχή για την έλλειψη συνεκτικής θεωρίας στην 

αξιολόγηση της διαχείρισης της γνώσης. Οι πρακτικές και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται είναι διαφορετικά μεταξύ των οργανισμών αλλά και μεταξύ των 

επιμέρους τμημάτων τους.  

Οι τρέχουσες προσεγγίσεις μέτρησης για τη Γνώση και τη ΔΓ, όπως το Tobin'sQ 

(Northetal. 1998) ή υπολογιζόμενη άυλη αξία (Stewart 1997), επιλύουν μόνο εν μέρει 

αυτό το πρόβλημα, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της συνεχούς μέτρησης των 

αποτελεσμάτων, της εξασφάλισης της αποτίμησης της προόδου σε σχέση με την 

εφαρμογή της γνώσης κατά την διαδικασία. 

Οι πρωτοβουλίες συχνά δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν ή είναι μόνο έμμεσα 

μετρήσιμες. «Παρά την συντριπτική ανατροφοδότηση που έχει αποκτήσει η ΔΓ τα 

τελευταία χρόνια, οι υλοποιήσεις των πρωτοβουλιών ΔΓ συχνά στερούνται ακόμη, 

κατάλληλων συστημάτων μέτρησης της απόδοσης» (Amelingmeyer 2000, Davenportet 

αϊ, 2000, Gentsch 2000, Nonakaet αϊ., 1995), από Florian Resatsch Ulrich Faisst. 
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Ως πεδίο, η διαχείριση γνώσης ωριμάζει και ενσωματώνεται στην επιχειρηματική 

πρακτική. Οι μετρήσεις των αποτελεσμάτων ή επιπτώσεων της εφαρμογής αφορούν α) 

τις δαπάνες για τα πληροφοριακά συστήματα, υπηρεσίες πληροφοριών, βάσεις 

δεδομένων, πόρους, τις δεξιότητες και την κατάρτιση του προσωπικού, είτε, σε 

περιπτώσεις συγκεκριμένων έργων, β) την αποτελεσματικότητά τους σε επιχειρησιακά 

αποτελέσματα. Αυτές οι μετρήσεις είναι εφικτές. Αλλά όταν υπάρχει ανάγκη μέτρησης 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, του πνευματικού και κοινωνικού κεφαλαίου τότε 

απαιτούνται αποτελεσματικές μέθοδοι μέτρησης αποτελεσμάτων και χρονικός 

προσδιορισμός της επίτευξής τους. 

Ο Moore (1999)μετράει το μέγεθος( έργο και κόστος),την προσπάθεια και την διάρκεια, 

τον χρόνο, σε ατομικό, ομαδικό, οργανωτικό επίπεδο σε ένα τομέα. 

Οι Saracevic & Kantor (1997a, 1997b) προτείνει μέτρηση κοινωνική (αξία στην 

κοινότητα), θεσμική (αξία στην υπηρεσία), οργανωτική ή και ατομική(αξία στο άτομο).  

Οι Kaplan & Norton (1996) και Arora (2002) προτείνει μετρήσεις με την χρήση 

πολλαπλών μεθόδων.     

Οι Mari Davis και Conseption S. Wilson (2001),υποστηρίζουν ότι είναι δύσκολο να 

μετρηθεί (και κωδικοποιηθεί) η χρήση της εσωτερικής γνώσης, της γνώσης δηλαδή που 

βρίσκεται μεν στον οργανισμό αλλά ως εμπειρογνωμοσύνη ή σαν αποκτηθείσες 

δεξιότητες και η οποία είναι ατομική. Αυτή  η γνώση μπορεί να χαθεί ή να μην 

χρησιμοποιείται ενώ σίγουρα μετασχηματίζεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον.  

Τι μπορεί να μετρηθεί; Ότι μπορεί να αξιολογηθεί ως αποτέλεσμα μιας σειράς 

διαδικασιών και πρακτικών που δίνουν ευκαιρίες  και πλαίσια διαπραγμάτευσης και 

συναλλαγών στους εργαζόμενους, έτσι ώστε να δημιουργούν νέα γνώση, καινοτομία, 

επίτευξη οργανωτικών στόχων. Εισροές και εκροές των πρωτοβουλιών ΔΓ είναι 

ποσοτικό μέγεθος ενώ οργανωτική και ατομική μάθηση, η φύση των μετασχηματισμών 

της πληροφορίας (καινοτομία), η μεταφορά, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η οικοδόμηση 

εμπειριών είναι ποιοτικό μέγεθος. Κατά τον Κορνήλιο(2002), «γνώση» είναι το 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των εργαζομένων, «γύρω από μια δραστηριότητα που 

στοχεύει στο στόχο». Πάντως κοινός τόπος είναι η διαπίστωση ότι η 

αποτελεσματικότητα της ΔΓ μπορεί να μετρηθεί με διαφορετικές προσεγγίσεις 

(διαδικασίες- οργανωτικές καινοτομίες- δομές γνώσεις -πολιτισμοί). Επομένως η 

προσέγγιση μέτρησης θα είναι ανάλογη με διαφορετικές μεθόδους συλλογής 

δεδομένων.  
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Οι Mari Davis και Conseption S. Wilson παρουσιάζουν τις εξισώσεις Putman Norden 

Rayleigh (PNR) ως «χρήσιμα σημεία εκκίνησης» για την μέτρηση της γνώσης, 

καταλήγοντας σε τρία βασικά χαρακτηριστικά μετρήσεων: «το μέγεθος (π.χ. τη σχέση 

ανάμεσα στο μέγεθος ενός έργου γνώσης και το κόστος του), την προσπάθεια και τη 

διάρκεια ( π.χ. η σχέση μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού και του χρόνου που 

απαιτείται για την ολοκλήρωση) έργων». 

Επίπεδα μέτρησης αποτελούν η μέτρηση της πρακτικής και της διαδικασίας ΔΓ, και 

αναφέρονται σε Ατομικό, σε επίπεδο ομάδας ή τις ομάδες διαδικασιών, σε Οργανωτικό 

επίπεδο αλλά και συγκρίσεις με παρόμοιες οργανώσεις. 

 

Πίνακας 2 Δομικά μοντέλα (Models constructs   ) 

Πηγή: William R. King Dong-Gil Ko (2001) 

 

Construct/θεωρία Meaning/ έννοια Sources/ πηγές 

Γνωστικές 

Διαδικασίες 

 

Η συνειδητή και υποσυνείδητη 

προθυμία να αποκτήσουν πρότυπα 

γνωστικών οργανώσεων. Αυτό μπορεί 

να αναλυθεί σε προθυμία αναζήτησης 

και ειδοποίησης και στην ίδια τη 

διαδικασία απόκτησης  

 

Fiol and Lyles, 1985; 

Cohen and Levinthal, 

1990. Huber, 1991; 

Quinn, Anderson και 

Finkelstein, 1996b 

Δημοσίευση της 

γνωστικής 

γνώσης  

 

Ακολουθεί η γνώση με την αιτιώδη 

τάξη. το επίπεδο πολυπλοκότητας της 

γνωστικής δομής ενός ατόμου μετά 

την έκθεση σε ένα σύστημα 

πληροφοριών. 

James και Tetrick, 1986; 

Pratt, 1982 

Ενέργειες 

σχετικές με τον 

οργανισμό 

 

Οι συμπεριφορές που 

αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα και / ή 

γνωστικές ενώσεις που αναπτύχθηκαν 

ή ερμηνεύθηκαν. (Στο μοντέλο, οι 

ενέργειες αυτές εκπροσωπούνται 

ξεχωριστά ως δράσεις της «μονάδας» 

που αποκτά και επεξεργάζεται τις 

πληροφορίες και τις ενέργειες που 

Daft and Weick, 1984. 

Fiol and Lyles, 1985; 

Cohen and Levinthal, 

1990. Huber, 1991; 

Garvin, 1993 
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λαμβάνουν οι «άλλοι»). 

 

Διάχυση 

 

 

Η ανταλλαγή και διάδοση 

πληροφοριών, αποτελεσμάτων ή / και 

ερμηνειών με άλλα άτομα ή / και σε 

ολόκληρο τον οργανισμό 

 

Huber, 1991; Nonaka, 

1991, 1994; Garvin, 

1993; Zander και Kogut, 

1995. King, 1996 

Επεξεργασία Η ανάπτυξη ενδεχομένως 

διαφορετικών ερμηνειών από 

διάφορα άτομα για την αλλαγή του 

εύρους των πιθανών συμπεριφορών 

Huber, 1991; Nonaka, 

1991, 1994; Weick, 1991 

Έγχυση 

 

 

Ο προσδιορισμός των υποκείμενων 

μη εμφανών προβλημάτων και 

θεμάτων με βάση τις πληροφορίες, τα 

αποτελέσματα και / ή τις ερμηνείες. 

 

Nonaka, 1991, 1994; 

Weick, 1991; King, 

1996; Quinn, Anderson 

και Finkelstein, 1996α 

Δυσκολία Η ανάπτυξη πολλαπλών αντιλήψεων, 

μεταξύ ατόμων και επιπέδων, των 

ενδεχομένως διαφορετικών 

ερμηνειών 

 

Huber, 1991; Nonaka, 

1991,1994; Weick, 1991 

 

Απόδοση της 

οργάνωσης 

Ο αντίκτυπος των συμπεριφορών στις 

οργανωτικές επιδόσεις (π.χ. 

ικανοποίηση του πελάτη, απόδοση 

της επένδυσης (ROI), αξία των 

μετοχών, μειωμένη αλληλεπικάλυψη 

των προσπαθειών, ικανοποίηση των 

εργαζομένων) 

 

Vandenbosch and 

Higgins, 1995; Hiebler, 

1996 

 

 

Οι William R. King Dong-Gil Ko (2001) συνδέουν τη ΔΓ με την οργανωσιακή μάθηση 

και παρουσιάζουν ένα πίνακα παραγόντων και μετρήσεων που περιλαμβάνει: 

 

Πίνακας 3. ( Suggested Assessment  Measures )προτεινόμενα μέτρα αξιολόγησης 
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Πηγή:EVALUATING KNOWLEDGE MANAGEMENT AND THE LEARNING 

ORGANIZATION:   An Information/Knowledge Value Chain Approach William R. 

King, Dong-Gil Ko (2001) 

 

Γνωστική και 

Μεταγνωστική 

Διαδικασία 

 

Διαδικασία 

εκμάθησης της 

συμπεριφορικής 

διαδικασίας  

Διαδικασία 

εκμάθησης 

Οργανωτική 

επίδραση 

 

• Σχέδια χρήσης για 

ενδοδίκτυο, 

συστήματα 

εμπειρογνωμόνων 

και άλλο σύστημα 

διευκόλυνσης 

αναζήτησης  

•Χρόνος για 

δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την 

έρευνα  

• Αδυναμίες και 

αδυναμίες που 

σχετίζονται με τη 

γνώση • Δυνατότητα 

προγραμματισμού  

• Καλύτερη 

κατανόηση (π.χ. 

πελατών, 

διαδικασιών, 

προϊόντων, αγορών) 

• Επέκταση της 

γνώσης • Αύξηση 

νέων ιδεών • 

Καλύτερες 

διατυπώσεις 

• Βελτιωμένη λήψη 

αποφάσεων  

• Λιγότερα λάθη 

•Μην 

επαναλαμβάνετε 

λάθη  

• Μικρότερη 

επαναχρησιμοποίη

ση / καλύτερη 

επαναχρησιμοποίη

ση, μη 

διπλασιάζετε την 

εργασία 

 • Μη 

ανταγωνίζεστε 

στην τιμή  

• Καλύτερη 

παραγωγικότητα 

 • Ταχύτεροι 

χρόνοι κύκλου για 

επίλυση 

προβλημάτων 

 • Ταχύτερος 

χρόνος απόκρισης 

πελάτη 

 • Ταχύτερη νέα 

• Αύξηση της 

κατανομής και της 

διάδοσης των 

πληροφοριών και 

των γνώσεων 

•Αύξηση των 

ποικίλων 

ερμηνειών 

•Αύξηση της 

ανίχνευσης των 

υποκείμενων μη 

εμφανών 

προβλημάτων και 

ζητημάτων 

•Αύξηση της 

κατανόησης των 

πολλαπλών 

ερμηνειών 

•Μηχανισμοί ... 

(π.χ. διαφορετικά 

επίπεδα 

αυτοματισμού, 

πολυπλοκότητα) 

•Αύξηση 

εμπιστοσύνη 

•Καλύτερη 

• Βελτιωμένη 

απόδοση 

(ποιότητα) • 

Βελτιωμένες 

υπηρεσίες 

(ποιότητα) 

•Μειωμένο κόστος 

(π.χ. Ε & Α) 

•Διατήρηση 

ρυθμού με τους 

κορυφαίους στην 

αγορά  

•Αύξηση της 

εμπειρογνωμοσύν

ης (προσωπικό, 

ομάδα ή / και 

οργάνωσης) 

•Αυξημένος 

αριθμός 

καινοτόμων 

προϊόντων / 

υπηρεσιών 

•Υψηλότερη 

προσδοκία των 

αποτελεσμάτων 

(που προκύπτουν 
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προβλημάτων 

• Αποφυγή 

προβλημάτων 

 • Ταχύτερη επίλυση 

προβλημάτων 

 

κύκλους προϊόντων  

• Βελτιωμένη 

ποιότητα της 

διαδικασίας  

• Μείωση του 

χρόνου και του 

κόστους 

αναζήτησης  

• Μειωμένος 

χρόνος και κόστος 

εκπαίδευσης 

 • Αυξημένες 

δραστηριότητες 

ατομικής ή / και 

ομαδικής 

κατάρτισης 

• Μεγαλύτερη 

ποικιλία επιλογών 

  

 

διατύπωση 

προβλημάτων / 

ζητημάτων  

 Δεν εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από 

λίγα άτομα 

•Αύξηση της 

οργανωτικής 

μνήμης 

•Μεταφορά 

εμπειρίας από 

δεύτερο χέρι. 

εταιρική 

νοημοσύνη 

•Μεταφορά 

βέλτιστων 

πρακτικών 

•Ανοικτότητα• 

Συγκριτική 

αξιολόγηση 

 

από την 

εμπιστοσύνη) 

•Αυξημένη 

μετοχική 

συμμετοχή αξία 

 

Επιπλέον, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επαγγελματιών μπορεί να είναι έντονος λόγω 

περιορισμένων επιλογών για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι 

είναι επίσης πολύ κινητοί. Έτσι, η γνώση είναι ασταθής και ευάλωτη στην απώλεια 

(Jordan and Jones, 1997). Ως εκ τούτου, οι πρακτικές KM απαιτούν υψηλά επίπεδα 

κινήτρων, δημιουργικότητας και προσαρμοστικότητας για τους εργαζόμενους στο χώρο 

των χρηστών της γνώσης για την οργανωτική αποτελεσματικότητα (Quinn et al., 1996). 

Αυτό με τη σειρά του εξαρτάται από την κουλτούρα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

του σεβασμού των κοινών στόχων μεταξύ των εργαζομένων (Carayannis, 1998). Έργο 

του ηγέτη είναι η εξασφάλιση του ασφαλούς περιβάλλοντος το οποίο διευκολύνει την 

ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, μπορεί να είναι ένα 

πεδίο ενδιαφέροντος για τους ερευνητές να διερευνήσουν πώς οι γνωστικές μορφές των 

ηγετών θα επηρεάσουν την πρακτική του ΚΜ σε ένα οργανωτικό πλαίσιο. 
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Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος εφαρμογής 

ΔΓ, μπορεί να προταθεί ότι η υιοθέτηση στυλ προσαρμογέα και η αποφυγή 

ριζοσπαστικών ή καινοτόμων μορφών συνεργάτη μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη 

πρακτικών KM σε έναν οργανισμό του δημόσιου τομέα σε ένα αναπτυσσόμενο 

οικονομικό περιβάλλον εργασίας. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  

 

ΜΕΛΕΤΗ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, των Paul Mc Evoy, Mohamed AF 

Ragad και Amr Arisha, (2017) 

 

Θεωρήθηκε σκόπιμη, η χρήση συγκεντρωτικών ερευνών για να είναι δυνατή η 

ανασκόπηση στις πηγές της εργασίας, λόγω των διασκορπισμένων σε διαφορετικά 

επιστημονικά πεδία εμπειρικών ή και περιγραφικών εγγράφων. έτσι μπορεί να 

τεκμηριωθεί η απουσία κοινού πλαισίου αξιολόγησης και μεγεθών μέτρησης, παρόλο 

που οι περισσότερες, εμπειρικές τουλάχιστον, έρευνες ακολουθούν την μέτρηση των 

συχνότερα εμφανιζόμενων παραγόντων (ηγεσία, τεχνολογία, πολιτισμός-κουλτούρα, 

διαδικασία, μέτρηση). 

Θα μελετήσουμε την βιβλιογραφική ανασκόπηση, των Paul Mc Evoy, Mohamed AF 

Ragad και Amr Arisha, (2017), των τελευταίων χρόνων (2000-2015), στα 

δημοσιευμένα έργα  που ασχολούνται με την εφαρμογή των προγραμμάτων διαχείρισης 

γνώσης  στο δημόσιο τομέα, με σκοπό να διαμορφώσουμε μια συνολικότερη άποψη 

προσεγγίσεων και αποτελεσμάτων τα τελευταία έτη. Αυτό, ίσως αποτελεί μια χρήσιμη 

ενέργεια μετά την μετατόπιση του ενδιαφέροντος από την εφαρμογή πληροφοριακών 

συστημάτων στην εφαρμογή πρακτικών ή προγραμμάτων  στην περιοχή της 

οργανωτικής διαδικασίας  και των μεταρρυθμιστικών πολιτικών. 

Γενικότερα, σύμφωνα με την εργασία, διαπιστώνεται μια υστέρηση στην εφαρμογή ΔΓ 

σε σχέση με το επίπεδο εφαρμογής της στον ιδιωτικό τομέα και διαπιστώνεται έλλειψη 

έρευνας σε αστυνομία και στρατό, ενώ πολλοί αναφέρονται στην ανάγκη εφαρμογής 

προγραμμάτων στους τομείς αυτούς, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

λειτουργίας τους. Οι Jones και Mahon (2012) καταλήγουν στο συμπέρασμα: "σε ένα 

στρατιωτικό περιβάλλον, η γνώση απαιτεί μερικές φορές σε πιο κρίσιμες καταστάσεις 

αποστολής όπως μια μάχη, όπου οι αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο μπορούν να έχουν 

συνέπειες στη ζωή ή το θάνατο και όπου η γνώση που παραδίδεται αργά είναι 

άχρηστη». Αυτή η υστέρηση λοιπόν στον δημόσιο τομέα, μπορεί να συνδεθεί με την 
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γραφειοκρατική διαρθρωτική ακαμψία και τον αυστηρότερο έλεγχο κρατικών 

νομοθετικών κατευθύνσεων, του δημόσιου τομέα. «Επομένως, ο δημόσιος τομέας έχει 

μικρότερο αριθμό ερευνητικών συνεισφορών που διερευνούν τον προσδιορισμό, την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση των πόρων της γνώσης στο δημόσιο τομέα (Garlatti et al., 

2014)» 

Η έρευνα καταγράφει πάνω από 11 περιοδικά, ερευνητές από 1.500 ιδρύματα στη 

διάρκεια 15 χρόνων. 

 

 

 

Γράφημα 1. Τάσεις δημοσίευσης για τα έτη 2000-2015. 

Πηγή: PaulMcEvoy, Mohamed AF Ragad και Amr Arisha, (2017) 

 

Οι συγγραφείς δεν επισημαίνουν την αντανάκλαση του ενδιαφέροντος (των 

δημοσιεύσεων), κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης ή και συνδέουν με αυτή, 

ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια απεικόνιση. 

Μετά την συμπερίληψη όλων των εγγράφων της βιβλιογραφίας εντοπίζονται οι εξής 

τύποι μελετών: 

 περιγραφικές έρευνες 

 τεχνολογία 

 κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

 ανταλλαγή γνώσεων 
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Σχήμα 3. Κατηγοριοποίηση της έρευνας ΔΓ του δημόσιου τομέα σε πέντε 

διαφορετικούς τύπους μελετών 

 

Το σύνολο των εργασιών κατηγοριοποιημένες περιέχονται στον παρακάτω πίνακα : 

Πηγή: Review on the KM Applications in Public Organisations  Paul McEvoy, 

Mohamed AF Ragad και Amr Arisha, (2017) 

 

clasiffication numbers %representation overall analysed papers 

destriptive 70 51.09 % 

Prescriptive modelling 30 21.90 % 

Knowledge sharing 19 13.87 % 

technology 10 6.57 % 

Success factors 9 6.57 % 

 

Οι περιγραφικές έρευνες περιγράφουν, διερευνούν χαρακτηριστικά ή παραδείγματα 

αλλαγών του δημόσιου τομέα. Αναφέρονται σε ορισμένες μεταβλητές και μετρούν  το 

αποτέλεσμα της επίδρασής τους. Επίσης σημειώνεται ότι οι μειωμένοι προϋπολογισμοί 

αποτελούν εμπόδιο στην εφαρμογή ΔΓ, ενώ τονίζεται από τους συγγραφείς ότι 

αναδεικνύεται το ζήτημα της απώλειας των εργαζομένων και ακολούθως η γνώση που 

έχουν αποκομίσει. «Η γνώση( ιδιαίτερα η σιωπηρή), που είναι συνώνυμη με την 

προσωπική εμπειρία, αποχωρεί από τον οργανισμό με τη συνταξιοδότηση ή τη 

μεταφορά του προσωπικού (Paul Mc Evoy, Mohamed AF Ragad και Amr Arisha,)» 

Άλλες μελέτες μιλούν «για συντελεστές επιτυχίας ή διευθυντές ΔΓ», κατά την εξαγωγή 

συμπερασμάτων που αφορούν διαχειριστικά χαρακτηριστικά και οργανωτικούς 

παράγοντες που προτείνονται για την επιτυχή εφαρμογή Διαχείρισης Γνώσης στο 

Public 

sector 

KM 

KNOWL

EDGE 
SHARIN

G 

SUCCESS 

FACTORS 

TEHCHN

OLOGY 

PRESCRI
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δημόσιο τομέα. Τα θέματα αυτά θα προκύψουν και στις μελέτες περιπτώσεων που θα 

εξεταστούν παρακάτω. 

 

 

Σχήμα 4 κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας ΔΓ 

 

Παραδείγματα κρίσιμων παραγόντων καταγράφονται από τους συγγραφείς στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 5 κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

Πηγή: Review on the KM Applications in Public Organisations Paul McEvoy, 

Mohamed AF Ragad και Amr Arisha, (2017) 

 

Συγγραφέας  Παράγοντες Επιτυχίας Δημόσιου Τομέα KM  

Hernandez et al. 

(2010) 

Πολιτισμός, Τεχνολογία, Ηγεσία, Επιχειρηματικές Διαδικασίες, 

Μέτρηση 

Chawla & Joshi 

(2010) 

Δυναμικός Σχεδιασμός Ανθρώπινων Πόρων, Εξουσία και 

Λογοδοσία 

Salwa & 

Alhamoudi 

Knowledge Management Strategies Balanced Systems στο 

δημόσιο τομέα 

Σύστημα

Μέτρησης της

απόδοσης

Επιχειρηματική

κουλτούρα

Ηγεσία

Τεχνολογίες Πληροφορικής &

Επικοινωνιών

Πηγή: Americal Productivity and Quality Center

Χρήση

Δημιουργία

Προσδιορισμός

Συλλογή
Οργάνωση

Διάχυση

Προσαρμογή

Επιχειρηματική

Γνώση

Σχήμα 1. Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας για τη Διαχείριση της Γνώσης
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(2011)  

Koolmees et al 

(2008) 

Καταγραφή της οργανωτικής προόδου με τη χρήση γνώσεων 

που περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, καταγραφή, καταγραφή της 

κατανομής γνώσεων 

Cong et al (2007) Γνώση αναγνώρισης, καταγραφής και μεταφοράς 

O'Riordan KM 

(2005) 

Ορόσημα, Παρουσίαση των οφελών, Παροχή κινήτρων 

 

 

Ο ρόλος της ΔΓ στο δημόσιο τομέα, όπως η στρατηγική, η δομή και ο πολιτισμός, είναι 

οι παράγοντες επιτυχίας που ορισμένοι προτείνουν. 

Τι προτείνεται από τους ερευνητές φαίνεται στον πίνακα. 

 

Πίνακας 6 Προτεινόμενα μοντέλα ΔΓ 

Πηγή: Review on the KM Applications in Public Organisations Paul McEvoy, 

Mohamed AF Ragad και Amr Arisha, (2017) 

 

Author Model 

Salleh et.al. 

(2013) 

Ένα μοντέλο που περιλαμβάνει έξι μαθησιακούς παράγοντες 

και τις υποτιθέμενες σχέσεις τους με την σιωπηρή ανταλλαγή 

γνώσεων προέκυψε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

πρακτικών των δημόσιων οικονομικών. 

De Angelis 

(2013) 

KM Intelligence πλαίσιο, για τον εντοπισμό επιρρoής 

περιβαλλοντικών παραγόντων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την καθοδήγηση ενός σχεδίου KM και 

την ανάπτυξη των δημόσιων διοικήσεων παγκοσμίως 

Boté et.al. (2013) Ψηφιακή συντήρηση και κωδικοποίηση της γνώσης στην 

υγειονομική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου 

Navarro (2012) Εμπειρικά δοκιμασμένο μοντέλο για να εξηγήσει τη χρήση των 

τεχνολογιών της τηλεϊατρικής και της οργανωτικής μάθησης 

και τη σχέση της με την ηλεκτρονική γνώση. 

Chawla & Joshi 

(2010) 

Εφαρμόζει το εργαλείο KM Asset (KMAT) για την αξιολόγηση 

των επιδόσεων στον δημόσιο τομέα 

Samara et. al. 

(2007) 

Προτείνει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της αξίας της 

διδασκαλίας στον τομέα της γνώσης, ειδικά στην υγειονομική 
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περίθαλψη 

 

Πολλοί ερευνητές, προτείνουν μοντέλα εφαρμογής ή κανονιστικά πλαίσια εφαρμογής 

για την εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων ΔΓ στον δημόσιο τομέα, αλλά και 

μέτρηση της αποτελεσματικότητας αυτών των εφαρμογών. Επίσης πολλοί συγγραφείς 

για την εκτίμηση αυτών των αποτελεσμάτων, πιστεύουν ότι οι ποσοτικές μετρήσεις 

επιτρέπουν την μέτρηση με ευκολία. Οι Paul Mc Evoy, Mohamed AF Ragad και Amr 

Arisha, γράφουν ότι επί το πλείστον οι έρευνες αντιμετωπίζουν ολιστικά και 

περιγραφικά την μελέτη του δημόσιου τομέα με την έρευνα για την τεχνολογία να 

περιλαμβάνει θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υπηρεσίες υγείας και θέματα 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ενώ η ανταλλαγή γνώσης μελετήθηκε σε συνάρτηση με 

τις επικοινωνίες του δημόσιου τομέα. Καταγράφεται η πεποίθηση ότι η ανταλλαγή 

γνώσεων είναι ο τομέας που μπορεί να βελτιωθεί, με την ευαισθητοποίηση στην 

απώλεια γνώσεων και την κατανόηση των συνεπειών αυτής της απώλειας. Τρόπος για 

την επίτευξη αυτή η «αυξημένη προβολή και η διαφάνεια της διαδικασίας (Mitter-

Hernández, et al., 2015)».. 

Θα σημειώσουμε ωστόσο, ότι όπως οι  συγγραφείς Paul Mc Evoy, at all,(2017) 

υποστηρίζουν, τα άτομα πρέπει να εξασφαλίζουν την επικοινωνία των υπηρεσιών τους 

με τους πελάτες- πολίτες ώστε να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, ένα σημείο 

κρίσιμο στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών. Μέσα από μία διαδραστική και 

συνεχή διαδικασία απαιτείται ευρεία ανταλλαγή γνώσεων και αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με κινητοποίηση των υπαλλήλων. Η πρόκληση αφορά στην κινητοποίηση 

και την προθυμία να μοιράζονται την γνώση τους, με τους πελάτες και κυρίως μεταξύ 

τους, αποδομώντας την αντίληψη «της γνώσης ως πηγή εξουσίας και μοναδικής αξίας 

(Sohail & Daud, 2009)», ενώ η χρήση κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων και 

κάποιες ανταμοιβές θα απαιτηθούν για την επιτυχή ανταλλαγή γνώσεων (Amr Arisha, 

2017). 

Η καινοτομία στον τομέα της υγείας ( νοσοκομεία) έχει συνδεθεί με την γνώση,ενώ η 

διαφάνεια και η ΔΓ αποτέλεσε παράγοντα αυξημένης παραγωγικότητας. «Η σημερινή 

πρόκληση για τον δημόσιο τομέα είναι να ξεπεράσει τα επίπεδα απομονωμένων 

παρεμβάσεων και να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και προσέγγιση σε 

σχέση με τη διαχείριση της γνώσης (O'Riordan 2005)». 
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PUBLIC SECTOR KNOWLEDGE MANAGEMENT: A STRUCTURED 

LITERATURE REVIEW των Maurizio Massaro, John Dumay and Andrea Garlatti 

(2014) 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ 

 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση των Maurizio Massaro, John Dumay and Andrea Garlatti 

(2014) χρησιμοποιεί μια δομημένη μεθοδολογία ανασκόπησης βιβλιογραφίας,όπως 

αναπτύχθηκε από τους Guthrie et al. (2012, σ. 70), Dumay (2014) και Dumay και Cai 

(2014).  

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα μείνουμε στα αποτελέσματα της  ανάλυσης 

των αποτελεσμάτων των ερευνητικών θεμάτων. 

 

 

 

Διάγραμμα 2 Ερευνητικά θέματα 

Πηγή: PUBLIC SECTOR KNOWLEDGE MANAGEMENT: A STRUCTURED 

LITERATURE REVIEW των Maurizio Massaro, John Dumay and Andrea Garlatti 

(2014) 

 

Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μια προτίμηση στη διαδικασία ΔΓ. «Κατά την 

περίοδο 2003-2007 ο μέσος ΔΤΚ είναι 5,44, ενώ κατά την περίοδο 2008-2011 ο μέσος 

ΔΤΚ είναι 2,12. Επιπλέον, κατά την περίοδο 2003-2007 υπάρχουν 13 έγγραφα που 

επικεντρώνονται στην διαδικασία ΔΓ ενώ στην περίοδο 2008-2011 υπάρχουν 32 
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έγγραφα που επικεντρώνονται στο ίδιο θέμα. Συνεχίζουν με την διατύπωση ότι, παρά 

την ανισομερή ενασχόληση και την έλλειψη διεθνών συνεργασιών «είναι χρήσιμο να 

κρατήσουμε μερικά στοιχεία πριν καταλήξουμε στην κατακερματισμένη έρευνα σε 

επίπεδο χωρών και πεδίων».  

«Η αυξανόμενη προσοχή των εθνικών κυβερνήσεων και των ευκαιριών 

χρηματοδότησης της έρευνας συμβάλλει στην ανάπτυξη μελετών επικεντρωμένων σε 

αυτές τις χώρες. Η παρενέργεια είναι ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών που 

επικεντρώνονται στην ίδια περιοχή, ενώ άλλες περιοχές του κόσμου σχεδόν αγνοούνται 

(π.χ. Νότια Αμερική και Αφρική)» (Maurizio, M. Et al, 2014 σελ545). 

Η Ινδία και η Μαλαισία είναι οι πιο μελετημένες χώρες της Ασίας. Αυτό μπορεί να 

είναι το αποτέλεσμα ενεργών πολιτικών στις χώρες αυτές για την προώθηση του KM. 

Για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Μαλαισίας διευθύνει ένα εντατικό πρόγραμμα για τη 

βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Επιπλέον, στην Ινδία, η κυβέρνηση σχεδιάζει 

να βοηθήσει την Ινδία να γίνει "οικονομία της γνώσης" (Batra, 2009, σελ. 351). Το 

Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν μεγαλύτερο αριθμό εγγράφων. 

Εντοπίζεται δε, η ανάγκη ερευνών, για την μελέτη οργανισμού τοπικής δικαιοδοσίας, 

για παράδειγμα, της περιφερειακής τοπικής αυτοδιοίκησης, ή των υπερεθνικών 

οργανισμών (π.χ. ΕΕ, ΟΗΕ). 

Συμπερασματικά, «υπάρχει μια αποσύνδεση μεταξύ της έρευνας της ΔΓ από μια 

ποσοτική και πρακτική (περιπτωσιολογική μελέτη) προοπτική, οπότε η συντριπτική 

πλειονότητα των άρθρων δεν διερευνούν πρακτικές, συγκεκριμένες οργανώσεις ή 

δεσμεύουν τους επαγγελματίες ως συγγενείς ερευνητές και συγγραφείς», έτσι 

διαπιστώνεται η ανάγκη πραγματοποίησης εκτεταμένων ερευνών και μάλιστα, όπως 

προτείνεται από τους συγγραφείς, θα πρέπει οι ακαδημαϊκοί να αποδεχτούν την 

πρόκληση του δημόσιου τομέα. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΓ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

Λόγω της Ευρωπαϊκής πολιτικής κατεύθυνσης, η οποία θεσμοθετεί την σύγκλιση των 

εθνικών συστημάτων δημόσιας διοίκησης, ( βλέπε: το πλαίσιο ορθής πρακτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση παρέχει μερικά πρόσφατα 

παραδείγματα σχετικά με την ανακάλυψη γνώσεων και τη σκόπιμη μεταφορά τους και 

την ανταλλαγή ορθών πρακτικών από εμπειρίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Europa, 2005 )), Andreas Riege and Nicholas 

Lindsay(2006), φαίνεται να υπάρχει αντιστοίχηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές ΔΓ, 
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στα κράτη μέλη, αν και τα διοικητικά συστήματα παρουσιάζουν διαφορές στη 

λειτουργία και δεν συμπίπτουν χρονικά. Η εξασφάλιση χρηματοδότησης από το 

περιφερειακό ταμείο, ενισχύει την εφαρμογή προγραμμάτων και αποτελεί ενισχυτικό 

παράγοντα για την υιοθέτηση προγραμμάτων ΔΓ. 

Η εργασία «knowledge management in public administration in four European 

countries: examples from Austria, Germany, Switzerland and the united kingdom Peter 

Heisig (2014), επιλέχθηκε λόγω της κατεύθυνσης της ΕΕ προς την σύγκλιση των 

διοικητικών συστημάτων (λαμβάνουμε υπόψη την προώθηση των τεχνολογικών 

εφαρμογών και της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των χωρών και οργανισμών της ένωσης. 

Κατά την (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010) 

«θεωρούνται μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας ψηφιακού θεματολογίου για την 

Ευρώπη», αλλά και κοινή πρόκληση λόγω της δημογραφικής επιβάρυνσης των 

συστημάτων σε συνάρτηση με τους μειωμένους προϋπολογισμούς και λόγω της 

ανάγκης παροχής υπηρεσιών προσανατολισμένες στον πολίτη, όπως άλλωστε 

περιγράφεται και στην εν λόγω έρευνα. 

Θα λάβουμε υπόψη, ότι η αναφορά των κειμένων στα έργα ή προγράμματα των 

τεσσάρων κρατών παρουσιάζεται από τον συγγραφέα ως μελέτη περίπτωσης. Εμείς για 

την αξιολόγηση των πρακτικών ΔΓ θα συλλέξουμε τα στοιχεία που εκτιμούμε ως 

απαραίτητα για την αξιολόγησή τους. 

Θα δανειστούμε καταρχήν την ανάλυση  για την εννοιολόγηση της «πρακτικής» ως 

εκδήλωση των οργανωσιακών δραστών. «Η χρήση των επιχειρηματικών διαδικασιών 

από την Διαχείριση Γνώσης αναφέρεται στην αξιοποίηση του περιεχομένου των 

διαδικασιών και των εκδηλώσεων των οργανωσιακών δραστών πάνω σε αυτό, κατά την 

ώρα εργασίας τους και όχι στον τρόπο οργάνωσης των διαδικασιών, το οποίο αποτελεί 

μέλημα των πρακτικών ανασχεδιασμού» Davenport και Beers(1995),αυτές σχετίζονται 

με την αποδοτικότητά του. Περιβάλλον γνώσης και κοινότητες πρακτικής συνδέονται 

ως η γνώση μέσα στη δράση (Eppler et al., 1999) Έτσι η ‘πρακτική’ είναι η 

αναπαράσταση του πώς ενεργούν τα άτοµα στη δουλειά τους καθημερινά, ενώ αυτό 

είναι κάτι που διαφέρει από πολιτικές και διαδικασίες που ορίζουν τον τρόπο που 

«πρέπει» να λειτουργούν. Ακόμη πιο σημαντικό είναι, πως μαθαίνουν να κάνουν τη 

δουλειά τους διεκπεραιώνοντας και αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους. Θα επιλέξουμε να 

εντοπίσουμε στις μελέτες περίπτωσης των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, τέτοιες 

πρακτικές και τα αποτελέσματά τους στην βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού. 

Γερμανία. Σε αυτή την περίπτωση, παρουσιάζεται η υλοποίηση του κυβερνητικού 

προγράμματος για την "Ψηφιακή Διοίκηση 2020", για  να ξεπεραστεί ο ιστορικός 
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κατακερματισμός της αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών συστημάτων και των 

Υπηρεσιών πληροφορικής, στη δημόσια διοίκηση στη Γερμανία, και είναι η εφαρμογή 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, e-government. "Κεντρική πληροφόρηση και η 

διαχείριση γνώσης επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση στις 

εμπειρίες από άλλα έργα,  για τον εντοπισμό επαναχρησιμοποιήσιμων λύσεων 

"(Bundesregierung, 2014).Κοινότητες, δίκτυα και βέλτιστες πρακτικές, θα 

εξασφαλίσουν την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Θα 

εγκατασταθεί μία δημόσια πλατφόρμα διαδικτύου "Διαφάνεια και συμμετοχή, μια 

εσωτερική (Federal Intranet) "Συνέργειες και Καινοτομία" και μία για την υποστήριξη 

του προγράμματος (κυβερνητική απόφαση στις 17 Σεπτεμβρίου 2014). 

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Διοίκησης (BVA) 3 είναι η κεντρική υπηρεσία παροχής 

υπηρεσιών της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με έδρα την Κολωνία. Έργο 

της η παροχή διοικητικών υπηρεσιών για διατομεακές εργασίες. Η πρόσληψη 

προσωπικού, η διαχείριση των ταξιδιών και η επεξεργασία των αμοιβώνείναι τα 

καθήκοντα του γραφείου. Μένοντας στη λήψη των αποφάσεων υπέρ του πελάτη 

κατάφεραν να απαλλαγούν από τον φόρτο εργασίας  με συγκέντρωση των εργασιών. 

Τομείς του Γραφείου είναι η διαχείριση διαφόρων βάσεων δεδομένων στον τομέα της 

δημόσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του Κεντρικού Μητρώου Αλλοδαπών, το 

αρχείο προειδοποίησης για τις θεωρήσεις και ένα μέρος των αρχείων δεδομένων από τις 

πληροφορίες Σένγκεν (SIS), και βοηθά το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών και 

τις γερμανικές αποστολές στο εξωτερικό στις διαδικασίες χορήγησης θεωρήσεων. Το 

2014, η BVA διαχειρίζεται τους προϋπολογισμούς με έσοδα και δαπάνες ύψους 

περίπου. €20,5δισ.ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικού του συνόλου 

προϋπολογισμού περίπου € 226,5 εκατ. ευρώ. Υπάρχει μια κεντρική ομάδα έργου, ενώ 

μέλη της ομάδος λειτουργούν ως διαχειριστές γνώσης στον τομέα τους, η οποία 

εργάζεται για την πρόοδο της διαδικασίας αλλαγής μέσω συστήματος 

διαδραστικότητας ΤΠ και Ανθρωπίνων Πόρων. Αυτό που φέρνει αποτελέσματα είναι 

μια συνεχής ροή επικοινωνίας. Το Office Net υποστηρίζει βασικές διαδικασίες KM 

όπως η χρήση της γνώσης, η επικοινωνία, δημιουργία και παρακολούθηση 

συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού λογισμικού (συζήτηση φόρουμ) και το Wikis. 

Το προσωπικό εκπαιδεύτηκε στις πληροφορίες που έπρεπε να δίνει και να βρίσκει, κι 

έτσι συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία τα προφίλ δεξιοτήτων και η ανάπτυξη 

ικανοτήτων του προσωπικού ως μέρος της εφαρμογής του e Strategy. Ορισμένες  

πρακτικές που εφάρμοσαν τα τμήματα: 
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«Ένα τμήμα χρησιμοποιεί ένα Wiki για να συλλάβει τις εμπειρίες από εσωτερικά 

οργανωτικά αναπτυξιακά έργα, ένα άλλο διατηρεί ένα "Εγχειρίδιο Τμήματος" με τις πιο 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το έργο στο τμήμα, ένα άλλο υλοποίησε μια βάση 

δεδομένων με λεπτομέρειες σχετικά με τους "νομικούς κανονισμούς και τις δικαστικές 

αποφάσεις". Τέλος, ένα τμήμα έχει δημιουργήσει ένα Online-Handbook στο σύστημα 

του Office Net με όλους τους σχετικούς κανονισμούς για τα δικά τους καθήκοντα. Αυτό 

συνδέεται με ένα σύστημα συναγερμού για την ενημέρωση όλων των μελών του 

προσωπικού τους. Σημαντικές αλλαγές μπορούν να αποστέλλονται ως ειδοποιήσεις που 

απαιτούν υποχρεωτική υπογραφή από τους παραλήπτες προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι όλοι όσοι γνωρίζουν γι 'αυτό έχουν δει την αλλαγή της ρύθμισης». Το 2010, το 

BVA παίρνει το 1ο βραβείο στην κατηγορία "Σύγχρονη διοίκηση» ενώ από το 2006, η 

BVA διοργανώνει τις "Ημέρες πρακτικής γνώσης και τεχνογνωσίας", Διαχείριση 

Καινοτομίας "για διευθυντές κορυφαίας και γραμμής καθώς και διαχειριστές έργων από 

άλλες οργανώσεις της ομοσπονδιακής και κρατικής δημόσιας διοίκησης. Έτσι μπορούν 

οι συμμετέχοντες να συζητήσουν τις εμπειρίες τους. 

Το PSN αναφέρεται στην κατοχή ενός προσωπικού αριθμού με το οποίο ο πολίτης 

μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες ή υπηρεσίες. Διεξήχθησαν έρευνες για 

τον εντοπισμό συχνότερων αιτημάτων αλλά και για την κωδικοποίησή τους. Από την 

ανάλυση των ερευνών προέκυψε ένα συγκεκριμένο είδος αναγκών πληροφόρησης που 

απευθύνονται σε παρόμοιες υπηρεσίες ( αρχική γνώση της υπηρεσίας D115). «Η 

εφαρμογή του PSN απαιτεί την εναρμόνιση των όρων που χρησιμοποιούνται για τις 

δημόσιες υπηρεσίες και την τυποποίηση των διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση». Έτσι 

δημιουργήθηκαν ομάδες γνώσης. Ο έλεγχος της υλοποίησης ανέδειξε την αντιστοίχηση 

των μετρήσεων που έγιναν στην πρώτη γραμμή. Στις τοπικές υπηρεσίες απονεμήθηκε, 

να σημειώσουμε, το πρώτο βραβείο στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση του 2009, στην 

κατηγορία "Καινοτομία". Η πρόκληση αφορά την διασυνδεσιμότητα των επιμέρους 

συστημάτων αλλά και την κωδικοποίηση των απαιτούμενων συναλλαγών. 

Ένα άλλο τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης της Γερμανίας εργάστηκε για την 

πραγματοποίηση οργανωσιακής μνήμης. Από το 2005 η γνώση που συνταξιοδοτείται 

είναι το κέντρο των δραστηριοτήτων. Εάν κάποιο ανώτερο μέλος ή εμπειρογνώμονας 

πρόκειται να εγκαταλείψει τον οργανισμό ή τη θέση του ή πρόκειται να 

συνταξιοδοτηθεί τότε ενεργοποιείται η δραστηριότητα της διατήρησης της γνώσης και 

μάλιστα υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια για την κατάταξή της. Με την υποστήριξη 

συμβούλου, πραγματοποιούνται συνεδρίες και εστίαση σε περιοχές ενδιαφέροντος. "Το 

πιο σημαντικό", τα καθήκοντα και τις διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένου του "ρυθμού 
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της εργασίας"), τα έργα, οι εμπειρίες και τα διδάγματα, πηγές πληροφοριών (έγγραφα 

και αποθετήρια), η επικοινωνία με άτομα (εσωτερικά και εξωτερικά, δίκτυο), οι 

ιστορίες (σημαντικά γεγονότα, επιτυχίες & καταστροφές, μεταφορές) και "πρέπει να 

έχουν" 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Feedback with expert 

 

Σχήμα 5 Απώλεια εμπειρογνωμοσύνης-οργανωσιακή μνήμη 

ΠΗΓΉ :KAISER AND MUIIER(2007) 

 

Οι συνεδρίες προγραμματίζονται μετά από έλεγχο των αναγκών των ληπτών, τον τρόπο 

μεταφοράς και το μέσο που θα είναι αποτελεσματικό. Οι εργαζόμενοι με αυτό τον 

τρόπο πέτυχαν μικρότερο χρόνο προσαρμογής και διατήρησης της γνώσης στον 

οργανισμό. Άλλα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ακόμη και η ανταλλαγή εμπειριών 

με άλλους φορείς, όπως και Wiki και DMS για την τεκμηρίωση και την ανταλλαγή 

γνώσεων καθώς και intranet.  

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και προσέγγιση μεταφοράς (Kaiser, 2014): 

 υποστήριξη από την Ανώτερη Διοίκηση που συμμετέχει ενεργά στη διατήρηση 

γνώσης (μοντέλα ρόλων) · 

 να ενθαρρύνουν τα μέλη του προσωπικού να ανταλλάσσουν γνώση 

 ολοκληρωμένη και συμμετοχική προσέγγιση · 

 υποστηρικτική διαχείριση αλλαγών. 

 Εσωτερικό μάρκετινγκ. 

 αποδοτική από πλευράς κόστους εφαρμογή. 

 αποδεκτή προσπάθεια χρόνου για τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης 

της προσαρμογής στις ανάγκες και τις δυνατότητες. 

 επίτευξη βραχυπρόθεσμων και άμεσων οφελών. 
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Σχήμα 6. (Knowledge retention presses from living experts), Διατήρηση της    γνώσης 

των εμπειρογνωμόνων 

ΠΗΓΉ :KAISER (2014) 

 

Ελβετία. Ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων, 37.000, αποτελεί το προσωπικό της 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Ελβετίας. Απετέλεσε το πεδίο εφαρμογής του 

προγράμματος «Διαχείριση της Γνώσης Στρατηγικής Προσωπικού για την 

Ομοσπονδιακή Διοίκηση 2011-2015», με στόχους, την  περιγραφή των εννοιών και των 

ορισμών της διαχείρισης της γνώσης, την δημιουργία  περιβάλλοντος αυτοβοήθειας και 

την επισήμανση συστάσεων για δράση. Διεξάγονται λοιπόν συζητήσεις μεταξύ των 

υπευθύνων σε επτά τμήματα, κυρίως προσωπικής ανάπτυξης και οργανωτικής 

ανάπτυξης. Ο ορισμός που προτείνεται: «η διαχείριση γνώσης είναι μια διαδικασία 

απόκτησης και αναγνώρισης γνώσεων και δεξιοτήτων(Können) που περιλαμβάνει 

όλους τους παράγοντες της οργάνωσης. H Διαχείριση γνώσης απαιτεί όλοι οι 

εργαζόμενοι να μοιράζονται τις γνώσεις τους (Kenntnisse) και τελικά να εφαρμόζουν 

σε μια οργανωτική διαδικασία (EidgenössischesPersonalamt, 2012, σ. 5)». 

 Χρησιμοποιείται ένας κατάλογος των 60 εργαλείων σε τρεις κατηγορίες 

(Άνθρωποι & πολιτισμός, Τεχνολογίες, Οργάνωση & Διαδικασίες) και μέθοδοι 

σε δέκα υποτομές: Δίκτυα (8), 

 Εκδηλώσεις (5), 

 IT (12), 

 Υποδομή (1),  

 Οργάνωση (15),  

 Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού (1),  

 Ηγεσία(3),  

 την προσωπική και οργανωτική ανάπτυξη (2) και  
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 την προσωπική έξοδο (2).  

Μετά την έγκριση των συστάσεων, ανατίθεται και ο σχεδιασμός υλοποίησης από 

υπευθύνους, όπου υπάρχουν ή και όχι. Έχει δε εφαρμοστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. «Η  Ελβετική Υπηρεσία για την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία (SDC) και η 

Ομοσπονδιακή, το Υπουργείο Άμυνας Πολιτικής Προστασίας και Αθλητισμού (DDPS) 

δημιούργησε μονάδες ΔΓ. Η λειτουργία του προσωπικού "EPA Grund lagenund 

Systeme" εκτελεί μια σελίδα intranet περίπου ΔΓ και έχει ξεκινήσει ένα δίκτυο "Γνώση 

Ομοσπονδιακή Διοίκηση" (Γερμανικά: Wissen BV) με τους ομοσπονδιακούς 

υπαλλήλους που ενδιαφέρονται για την ΔΓ». Οι ετήσιες συναντήσεις προωθούν τα 

σχέδια για την υλοποίηση των αποφάσεων. Τελικά η μονάδα παρέχει εκπαίδευση (π.χ. 

σεμινάριο για το "ΔΓ: προώθηση της κοινής χρήσης και αξιοποίηση της γνώσης", 

"Μεταφορά γνώσης & διατήρηση") και απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερη διοίκηση 

και Διευθυντές HR στην Ομοσπονδιακή Διοίκηση. 

Ο Ελβετικός Οργανισμός για την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία (SDC) είναι  

οργανισμός διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου 

Εξωτερικών Υποθέσεων (FDFA).Η στρατηγική SDC 2013-2016, αναφέρεται στην 

εφαρμογή της ΔΓ στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Αυτό απαιτεί μια 

«εμπεριστατωμένη» διαχείριση γνώσης και μια «κεφαλαιοποίηση των εμπειριών». 

Αυτό αναλύεται ως: 

Οι συνεργάτες SDC εργάζονται σε τομεακές λειτουργίες ενώ ο πολιτικός διάλογος για 

τα θέματα ενδιαφέροντος, γίνεται μέσω networks. 

H τεχνική ποιότητα των λειτουργιών και του πολιτικού διαλόγου βασίζεται στην 

επιχειρησιακή / γεωγραφική γραμμή 

Έτσι φαίνεται να έχουν αποκεντρωθεί και τα τομεακά θέματα. 

Ηνωμένο Βασίλειο. Αντικείμενο μιας μελέτης στην κυβέρνηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου  είναι η οργανωτική μάθηση, η οποία κατέληξε στην διατύπωση: «ότι το 

βρετανικό πολιτικό σύστημα "έχει συσταθεί για να μετατρέψει γρήγορα την 

οργανωτική υστέρηση σε εξέχουσες πολιτικές κρίσεις, οι οποίες ήταν πολύ συχνά και 

πολύ ισχυρά ερεθίσματα για την οργανωτική μάθηση στην κεντρική κυβέρνηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου». Το 2007, δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Γνώσης (KC), ενώ το 

2014 αντικαταστάθηκε από δύο ομάδες. Το Δίκτυο Ηγετών και την Επαγγελματική  

Ομάδα KIM. Τον Νοέμβριο του 2008, δημοσίευσε τα θέματα πληροφόρησης που 

περιγράφονται ως μια στρατηγική για τη διαχείριση της γνώσης και των πληροφοριών 

(KIM) στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αναγνωρίζει δε το KIM ως επίσημη 
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λειτουργία της κυβέρνησης. Οι δράσεις που καθορίζονται από την στρατηγική της ΔΓ 

είναι: 

Βελτίωση της μεθόδου με την οποία τα τμήματα χειρίζονται τις πληροφορίες ως 

πολύτιμο πόρο, εξασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες που διαχειρίζονται 

χρησιμοποιούνται κατάλληλα, είναι διαθέσιμες, όπου είναι απαραίτητο, με τη μέγιστη 

προστιθέμενη αξία. 

Δημιουργία μιας κουλτούρας ανταλλαγής γνώσεων, η οποία δημιουργεί και ενθαρρύνει 

την ικανότητα να διαχειρίζεται και να ανταλλάσσει εμπειρογνωμοσύνη κατάλληλα σε 

ολόκληρη την κυβέρνηση. 

Η επίτευξη αυτού του στόχου μέσω της ανάπτυξης του επαγγελματισμού της γνώσης 

και τη διαχείριση πληροφοριών και μέσω της υποστήριξης της διακυβέρνησης, των 

διαδικασιών και την τεχνολογία. 

Η στρατηγική αυτή περιελάμβανε12 δράσεις: 

 Γνωρίζοντας ποιες πληροφορίες έχουμε - Το Εθνικό Αρχείο 

 Αποφασίζοντας τι πρέπει να κρατήσει - Το Εθνικό ΑρχείοΔημιουργία μιας 

κουλτούρας ανταλλαγής γνώσεων 

 Βρίσκοντας κάποιον που γνωρίζει - Επίκουρος Καθηγητής Γνώσης και 

Πληροφοριών (KIM) 

 Ανάπτυξη μιας συλλογικής κουλτούρας - Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης 

Δυνατότητα οικοδόμησης 

 Κυβερνητικό πρόγραμμα KIM - Υπουργείο Άμυνας 

 Διατήρηση ισχυρού μηχανισμού ελέγχου και βελτίωσης του KIM - Το Εθνικό 

Αρχείο 

 Ευθυγράμμιση των μοντέλων λήξης KIM και Assurance Information - Το 

Εθνικό Αρχείο και Ασφάλεια και Διασφάλιση Πληροφοριών Χρησιμοποιώντας 

κοινά πρότυπα και ασφαλείς διαδικασίες 

 Θέση σε λειτουργία, επηρεασμός και προώθηση της καθοδήγησης - Τμήμα 

Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων, Ενίσχυση της ηγεσίας 

 Μέτρηση και επίδειξη της αξίας του KIM - Κυβερνητικού Δικτύου Διαχείρισης 

Γνώσης και Πληροφοριών και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Βελτίωση της 

υποδομής μας 

 Μείωση του κινδύνου μέσω της Ψηφιακής Συνέχειας - Το Εθνικό Αρχείο 

 Συμμετοχή σε προμηθευτές - εξασφάλιση μελλοντικών συστημάτων 

κατάλληλων για το σκοπό - Γραφείο και Τμήμα Υπουργικού Συμβουλίου για 
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Διεθνή ανάπτυξη Δημιουργώντας τη βάση δεδομένων μας για να ενημερώσουμε 

τις στρατηγικές μας για το μέλλον 

  Σάρωση Horizon - Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης  

Πηγή: HM Κυβέρνηση (2009). 

Η ενέργεια "Βρίσκοντας κάποιον που ξέρει" περιλαμβάνει τα εργαλεία Civil Pages, 

Civil Talk, Civil Blogs και Civil Wiki. Έτσι οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν 

επαφές με άλλα τμήματα, να μοιράζονται και να σχολιάζουν έγγραφα, να 

δημιουργήσουν κοινότητες ενδιαφέροντος.  

Πρόγραμμα αξιολόγησης της διαχείρισης πληροφοριών (IMA) Τα Εθνικά Αρχεία (Το 

Εθνικό Αρχείο, 2010, 2012), το (IMA), το οποίο περιλαμβάνει πτυχές της ΔΓ. Το IMA 

αξιολογεί πέντε βασικά στοιχεία, περιοχές: «η αξία των πληροφοριών, το τεχνολογικό 

περιβάλλον, οι πολιτικές πληροφόρησης και την παρακολούθηση της απόδοσης, τη 

διαχείριση του κινδύνου και την επισκόπηση, επιλογή και μεταφορά». Το Τμήμα 

Εργασίας και Συντάξεων (DWP), Έσοδα και Τελωνεία της Αυτής Μεγαλειότητας 

(HMRC), Τμήμα Εκπαίδευσης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τροφίμων και αγροτικών 

υποθέσεων (Defra), διαχειρίζονται ΔΓ. «Το 2012 το Τμήμα Περιβάλλοντος, Τροφίμων 

και Αγροτικών Υποθέσεων πέρασε ένα ουσιαστικό πρόγραμμα οργανωτικής αλλαγής». 

 Οι βασικοί οδηγοί ήταν:  

 Πρέπει να ανταποκρίνεται στις νέες πολιτικές της κυβέρνησης και τις 

προτεραιότητες παράδοσης. και 

 Πρέπει να λειτουργούν με μικρότερο προϋπολογισμό και μειωμένο αριθμό 

προσωπικού. Σε αυτή την περίπτωση υπήρχε κίνδυνος να χαθούν οργανωτικές 

γνώσεις και ικανότητες.  

Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης οδήγησε σε επιλογή καταγραφής της γνώσης: 

 αναπτύχθηκαν σημειώσεις ενημέρωσης για τη μεταφορά γνώσεων, 

καθορίζοντας το προσωπικό πρέπει να κάνει πριν μετακινηθεί ή αποχωρήσει 

από τον οργανισμό. 

 σειρά σεμιναρίων εμπειρογνωμόνων όπου παρουσιάστηκαν εμπειρογνώμονες 

που εγκατέλειψαν την οργάνωση σε βασικά στοιχεία των γνώσεων και της 

εμπειρίας τους στο πλαίσιο της Defra. 

 μετάβαση σε συνεντεύξεις που καταγράφουν τυπικά βασικά στοιχεία της 

γνώσης. 

 μία προς μία παράδοση μεταξύ αναχωρούντων και εισερχόμενων κατεστημένων 

φορέων εκμετάλλευσης. 

 ενημέρωση ή ανάπτυξη ρόλου εργασίας "οδηγίες γραφείου" · και 
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 υποστήριξη με ηλεκτρονική αποθήκευση πληροφοριών σε ομάδες που 

αναδιαρθρώθηκαν. Η συλλογή γνώσης σε ανώτερα στελέχη συνιστά μια 

σημαντική παράμετρο όπως και η ύπαρξη ενός « υπευθύνου».«Συνολικά, η 

άσκηση κρίθηκε επιτυχής καθώς το 96% των ομάδων» συμμετείχε σε επίτευξη 

αποτελεσμάτων μέσω των οδηγιών. 

Το 2014, η δημόσια διοίκηση απασχολεί περίπου 440.000 άτομα, ενώ η συνολική 

απασχόληση στο δημόσιο τομέα ήταν περίπου 5,4 εκατομμύρια στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ο αριθμός των υπαλλήλων στους ρόλους του KIM στο Λονδίνο, είναι 1100, και είναι 

ειδικευμένοι δημόσιοι υπάλληλοι. Το πρωτοποριακό είναι ότι έχουν αναπτύξει πλαίσιο 

επαγγελματικών δεξιοτήτων το οποίο συνδέεται με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, την 

πρόσληψη και επιλογή, την διαχείριση των επιδόσεων και τον προσδιορισμό των 

αναγκών κατάρτισης. Το πρόγραμμα Beacon Scheme (Rashman, 2008, Gilson, 

Dunleavy και Tinker 2009) έχει ως έργο τη διάδοση της γνώσης και την εφαρμογή 

ορθών πρακτικών. «Οι τέσσερις κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την 

προώθηση της κοινής χρήσης ορθών πρακτικών είναι: 

Εθνικές / περιφερειακές διασκέψεις ανταλλαγής μαθητών. 

Ημέρες Ανοιχτές επισκέψεων κατά τις οποίες φιλοξενούνται από συμβούλια Beacon. 

Πακέτα πόρων και υλικά που βασίζονται στο διαδίκτυο. 

Υποστήριξη από ομότιμους και καθοδήγηση. Οι συμμετέχοντες επωφελούνται με 

ανταλλαγή γνώσεων τύπου συνέντευξης, ή κοινότητες πρακτικών με χρήση της 

τεχνολογίας (ηλεκτρονική διακυβέρνηση).  

Οι κοινότητες που δημιουργήθηκαν (550 )αριθμούσαν πάνω από 19.000 άτομα, η δε 

εξέλιξή του σήμερα, είναι ότι « το Κέντρο γνώσης, είναι ο τόπος όπου τα μέλη 

ανταλλάσσουν γνώσεις για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την παραγωγή 

κοινωνικής  αξία». αυτό το κέντρο έχει διευρυνθεί και τα δύο τρίτα υποστηρίζουν ότι 

ενισχύει τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη για τη δική τους οργάνωση. «Πάνω 

από το ένα τέταρτο δείχνουν ότι Το CoP συμβάλλει στην τόνωση της 

αποτελεσματικότητας και στη μείωση του κόστους για τους εργοδότες τους». Τα μέλη 

των κοινοτήτων απέκτησαν δεξιότητες στην ηλεκτρονική μάθηση, αλλά επίσης 

διευκολύνθηκαν στην επίλυση προβλημάτων της εργασίας τους  

Το 63% των χρηστών του είναι να γίνουν πιο σίγουροι για την ηλεκτρονική μάθηση και 

βοήθησαν 53% των χρηστών να λύσουν θέματα που σχετίζονται με την εργασία ή 

προβλήματα, με το 77% να διατηρείται μέχρι ημερομηνία με την τρέχουσα σκέψη σε 

σχετικά θέματα. Μεγάλο ποσοστό συμφωνεί στη διατύπωση ότι παίρνουν βοήθεια στην 

δημιουργία περιβάλλοντος συνεργασίας με τους συναδέλφους  των δημοσίων 
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υπηρεσιών, μάλιστα δηλώνεται από πολλούς ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να 

λαμβάνουν μέρος κι έτσι ενδεχόμενα ζητηθεί η ενσωμάτωση του προγράμματος στην 

επιχειρηματική διαδικασία του οργανισμού. 

Στην τελική κίνηση του συμβουλίου (ομάδας) περιλαμβάνονται οι καταγραφές των 

πρακτικών  και καταγραφή του τι έχει επιτευχθεί ή τι θα έπρεπε να αποτιμηθεί 

περαιτέρω είτε τι θα έπρεπε να τύχει επεξεργασίας για την λήψη αποφάσεων για την 

επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Όλα αυτά περιλαμβάνονται σε ένα «φυλλάδιο με 

εργαλεία ΔΓ και τεχνικές που υποστηρίζουν έργα βελτίωσης τοπικής αυτοδιοίκησης και 

διαχείριση γνώσης». 

Στις εφαρμογές των προγραμμάτων ΔΓ καταγράφονται πρακτικές, επιτυχημένες αφού 

έχουν βραβευτεί, στην μεν Γερμανία επίτευξης συνεχούς ροής επικοινωνίας, 

δημιουργίας, παρακολούθησης της γνώσης, εφαρμόστηκε με την χρήση της 

τεχνολογίας (κωδικού), πρόσβαση του πολίτη ενώ για την επίλυση του προβλήματος 

της απώλειας των εμπειρογνωμόνων εφαρμόστηκε πρόγραμμα καταγραφής μετά από 

συνεδρίες, της πολύτιμης γνώσης. Στην Ελβετία εφαρμόστηκε εμπεριστατωμένη ΔΓ και 

«κεφαλαιοποίηση εμπειριών». Αυτό που επέτυχαν με συναντήσεις, προγραμματισμένες 

και μετά τη σύσταση δικτύου συμμετεχόντων, ήταν η εφαρμογή των αποτελεσμάτων 

της ανταλλαγής γνώσεων στην οργανωτική διαδικασία. Το Ηνωμένο Βασίλειο 

εμφανίζει την πρωτοποριακή σύσταση ομάδος ειδικών με πλαίσιο επαγγελματικών 

δεξιοτήτων ενώ τα  κενά της οργανωσιακής μάθησης αποτελούν κρίσεις προς επίλυση. 

Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν έχουν συνδεθεί με 

νέες πολιτικές αλλά και με την παράδοση στις διοικητικές πρακτικές. 

Στην έρευνα του PeterHeisig «knowledge management inpublic administration in four 

European countries: examples from Αustria, Germany, Switzerland and the united 

kingdom» διατυπώνεται συμπερασματικά ότι σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς της 

δημόσιας διοίκησης εφαρμόστηκαν, με διαφορετική έμφαση, πρωτοβουλίες οι οποίες 

εφαρμόστηκαν σε σχέση με παρόμοιους παράγοντες, ενώ οι τεχνολογίες πληροφοριών 

αποτελούν τον βασικό παράγοντα (ωστόσο διατυπώνεται ότι δεν είναι ο μόνος 

καθοριστικός). Αναφέρεται η εξοικονόμηση σε επίπεδο οικονομίας κλίμακας αλλά 

τίθεται και η διάσταση της ασφάλειας. Στοιχειοθετείται λοιπόν η δυναμική για την 

κυβερνητική πρόθεση εφαρμογής πολιτικών στις δημόσιες υπηρεσίες της ΔΓ. 

Στο σύνολο της εξέτασης των πρακτικών σε χώρες της ΕΕ διαπιστώνεται η αναφορά σε 

προγράμματα εφαρμογής τεχνολογίας πληροφοριακών συστημάτων (e-government) και 

οι πρακτικές που αναπτύχθηκαν για την εφαρμογή τους ενώ σημειώνουμε την «εξέταση 
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των κοινών ανάμεσα στα κράτη θεμάτων της συνταξιοδότησης, της προώθησης, της 

εναλλαγής θέσεων των υπαλλήλων και της μείωσης των διοικητικών μονάδων». 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ«NASA». 

 

Συνδέοντας την συσχέτιση της εφαρμογής ΔΓ στον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα 

καταλήξαμε σε ομοιότητες και διαφορές, που ωστόσο αποτελούν σημεία αναφοράς για 

το τι αποτελεί πρόκληση για την εφαρμογή ΔΓ. Σε πολλά σημεία δόθηκε ιδιαίτερη 

έκταση στην ανάλυση της απώλειας γνώσης και επομένως η ανάγκη καταγραφής, 

κωδικοποίησης, διαμοίρασης, των γνώσεων των εργαζομένων που εγκαταλείπουν την 

εργασία τους. Κατά την βιβλιογραφική έρευνα που διεκπεραιώθηκε για την συγγραφή 

της εργασίας, πολλές φορές εντοπίστηκαν συσχετισμοί της αναποτελεσματικής 

λειτουργίας αλλά και της ανεπάρκειας των οργανισμών στη διαχείριση κρίσεων, λόγω 

της απειρίας των στελεχών. Μάλιστα η σύνδεση φτάνει έως και την απώλεια γνώσης 

για την κατασκευή αεροσκαφών στη NASA. Η μελέτη Jennex επικεντρώνεται ακριβώς 

στη φθορά του εργατικού δυναμικού, και συνδέεται με την περιγραφή των Davenport 

και Prusak: για να έχει αξία η γνώση πρέπει να περιλαμβάνει επιδράσεις 

περιβάλλοντος, πολιτισμού, εμπειρίας και ερμηνείας, ενώ οι χρήστες πρέπει να το 

κατανοούν μαζί με τις επιρροές που επηρεάζουν την γνώση, έτσι ώστε να έχει νόημα γι’ 

αυτούς (Nonaka). Κάθε αποθετήριο γνώσης έχει σημασία να χρησιμοποιείται στο χώρο 

που δημιουργήθηκε, να αποτελεί μέρος του οργανισμού και αυτό δεν έρχεται σε 

αντίθεση με την παγκόσμια χρήση της γνώσης γιατί ως τέτοια χρησιμοποιείται. 

Οι Jennex και Olfman κατέληξαν σε κρίσιμους συντελεστές επιτυχίας: 

 Ισχυρή τεχνική υποδομή 

 Αυτοματοποιημένους και διαφανείς μηχανισμούς συλλογής γνώσεων 

 Ένα ολοκληρωμένο σύστημα για επιχειρήσεις 

 Υποστήριξη διαχείρισης 

 Κατάλληλους πόρους συντήρησης 

 Κατάλληλη εκπαίδευση 

 Ισχυρή στρατηγική ΔΓ 

 Μηχανισμοί ασφαλείας 

 Μοντέλα επιχειρηματικών διαδικασιών υψηλής έντασης γνώσης και, 

 Κίνητρα χρήσης 
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 οργανωτικά συστήματα γνώσης 

 

 
 

Σχήμα 7 Κρίσιμοι συντελεστές επιτυχίας 

ΠΗΓΗ:Jennex Olfman KM Success Model 

 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους έδειξαν ότι τα επιτυχημένα έργα  ήταν αυτά που 

μέτρησαν πολλές διαστάσεις, αποδεικνύοντας ότι η εφαρμογή ΔΓ απαιτεί ολιστική 

προσέγγιση. Περιλαμβάνει μέτρηση στο πεδίο της κατανόησης της ανάγκης για την 

εφαρμογή, σε οργανωτικούς  σκοπούς, στόχους, της επίδρασης στις διαδικασίες αλλά 

και στην ηγεσία.  

 Για την συγκεκριμένη μελέτη σε ένα σύνολο προερχόμενο από επί μέρους τμήματα 

μηχανικών (460)το οποίο αναδιαρθρώθηκε, σε μια ενιαία ομάδα/ οργανισμό 330 

μηχανικών, ακολουθούμε ομάδες από αυτούς τους μηχανικούς να εργάζονται στην 

ανασκόπηση των γεγονότων και να εξετάζουν δυνατότητες εφαρμογών άλλων 

γεγονότων στον ιστότοπό τους. Η χρήση του ιστότοπου κατέληγε να ακολουθεί μια 

κανονιστική ρύθμιση που επέτρεπε βέβαια εξαιρετική ανταλλαγή γνώσεων. 

Ποια είναι η τοποθεσία της γνώσης του οργανισμού; έγγραφα, βάσεις δεδομένων, 

μνήμη, άλμπουμ. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η βιβλιοθήκη των μηχανικών, η 

πυρηνική βάση δεδομένων σχεδίασης, το σύστημα διαχείρισης εργασίας, το σύστημα 

διαχείρισης εγγράφων, αλλά, πραγματικό σύστημα διαχείρισης γνώσης αποτελούσαν οι 
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προσωπικοί φάκελοι των μηχανικών, έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία. Οι 

παρατηρήσεις κατά την χρήση του συστήματος διαχείρισης γνώσης αφορούσαν την 

διαπίστωση ότι ήταν εξαιρετικά χρήσιμο στην εξεύρεση «απροσδόκητων λύσεων», 

δηλαδή τα ποιοτικά στοιχεία της χρήσης παρά τα ποσοτικά (πόσες φορές 

χρησιμοποιήθηκε), και η καταγραφή «βέλτιστων πρακτικών». 

Ανακεφαλαιώνοντας, η ΔΓ στην συγκεκριμένη οργάνωση είχε ως αποτέλεσμα την 

βελτιωμένη αποδοτικότητα στη διαδικασία (ποσοτικές μετρήσεις σε χρονοδιάγραμμα, 

αριθμό εργασιών) και βελτιωμένη αποτελεσματικότητα της ίδιας της διαδικασίας 

(ποιοτικές μετρήσεις για την πληρότητα και ακρίβεια). Επίσης βελτιωμένη λήψη 

αποφάσεων (και ποιότητα), και βελτιωμένη κατανομή πόρων (σε σχέση με 

πολυπλοκότητα καθηκόντων, ύψος εποπτείας, ικανότητες….).Καταλήγοντας 

συζητήθηκε η μείωση του προσωπικού χωρίς την «απώλεια οργανωτικής ικανότητας, 

με αποτέλεσμα μειωμένο κόστος διαδικασίας Jennex (2008), ενώ αξίζει να σημειωθεί η 

δημιουργία θέσης ΔΓ, και το αναγόμενο συμπέρασμα της οικονομικής ενίσχυσης του 

προγράμματος. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΝΑΔΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Για την εφαρμογή προγράμματος ΔΓ, θεωρήθηκε διευκόλυνση η δημιουργία ενός 

μοντέλου από την διεύθυνση καναδικών δημοσίων υπηρεσιών για τους «υπεύθυνους 

διαχείρισης των πυρκαγιών», ώστε να γίνει δυνατή η μέτρηση των αποτελεσμάτων 

αλλά και να διευκολυνθούν οι διαδικασίες. Περιγράφεται από τους John P. Girard M, 

και Susan Mc Intyre, και στόχος του προγράμματος ήταν η ετοιμότητα σε επείγουσες 

καταστάσεις. Αυτό που εφαρμόστηκε από την αρχή ήταν ένα μοντέλο, με εθνικά 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά, στο οποίο ενσωματώθηκαν αξιολογημένα στοιχεία, 

σύμφωνα με την συχνότητα εμφάνισης στη βιβλιογραφία. Τεχνολογία, ηγεσία, 

πολιτισμός, μέτρηση, διαδικασία. Η  τεχνολογία βοήθησε τους Καναδούς στην 

ανταλλαγή πληροφοριών, εργαστηριακών αποτελεσμάτων αλλά και επικυρωμένων 

γνώσεων. Η εξασφάλιση πληροφοριακών συστημάτων σε μεγάλη γεωγραφική έκταση 

και μεταξύ απομακρυσμένων υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική. Στο στοιχείο 

Πολιτισμός η ομάδα πέτυχε ανάπτυξη διατομεακών κοινοτήτων (40 κυβερνητικά 

εργαστήρια) και λειτουργία επιχειρησιακών κοινοτήτων σε μια συνεργασία έρευνας και 

ανάπτυξης. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται από ανταλλαγή σιωπηρών γνώσεων μεταξύ 

προσώπων, σε συναντήσεις και κοινές δράσεις. Η σειρά που ακολουθήθηκε και 

καταγράφτηκε ήταν, η καταγραφή δράσεων, αποτελεσμάτων των συναντήσεων, 
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αποτελεσμάτων των ασκήσεων, ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων στο σύνολο των 

συμμετεχόντων και τελικά η δημιουργία πρωτοκόλλων. Η κατάρτιση από 

εμπειρογνώμονες διόρθωνε τα τυχόν κενά κατανόησης. Η ηγεσία μετρήθηκε ως η 

πρώτη διάσταση στο σύνολο των παραγόντων. Σε μια οριζόντια «δομή» εκτός των 

υπευθύνων  αναδείχθηκαν ηγέτες αλλά και ηγετικοί ρόλοι. Οι ηγέτες έδωσαν όραμα, 

δημιούργησαν συνθήκες σημαντικότητας του έργου για τους συμμετέχοντες, ελπίδα 

αλλά και αποτελέσματα. Ο έλεγχος των αποτελεσμάτων έκρινε τα αποτελέσματα σε 

δεύτερο χρόνο ενώ η μέτρηση συνέβαλε στους στρατηγικούς στόχους. 

Σε μελέτη των AjayK. Jain and Hans Jeppe Jeppesen (2013), στην οποία 

ακολουθήθηκαν οι ίδιες διαστάσεις πλαισίου εφαρμογής, επιβεβαιώνεται η έρευνα των 

καναδικών δημοσίων υπηρεσιών με την μεγαλύτερη βαθμολογία στην ηγεσία, ενώ 

αναπτύσσεται η άποψη ότι οι ηγέτες που ακολουθούν τις κατεστημένες διαδικασίες 

είναι αυτοί που πετυχαίνουν και την πλέον επιτυχημένη εφαρμογή της ΔΓ. Το 

συμπέρασμα δικαιολογείται με την σύνδεση των πρακτικών που ακολουθούνται ως 

αποτέλεσμα γνωστικής σκέψης, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε περιβάλλον ασφάλειας. 

Μπορούμε ενδεχομένως να επεκτείνουμε τη σκέψη  αυτή και στις σχέσεις με την ομάδα 

και στις συμπεριφορές των συμμετεχόντων. Έτσι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 

συνήθεις διαδικασίες που ακολουθούνται στο δημόσιο και όχι οι καινοτομικές μπορούν 

να εφαρμόσουν με επιτυχία πρακτικές ΔΓ. 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

 

Η δεύτερη περίπτωση (Jennex&Olfman, 2014)αφορά μια συγκριτική μελέτη μεταξύ 

επιχειρήσεων επαγγελματικής εξυπηρέτησης της Ευρώπης και παγκόσμιων 

οργανισμών, καταλήγοντας σε πολλαπλή μελέτη περιπτώσεων. Σε όλες τις ομάδες 

υπάρχουν υπεύθυνοι της διαδικασίας και στο σύνολό τους έχουν κατανοήσει την 

αναγκαιότητα της απόδειξης των οφελών της εφαρμογής ΔΓ. Είναι εντυπωσιακό ότι 

ενώ οι επαγγελματίες έχουν επαρκή εκπαίδευση στις τεχνολογίες, οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται εξακολουθούν να είναι  οι συναντήσεις. Σημειώνεται, επίσης ότι 

επειδή η οργανωτική κουλτούρα είναι ζωτικής σημασίας στις πρακτικές ΔΓ, η διοίκηση 

συμμετεχόντων δίνει έμφαση στον πολιτισμό. Τα πολιτιστικά πλεονεκτήματα είναι το 

ομαδικό πνεύμα, το ανοικτό πνεύμα, η προθυμία για ανταλλαγή γνώσεων. Αντίστροφα 

εμπόδια είναι, η νοοτροπία «σιλό», κούραση από την αλλαγή, έλλειψη αναγνώρισης για 

την ανταλλαγή γνώσεων. Λιγότερη σημασία έχει η χρηματική ανταμοιβή και 
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περισσότερο η διάθεση για μάθηση. Κατά τον Murray E.Jennex και Stefan Smolnik « 

όσο καλύτερα βαθμολογείται το πεδίο  στρατηγικής τόσο καλύτερο είναι το πεδίο 

διεργασιών ΔΓ. Με τη σειρά τους, οι διαδικασίες ΔΓ υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές 

διαδικασίες». Γνωρίζοντας τη σημασία επαναχρησιμοποίησης της γνώσης 

απαριθμούνται κατά την συγκριτική αξιολόγησης μέτρα όπως: ποσότητα που 

δημιουργήθηκε, συχνότητα χρήσης, ποιότητα αλλά και τα κενά γνώσης. 

Τα εμπόδια της ΔΓ που  δυσκολεύουν τη ροή γνώσης μέσα στην επιχείρηση σε 

τέσσερις κατηγορίες. 

Ατομικά εμπόδια μπορούν να είναι κακές διαπροσωπικές σχέσεις, έλλειψη γνώσεων, 

ανικανότητα, έλλειψη ενδιαφέροντος, επιβάρυνση της ψυχολογίας λόγω γρήγορων 

μεταβολών του περιβάλλοντος εργασίας, μη εξοικείωση με τις τεχνολογίες. 

Συλλογικά εμπόδια αναφέρονται στην μεταφορά γνώσης μεταξύ των μελών της 

ομάδος. Η υψηλή εξειδίκευση- συγκέντρωση της γνώσης σε ορισμένα άτομα επιφέρει 

συγκρούσεις. 

Οργανωσιακά εμπόδια. Είναι επί παραδείγματι, τα επίπεδα ιεραρχίας της Διοίκησης, οι 

υπερβολικές ρυθμίσεις, οι αδιαφανείς διεργασίες, δράσεις και σχεδιασμοί που δεν έχουν 

προσδιορισθεί σαφώς στο προσωπικό. Πολύ σημαντικό θεωρείται η σωστή κατανομή 

προσωπικού. 

Συστημικά εμπόδια  είναι τα ανεπαρκή δίκτυα τεχνολογίας των πληροφοριών αλλά και 

ανθρώπων. Η κωδικοποίηση της γνώσης επίσης απαιτεί κοινή ορολογία.  

Οι διαστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή ΔΓ των επιχειρήσεων 

Επαγγελματικής Εξυπηρέτησης είναι: 

 Επιπτώσεις στις επιχειρηματικές διαδικασίες 

 Αντίκτυπος στη στρατηγική ΔΓ 

 Υποστήριξη ηγεσίας/διαχείρισης 

 Περιεχόμενο γνώσης 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ε.Ε. 

 

Η έκθεση «EPIC», (ibid p.23) περιλαμβάνει το αξίωμα της χρηστής Διακυβέρνησης, 

απόρροια της λήψης πολιτικών αποφάσεων και χάραξης πολιτικής μέσω αξιολόγησης 

των πολιτικών που έχουν εκτελεστεί. Η τεχνολογία θα αποτελέσει την πύλη της γνώσης 

για την βελτίωση των πολιτικών αποφάσεων και των μεταρρυθμιστικών αλλαγών στο 

δημόσιο τομέα.  
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Η έρευνα των Tom Butler, Ciaran Murphy(2006), που διενεργήθηκε στην βάση 

κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας και μέτρησης άλλων ερευνών, στον ιδιωτικό τομέα, 

επιβεβαιώνει τους παράγοντες αλλά οδηγεί σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα λόγω 

θεσμικών επιδράσεων. Ερευνήθηκε η εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος ΔΓ, σε 

υπηρεσία 700 υπαλλήλων από το 2004-2007, και στην βάση της εμπειρίας από την Cap 

Gemini, εμπειρίας στην ΙΒΜ, εφαρμογές των Ηνωμένων Εθνών και σε συνεργασία με 

ερευνητές. Η εφαρμογή, η οποία ήταν μέρος διαδικασίας αλλαγής και εκσυγχρονισμού, 

συνέπεσε με πρόγραμμα αποκέντρωσης και αυτό δημιούργησε προβλήματα στην 

εφαρμογή και στην αξιολόγηση του προγράμματος ΔΓ. Ένα πρώτο κενό υπήρξε στα 

πρώτα στάδια:  

 Δεν δημιουργήθηκε εταιρική μνήμη 

 Δεν αντιμετωπίστηκε ο Οργανισμός ως οργανισμός με εργαζόμενους γνώσης 

 Απομακρύνθηκαν οι εργαζόμενοι-εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

αποκέντρωσης και  αυτό επιβάρυνε τους υπαλλήλους οι οποίοι παρέμειναν. 

Η εφαρμογή της ΔΓ  δεν περιέλαβε όλους τους τομείς εξ ίσου, έτσι οι μη 

επιχειρηματικοί τομείς δεν είχαν μερίδιο στην κατανομή της γνώσης. Υπήρξε 

υποστήριξη σε Ανώτερα στελέχη και όχι στην «αγορά», με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί η αντίληψη ότι δεν ήταν σημαντικό το έργο αφού η διαδικασία της 

αποκέντρωσης  απορροφούσε το ενδιαφέρον. Επίσης καταγράφεται ότι οι όποιες 

αλλαγές ήταν αναγκαίες στο συγκεκριμένο χρόνο, δεν υποστηρίζονταν στο περιβάλλον. 

Ο ορισμός της ΔΓ έγινε γνωστός στους συμμετέχοντες ωστόσο ο στόχος δεν έγινε 

αντιληπτός. Το σύνολο των εργαζομένων αντιλήφθηκε την ΔΓ στο πλαίσιο των 

αλλαγών της αποκέντρωσης. 

Υποστήριξη από την διοίκηση υπήρξε στο επίπεδο της Ανώτατης διοίκησης, ωστόσο η 

δυσαρέσκεια από τις επιπτώσεις της αποκέντρωσης  εκφράστηκε από τους 

εργαζόμενους κυρίως για τους μειωμένους ανθρώπινους πόρους και της απογοήτευσής 

τους. 

Δεν υπήρξαν νέοι ρόλοι, σε οποιοδήποτε επίπεδο, αλλά η γνώση συνδέθηκε με προφίλ 

ρόλων όλων των μελών και ενσωματώθηκε στους στρατηγικούς στόχους. Γενικότερες 

παρατηρήσεις, οι οποίες εύκολα χαρακτηρίζονται αντιπροσωπευτικές της λειτουργίας 

του Δημόσιου τομέα, είναι το γεγονός ότι κάποια στελέχη δεν ανταποκρίθηκαν σε 

επίπεδο ικανοτήτων, ενώ οι πολύπλοκες διαδικασίες σε συνέργεια με τις 

απρογραμμάτιστες μετακινήσεις του προσωπικού, λόγω αποκέντρωσης, οδήγησε σε 

υποβέλτιστες επιδόσεις. 

 Η ομάδα λειτούργησε  με ενθουσιασμό 
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 Η εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων στη ανταλλαγή γνώσεων τονίστηκε 

ως παράγοντας και διαπιστώθηκε ότι στην περίπτωση αυτή λειτούργησε σωστά. 

 Η εκπαίδευση δεν εφαρμόστηκε σωστά διότι υπήρχε παράλληλαη ανάγκη της 

διαχείρισης των αλλαγών του προσωπικού και των διαδικασιών, συνεπώς 

υπήρχε έλλειψη χρόνου. 

 Η διαχείριση των αλλαγών ήταν επιτυχής.  

 Δεν δόθηκε κάποια ανταμοιβή στο σύνολο του προσωπικού, κάποιοι όμως 

διευθυντές έδωσαν χρηματική αμοιβή. 

Η έρευνα αναγνώρισε την καλή εφαρμογή, στο σύνολο των παραγόντων οι οποίοι 

δοκιμάστηκαν στον δημόσιο τομέα, αλλά κανονιστικοί θεσμικοί παράγοντες δεν 

επέτρεψαν τα καλύτερα αποτελέσματα και δεν έγινε αντιληπτό το νόημα της 

εφαρμογής ΔΓ. Οι συγγραφείς προτείνουν την επίλυση κανονιστικών επιρροών από την 

κεντρική διοίκηση στους επί μέρους τομείς σε χρόνους και περιπτώσεις που 

δημιουργείται αντιπερισπασμός ή αποτελεί παράγοντα αποτυχίας επι μέρους 

προγραμμάτων όπως αυτό που έχει περιγραφεί. 

Για την Dace Aizstrauta αντίθετα, θεσμικές επιρροές και μεταρρυθμιστικά 

προγράμματα των κυβερνήσεων μπορούν να οδηγήσουν σε εφαρμογές ΔΓ. 

 

ANTI ΕΠΙΛΟΓΟY 

 

Ο δημόσιος τομέας πρέπει να διαχειριστεί τον ρόλο του, σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον ανταγωνισμού και οικονομικής δεινότητας,  επιβαρυμένο 

δημογραφικά και με την απειλή της αμφισβήτησης. Στην προσπάθεια αξιολόγησης της 

εφαρμογής πρακτικών ΔΓ έχει καταγραφεί η ύπαρξη απεριόριστου αριθμού ορισμών με 

επικρατέστερη σύνδεση, αυτής της διαδικασίας, με τους επιχειρησιακούς στόχους του 

οργανισμού. Κύρια πεδία, τα οποία ο δημόσιος τομέας πρέπει να διαχειριστεί είναι, η 

ικανοποίηση της απαίτησης λογοδοσίας, αντιπροσωπευτικότητας του κοινού και δή των 

ειδικών ομάδων, έχει την ευθύνη της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που 

παρέχονται, τις νομικές και πολιτικές επιπτώσεις. Ο δημόσιος τομέας χαρακτηρίζεται 

από την λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και στην πρώτη γραμμή ενώ 

αντιμετωπίζει τον κοινωνικό έλεγχο στα επι μέρους όσο και στα συνολικά 

αποτελέσματα. Όλοι οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα είναι εργαζόμενοι γνώσης με 

μεγάλη προστιθέμενη αξία στην παραγωγικότητα αλλά και στην επιβίωση των 

κοινωνικών υπηρεσιών. 
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Λαμβάνοντας υπόψη την δράση του ατόμου, που κατέχει τη γνώση σε ένα οργανισμό, 

χρησιμοποιεί τα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού, συναλλάσσεται με 

εξωτερικούς και εσωτερικούς συμμετέχοντες, εφαρμόζει θεσμούς, υπόκειται σε 

ελέγχους, υπακούει σε ιεραρχία, εργάζεται σε ένα περιβάλλον συνήθως 

μακροπρόθεσμα, με καλό μισθό και αντιπροσωπεύει μία από τις κύριες διαστάσεις της 

εφαρμογής ΔΓ, αναπόφευκτα  καταλήγουμε ότι ο καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας 

σε ένα πρόγραμμα ΔΓ είναι ο άνθρωπος και η άρρητη γνώση που μπορεί να 

κωδικοποιήσει, να ανταλλάξει, να δημιουργήσει. Αυτό μπορεί να το κάνει σε επείγουσα 

ή διαφορετική περίπτωση από όσες έχει δει ή μπορεί να το κάνει ad hoc, αποδίδοντας 

εξατομικευμένες, προσωποποιημένες, ποιοτικές υπηρεσίες. Αυτός είναι και ο 

στρατηγικός στόχος των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτή είναι και η διαχείριση της γνώσης 

μέσα σε ένα οργανωσιακό περιβάλλον μιας υπηρεσίας. Για την επιτυχή εφαρμογή των 

προγραμμάτων ΔΓ απαιτείται λοιπόν, η συνειδητή προσπάθεια του ατόμου είτε της 

επιλογής πρακτικών είτε της εφαρμογής τους, αλλά και της επίτευξης των 

μεταρρυθμιστικών πολιτικών τις οποίες μπορεί να επηρεάσει.  

Η Θεωρία καθορισμού του στόχου, Locke, θα συνδέσει την παρακίνηση του 

υπαλλήλου.(Edwin Locke το 1968 και ολοκληρώθηκε από τους Locke και Latham το 

1979). Σύμφωνα με την θεωρία, το άτομο αποδέχεται τους στόχους και εργάζεται για 

την επίτευξή τους, αφού τους έχει κατανοήσει πλήρως. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά; 

 Σαφήνεια του στόχου: Είναι ο βαθμός της ποσοτικής ακρίβειας του στόχου. Ο 

στόχος πρέπει να είναι σαφής και συγκεκριμένος έτσι ώστε ο εργαζόμενος να 

μπορέσει να κατανοήσει τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να τον επιτύχει.  

 Δυσκολία του στόχου: Τι προσπάθεια πρέπει να καταβάλει –ποιο το επίπεδο 

επιτυχίας 

 Συμμετοχή στη διαδικασία καθορισμού του στόχου: η ανάληψη υποχρέωσης για 

την επίτευξη του στόχου συνεπάγεται την συμμετοχή  ή την ανάληψη ευθύνης 

για τον καθορισμό του και τον τρόπο επίτευξης. την πρόοδό του και βέβαια αν ο 

ίδιος έχει συμμετάσχει στο να καθοριστεί ο συγκεκριμένος στόχος .  

Οι στόχοι κατευθύνουν την προσοχή, κινητοποιούν την προσπάθεια, ενθαρρύνουν την 

επιμονή και διευκολύνουν την ανάπτυξη στρατηγικής (Locke et al, 1981). 

Αποφεύγοντας την ανάλυση των κινήτρων του Le Grant, (2007) λαμβάνουμε υπόψη τις 

σημερινές συνθήκες: ολοένα και πιο εξελιγμένη και απαιτητική αγορά, με απαιτήσεις 

σε βαθύτερες γνώσεις σχετικά με επιχειρηματικές λειτουργίες, και καλύτερη 

κατανόηση της γνώσης εντατικής εργασίας και το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται, 

μαθαίνουν και χρησιμοποιούν τη γνώση (δηλαδή, γνωστικές επιστήμες) (Brown & 
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Duguid 2000, Damasio 1994 και 1999, Halpern 1989, Nonaka & Takeuchi 1995, Klein 

1998, Schön 1983, Wiig 1993). Το γεγονός της αντιμετώπισης της ΔΓ σε γνωστό πεδίο 

(επέκταση του ήδη υπάρχοντος ) ή σε μια καινούργια ριζοσπαστική οπτική είναι στην 

κρίση των «δρώντων», και ακολουθείται από αυτούς.  

Το αξίωμα μιας σταθερής, δίκαιης, εύρυθμης και ασφαλούς κοινωνίας μπορεί να 

αποτελέσει τον στόχο για τον οποίο θα εφαρμοστεί η ΔΓ. Τότε μπορεί να δημιουργηθεί 

κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών των οργανισμών ώστε να συμμετάσχουν στη 

λήψη αποφάσεων και στον έλεγχο των διοικητικών ενεργειών. Σε μια «κοινωνία που 

προσφέρει στους πολίτες της ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας ζωής μέσω της 

οικοδόμησης, διατήρησης και αξιοποίησης του εμπορικού και δημόσιου πνευματικού 

κεφαλαίου (IC)», επιτυγχάνεται μια ανταγωνιστική οικονομία, που ωφελεί τους πολίτες 

της. Η μέτρηση των αποτελεσμάτων συμβαίνει στα επιμέρους επίπεδα όπως κρίνονται 

από τα άτομα ενώ σε συνολικό επίπεδο από τους πολίτες. 

 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα εργασία δεν καταλήγει σε ασφαλές συμπέρασμα όσον αφορά την 

αξιολόγηση πρακτικών της εφαρμογής διαχείρισης Γνώσης, είτε στο πεδίο των 

μετρήσεων, ή μεγεθών, είτε των κρίσιμων παραγόντων, λόγω της πολυδιάστατης 

έννοιας και της μεγάλης ποικιλίας των αναφορών, της έλλειψης δηλαδή κοινού 

πλαισίου. Ωστόσο υπήρξε χρήσιμη στην διατύπωση επί μέρους συμπερασμάτων. Η 

διατύπωση του ερωτήματος « υπάρχουν πραγματικά πρακτικές ;» Kostas Metaxiotis, 

Kostas Ergazakis and John Psarras (2005), ενδεχομένως έχει απαντηθεί ωστόσο η 

ερώτηση αποδεικνύει το επιστημονικό ενδιαφέρον της ΔΓ. 

1 O δημόσιος τομέας λειτουργεί στο ίδιο περιβάλλον με τον ιδιωτικό στον 21ο αιώνα, 

δηλαδή οικονομικής κρίσης, αυξημένων και εξατομικευμένων απαιτήσεων των  

πολιτών/ πελατών αλλά και ανταγωνισμού. 

2. Οι διαφορές του δημόσιου τομέα αποτελούν προκλήσεις, δηλαδή μπορούν να 

αποτελέσουν και πλεονεκτήματα όπως :δυνατότητα σύνδεσης, ανταλλαγής γνώσεων 

(καλές πρακτικές –κοινό πλαίσιο αξιολόγησης),ανάμεσα σε κεντρικές, περιφερειακές, 

διακρατικές οργανώσεις, μεγάλη συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών, ολοκληρωμένα 

πληροφοριακά συστήματα. Επίσης το γραφειοκρατικό περιβάλλον και ο έλεγχος 

μπορούν να δημιουργήσουν σταθερό περιβάλλον και με ηγέτη «προσαρμογέα» να 

προκύψουν βέλτιστα αποτελέσματα εφαρμογής ΔΓ. Ακόμη πιο σημαντικό σημείο, το 
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οποίο αποτελεί και ενδιαφέρον μελλοντικό αντικείμενο έρευνας: πόσο μπορεί το άτομο 

να επηρεάσει τις δημόσιες πολιτικές; αποτελεί αυτό, στάδιο εκδημοκρατισμού;  

3. Σημαντική είναι η διαχείριση της εμπειρογνωμοσύνης στην επίλυση προβλημάτων, 

διαχείριση κρίσεων, οικοδόμηση οργανωσιακής μνήμης και η ανάγκη ύπαρξης ειδικού 

ή ομάδος υπευθύνων. Για τον δημόσιο τομέα του οποίου το προσωπικό δεν 

μετακινείται συχνά, τουλάχιστον έως τώρα, η εμπειρογνωμοσύνη είναι πλεονέκτημα, 

κυρίως αν εξασφαλιστούν συνθήκες για την μεταφορά της. 

4. Για την αξιολόγηση των εφαρμογών απαιτείται χρόνος, ικανότητα αναγνώρισης των 

αποτελεσμάτων και αναγνώριση της ιδιαίτερης λειτουργίας κάθε οργανισμού και μέσα 

σε αυτόν σε μια συνεχή ανατροφοδοτούμενη διαδικασία. 

5. Η τεχνολογία λειτουργεί μέσα σε πλαίσια που θέτει ο άνθρωπος- χρήστης, ενώ από 

μόνη της δεν αποτελεί διαχείριση γνώσης αλλά ένα σημαντικό εργαλείο για την 

επίτευξη αποτελεσμάτων ( υπάρχουν βέβαια και οι αντίθετες ισχυρές απόψεις). 

Σημειώνουμε την διατύπωση πολλών επιστημόνων ότι αντίθετα, η κωδικοποίηση της 

γνώσης, στην περίπτωση τουλάχιστον της σιωπηρής, μπορεί να οδηγήσει σε 

υποβάθμισή της σε πληροφορία, ενώ οι συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, των 

ατόμων, αποτελούν μια πρακτική που χρησιμοποιείται ευρέως, ακόμη κι όταν 

λειτουργούν παράλληλα με εξελιγμένα συστήματα πληροφορικής. 
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Situation 

Awareness 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Διαχείριση Γνώσης νέας γενιάς (NGKM) 

 

Οι αποτελεσματικές ενέργειες εξαρτώνται από τις ειδικές γνώσεις που δημιουργούν τις 

ικανότητες της Κατάστασης Ευαισθητοποίησης, του Δραστικού Χώρου και της 

Ικανότητας Καινοτομίας, της Δυνατότητας Εκτέλεσης και της Αρμοδιότητας και των 

Προοπτικών Διακυβέρνησης 

Effective actions depend on the specific knowledge that creates the competences of 

Situational Awareness, Action Space and Innovation Capability, Execution Capability, 

and Governance Competence and Perspectives. (Copyright 2002 © by Knowledge 

Research Institute, Inc) 

 

Mental Reference Models – Concepts – Understandings – Judgments – Principles – Facts 

 

Understanding  

of SituationEffective Action 

InformationDecision  
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Feedback                                   Feedback                                    Feedback 

Actions 

 

 

Πηγή :.KARL M. WIING 
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Execution 
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Governance competence and perspectives 
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Εικόνα 2.Συμφωνίες –διαφωνίες (έλλειψη κοινού πλαισίου  ΔΓ) 

ΠΗΓΗ Kostas Metaxiotis, Kostas Ergazakis and John Psarras, The major streams of 

disagreements for KM frameworks 
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