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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση γύρω από τα διάφορα πεδία της γνώσης. 

Αρχικά, παρουσιάζονται ορισμοί της γνώσης καθώς και μέθοδοι διαχείρισης της 

γνώσης. Στη συνέχεια εξετάζεται η περίπτωση του δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, 

μελετώνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή διαχείρισης της γνώσης και τα οφέλη 

που ανακύπτουν. Ακόμη, εξετάζονται τα προβλήματα που εμποδίζουν την ορθή 

διαχείριση της γνώσης. Η εργασία ολοκληρώνεται με το ερευνητικό κομμάτι που 

περιλαμβάνει την περίπτωση των δικαστικών υπηρεσιών στην Ελληνική επικράτεια. 

Μέσω της ποσοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ως δείγμα 

118 δικαστικούς υπαλλήλους, προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την διαχείριση 

της γνώσης στα ελληνικά δικαστήρια.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαχείριση γνώσης, δημόσιος τομέας,  Δικαστικές υπηρεσίες   

 

 

ABSTRACT 

 

In the present work, we carry out an analysis of the different domains of knowledge. 

At first, we present the definitions of knowledge and the knowledge administration 

methods. After that, we examine the case of the public sector. Specifically, we study 

the necessary conditions for the implementation of knowledge administration and the 

resulting benefits. Furthermore, we consider the inhibitory issues of knowledge 

administration. In the end, we study the case of the judicial services in Greece. 

Through the research completed among 118 judicial officers, we conclude in 

important conclusions regarding to knowledge administration in Greek courts. 

 

Keywords: knowledge administration, public sector, judicial services 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
    «Εισερχόμαστε (ή έχουμε ήδη εισέλθει) στην κοινωνία της γνώσης (knowlegde 

society) στην οποία ο βασικός οικονομικός πόρος είναι η γνώση και όπου ο 

εργαζόμενος γνώσης (knowlegde worker) θα διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο» 

(Drucker, 1993). 

 

    Τη δεκαετία του 1970 γινόταν λόγος για κατασκευαστική ικανότητα, τη δεκαετία 

του 1980 για ποιότητα ενώ τη δεκαετία του 1990 για την προσφερόμενη υπηρεσία και 

την ικανοποίηση του πελάτη. Σήμερα γίνεται λόγος για γνώση. Οι εξελίξεις 

βασίζονται όχι στο κεφάλαιο, στις πρώτες ύλες ή στην ενέργεια, αλλά στην 

πληροφορία και τη γνώση καθώς και στην πρόοδο της τεχνολογίας στην 

πληροφορική και τις επικοινωνίες.  

 

    Σε κάθε εποχή καταδεικνύεται και ένας νέος καθοριστικός παράγοντας, ο οποίος 

προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς. 

Σήμερα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχει αναδειχθεί η ικανότητα συνεχούς και 

ταχείας μάθησης και γνώσης και η χρησιμοποίησή της στις καθημερινές ανάγκες και 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός.  

 

    Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στο να αναπτυχθεί η Διαχείριση της Γνώσης 

(Knowlegde Management), μια θεωρία που βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν 

κρίσιμα και όχι μόνο προβλήματα. Η διαχείριση της γνώσης αποτελεί θεμελιώδη λίθο 

των επιχειρηματικών δομών καθώς καταδεικνύει την ικανότητα μιας επιχείρησης να 

δημιουργήσει, να αποθηκεύσει, να διανείμει και να «εκμεταλλευτεί» τη γνώση των 

μελών της.  

 

       Στο πλαίσιο αυτό οι δημόσιοι οργανισμοί συνειδητοποιούν τη σημασία της 

διαχείρισης γνώσης στη χάραξη στρατηγικών στόχων, στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητάς τους και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους προς 

τους πολίτες. Παρόλα αυτά η εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης παραμένει μια 

δύσκολη και δαπανηρή υπόθεση και από άποψη χρόνου, ανθρώπινου δυναμικού αλλά 

και τεχνολογικών υποδομών.  
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    Είναι σίγουρο ότι όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί κατέχουν ένα σύνολο γνώσεων, οι 

οποίες όμως δεν είναι καταγραμμένες και αρχειοθετημένες, με αποτέλεσμα να μην 

είναι προσβάσιμες και έτσι να μένουν ανεκμετάλλευτες. Για να αντιμετωπιστούν 

αυτές οι αντιξοότητες οι δημόσιοι οργανισμοί πρέπει να υιοθετήσουν πρακτικές του 

ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζοντας νέους τρόπους διοίκησης, σύγχρονα τεχνολογικά 

μέσα και πολιτικές κινήτρων για τους υπαλλήλους τους. 

 

    Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει αν και σε ποιο 

βαθμό και με ποιους τρόπους οι Δικαστικές Υπηρεσίες προωθούν, εφαρμόζουν, 

υποστηρίζουν και διευκολύνουν την ατομική και ομαδική μάθηση καθώς και την 

εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης. Επίσης αναζητά τα εμπόδια που υπάρχουν στην 

παραγωγή και διανομή γνώσης όπως επίσης και τους παράγοντες επιτυχίας ενός 

συστήματος διαχείρισης γνώσης.  

 

    Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση η 

εννοιολογική προσέγγιση της γνώσης και η διαφοροποίησή της από τα δεδομένα και 

την πληροφορία. Επίσης επιδιώκεται η ερμηνεία και η κατανόηση της διαχείρισης της 

γνώσης.  

 

    Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα διαχείρισης γνώσης που 

εφαρμόστηκαν σε οργανισμούς του δημοσίου τομέα διεθνώς καθώς και τα 

αποτελέσματα και οι δυσκολίες που προέκυψαν από την πρακτική αυτή εφαρμογή. 

 

    Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας 

δηλαδή οι στόχοι, τα ερωτήματα, η επιλογή του δείγματος καθώς και η σύνταξη του 

ερωτηματολογίου. Επίσης γίνεται η στατιστική ανάλυση των στοιχείων, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και ερμηνεύονται τα συμπεράσματα. Τέλος 

αναφέρονται οι δυσκολίες και οι περιορισμοί της έρευνας και καταγράφονται οι 

προτάσεις βελτίωσης καθώς και η μελλοντική έρευνα.      

 

    Ακολούθως στα παραρτήματα κατατίθενται πίνακες και γραφήματα που αφορούν 

το εννοιολογικό μέρος της εργασίας, πίνακες με τα αποτελέσματα του ελέγχου 

ανεξαρτησίας των μεταβλητών, ομαδοποιημένα ραβδογράμματα των απαντήσεων 

των ερωτηθέντων και τέλος το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα. 
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Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με βάση το στατιστικό πρόγραμμα SPSS Statistics 23, 

της IBM.         
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

 

    Στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης επιχειρείται η εννοιολογική 

προσέγγιση της γνώσης και η διαφοροποίησή της από τα «δεδομένα» και τις 

«πληροφορίες». Επίσης παρουσιάζονται οι διαφορετικές κατηγορίες της γνώσης και 

οι μηχανισμοί δημιουργίας της.  

 

    Στη συνέχεια επιχειρείται η ερμηνεία και κατανόηση της διαχείρισης γνώσης και 

αναφέρονται τα στάδια υλοποίησης της. 

 

    Τέλος παρατίθενται μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης γνώσης, παράγοντες 

επιτυχίας της εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης γνώσης καθώς και μέθοδοι 

μέτρησης επιτυχίας αυτών των συστημάτων.    

 

1.1 Εννοιολογική προσέγγιση της γνώσης  

 

    Η γνώση, όσο και αν φαίνεται εξ αρχής απλή, είναι έννοια πολυσύνθετη και με 

πολλές παραμέτρους. Εννοιολογική προσέγγιση έχουν κάνει πολλοί και αξιόλογοι 

ερευνητές και ακαδημαϊκοί και έχουν καταλήξει σε πολλές διαφορετικές ερμηνείες, 

που όμως όλες συμφωνούν, ότι η γνώση είναι κάτι περισσότερο από δεδομένα και 

πληροφορίες (Alavi και Leidner, 2001).  

  

   Σύμφωνα με τους Davenport και  Prusak (1998) η γνώση είναι ένα ρευστό μείγμα 

οργανωμένων εμπειριών (framed experience), σημαντικών αξιών, πληροφοριών που 

εξαρτώνται από τα συμφραζόμενα (contextual information) και διορατικότητας των 

ειδικών (expert insight), το οποίο παρέχει το πλαίσιο για την αξιολόγηση και την 

ενσωμάτωση νέων εμπειριών και πληροφοριών. Η γνώση πηγάζει και εφαρμόζεται 

από το νου των επαϊόντων (minds of knowers). 

    

    Η γνώση δεν είναι ούτε δεδομένα (data) ούτε πληροφορία (information), αν και 

πολλές φορές σχετίζεται και με τα δύο. Οι Davenport και Prusak (1998) 

διατυπώνουν την άποψη, ότι η σύνθεση των στοιχείων που πηγάζουν από τα 

δεδομένα δημιουργούν μια πληροφορία. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες μπορούν 

εύκολα να κωδικοποιηθούν και να αποθηκευτούν, αλλά κάτι τέτοιο πραγματοποιείται 

δύσκολα με τη γνώση.  
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    Τα δεδομένα είναι μη επεξεργασμένα στοιχεία ή συμβάντα τα οποία θα πρέπει να 

επεξεργαστούν για να έχουν αξία. Από μόνα τους έχουν μικρή σπουδαιότητα ή 

εξυπηρετούν ελάχιστα το σκοπό (Drucker, 1999). Η επεξεργασία των δεδομένων 

οδηγεί στην «πληροφορία», τα νέα μηνύματα που γίνονται πλέον αντιληπτά από το 

χρήστη, έχουν νόημα και βοηθούν στην λήψη αποφάσεων (Cong και Pandya, 2003). 

Η πληροφορία σύμφωνα με τους Davenport και Prusak (1998) είναι δεδομένα που 

μπορούν να κάνουν τη διαφορά, δηλαδή με την προσθήκη του νοήματος (meaning) 

και κατανόησης/ αντίληψης (understanding) των δεδομένων. Στο τέλος η γνώση 

προκύπτει από την επεξεργασία της πληροφορίας (Cong και Pandya, 2003). 

 

    Η γνώση υπάρχει στο πλαίσιο - ιδεολογία, αξίες, πιστεύω, νοοτροπία, εμπειρία- 

του ατόμου και αποκτά αξία, με την καθημερινή της εφαρμογή και τη λήψη 

αποφάσεων. Επομένως η γνώση δεν είναι κάτι τακτοποιημένο ή απλό. Είναι μια μίξη 

διαφόρων στοιχείων, είναι ρευστή, διαισθητική και επομένως δύσκολα 

συλλαμβάνεται, απεικονίζεται με λόγια ή κατανοείται πλήρως με λογικούς όρους 

(Cong και Pandya, 2003). 

 

    Πολλοί συγγραφείς, Davenport και Prusak (1998), Wiig (1993), Huseman και 

Goodman (1999) δίνουν έμφαση στην σημασία της διαφοροποίησης μεταξύ 

δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης, αν και οι διαφορές δεν είναι σε όλες τις 

περιπτώσεις ξεκάθαρες (Bender και Fish, 2000). Στην πυραμίδα της γνώσης αρκετοί 

συγγραφείς προσθέτουν και επόμενα επίπεδα, όπως σοφία ή εμπειρογνωμοσύνη, που 

διαφοροποιούνται όμως από συγγραφέα σε συγγραφέα. 
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Διάγραμμα 1.1: Πυραμίδα της γνώσης 

 

    Η εμπειρογνωμοσύνη (expertise) αναφέρεται στη βαθιά γνώση και αντίληψη για 

ένα συγκεκριμένο πεδίο πάνω του μέσου επιπέδου. Το άτομο με εμπειρογνωμοσύνη 

μπορεί να παράγει νέα, μοναδική γνώση καθώς και λύσεις σε θέματα που αφορούν το 

αντικείμενό του. Η εμπειρογνωμοσύνη λοιπόν αποκτάται μέσω της εμπειρίας, της 

επιμόρφωσης (training) και της εκπαίδευσης (education) και χτίζεται από το μηδέν με 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα (Bender και Fish, 2000). 

 

    Η σοφία (wisdom) είναι η βαθιά κατανόηση της γνώσης (Seng & Zannes & Pace, 

2002). Σύμφωνα με τον Κεκέ (2007) η σοφία συντελεί στη βαθύτερη κατανόηση 

πραγμάτων και καταστάσεων, που προηγουμένως θα ήταν αδύνατο, φτάνοντας έτσι 

στο τέλος, κανείς να κατανοήσει τον ίδιο του τον εαυτό.   

 

1.2 Φάσεις ωρίμανσης της γνώσης 

 

    Σύμφωνα με τον Skyrme (2002) η διαχείριση γνώσης σε έναν οργανισμό περνάει 

από φάσεις ωρίμανσης:  

 Περιστασιακό (Ad-hoc): η διαχείριση γνώσης εφαρμόζεται έως ένα επίπεδο 

σε κάποια τμήματα του οργανισμού, χωρίς όμως να αναγνωρίζεται ή να 

ονομάζεται «Διαχείριση της Γνώσης».  

 Τυπικό (Formal): η διαχείριση της γνώσης αναγνωρίζεται σαν ένα τυπικό 

έργο (project) ή πρόγραμμα. 
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 Επεκτατικό (Expanding): η χρήση της διαχείρισης γνώσης αποτελεί ένα 

σύστημα κανόνων (disciplines) που αναπτύσσεται εγκάρσια, διαγώνια σε 

τμήματα του οργανισμού. 

 Συνεκτικό (Cohesive): υπάρχει ένας βαθμός συντονισμού των 

δραστηριοτήτων διαχείρισης γνώσης και η γνώση διαμοιράζεται εγκάρσια 

στα όρια των διαφόρων τμημάτων. 

 Ολοκληρωμένο (Intergrated): υπάρχουν βασικά πρότυπα (formal standards) 

που επιτρέπουν σε κάθε στέλεχος πρόσβαση στην οργανωσιακή γνώση δια 

μέσου κοινών διασυνδέσεων (interfaces). 

 Ενσωματωμένο (Embedded): η διαχείριση γνώσης αποτελεί μέρος των 

καθημερινών ενεργειών και συμβαδίζει με το περιβάλλον.   

  

1.3 Ρητή/Άρρητη γνώση 

 

    Ο Michael Polanyi εισήγαγε το 1966 τη διάκριση της γνώσης σε ρητή (explicit) 

και άρρητη (tacit). Πίστευε ότι γνωρίζουμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να 

πούμε (Κεκές, 2017) υποστηρίζοντας, ότι οι άνθρωποι δημιουργούν γνώση με την 

ενασχόλησή τους σε κάποιο αντικείμενο και ότι η προσωπική ή άρρητη γνώση είναι 

εξαιρετικά σημαντική για την ανθρώπινη νόηση, επειδή η απόκτηση γνώσης έρχεται 

μέσα από τη δημιουργία, εξάσκηση και οργάνωση των εμπειριών κάθε ατόμου 

(Polanyi, 1966).  

 

    Οι Nonaka και Takeouchi (1995) χρησιμοποιούν την θεώρηση του Polanyi 

(1966) και καταλήγουν ότι η άρρητη γνώση διατυπώνεται δύσκολα γλωσσικά, δεν 

είναι κωδικοποιημένη (un-codified), είναι αργή, κοστίζει και δεν μπορεί να εκφραστεί 

με σύμβολα, όπως μαθηματικές σχέσεις ή καταγεγραμμένους κανόνες (Polanyi, 1966 

από Nonaka, Takeouchi, 1995). Η μετάδοσή της γίνεται μέσα από παραδείγματα και 

πρακτική εξάσκηση, «πρόσωπο με πρόσωπο» όπως παραδείγματος χάρη από 

προϊστάμενο σε υφιστάμενο ή το μέντορα στο μαθητή του (Ξηροτύρη- Κουφίδου, 

2010).  

 

    Υπάρχουν δύο διαστάσεις της άρρητης γνώσης: η τεχνική και η γνωστική. Η 

πρώτη περιλαμβάνει το είδος των μη τυπικών προσωπικών δεξιοτήτων, οι οποίες 

αναφέρονται ως τεχνογνωσία, ενώ η δεύτερη αποτελείται από πεποιθήσεις, ιδέες, 
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αξίες, σχήματα και πνευματικά μοντέλα το οποία είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας και 

διαμορφώνουν τον τρόπο που τα άτομα αντιλαμβάνονται τον κόσμο (Sveiby, 2001).  

   

    Η ρητή γνώση από την άλλη μπορεί να συλληφθεί, να καταγραφεί σε έγγραφα ή σε 

βάσεις δεδομένων και η μετάδοσή της δεν προϋποθέτει διαπροσωπικές επαφές. 

Διατυπώνεται γλωσσικά με ποικίλους τρόπους όπως γραμματικούς όρους, 

μαθηματικούς τύπους, εγχειρίδια, εγκυκλίους. Το σημαντικότερο από όλα είναι η 

σωστή κωδικοποίησή της, η σωστή δηλαδή επεξεργασία της ούτως ώστε να είναι 

χρήσιμη και αποτελεσματική για έναν οργανισμό  (Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2010).  

 

    Για την δυτική φιλοσοφία η ρητή γνώση είναι το κυρίαρχο είδος γνώσης. 

Υπάρχουν όμως συγγραφείς που έχουν αντίθετη άποψη και θεωρούν ότι το πιο 

σημαντικό είδος γνώσης είναι η άρρητη γνώση (Nonaka και Takeouchi, 1995). Για 

τον Levitt (1991) μάλιστα η πολυτιμότερη γνώση ούτε διδάσκεται ούτε μεταδίδεται.  

 

Πίνακας 1.1 

Διακρίσεις μεταξύ ρητής και άρρητης γνώσης  

 

ΑΡΡΗΤΗ ΓΝΩΣΗ ΡΗΤΗ ΓΝΩΣΗ 

Υποκειμενική Αντικειμενική 

Γνώση της εμπειρίας (σώμα) Ορθολογική γνώση (νους) 

Ταυτόχρονη γνώση (εδώ και τώρα) Σειριακή γνώση (εκεί και τότε) 

Αναλογική γνώση (πράξη) Ψηφιακή γνώση (θεωρία) 

 

Πηγή: Nonaka και Takeuchi (1995) 

 

    Κάποιοι θεωρούν ότι η γνώση μπορεί να κατατάσσεται και σε άλλους τύπους πέρα 

από τη ρητή και άρρητη. Από τον ΟΟΣΑ (1996) έχουν αναγνωριστεί διάφορα είδη 

γνώσης στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα παρακάτω: 

 

1) «Γνωρίζει τι» (know what): αναφέρεται σε γεγονότα (facts) στο σημείο όπου η 

γνώση βρίσκεται εγγύτερα στην πληροφορία. Τέτοιου είδους γνώση χρειάζονται 

νομικοί και ιατροί που δρουν σε πολύπλοκα περιβάλλοντα. Το στάδιο αυτό είναι το 

θεμελιώδες στάδιο της γνώσης. 
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2) «Γνωρίζει γιατί» (know why): αναφέρεται στους νόμους και στις αρχές της 

φύσης και είναι η επιστημονική γνώση. Η γνώση αυτή παράγεται σε πανεπιστήμια 

και ερευνητικά εργαστήρια και αποτελεί τη βάση της τεχνολογικής προόδου. Για την 

πρόσβαση σε αυτή τη γνώση απαιτείται πρόσληψη προσωπικού επιστημονικής 

εκπαίδευσης. 

 

3) «Γνωρίζει πως» (know how): αναφέρεται στις δεξιότητες (skills) ή στην 

ικανότητα (capability) να κάνεις κάτι, δηλαδή να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει 

τη θεωρητική γνώση για να επιλύσει πρακτικά προβλήματα. 

 

4) «Γνωρίζει ποιος» (know who): είναι η πληροφορία σχετικά με το «ποιος γνωρίζει 

τι, και ποιος γνωρίζει πώς να κάνει τι». Η γνώση αυτού του είδους παραμένει στον 

οργανισμό σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι τα άλλα είδη γνώσης και είναι ιδιαίτερης 

σημασίας, όταν οι μάνατζερ και οι οργανισμοί πρέπει να αντιδράσουν στους ρυθμούς 

αλλαγών. Η γνώση αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικών κοινωνικών σχέσεων 

που εξασφαλίζει πρόσβαση σε ειδικούς οι οποίες είναι απαραίτητες στις αλλαγές 

(Clarke, 2001). 

 

1.4 Η δημιουργία της γνώσης  

 

    Γίνεται λοιπόν αντιληπτό από τα παραπάνω ότι η ρητή και άρρητη γνώση είναι το 

κλειδί της δημιουργίας γνώσης στους οργανισμούς, μέσω της συνεχούς 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο ειδών γνώσεων. Ουσιαστικά η δημιουργία 

οργανωσιακής γνώσης είναι μια σπειροειδής διαδικασία κατά την οποία συντελείται 

αδιάκοπα η παραπάνω αλληλεπίδραση (Nonaka και Takeouchi, 1995). Σε αντίθεση 

με όσα πιστεύουν οι δυτικοί συγγραφείς οι Nonaka και Takeouchi (1995) θεωρούν 

ότι το άτομο είναι ο κύριος φορέας που κατέχει και επεξεργάζεται την γνώση.  

 

    Η δημιουργία της γνώσης λαμβάνει χώρα σε τρία επίπεδα: - ατομικό, - ομαδικό,             

- οργανωσιακό και δημιουργείται με την κοινωνική αλληλεπίδραση της ρητής με την 

άρρητη γνώση, που οι Nonaka και Takeouchi (1995) ονόμασαν «μετασχηματισμό 

γνώσης». 

 

    Επίσης κατέληξαν ότι η δημιουργία γνώσης δεν είναι η «επεξεργασία» της 

αντικειμενικής πληροφορίας, αντίθετα προκύπτει από τη μετατροπή της άρρητης 
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γνώσης σε ρητή αλλά και τη διορατικότητα, τη διαίσθηση και προαίσθηση των 

εργαζομένων (που είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικές), με σκοπό να γίνουν 

διαθέσιμες στον οργανισμό. Σύμφωνα με τους Nonaka και Takeouchi (1995) η 

δυνατότητα της ατομικής γνώσης να γίνει ευρέως διαθέσιμη στον οργανισμό είναι 

από τα βασικά στοιχεία για τη δημιουργία γνώσης.    

 

    Το μοντέλο SECI ή μοντέλο «μετασχηματισμών γνώσης» είναι ένα μοντέλο 

δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης που βασίζεται σε τέσσερις δυνατούς 

συνδυασμούς των αλληλοεπιδράσεων της ρητής με την άρρητη γνώση και είναι από 

τα πιο γνωστά στους επιστημονικούς κύκλους.    

 

    Οι τέσσερις συνδυασμοί είναι η κοινωνικοποίηση- socialisation (από άρρητη σε 

άρρητη), η εξωτερίκευση- enternalisation (από άρρητη σε ρητή), ο συνδυασμός- 

combination (από ρητή σε ρητή) και η εσωτερίκευση- internalization (από ρητή σε 

άρρητη).  

 

Διάγραμμα 1.2: Μοντέλο Nonaka και Takeuchi 1995 (SECI) 

 

    Κατά την κοινωνικοποίηση (Socialization) η άρρητη γνώση μετασχηματίζεται σε 

άρρητη, τα άτομα δηλαδή μοιράζονται την άρρητη γνώση ανταλλάσσοντας τις 

εμπειρίες τους, όπως για παράδειγμα μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η 

εμπειρία είναι το κλειδί για την απόκτηση άρρητης γνώσης. Κατά τη διάρκεια αυτής 

της διεργασίας, μεταφέρεται κάτι περισσότερο από μια απλή πληροφορία (Venters, 

2002). Η κοινωνικοποίηση συνδέεται με τις θεωρίες περί ομαδικών διεργασιών και 

οργανωσιακής κουλτούρας (Nonaka και Takeouchi, 1995).  
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    Η εξωτερίκευση (Extranalization) είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η άρρητη 

γνώση μετατρέπεται σε ρητή. Οι Nonaka και Takeouchi (1995) θεωρούν την 

εξωτερίκευση «την πεμπτουσία της διαδικασίας γνώσης, καθότι η άρρητη γίνεται 

ρητή, μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων που δημιουργούν μεταφορές (metaphors), 

αναλογίες, εννοιολογικό περιεχόμενο (concepts), υποθέσεις ή μοντέλα. Ο 

μετασχηματισμός γίνεται κυρίως με το διάλογο ή τον ομαδικό αναστοχασμό και 

εμφανίζεται κατά τη διαδικασία σύλληψης νέων ιδεών.  

 

    Στο στάδιο του συνδυασμού (Combination) γίνεται ανταλλαγή ρητών ιδεών και 

γνώσης από ένα άτομο σε ένα άλλο ή σε μια ομάδα. Τα άτομα δηλαδή ανταλλάσσουν 

και συνδυάζουν τις γνώσεις τους με διάφορους τρόπους ή μέσα, όπως έγγραφα, 

συσκέψεις ή συναντήσεις, τηλεφωνικές συνομιλίες ή ηλεκτρονικά δίκτυα 

επικοινωνίας. Στους οργανισμούς τα μεσαία στελέχη είναι εκείνα που παίζουν 

ιδιαίτερο ρόλο στη δημιουργία νέων ιδεών. Τα ανώτερα στελέχη δίνουν την 

κατεύθυνση και το όραμα, αλλά τα μεσαία στελέχη δημιουργούν νέα γνώση μέσω του 

συνδυασμού της κωδικοποιημένης γνώσης που υπάρχει στον οργανισμό. 

 

    Κατά την εσωτερίκευση (internalization) η ρητή γνώση ενσωματώνεται στην 

άρρητη γνώση. Αυτό συμβαίνει όταν η γνώση που αποκτάται από τα άλλα τρία είδη 

μετασχηματισμού γνώσης εσωτερικεύεται στις βάσεις της άρρητης γνώσης με τη 

μορφή κοινών νοητικών μοντέλων ή τεχνογνωσίας (Nonaka και Takeouchi, 1995). 

Αυτό όλο συμβαίνει σε ατομικό επίπεδο, σχετίζεται δηλαδή στενά με δραστηριότητες 

που «μαθαίνεις στην πράξη», είτε προφορικά είτε με διαγράμματα σε έγγραφα ή με 

προφορικές ιστορίες.   

 

    Σύμφωνα με τους (Nonaka και Takeouchi, 1995) ένας οργανισμός δε μπορεί να 

δημιουργήσει γνώση από μόνος του. Η άρρητη γνώση των ατόμων είναι η βάση της 

δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης. Ο οργανισμός πρέπει να κινητοποιήσει την 

άρρητη γνώση που είναι συσσωρευμένη σε ατομικό επίπεδο. Αυτή η γνώση 

διευρύνεται στη συνέχεια στο επίπεδο του οργανισμού με τα τέσσερα είδη  

μετατροπής της γνώσης και παγιώνεται σε υψηλότερα οντολογικά επίπεδα: από το 

ατομικό στην ομάδα, στον οργανισμό. Έτσι τελείται μια σπειροειδής διαδικασία, που 

ξεκινά σε ατομικό επίπεδο και κινείται προς τα επάνω μέσα από πεδία 
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αλληλεπίδρασης που συνεχώς μεταβάλλονται διαπερνώντας τμήματα, μονάδες, και 

τον ίδιο τον οργανισμό (Nonaka και Takeouchi, 1995). 

 

Διάγραμμα 1.3: Μοντέλο δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης Nonaka και Takeuchi, 

1995. 

 

1.5 Οι τρεις γενιές διαχείρισης γνώσης 

 

    Η διαχείριση γνώσης είναι πια ένας σημαντικός επιστημονικός κλάδος της 

διοικητικής επιστήμης, που στηρίζεται τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές 

έρευνες και που αντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα των οργανισμών. Οι Fireston 

και McElroy (2002) αναφέρονται στις δύο πρώτες γενεές (generations) ή εποχές 

(ages) της διαχείρισης γνώσης.  
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Πίνακας 1.2 

Οι τρεις γενιές της Διαχείρισης της Γνώσης 

 

 

 

    Η πρώτη γενιά εστιάζεται στην κατανομή, συνήθως με τη βοήθεια της τεχνολογίας, 

της υπάρχουσας οργανωσιακής γνώσης, δηλαδή στην κοινή χρήση της γνώσης 

(knowledge sharing), και επικεντρώνεται στη «μίμηση» των προτύπων και των 

συγκριτικών αξιολογήσεων (benchmarks). Πολλοί συγγραφείς την χαρακτηρίζουν και 

ως τη γενιά που περιγράφει «τι είναι» (what is) (Fireston και McElroy, 2002). 

   

    Η δεύτερη γενιά επισημαίνει την ανάγκη έμφασης στη δημιουργία νέας 

οργανωσιακής γνώσης εστιάζοντας στον παράγοντα άνθρωπο, δηλαδή πως θα 

ικανοποιήσει τις ανάγκες για νέα γνώση. Εστιάζεται επίσης και στην πλευρά της 

προσφοράς και της ζήτησης της διαχείρισης γνώσης με τη δημιουργία όμως νέας 

γνώσης. Η δεύτερη επομένως γενιά αφορά στη μάθηση και στην καινοτομία και 

περιγράφεται ως «τι μπορεί να είναι» (what could be) (Fireston και McElroy, 2002).   

 

    Η τρίτη γενιά κατά τους Laszlo και Lazslo (2002) αφορά τον «εκδημοκρατισμό» 

(democratization) της γνώσης, τη συμμετοχή των πολιτών και την επέκταση των 

ορίων που θεωρούνται μόρφωση. Η εστίαση πλέον γίνεται στην κατανόηση, στο να 

«γνωρίζω γιατί» και όχι στο να «γνωρίζω πως», αφού η γνώση διδάσκεται αλλά δεν 

διασφαλίζεται ταυτόχρονα και η κατανόησή της.  
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1.6 Διαχείριση της γνώσης  

 

    Η έννοια της διαχείρισης γνώσης είναι αρκετά δύσκολο να ορισθεί λόγω της 

πολυπλοκότητας του όρου «Γνώση». Για τον ορισμό της έννοιας της «Γνώσης» σε 

έναν οργανισμό συνεργάζονται πολλοί επιστημονικοί κλάδοι, όπως η διοίκηση, η 

πληροφορική, η οικονομία, οι κοινωνικές επιστήμες. 

 

    Οι  Nonaka και Takeouchi (1995) θεωρούν ότι ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει ένα μεγάλο αριθμό διοικητικών πρακτικών και προσεγγίσεων που 

αφορούν τη δημιουργία, την επεξεργασία και τη διάχυση της γνώσης και της 

τεχνογνωσίας.   

 

    Σύμφωνα με τους Ιακώβου et al (2007) η διαχείριση της γνώσης αναφέρεται στον 

τρόπο που ένας οργανισμός δημιουργεί, συγκεντρώνει, αποθηκεύει και αξιοποιεί τη 

γνώση. Αφορά τη συλλογική δημιουργία και τη διάχυση της γνώσης ώστε να 

επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή αποδοτικότητα.  

 

    Κατά τον Liu (2003) η διαχείριση της γνώσης είναι μια συστηματική διαδικασία 

δημιουργίας, αποθήκευσης και διάχυσης της γνώσης ώστε να γίνεται η καλύτερη 

χρήση της από την επιχείρηση με σκοπό να αυξηθεί η αξία της και να δημιουργηθεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

    Ένας ακόμη ορισμός εστιασμένος στην Πληροφοριακή Τεχνολογία και τα 

Πληροφοριακά Συστήματα είναι αυτός των Laudon και Laudon (2002) ο οποίος 

συνδέει τη γνώση με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης και συνδυάζει 

τις έννοιες της οργανωσιακής μάθησης και της πληροφοριακής τεχνολογίας στη 

διαχείριση της γνώσης. Συγκεκριμένα θεωρεί ότι η διαχείριση της γνώσης αναφέρεται 

στο σύνολο των διαδικασιών που αναπτύσσει ο οργανισμός για να δημιουργήσει, 

συλλέξει, αποθηκεύσει, συντηρήσει και διαχύσει την εταιρική γνώση.  

 

    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει πληθώρα ορισμών για τη διαχείριση 

γνώσης ανάλογα με τους σκοπούς και τις ανάγκες που εξυπηρετεί κάθε φορά η  

θεωρία. Στο Πίνακα 1 παρουσιάζονται διάφοροι ορισμοί διαχείρισης γνώσης. Από 

τους ορισμούς καθίσταται σαφές, ότι ενώ υπάρχει διαφοροποίηση στις επιμέρους 

διαδικασίες που πρέπει ή μπορεί να υποστηρίξει η διαχείριση γνώσης, στόχος είναι η 
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αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας καθώς και η βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης γνώσης. 

 

Πίνακας 1.3 

 

Ορισμοί της Διαχείρισης Γνώσης (Hlupic et al., 2002)  

 

ΠΗΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ 

Snowden (1998) 

Ορίζεται ως η αναγνώριση, βελτιστοποίηση και ενεργή 

διαχείριση διανοητικών πόρων είτε ρητής είτε άρρητης 

γνώσης, που κατέχεται από άτομα ή κοινότητες. 

 

Huysman & de Wit (2000) 
Αφορά στην υποστήριξη της διανομής της γνώσης. 

 

Davenport et al.(1998) 

Προσπάθεια αξιοποίησης της γνώσης, ώστε να επιτευχθούν οι 

οργανωσιακοί στόχοι μέσα από τη δόμηση ατόμων, 

τεχνολογίας και του περιεχομένου της γνώσης. 

 

Wiig (1998) 

Είναι το συστηματικό, ρητό και εσκεμμένο χτίσιμο, ανανέωση 

και εφαρμογή της γνώσης, με στόχο τη μεγιστοποίηση της 

βασισμένης στη γνώση αποτελεσματικότητας και της 

διαρκούς ανανέωσης των πόρων της γνώσης αυτής. 

 

Malhotra (1998) 

Προσφέρει υποστήριξη στα σημαντικά θέματα της 

προσαρμοστικότητας, της επιβίωσης και της 

ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης μέσα σε ένα συνεχώς 

και ακανόνιστα μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

Bassi (1997) 

Η διαδικασία της δημιουργίας, αποτύπωσης και χρήσης της 

γνώσης για την αύξηση της απόδοσης μιας επιχείρησης. 

Σχετίζεται με δυο δραστηριότητες: καταγραφή της 

προσωπικής γνώσης και διάδοση της μέσω βάσης δεδομένων. 

Περιλαμβάνει διεργασίες διευκόλυνσης της ανταλλαγής 

χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως ομάδες εργασίας, 

ηλεκτρονική αλληλογραφία και διαδίκτυο.    

 

de Jarnet (1996) 

Η δημιουργία γνώσης η οποία ακολουθείται από την ερμηνεία, 

τη διάχυση και τη χρήση, καθώς και από τη διατήρηση και 

εκλέπτυνση αυτής. 

 

Taylor (1997) 

Σημαντικές περιβαλλοντικές δυνάμεις ανασχηματίζουν τον 

κόσμο της Διοίκησης τον 21ο αιώνα. Αυτές οι δυνάμεις καλούν 

σε ριζικές αλλαγές στις δραστηριότητες μιας επιχείρησης 

και της στρατηγικής των ανθρωπίνων πόρων. Αυτή είναι η 

Διαχείριση Γνώσης. 

 

Quintas et al.(1997) 

Η διαδικασία καθοριστικής διοίκησης στην αντιμετώπιση 

υπαρχόντων αναγκών, της αναγνώρισης και διερεύνησης 

υπάρχουσας και νέας γνώσης και της δημιουργίας ευκαιριών. 

 

Brooking (1997) 

Είναι η διαδικασία η οποία ασχολείται με στρατηγική και 

τακτικές για τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. 
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Petrash (1996) 

Η ΔΓ μεταφέρει τη σωστή γνώση στους σωστούς ανθρώπους 

στη σωστή μορφή ώστε να μπορούν να λάβουν την καλύτερη 

απόφαση. 

 

Hibbard (1997) 

Η διαδικασία “σύλληψης” της συλλογικής γνώσης μιας 

επιχείρησης όπου αυτή εδράζεται -σε Βάσεις Δεδομένων, σε 

έγγραφα ή στο μυαλό των ανθρώπων- και διανομής 

αυτής οπουδήποτε μπορεί να αποφέρει οφέλη. 

 

Macintosh (1996) 

Αφορά στην αναγνώριση και την ανάλυση της διαθέσιμης και 

της απαραίτητης γνώσης, όπως επίσης στο σχεδιασμό και 

έλεγχο των ενεργειών για τη δημιουργία γνώσης που είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης. 

 

O’Dell (1997) 

Εφαρμόζει συστηματικές προσεγγίσεις για την εξεύρεση, την 

κατανόηση και τη χρήση της γνώσης ώστε να παράγει αξία. 

 

Van der Spek & 

Spijkervet (1997) 

Ο ρητός έλεγχος και διαχείριση της γνώσης μέσα σε μια 

επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων της. 

 

Beckman (1999) 

Ένας φορμαλισμός της πρόσβασης στην εμπειρία και τη 

γνώση των ειδικών με στόχο τη δημιουργία νέων 

δυνατοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν μέγιστη απόδοση, 

ενθαρρύνουν την καινοτομία και αυξάνουν την αξία του 

πελάτη. 

 

Frappaulo & Toms 

(1997) 

Ένα σύνολο εργαλείων για την αυτοματοποίηση των  σχέσεων 

μεταξύ αντικειμένων πληροφορίας, χρηστών και διεργασιών. 

 

Laudon & Laudon 

(1999) 

Η διαδικασία της συστηματικής και ενεργής διοίκησης, 

διαχείρισης και υποστήριξης της υπάρχουσας γνώσης μιας 

επιχείρησης. 

 

Beijerise (1999) 

Η επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης μέσα από τη 

στρατηγικά οδηγούμενη παροχή κινήτρων και τη διευκόλυνση 

των εργατών γνώσης στην ανάπτυξη, επαύξηση και χρήση των 

ικανοτήτων τους να ερμηνεύουν δεδομένα και πληροφορία 

(χρησιμοποιώντας διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, εμπειρίας, 

δεξιοτήτων, κουλτούρας, χαρακτήρα, προσωπικότητας, 

αισθημάτων κλπ) μέσα από μια διαδικασία ερμηνείας αυτών 

των δεδομένων και της πληροφορίας. 

    

    Η πρώτη προσπάθεια μελέτης της διαχείρισης της γνώσης έγινε στα μέσα της 

δεκαετίας του 1970. Η σημασία της διαχείρισης της γνώσης αναδείχθηκε στα μέσα 

της δεκαετίας του 1980 αν και οι κλασσικοί της οικονομικής θεωρίας την αγνόησαν 

(Stewart, 1991. Bergeron, 2003). Τότε ξεκίνησε να αναπτύσσεται με την χρήση της 

τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της πληροφορικής.  

 

    Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ένας ικανός αριθμός επιχειρήσεων στις Η.Π.Α., 

Ευρώπη και Ιαπωνία άρχισαν να εφαρμόζουν τις αρχές της διαχείρισης γνώσης. Η 
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μεγάλη ανάπτυξη αυτού του κλάδου της διοικητικής επιστήμης πραγματοποιήθηκε τη 

δεκαετία του 2000, όπου και οι επιχειρήσεις αλλά και οι δημόσιοι οργανισμοί 

κατανόησαν την αξία της διαχείρισης της γνώσης στη διαδικασία επίτευξης των 

στόχων τους (Russ, 2010).  

 

1.7 Βασικές αρχές της διαχείρισης της γνώσης 

 

    Οι βασικές αρχές για την υιοθέτηση της διαχείρισης της γνώσης σύμφωνα με τον 

Pritchard (2000) είναι: 

 

α) Η διαχείριση της γνώσης δεν είναι μια νέα ιδέα, μια νέα μόδα, ένας πρόσκαιρος 

ενθουσιασμός ή μια άμεση διορθωτική ενέργεια. Αποτελεί βασικό στοιχείο της 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής ενός οργανισμού. 

 

β) Το κόστος της μη εφαρμογής της υπερβαίνει κατά πολύ περισσότερο το κόστος 

της διαχείρισης σημαντικής και πολύτιμης γνώσης. 

 

γ) Οι άνθρωποι πρέπει να επικεντρώνονται στο τι χρειάζονται περισσότερο να 

γνωρίζουν και όταν απαιτείται να ερευνούν και να μαθαίνουν πολλά για σχετικά 

θέματα. Αυτό προϋποθέτει ένα περιβάλλον σχεδιασμένο με τρόπο που οι άνθρωποι 

να μπορούν να σκέπτονται χωρίς να τους απασχολεί το δίλημμα «να γνωρίζουν λίγα 

για πολλά πράγματα ή πολλά για λίγα πράγματα». 

 

δ) Οι οργανισμοί θα είχαν τελειοποιηθεί έως τώρα, εάν η διαχείριση της γνώσης ήταν 

διαισθητική (intuitive). 

 

ε) Η διαμάχη για το τι είναι ή τι δεν είναι η διαχείριση της γνώσης είναι άσκοπη. Οι 

άνθρωποι από ένστικτο γνωρίζουν σε ποιο βαθμό διαχειρίζονται σωστά τη δική τους 

γνώση και σε ποιο βαθμό οι οργανισμοί τους βοηθούν να εργαστούν χωρίς άγχος και 

λάθη. 

 

στ) Οι άνθρωποι σκέφτονται, συνεργάζονται, λύνουν τα προβλήματα που 

προκύπτουν. Δεν τους αρέσει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι 

ένα μέσο, όχι ο σκοπός. Πρέπει να εξυπηρετεί και όχι το αντίστροφο. 
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ζ) Η τεχνολογία δημιουργεί προβλήματα διαχείρισης γνώσης περισσότερο από ότι να 

βρίσκει λύσεις σε θέματα διαχείρισης γνώσης. 

 

η) Οι άνθρωποι που σκέπτονται δημιουργικά και έχουν την ικανότητα να επιλύουν 

περίπλοκα προβλήματα, αυτοί χρειάζονται υποστήριξη μέσα από ολοκληρωμένα και 

ενημερωμένα συστήματα διαχείρισης γνώσης. 

 

θ) Το διαδίκτυο  συμβάλλει στην αλλαγή και στην εκρηκτική αύξηση της ποσότητας 

της προσιτής και διαθέσιμης γνώσης. 

 

ι) Οι άνθρωποι που είναι απασχολημένοι στο να λειτουργούν «πυροσβεστικά» και δεν 

έχουν χρόνο για εμβάθυνση στην διαχείριση γνώσης, αυτοί ακριβώς πρέπει να 

διαχειριστούν τη γνώση τους. 

 

1.8 «Ο εργαζόμενος γνώσης» 

 

    Ο όρος «εργαζόμενος γνώσης (knowledge worker)» επινοήθηκε από τον Peter 

Drucker ήδη από το 1959. Οι οργανισμοί χρειάζονται πολλές διαφορετικές δεξιότητες 

και άτομα. Σύμφωνα με τους Laudon και Laudon (2002) εκτός από τα διευθυντικά 

στελέχη οι εργαζόμενοι σε έναν οργανισμό είναι: 

 

 οι εργαζόμενοι δεδομένων (data workers), άτομα που επεξεργάζονται και 

διακινούν την πληροφορία. Τέτοιοι εργαζόμενοι είναι οι γραμματείς, 

υπάλληλοι γραφείου, βιβλιοθηκάριοι, πωλητές και σχεδιαστές.   

 

 οι εργαζόμενοι γνώσης ή γνωστικοί εργαζόμενοι (knowledge workers), τα 

άτομα που δημιουργούν εξ αρχής γνώση και πληροφορία, όπως σχεδίαση 

προϊόντων ή υπηρεσιών. Συνήθως έχουν γνώσεις πανεπιστημιακού επιπέδου 

και είναι μηχανικοί, επιστήμονες, γιατροί, αρχιτέκτονες, δικηγόροι. 

 

 οι εργαζόμενοι παραγωγής ή υπηρεσιών, άτομα που παράγουν τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες όπως οι μηχανοτεχνίτες, συναρμολογητές, συσκευαστές 

(Laudon και Laudon, 2002). 

 

    Συνήθως στην οικονομική θεωρία οι εργαζόμενοι θεωρούνται κόστος. Οι 

εργαζόμενοι της γνώσης για να είναι παραγωγικοί πρέπει να θεωρηθούν σαν 
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μακροπρόθεσμο κεφάλαιο (capital asset) ή αλλιώς περιουσιακό στοιχείο ενός 

οργανισμού. Το περιουσιακό στοιχείο πρέπει να ελέγχεται και να αυξάνεται, σε 

αντίθεση με το κόστος που πρέπει να ελέγχεται και να μειώνεται (Drucker, 

1999).   

 

1.9 Στάδια υλοποίησης διαχείρισης της γνώσης 

 

    Ένας οργανισμός για να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αποκομίζει τα 

οφέλη της διαχείρισης της γνώσης απαιτείται να καθορίσει ευθύς εξαρχής τις 

διαδικασίες και το πλαίσιο εφαρμογής της. Η διαχείριση της γνώσης βελτιστοποιεί 

τους γνωστικούς πόρους (knowledge objects) που δεν είναι πάντα σαφείς στη φύση 

τους και συχνά περιλαμβάνουν και στοιχεία που σχετίζονται με τη συμπεριφορά, τις 

στάσεις και τις εμπειρίες.  

 

    Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί, ότι στη βιβλιογραφία συναντώνται ποικίλα 

μοντέλα που αφορούν στον κύκλο ζωής της οργανωσιακής γνώσης. Άλλοι 

συγγραφείς αναφέρονται σε τέσσερα, άλλοι σε πέντε, άλλοι σε έξι στάδια υλοποίησης 

της διαχείρισης γνώσης. Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν μερικά από αυτά. 

 

    Σύμφωνα με το Λύτρα (2003) η διαχείριση της γνώσης συνίσταται από τέσσερις 

πυλώνες:  

 

 τη στρατηγική διαχείρισης της γνώσης που διασφαλίζει τους μηχανισμούς που 

προωθούν το μετασχηματισμό της γνώσης 

 μοντέλα (δημιουργίας) γνώσης που υποστηρίζεται μέσω αυτών των 

μηχανισμών 

 τεχνολογικά εργαλεία (σύστημα διαχείρισης εγγράφων- document 

management systems, συστήματα συνεργασίας και επικοινωνίας- group 

support-collaboration systems, ενδοεπιχειρησιακά δίκτυα- intranets κ.α.) 

 αποθήκες γνώσης (knowledge repositories), οι οποίες υποστηρίζονται από 

τεχνολογικά εργαλεία. 

 

    Επίσης ο Λύτρας (2003), προτείνει ένα γενικό μοντέλο διαχείρισης γνώσης που 

αφορά στην συσχέτιση/ αξιολόγηση, απόκτηση, οργάνωση, επαναχρησιμοποίηση, 

μετάδοση και χρήση της γνώσης.      
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    Η συσχέτιση/ αξιολόγηση αφορά στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και το 

φιλτράρισμα των πηγών της γνώσης. Με την απόκτηση εννοείται η λήψη της γνώσης 

από την πηγή της, ενώ ταυτόχρονα με ενέργειες όπως η κωδικοποίηση, η τυποποίηση, 

η χαρτογράφηση και η αναπαράσταση γίνεται εφικτή η οργάνωσή της σε δεδομένα.  

    

    Η οργάνωση γνώσης αφορά την κατηγοριοποίηση, το μετασχηματισμό και την 

αποθήκευση διαφόρων πεδίων γνώσης. Η επαναχρησιμοποίηση της αναφέρεται στις 

δραστηριότητες μέσω των οποίων η γνώση υπόκειται σε επεξεργασία με τρόπο τέτοιο 

ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή της. 

  

    Η μετάδοση περιλαμβάνει τη διάδοση και διάχυση της γνώσης από μηχανισμούς 

αποθήκευσης και μεταφοράς στα άτομα του οργανισμού. Τέλος η χρήση αναφέρεται 

σε κάθε δραστηριότητα του οργανισμού, που γίνεται μέσα από μηχανισμούς 

ολοκλήρωσης, όπως η λήψη αποφάσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.4: Το γενικό μοντέλο διαχείρισης της γνώσης (Λύτρας, 2003). 

 

    Ένα άλλο μοντέλο είναι αυτό του Hsiu-Fen Lin (2007), ο οποίος προτείνει ένα 

μοντέλο τριών σταδίων: της έναρξης, της ανάπτυξης και της ωριμότητας.  
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    Στο στάδιο της έναρξης ο οργανισμός αντιλαμβάνεται τη σημασία και τη 

σπουδαιότητα της διαχείρισης της γνώσης. Εντοπίζει τους λόγους εφαρμογής της, 

αξιολογεί τη χρησιμότητα της γνώσης και ορίζει τους στόχους και το όραμα του 

προγράμματος της διαχείρισης της γνώσης. 

 

    Στο δεύτερο στάδιο της ανάπτυξης ο οργανισμός αναπτύσσει τις υποδομές που θα 

υποστηρίξουν την διαχείριση της γνώσης, δηλαδή η στρατηγική του οργανισμού, οι 

πολιτικές του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, η οργανωσιακή κουλτούρα και τέλος 

οι δυνατότητες του τμήματος πληροφορικής.  

 

    Τέλος στο στάδιο της ωριμότητας ο οργανισμός είναι σε θέση να διαμοιράζει και 

να διαχέει την γνώση όχι μόνο εντός αλλά και εκτός του οργανισμού. 

  

    Σύμφωνα με τους Alavi και Tiwana (2003) η αποθήκευση της γνώσης, μετά τη 

δημιουργία ή την απόκτησή της, αφορά την «οργανωσιακή μνήμη», δηλαδή τα 

αποθέματα γνώσης (stocks of knowledge) και αποτελεί μέσο για την επανάκτηση  

της. Οι συγγραφείς διακρίνουν δύο τύπους οργανωσιακής μνήμης: την εσωτερική, τα 

αποθέματα γνώσης που ανήκουν στα άτομα ή στις ομάδες και την εξωτερική, η οποία 

περιέχει κωδικοποιημένη και ρητή γνώση, όπως τα εγχειρίδια, τα αρχεία και οι 

επίσημες πολιτικές και διαδικασίες. 

    Για να είναι όμως η γνώση χρήσιμη και επωφελής για τον οργανισμό πρέπει να 

διαμοιράζεται και να διαχέεται. Όταν η γνώση «ρέει» μέσα στον οργανισμό 

αυξάνεται η ατομική, η ομαδική και η οργανωσιακή μάθηση. Ροές γνώσης υπάρχουν 

όταν μέσω ενός κατάλληλου και ενημερωμένου συστήματος παρέχονται στους 

εργαζόμενους χρήσιμες πληροφορίες για το αντικείμενό τους ή όταν οι εμπειρίες των 

ανθρώπων ή των ομάδων χρησιμοποιούνται για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

(συστήματα κατάθεσης προτάσεων, κοινότητες εξάσκησης- communities of practice) 

(Jackson et al, 2003). 

 

    Η γνώση η οποία μόνο υπάρχει χωρίς να εφαρμόζεται, είναι άχρηστη. Οι 

προσπάθειες ενός οργανισμού στην απόκτηση, δημιουργία και διάχυση της γνώσης 

δεν θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα αν τα άτομα δεν εφαρμόζουν κατάλληλα 

τις γνώσεις τους στην καθημερινότητά τους. Δεν πρέπει απλώς οι εργαζόμενοι να 

κατέχουν τη γνώση, αλλά να γνωρίζουν ότι κατέχουν την απαραίτητη γνώση, την 
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οποία θα την χρησιμοποιήσουν εφόσον τους δοθούν τα κίνητρα από τη διοίκηση 

(Jackson et al, 2003). 

 

1.10 Συστήματα διαχείρισης γνώσης 

 

    Σύμφωνα με τους Alavi & Leidner (2001) τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης 

(Knowledge Management Systems) είναι εφαρμογές λογισμικού που έχουν στόχο την 

αναπαράσταση, εκμαίευση, διάχυση και επεξεργασία της γνώσης.  

 

    Ο σχεδιασμός ενός Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης αναφέρεται στην ανάπτυξη 

βάσεων γνώσης και εργαλείων για την επεξεργασίας τους ώστε να προσφέρουν 

πρόσβαση στην εσωτερική και εξωτερική γνώση του οργανισμού.  

 

    Ως εργαλεία διαχείρισης της γνώσης μπορούν να ορισθούν οι κανόνες και το 

σύνολο προσεγγίσεων για ευκολότερη δημιουργία, ανάπτυξη και ροή της 

πληροφορίας και της γνώσης και κατά συνέπεια τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας 

σε έναν οργανισμό. Τέτοια είναι τα άτομα, οι πληροφορίες, οι ροές εργασίας, οι 

βέλτιστες πρακτικές, οι συνεργασίες και οι κοινότητες πρακτικής (Rao, 2005). 

 

    Σύμφωνα με τους Fourie και Jorg (2004) τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται μια 

αυξανόμενη ανάγκη για εργαλεία και εφαρμογές που «δεσμεύουν» αποτελεσματικά 

τη γνώση, προωθούν την αποδοτική διανομή της και αναβαθμίζουν τη χρήση της. 

 

    Τα εργαλεία διαχείρισης της γνώσης αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικά για τη 

διαχείριση κινδύνων, τη λήψη αποφάσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας, τη 

διατήρηση της γνώσης και την εφαρμογή αποτελεσματικής καινοτομίας (Rao, 2005). 

 

    Οι Merono-Cerdan et al (2007) διαχωρίζουν τα εργαλεία σε δύο κατηγορίες: στα 

τεχνολογικά (technological) και μη τεχνολογικά (non-technological).  

    Τα βασικά μη τεχνολογικά εργαλεία είναι: 

 οι «αυθόρμητες πρωτοβουλίες μεταφοράς της γνώσης (spontaneous 

knowledge transfer initiatives). Ο οργανισμός δημιουργεί χώρους (talk 

rooms) στους οποίους οι εργαζόμενοι μπορούν να συζητούν και να 

ανταλλάσσουν απόψεις. Με αυτόν τον τρόπο η γνώση «ρέει» άτυπα (Gray, 

2001).  
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 η εκπαίδευση πάνω στην εργασία (on the job training, mentoring). Βοηθά τη 

μεταφορά της γνώσης, την οργανωσιακή μάθηση και την επικοινωνία μεταξύ 

των τμημάτων (Merono-Cerdan et al 2007).  

 

 οι ομάδες και οι κοινότητες εξάσκησης (teams, communities of practice). Ο 

συνδυασμός της γνώσης και της εξειδίκευσης των ατόμων, το καθένα από τα 

οποία έχει διαφορετικές γνώσεις, δεξιότητες, προοπτικές και υπόβαθρο, 

δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή νέων, χρήσιμων και 

καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών (Brown and Duguit, 2001). 

 

Τα τεχνολογικά εργαλεία είναι:  

 τα ενδοδίκτυα (intranets) και το διαδίκτυο (internet) τα οποία εξυπηρετούν 

στην επικοινωνία και διάδοση της γνώσης και παρέχουν εργαλεία όπως η 

ηλεκτρονική αλληλογραφία και τηλεδιάσκεψη (Hillier & Lieberman, 2001).  

  

 οι τεχνολογίες υποστήριξης αποφάσεων (decision support technologies), οι 

αποθήκες δεδομένων (data warehouses), η επεξεργασία δεδομένων (data 

mining, simulators, artificial intelligence) οι οποίες παρέχουν την απαραίτητη 

υποδομή για την οργάνωση, την αποθήκευση και την εξαγωγή σημαντικών 

ποσοτήτων δεδομένων και καθιστούν τη σωστή πληροφόρηση διαθέσιμη στη 

σωστή στιγμή, με το σωστό τρόπο σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις, 

ενδυναμώνοντάς τους ταυτόχρονα (Heinrichs και Lim, 2003). 

 

 τα ηλεκτρονικά συστήματα (groupware) που είναι σχεδιασμένα για να 

επιτρέπουν στα άτομα τη μεταξύ τους επικοινωνία, τη συνεργασία και την 

ανταλλαγή πληροφοριών, είτε εργάζονται στον ίδιο είτε σε διαφορετικό χώρο 

(e-mail, on-line calenders of employees, project managemant, maping of 

employee knowledge areas and expertise, workflow tools) (Gunnlaugsdottir, 

2003).  

 

 οι δικτυακές πύλες (business portals) οι οποίες παρέχουν εξατομικευμένες και 

αναβαθμισμένες πληροφορίες με τη χρήση της διεπαφής ενός διαδικτυακού 

περιβάλλοντος. Σε αντίθεση με τη διαδικτυακή διεπαφή, η δικτυακή πύλη 

είναι εξατομικευμένη, επιτρέπει την αναζήτηση, παρέχει τη δυνατότητα 

χρήσης υπηρεσιών, αυτοματοποιεί την εργασιακή ροή και παρέχει 
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δυνατότητα συνεργασίας με άλλες μαζικές εφαρμογές (Griffy & Fletcher, 

2001).  

 

    Σύμφωνα με τους Sarkar και Bandyopashyay (2002) οι εξελίξεις στην 

τεχνολογία της πληροφορικής και ιδιαίτερα στην τεχνολογία των δικτύων 

ενισχύουν τα συστήματα διαχείρισης γνώσης.  

     

1.11 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας της διαχείρισης γνώσης 

 

    Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας της διαχείρισης γνώσης, σύμφωνα με τον 

Γρηγόρη Μέντζα (ΝΟΝΑΚΑ, ΙΚΟΥΖΙΡΟ & ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ, Μετάφραση,  

2001) μπορούν να συνοψιστούν στους εξής:  

 υποστήριξη από την ηγεσία, 

 ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του οργανισμού, 

 ανάπτυξη των διαδικασιών διαχείρισης, 

  καθορισμός οργανωτικών ρόλων και κουλτούρας, 

 σύστημα μέτρησης της απόδοσης- επίδοσης και 

 χρήση κατάλληλης τεχνολογίας. 

 

       Υποστήριξη από την ηγεσία 

    Το σύστημα της διαχείρισης της γνώσης είναι απαραίτητο να καθοδηγείται και 

να υποστηρίζεται από την ηγεσία του οργανισμού. Η ηγεσία είναι εκείνη που με 

πολιτικές αναγνώρισης και ανταμοιβής, θα ενθαρρύνει τη διάχυση της γνώσης, 

θα πείσει τους εργαζόμενους ότι η διαχείριση γνώσης θα τους ενισχύσει και θα 

τους υποστηρίξει στην εργασίας τους. Επίσης η ηγεσία είναι αυτή που θα κάνει 

τους εργαζόμενους να αισθάνονται ασφαλείς, ώστε να συνεισφέρουν στην 

διάχυση και ανάπτυξη της γνώσης.  

  

Ευθυγράμμιση με την στρατηγική του οργανισμού 

    Ο οργανισμός πρέπει να διαμορφώσει στρατηγικές διαχείρισης γνώσης, που να 

είναι συνεπείς με τους στόχους ανάπτυξης των υπηρεσιών τους.  

 

Ανάπτυξη των διαδικασιών διαχείρισης 

    Η ενσωμάτωση των διαδικασιών διαχείρισης της γνώσης (δημιουργία, 

συλλογή, διάχυση, χρήση) πρέπει να είναι διαφανής και ξεκάθαρη όσον αφορά 
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τις διεργασίες (processes), όπως η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, σχέσεις με 

τους πολίτες- πελάτες κλπ.  

 

Καθορισμός οργανωτικών ρόλων- Οργανωσιακή κουλτούρα 

    Από τα σημαντικότερα στοιχεία επιτυχίας της διαχείρισης της γνώσης είναι η 

κουλτούρα του οργανισμού που ενθαρρύνει τη μάθηση, την ανταλλαγή γνώσεων 

και εμπειριών, την καινοτομία και ανταμείβει και επιβραβεύει την προσπάθεια, 

είτε επιτυχημένη είτε αποτυχημένη. Οι εργαζόμενοι έτσι αισθάνονται ασφαλείς 

και δημιουργικοί έχοντας την αίσθηση, ότι οι γνώσεις που κατέχουν αποβαίνουν 

χρήσιμες στο σύνολο του οργανισμού. 

 

Σύστημα μέτρησης της επίδοσης 

    Τα οφέλη από τη μέτρηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 

ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης είναι σημαντικά και πολύπλευρα, αφού από 

τη μια γίνεται αποτίμηση των αποτελεσμάτων αλλά και από την άλλη 

δημιουργείται θετικό κλίμα στον οργανισμό αφού οι προσπάθειες των 

εμπλεκομένων έχουν θετικά αποτελέσματα.  

 

 

Χρήση κατάλληλης τεχνολογίας 

    Τέλος ο ρόλος των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για 

άλλους είναι καταλυτικός για άλλους υποστηρικτικός. Σίγουρο είναι πάντως ότι 

είναι πολύ σημαντικός. Τα νέα συστήματα όπως τα ενδοδίκτυα (intranets), οι 

τεχνολογίες διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασίας (document & workflow 

management), τα συστήματα συνεργασίας ή υποστήριξης ομάδων (collaboration 

systems, groupware), οι αποθήκες δεδομένων (data warehouses), οι εταιρικές 

πύλες πληροφοριών (enterprise information portals) κλπ είναι χρήσιμα και 

απαραίτητα στη διαχείριση της γνώσης.  

 

    Ενώ ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης δεν πρέπει να βασίζεται ολοκληρωτικά 

και μόνο στη τεχνολογία, ωστόσο χωρίς αυτή θα είναι μια θεωρία και μόνο χωρίς 

πρακτική εφαρμογή. Ας τονισθεί λοιπόν ότι η ισορροπία μεταξύ του ανθρώπινου 

και του τεχνολογικού στοιχείου είναι απαραίτητη στη διαχείριση της γνώσης.   
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    Οι παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία της διαχείρισης γνώσης 

διαφοροποιούνται σε μικρό βαθμό ανάλογα με τον συγγραφέα. Σύμφωνα με τον 

Goh (2002) οι παράγοντες που είναι κρίσιμοι και καθοριστικοί για την 

αποτελεσματική μεταφορά γνώσης είναι επτά: 

 συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων, ομάδων 

εργασίας και προσώπων εντός του οργανισμού, 

 ανάπτυξη κοινής οργανωσιακής κουλτούρας, 

  εστίαση στη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης μέσω της άμεσης 

επίλυσης των προβλημάτων, 

 διαμόρφωση οριζόντιων δομών με λίγα ιεραρχικά επίπεδα, 

 ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων με στόχο την 

παραγωγικότητα, την πρωτοβουλία και την καινοτομία, 

 ενθάρρυνση της μεταφοράς γνώσης και δημιουργία κατάλληλων 

διαύλων μεταφοράς και διανομής και  

 διαμόρφωση συστήματος παροχών και επιβραβεύσεων.  

  

    Οι στόχοι ενός οργανισμού που πιστεύει στα οφέλη της διαχείρισης γνώσης και 

που ενδιαφέρεται να αυξήσει τη δυναμική των υλικών και άυλων πόρων του μέσα 

από τα επίσημα και ανεπίσημα δίκτυα γνώσης, πρέπει να είναι κοινοί για τον ιδιωτικό 

και το δημόσιο τομέα (Milner (2000).  

 

    Σύμφωνα με τον McNabb (2007) η ηγεσία παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία 

του μετασχηματισμού του δημοσίου μέσω της εφαρμογής της διαχείρισης γνώσης 

αφού θα πρέπει να τηρήσει τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Κατ’ αρχήν να κατανοήσει η ίδια η ηγεσία την ανάγκη για μετασχηματισμό 

και να δεσμευτεί προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Να πετύχει τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό 

της στρατηγικής για την οργανωσιακή αλλαγή. 

 Να εφαρμόσει το στρατηγικό σχεδιασμό ως βάση για την ευθυγράμμιση 

όλων των δραστηριοτήτων, των διαδικασιών και των πόρων σύμφωνα με 

την αποστολή της. 

 Να δημιουργήσει μια επικοινωνιακή στρατηγική για την προώθηση του 

μετασχηματισμού και να διασφαλίσει την συμμετοχή όλων. 

 Να θέσει στόχους και να εφαρμόσει σύστημα μέτρησης της απόδοσης. 
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 Να ενεργοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να υποστηρίξει και να 

βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων του οργανισμού. 

  

1.12 Μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαχείρισης γνώσης 

 

    Σύμφωνα με τον Ash (200b) οι υπέρμαχοι της διαχείρισης γνώσης παρασύρονται 

από τον ενθουσιασμό τους για την αξία της γνώσης, σε βαθμό που να αποτυγχάνουν 

να μετατρέψουν την γνώση σε όρους που θα γίνουν αντιληπτοί από τη διοίκηση. 

Αυτό πηγάζει από τον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται και παρουσιάζεται η 

διαχείριση της γνώσης, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται ή ως εφαρμογή 

πληροφορικής ή ως τεχνική ανθρώπινου δυναμικού.  

 

    Λύση στο πρόβλημα σύμφωνα με τον συγγραφέα είναι η μέτρηση των 

«αποτελεσμάτων της γνώσης» και όχι της ίδιας της γνώσης, αφού η ίδια από τη φύση 

της δεν δύναται να μετρηθεί. 

 

    Πρωταρχικό και απαραίτητο στάδιο είναι ο καθορισμός των κρίσιμων παραγόντων 

επιτυχίας ενός οργανισμού, η ανάλυση των δυνατοτήτων της διαχείρισης γνώσης, στη 

συνέχεια η προσέγγιση αυτών των παραγόντων και τέλος η εισαγωγή προτάσεων 

διαχείρισης γνώσης στις υπάρχουσες στρατηγικές. 

 

    Ο Edvinsson (1997) προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας. Υποστηρίζει, ότι η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης 

γνώσης μετριέται ως «προστιθέμενη αξία» κάθε υπαλλήλου ενώ σε εθνικό επίπεδο 

μετριέται με το δείκτη «Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος». Ο ίδιος επινόησε αρχικά 

τον όρο «Διανοητικό Κεφάλαιο» για να τονίσει την αξία της γνώσης ως ένα 

οργανωσιακό περιουσιακό στοιχείο, που αποφέρει έσοδα και αξία στον οργανισμό.  

 

    Η έννοια του «Διανοητικού Κεφαλαίου» συχνά υποδιαιρείται σε τρεις 

διαφορετικές κατηγορίες: Ανθρώπινο, Δομικό ή Οργανωσιακό, Πελατειακό ή 

Σχεσιακό Κεφάλαιο ακριβώς για να αναδείξει το εύρος και τη σημασία του για έναν 

οργανισμό. 

 

    Ένα εργαλείο μέτρησης γνώσης προτείνεται από την Cormican (2003) και είναι 

σχεδιασμένο να βοηθά στη μέτρηση της απόδοσης σε όρους διοίκησης γνώσης. 
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    Συγκεκριμένα εξετάζει εάν τα μεσαία και ανώτερα στελέχη ενός οργανισμού, 

έχουν ενσωματώσει τις «βέλτιστες πρακτικές» του παρελθόντος στη λήψη 

αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται οι δυνατότητες του οργανισμού, τα 

σημεία που υστερεί καθώς και τα σημεία που απαιτείται προσοχή και βελτίωση. Έτσι 

λειτουργεί κατ’ επέκταση σαν μια λίστα ελέγχου αποτελεσματικής διοίκησης γνώσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  

 

    Η έννοια της διαχείρισης γνώσης, αν και συγκεχυμένη, είναι διαδεδομένη εδώ και 

δεκαετίες.  

 

    Στον ιδιωτικό τομέα εμφανίστηκε δυναμικότερα στα μέσα της δεκαετίας του ΄90, 

με την πυροδότηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών 

πιέζοντας και δίνοντας ώθηση εκτός από τις επιχειρήσεις και σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους (stakeholders), όπως προμηθευτές, συμβούλους και πελάτες. Σε ένα 

περιβάλλον οικονομίας της γνώσης, η γνώση θεωρήθηκε σημαντικός πόρος και 

περιουσιακό στοιχείο για την επιχείρηση (Powell and Snellman, 2004. Rooney, 

Hearn and Kastelle, 2005). Η συζήτηση άνοιξε και οι επιχειρήσεις άρχισαν να 

δημιουργούν τμήματα και θέσεις διευθυντών διαχείρισης γνώσης (Knowledge 

Managers). 

 

    Επόμενο βήμα ήταν ο δημόσιος τομέας. Πολλές ήταν εκείνες οι κυβερνήσεις που  

συνειδητοποίησαν ότι ο δημόσιος τομέας, παρόλο που δεν είναι προσανατολισμένος 

στο κέρδος, οφείλει να εφαρμόσει τη διαχείριση γνώσης στοχεύοντας στην αύξηση 

της απόδοσης και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έτσι η 

προσοχή εστιάστηκε στην αναζήτηση μοντέλων και στην εφαρμογή τους στη 

διαχείριση γνώσης (Saussois, 2003). 

 

    Σε αυτό το πλαίσιο οι ερευνητές ξεκίνησαν να μελετούν περιπτώσεις εφαρμογής 

της διαχείρισης γνώσης και στο δημόσιο τομέα. Η έρευνα όμως γενικά πάνω στο 

θέμα είναι περιορισμένη και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, η οποία έχει να 

επιδείξει χαμηλά ποσοστά, τόσο στην έρευνα και δημοσίευση επιστημονικών άρθρων 

όσο και στην πρακτική εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης στο δημόσιο τομέα.  

    Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά σε εφαρμογές μοντέλων διαχείρισης γνώσης 

σε οργανισμούς του δημοσίου τομέα διεθνώς, έτσι όπως αυτά ερευνήθηκαν και 

παρουσιάστηκαν σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών. 
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    Τα ευρήματα που προκύπτουν από τα άρθρα είναι πολύ ενδιαφέροντα για τη 

μελλοντική έρευνα και μελέτη καθώς και την ανάπτυξη και βελτίωση των 

συστημάτων διαχείρισης γνώσης. Τα οφέλη της εφαρμογής, οι προϋποθέσεις για την 

επιτυχή εφαρμογή, τα προβλήματα και οι δυσκολίες, οι περιορισμοί και η μελλοντική 

έρευνα είναι παράμετροι, που διευρύνουν τη γνώση και συνεισφέρουν στην καλύτερη 

δυνατή εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης στο δημόσιο τομέα, τομέας ο οποίος τελικά 

έχει πολύ δρόμο να διανύσει μια και είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο (Cong, Li-Hua, 

Stonehouse, 2007).      

 

2.1 Οφέλη εφαρμογής της διαχείρισης γνώσης  

 

    Η εφαρμογή διαχείρισης γνώσης επιδρά θετικά στην παραγωγικότητα καθώς και 

στην ανοχή στην ασάφεια (tolerance of ambiguity) των εργαζομένων. Μέσω των 

εσωτερικών και εξωτερικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (εντός οργανισμού, 

επισκέψεις σε οργανισμούς του εξωτερικού) οι εργαζόμενοι αποκτούν νέες γνώσεις 

και αισθάνονται χρήσιμοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της δέσμευσή τους 

απέναντι στον οργανισμό και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.  

 

    Η «κοινωνικοποίηση» δε της γνώσης μέσω της επαφής των εργαζομένων μεταξύ 

τους, της παρουσίασης των επιτευγμάτων τους και της συνεισφοράς τους στη γνώση,  

αυξάνει την ανεκτικότητα στην αβεβαιότητα (uncertainty intolerance) γεγονός που 

επίσης αυξάνει την παραγωγικότητα τους (Tsirikas, Kastaros, Nikolaidis, 2012).        

 

    Το μοντέλο «Inukshuk»1 στον Καναδά περιλαμβάνει πέντε προϋποθέσεις 

εφαρμογής διαχείρισης γνώσης την τεχνολογία, την ηγεσία, την κουλτούρα, τις 

διαδικασίες και τη μέτρηση. Μέσω των πέντε αυτών προϋποθέσεων, με 

σημαντικότερη την ηγεσία, το μοντέλο παρέχει μια ολιστική προσέγγιση της 

διαχείρισης γνώσης στο δημόσιο τομέα και συμβάλει με θετικό τρόπο στην ικανότητα 

του οργανισμού να πετύχει τους στρατηγικούς του στόχους (Girard, McIntyre, 

2010).   

 

    Στο Ηνωμένο Βασίλειο όσοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεσμεύτηκαν στην 

ανοιχτή καινοτομία εμφάνισαν μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη διαχείριση γνώσης. 

                                                 
1 «INUΚSHUK»: Γλυπτό-σύμβολο των Εσκιμώων Ινουίτ της αρκτικής τούνδρας, που έχει ανθρώπινη 

μορφή, δημιουργήθηκε κυρίως για ναυτιλιακούς σκοπούς αλλά και για να ορίσει τα ιερά εδάφη των 

Εσκιμώων.  
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Αντί να εφαρμόσουν μια στρατηγική βασισμένη στη περικοπή των υπηρεσιών και 

των δαπανών καθώς και στη μείωση του προσωπικού, απέκτησαν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μέσω της αξιοποίησης των διεργασιών της διαχείρισης γνώσης και της 

συμμετοχής τους στην ανοιχτή καινοτομία2 (Chaston, 2012).   

 

    Μέσα από το πρόγραμμα «Early Years Literacy Project» της Περιφέρειας του 

Τορόντο αποδεικνύεται η σημασία της δημιουργίας σχέσεων και άτυπων δικτύων 

ειδικών με τη συνδρομή της μετατροπής της άρρητης γνώσης σε άρρητη. Η 

Περιφέρεια κατάφερε επιτυχώς να οικοδομήσει μια κουλτούρα διάχυσης γνώσης 

μέσω μιας ενιαίας και στοχευμένης διδασκαλίας και μιας στρατηγικής «πολλαπλών 

προσεγγίσεων» στο διαμοιρασμό γνώσης και τεχνογνωσίας μεταξύ δασκάλων και  

ηγεσίας. 

 

    Επίσης υπήρχαν και άλλες στρατηγικές, που υποστήριζαν τη μετατροπή της ρητής 

σε ρητή και της ρητής σε άρρητη γνώση. Με τις στρατηγικές αυτές ενθάρρυναν την 

κάλυψη των κενών γνώσης και την ομαδική εργασία, στοχεύοντας έτσι στη παροχή 

βοήθειας σε όσους τη χρειάζονταν, μέσω της δημιουργίας πηγών άρρητης γνώσης.   

        

    Έτσι το πρόγραμμα ενίσχυσε τη σημασία της συνεργασίας και έβγαλε τα σχολεία 

και τους δασκάλους από την «απομόνωση» της δουλείας τους, διευρύνοντας και 

διαμοιράζοντας τις γνώσεις τους (Edge, 2005).  

 

2.2 Προϋποθέσεις εφαρμογής της διαχείρισης γνώσης 

 

    Η πλειοψηφία των άρθρων που παρουσιάζονται στη παρούσα εργασία αναφέρουν 

ως σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας της εφαρμογής της διαχείρισης γνώσης την 

ηγεσία, την κουλτούρα, την τεχνολογία, τη δομή, τις διεργασίες και το σύστημα 

μέτρησης.      

 

    Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η υιοθέτηση 

στρατηγικής, το όραμα του οργανισμού και η υποστήριξη της ηγεσίας είναι η 

βασικότερη προϋπόθεση της επιτυχούς εφαρμογής της διαχείρισης γνώσης. Η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί, ότι για να επωφεληθεί ένας δημόσιος 

                                                 
2 Παραδοσιακή προσέγγιση καινοτομίας: η «καινοτομική» γνώση είναι εμπιστευτική και παραμένει 

εντός οργανισμού. «Ανοιχτή καινοτομία»: συνεργασία με άλλους οργανισμούς για αύξηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Chesbrough, 2003). 
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οργανισμός από την εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης θα πρέπει να έχει μια καλά 

σχεδιασμένη και ξεκάθαρη στρατηγική συλλογής, αποθήκευσης, εμπλουτισμού και 

διαμοιρασμού γνώσης (Sharifuddin and Fytton, 2004).  

 

    Από την έρευνα προκύπτει, ότι ενώ τα ανώτερα και μεσαία στελέχη είναι 

εξοικειωμένα με όρους σχετικούς με τη διαχείριση γνώσης, δεν είναι βέβαιοι περί 

τίνος πρόκειται. Επίσης δεν ενημερώνουν σχετικά τους υφισταμένους τους, με 

αποτέλεσμα οι χαμηλότερες ιεραρχικές βαθμίδες να έχουν άγνοια της έννοιας της 

διαχείρισης γνώσης (Cong, Li-Hua, Stonehouse, 2007).  

 

    Τα ανώτερα στελέχη θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με την στρατηγική του 

οργανισμού, να είναι ενημερωμένα για τις διαδικασίες και εξοικειωμένα με τις 

μεθόδους. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνουν τους υπαλλήλους, ώστε να λαμβάνουν 

γνώση της στρατηγικής και των αποφάσεων της διοίκησης (Seba, Rowley, 

Delbridge, 2012).  

 

    Η γνώση δεν θα πρέπει να διαμοιράζεται σε ανεπίσημη μορφή μέσω προσωπικής 

επαφής αλλά στη βάση μιας κουλτούρας διαμοιρασμού και διάχυσης. Αυτό θα έχει 

ως αποτέλεσμα την καλύτερη και αρτιότερη εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης 

(Cong, Li-Hua, Stonehouse, 2007).    

 

    Για τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Εργασίας του Ιράν η αλλαγή της 

κουλτούρας είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση για την εφαρμογή του κύκλου 

διαχείρισης γνώσης και θεωρούν ότι, εάν το Υπουργείο ενδιαφέρεται για την πλήρη 

εκμετάλλευση της γνώσης, πρέπει να παροτρύνει τους υπαλλήλους να αλλάξουν τη 

στάση τους απέναντι στις αλλαγές (Monavvarian, Kasaei, 2007).  

   

    Σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της κουλτούρας των υπαλλήλων παίζει και η 

εκπαίδευση τους. Όσο καλύτερα εκπαιδευμένος είναι ο υπάλληλος μέσω 

προγραμμάτων (καθοδήγηση-mentoring, εκπαίδευση-training), τόσο πιο εύκολα 

πραγματοποιείται η αλλαγή της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας, η οποία με τη 

σειρά της διευκολύνει την εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης (Girard, McIntyre, 

2010).  

 

    Η εκπαίδευση επίσης συνεισφέρει στην Εξωτερίκευση (Extranalization), στο 

στάδιο δηλαδή εκείνο του μοντέλου των Nonaka και Tacheouchi όπου η άρρητη 
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γνώση μετατρέπεται σε ρητή με τη μεταφορά δεξιοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων 

μέσω δραστηριοτήτων και διαλέξεων (Seba, Rowley, Delbridge, 2012).  

 

    Υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ προβλέπονται κονδύλια στον κρατικό 

προϋπολογισμό για εκπαίδευση και εξειδίκευση των εργαζομένων, τα περισσότερα 

από αυτά δεν αφορούν συγκεκριμένα σε προγράμματα διαχείρισης γνώσης, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων και εμπειρίας στην εφαρμογή 

διαχείρισης γνώσης (Cong, Li-Hua, Stonehouse, (2007).   

     

    Κάποιοι παράγοντες επιτυχίας συστημάτων διάχυσης γνώσης εξαρτώνται από την 

κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας στην οποία εφαρμόζονται. Στην αραβική 

κουλτούρα για παράδειγμα το χτίσιμο μιας δυνατής και μακροχρόνιας σχέσης είναι 

σημαντικότερο από την επίλυση ενός προβλήματος, καθώς η εμπιστοσύνη είναι 

βασική προϋπόθεση της δημιουργίας σχέσεων. Επομένως πολλοί εργαζόμενοι 

πιστεύουν, ότι η εμπιστοσύνη είναι το «κλειδί» στην παρακίνηση τους για τη διάχυση 

των γνώσεων σε έναν οργανισμό (Seba, Rowley, Delbridge, 2012). 

 

    Η τεχνολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαχείριση γνώσης. Ενώ όμως 

παίζει σημαντικό ρόλο, δεν μπορεί από μόνη της, χωρίς την σύμπραξη του 

οργανωσιακού πλαισίου, να δημιουργήσει και να διαδώσει τη γνώση (Monavvarian, 

Kasaei, 2007).  

 

    Παρόλα αυτά τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο, το ενδοδίκτυο, το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ακόμη και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι σημαντικά εργαλεία της 

διαχείρισης γνώσης, και ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους νεότερων ηλικιών, οι οποίοι 

είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.  (Cong, Li-Hua, Stonehouse, 

2007. Girard, McIntyre, 2010. Sharifuddin, Ikhsan, Fytton, 2004).  

 

    Επίσης ο έλεγχος μοντέλων διαχείρισης γνώσης είναι απαραίτητος για την επιτυχία 

τους και τη μακροπρόθεσμη εφαρμογή τους. Η μέτρηση των αποτελεσμάτων μιας 

εφαρμογής σε επιμέρους τομείς (ηγεσία, τεχνολογία, δομή) επιτρέπει στους 

ενδιαφερόμενους να καθορίσουν, εάν η διαχείριση γνώσης συμβάλλει και σε ποιο 

βαθμό στους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού και στην απόκτηση, 

εμπλουτισμό και διάχυση της γνώσης εντός και εκτός αυτού (Girard, McIntyre, 

2010. Sharifuddin Ikhsan, Fytton, 2004).  
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    Για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες και η γνώση αναπαράγονται και 

διαμοιράζονται θα πρέπει να αποτιμηθεί το ισχύον καθεστώς ελέγχου και 

επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών, καθώς η έλλειψη επικοινωνίας χαρακτηρίζεται 

ως το κυριότερο εμπόδιο στη διαχείριση γνώσης (Sharifuddin, Ikhsan, Fytton, 

2004).  

 

    Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο του Chaston (2012) το οποίο εξετάζει πόσο η 

υιοθέτηση της ανοικτής καινοτομίας επηρεάζει την εφαρμογή της διαχείρισης 

γνώσης. Προκύπτει λοιπόν, ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σε Αγγλία και  

Ουαλία που μέσω της συνεργασίας τους με άλλους εξωτερικούς οργανισμούς και 

δίκτυα δεσμεύτηκαν στην ανοιχτή καινοτομία και εφάρμοσαν καινοτόμες δράσεις, 

εμφάνισαν μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη διαχείριση γνώσης.      

       

 2.3 Προβλήματα / Δυσκολίες 

 

    Κάποιες εφαρμογές διαχείρισης γνώσης δεν είχαν τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα, γεγονός που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Η μικρή ανοχή στην 

ασάφεια, η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων, η κατανομή του χρόνου, 

η οργανωσιακή δομή, η δυσκολία αλλαγής της συμπεριφοράς των εργαζομένων, η 

τεχνολογία και η επιβράβευση είναι μερικοί από αυτούς. 

 

    Η περιορισμένη ανοχή των εργαζομένων στην ασάφεια (tolerance of ambiguity) 

καθώς και η έλλειψη ανεκτικότητας στην αβεβαιότητα (uncertainty intolerance) 

επηρεάζει αρνητικά την εφαρμογή διαχείρισης γνώσης αλλά και τη παραγωγικότητα 

(Τsirikas, Kastaros,  Nikolaidis, 2012).  

 

    Σύμφωνα με τους ερευνητές, όσον αφορά στην αποφυγή κινδύνων και αλλαγών, η 

κουλτούρα των ελληνικών επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από χαμηλή ανοχή στην 

ασάφεια (tolerance of ambiguity) και έλλειψη ανεκτικότητας στην αβεβαιότητα 

(uncertainty intolerance) (Nicolaidis and Katsaros, 2011).  

 

    Σε κάποιους οργανισμούς του δημοσίου, όπως στα σώματα ασφαλείας, η φύση της 

εργασίας είναι τέτοια, που εμποδίζει τους εργαζόμενους να αφιερώσουν χρόνο στη 

δημιουργία, ανταλλαγή και διάχυση γνώσης μέσω τυπικών και άτυπων 
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δραστηριοτήτων, όπως κοινωνικές επαφές ή ομάδες εργασίας (Seba, Rowley, 

Delbridge, 2012). 

 

    Επίσης η ιεραρχική δομή των οργανισμών του δημοσίου με τις πολλές διευθύνσεις 

και τα τμήματα, είναι ένας ακόμη παράγοντας που δημιουργεί προβλήματα στη 

διάχυση της γνώσης. Τα κατώτατα στελέχη διαπιστώνουν, ότι η επικοινωνία και η 

επαφή με συναδέλφους τους άλλων τμημάτων είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη (Seba, 

Rowley, Delbridge, 2012).  

 

    Δυσκολίες στην εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης προκαλούνται εξαιτίας 

συντηρητικών μεθόδων διοίκησης που εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα και που 

υποβαθμίζουν καινοτόμες και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, εμποδίζοντας 

ταυτόχρονα την εφαρμογή και το διαμοιρασμό της διαχείρισης γνώσης (Chaston, 

2012).  

 

    Η αλλαγή της συμπεριφοράς των εργαζόμενων απέναντι στην εφαρμογή της 

διαχείρισης γνώσης φαίνεται να είναι το δυσκολότερο ζήτημα. Σε αυτή τη 

διαπίστωση οδηγούνται οι εργαζόμενοι με την μικρότερη εργασιακή εμπειρία. 

Θεωρούν, ότι οι παλιότεροι συνάδελφοί τους εξαιτίας των παγιωμένων αντιλήψεων 

που έχουν, δεν έχουν πειστεί, ούτε για το ότι η γνώση μπορεί να διαχειριστεί 

αποτελεσματικά και αποδοτικά αλλά ούτε και για τον τρόπο που αυτό μπορεί να 

γίνει. Ως λύση προτείνεται μια στρατηγική διατήρησης και διάχυσης της υπάρχουσας 

γνώσης, ώστε να γίνει προσβάσιμη και στους νεότερους εργαζόμενους (Sharifuddin, 

Ikhsan, Fytton, 2004).  

     

    Η μακροχρόνια έλλειψη εξειδικευμένης τεχνολογικής υποδομής στα σχολεία του 

Καναδά είναι προφανώς η αιτία της ανεπάρκειας σε στρατηγικές διαχείρισης γνώσης 

προσανατολισμένες στην τεχνολογία. Επίσης αποτελεί εμπόδιο στη μετατροπή της 

άρρητης γνώσης σε ρητή καθώς και την αποθήκευσης της, διαδικασία που θα 

αντιμετώπιζε την απώλεια γνώσης λόγω αποχωρήσεων ή συνταξιοδοτήσεων των 

δασκάλων (Edge, 2005). 

     

    Επιπλέον η απουσία στο δημόσιο τομέα πολιτικής αμοιβών και επιβράβευσης, που 

δρουν ως κίνητρα για τους εργαζόμενους, έχει ως αποτέλεσμα τη χλιαρή συμμετοχή 
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τους και ίσως ακόμη και την αδιαφορία τους σε δράσεις και εφαρμογές διαχείρισης 

γνώσης (Seba, Rowley, Delbridge, 2012). 

 

    Το άρθρο των Massaro, Dumay, Garlatti (2015) αναλύει και αξιολογεί τη 

βιβλιογραφία που αναφέρεται στη διαχείρισης γνώσης στο δημόσιο τομέα. Από την 

έρευνα προκύπτει, ότι η βιβλιογραφία είναι κατακερματισμένη και αποτελούμενη από 

άσχετες αναφορές, οι οποίες αφορούν κυρίως τους τομείς της εκπαίδευσης και της 

έρευνας με σαφή εστίαση στη Μαλαισία και την Ινδία. Πολλές από αυτές τις έρευνες 

έχουν μικρό ακαδημαϊκό αντίκτυπο, αφού δεν επικεντρώνονται στις χώρες-ηγέτες 

στην εφαρμογή διαχείρισης γνώσης.  

 

    Οι ερευνητές επιλέγουν το εύκολο μονοπάτι της εκπαίδευσης και της έρευνας από 

αυτό που θα είχε ενδεχομένως μεγαλύτερη επίδραση και συνεισφορά στην κοινωνία, 

όπως την ασφάλεια, το στρατό ή την υγεία. Η πλειονότητα των άρθρων συνεισφέρουν 

περισσότερο στη θεωρία και ελάχιστα στην πρακτική εφαρμογή των θεωριών.  

 

    Η έρευνα καταδεικνύει μια δυσλειτουργία μεταξύ ποιοτικής και πρακτικής έρευνας 

της διαχείρισης γνώσης, αφού τα περισσότερα άρθρα δεν μελετούν ούτε 

συγκεκριμένους οργανισμούς αλλά και ούτε πρακτικές που εφαρμόζονται. 

 

    Μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση της έρευνας έγκειται στο που και πως δημοσιεύουν 

οι ερευνητές τα άρθρα τους. Τα περισσότερα άρθρα δημοσιεύονται σε διακεκριμένα 

περιοδικά τα οποία έχουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις και κατ’ επέκταση την 

ερευνητική επιρροή. Όμως κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας ακόμη και τα 

λιγότερο δημοφιλή περιοδικά ήταν προσβάσιμα μόνο σε μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. Περιοδικά όμως, στα οποία η πρόσβαση είναι ελεύθερη, γίνονται όλο και 

πιο δημοφιλή, προσφέροντας στους ερευνητές περισσότερες ευκαιρίες στην 

δημοσίευση/ γνωστοποίηση  των ερευνών τους.          

 

2.4 Περιορισμοί / Μελλοντική έρευνα 

 

    Σε επιστημονικές έρευνες, που στηρίζονται στις απόψεις και στις γνώμες των 

συμμετεχόντων, είτε αυτές είναι ποιοτικές είτε ποσοτικές, υπάρχουν περιορισμοί, που 

μπορούν να επηρεάσουν τα τελικά αποτελέσματα. 
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    Στην έρευνα των Τσιρίκα, Κατσαρού και Νικολαΐδη για τον ΟΣΕ το «Hawthorne 

Effect», το φαινόμενο κατά το οποίο η συμπεριφορά των εργαζόμενων αλλάζει όταν 

ερευνώνται ή παρακολουθούνται, μπορεί να ήταν ένας περιορισμός, καθώς υπάρχει η 

πιθανότητα η παραγωγικότητα και η ανοχή στην ασάφεια (tolerance of ambiguity) 

των εργαζομένων να επηρεάζεται από αυτό ή από άλλες συναισθηματικές ή 

γνωστικές συμπεριφορές (Tsirikas, Kastaros, Nikolaidis, 2012).  

 

    Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας η λιγοστή παραγωγή επιστημονικών ερευνών 

εφαρμογής διαχείρισης γνώσης στον δημόσιο τομέα, δημιουργεί περιορισμούς όσον 

αφορά στη συγκριτική μελέτη και κατ’ επέκταση στην εξαγωγή γενικευμένων 

συμπερασμάτων. 

 

    Είναι επομένως απαραίτητο να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες τόσο στον ΟΣΕ όσο 

και ευρύτερα στον ελληνικό δημόσιο τομέα, ώστε να υπάρξει βάση για συγκριτική 

έρευνα (Tsirikas, Kastaros, Nikolaidis, 2012). 

 

    Ένας πολύ σημαντικός περιορισμός ενδείκνυται στο γεγονός, ότι συνήθως οι 

έρευνες εστιάζονται σε συγκεκριμένους τομείς και σε περιορισμένο φάσμα. Είναι 

λοιπόν ενδιαφέρον να μελετηθεί εάν τα αποτελέσματα ισχύουν και επιβεβαιώνονται 

σε ένα ευρύτερο φάσμα μελέτης, όπως λόγου χάρη από το Αστυνομικό Σώμα στο 

Ντουμπάι στα σώματα ασφαλείας σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η έρευνα μπορεί να 

επεκταθεί και σε διαφορετικούς τομείς, ώστε η έρευνα να έχει την καταλληλότερη 

θεωρητική προσέγγιση στην κατανόηση και μέτρηση της διαχείρισης γνώσης (Seba, 

Rowley, Delbridge, 2012). 

 

    Μια μεγαλύτερη σε εύρος έρευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί και στους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η παρούσα έρευνα 

περιορίστηκε σε περιοχές σε Αγγλία και Ουαλία που ο πληθυσμός τους δεν 

υπερέβαινε τους 206.000 κατοίκους. Η επιλογή αυτή έγινε, ώστε να περιοριστούν 

μεγάλες αποκλίσεις και κατ’ επέκταση προβλήματα ερμηνείας των δεδομένων.  

    Η νέα έρευνα θα ήταν χρήσιμο να ελέγξει, εάν τα συμπεράσματα ισχύουν και σε 

τοπικές αρχές με πολυπλοκότερη δομή και μεγαλύτερο πληθυσμό (Chaston, 2012).  

 

    Η παραπάνω έρευνα έλαβε υπόψη της το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο 

Βασίλειο, αυτό της ανάγκης μείωσης του ελλείμματος του δημοσίου τομέα. Θα 
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μπορούσε να υπάρξει όφελος από μια έρευνα, που θα αφορούσε στους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης χωρών που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με 

ελλείμματα του δημοσίου τομέα τους (Chaston, 2012).   

 

    Τα ευρήματα των ερευνών που αφορούν το δημόσιο τομέα σε γενικές γραμμές 

ευθυγραμμίζονται με αυτά του ιδιωτικού τομέα. Αυτό σημαίνει, ότι οι παράγοντες 

επιτυχίας που εντοπίζονται στον ιδιωτικού τομέα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

βάση έρευνας και στο δημόσιο τομέα. 

  

    Αυτό που απαιτείται είναι η διενέργεια εμπειρικού ελέγχου σε οργανισμούς του 

δημοσίου τομέα και στη συνέχεια η διερεύνηση του εάν υπάρχουν παράγοντες, που 

είναι ξεχωριστοί και αφορούν μόνο αυτόν (Cong, Li-Hua,  Stonehouse, 2007).  

 

    Η έρευνα των Jain και Jeppesen (2013) σε δημόσιο οργανισμό της Ινδίας για το 

ρόλο του ηγέτη στη διαχείριση γνώσης έδειξε, ότι ο προσαρμοστικός ηγέτης (adaptor 

style) επιδρά θετικά στην εφαρμογή διαχείρισης γνώσης, σε αντίθεση με το 

ριζοσπαστικό και τον καινοτομικό ηγέτη που επιδρούν αρνητικά. Τα αποτελέσματα 

όμως περιορίζονται στα πλαίσια που τέθηκαν από την έρευνα.  

 

    Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να αφορά ανόμοια πλαίσια (ιδιωτικό τομέα, 

πολυεθνικές εταιρίες, κοινοπραξίες) ούτως ώστε να επιβεβαιωθούν τα τωρινά 

αποτελέσματα.  

 

    Το πιθανότερο αποτέλεσμα θα είναι, ότι το καινοτομικό στυλ του ηγέτη θα έχει 

θετικά αποτελέσματα στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στις πολυεθνικές εταιρίες. 

Επίσης πιθανότατα το έτος ίδρυσης (παλιά - καινούργια) και το μέγεθος μιας εταιρίας 

να παίξουν καταλυτικό ρόλο στο είδος του ηγέτη που θα επιλεγεί, όπως και στις 

πρακτικές της διαχείρισης γνώσης (Jain, Jeppesen, 2013). 

 

    Τέλος οι Massaro, Dumay, Garlatti (2015) βάσισαν την έρευνα τους σε 

δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς να λάβουν υπόψη άλλες 

πηγές, όπως βιβλία, κεφάλαια βιβλίων ή αναφορές. Επίσης τα αποτελέσματα 

αφορούν το διάστημα της στατιστικής ανάλυσης. Η εγκυρότητα κάποιων 

αποτελεσμάτων θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί από μελλοντικές μελέτες σε πεδία 

που δεν αναφέρθηκαν στην παρούσα έρευνα.  
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    Τέλος ας ληφθεί υπόψη, ότι οι δομημένες βιβλιογραφικές μελέτες δεν αποτελούν 

πανάκεια στο να παρέχουν έγκυρες/ αξιόπιστες απαντήσεις, αλλά αντίθετα 

εντοπίζουν τις παρούσες ελλείψεις και προσφέρουν μονοπάτια για μελλοντικές 

έρευνες. 

 

    Συμπερασματικά αυτό που διαπιστώνεται μετά την παρουσίαση των παραπάνω 

ερευνών, είναι ότι σε διεθνές επίπεδο οι ηγεσίες έχουν συνειδητοποιήσει, ότι, εάν ο 

δημόσιος τομέας επιδιώκει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την 

ικανοποίηση των πολιτών, την ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου κεφαλαίου 

τους, οφείλει να εφαρμόσει ολοκληρωμένα συστήματα Διαχείρισης της Γνώσης. 

 

    Ορισμένες χώρες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στη δημιουργία, 

αποθήκευση, εμπλουτισμό και διαμοιρασμό της γνώσης ανεβάζοντας έτσι το επίπεδο 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου τομέα. Ορισμένες όμως, 

όπως η Ελλάδα βρίσκονται σε υβριδικό στάδιο σε ότι αφορά τη διαχείριση της 

γνώσης.  

 

    Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να μελετηθεί μέσω έρευνας μιας συγκεκριμένης 

δημόσιας υπηρεσίας, εάν σε πρώτο στάδιο η διοίκησή της γνωρίζει την έννοια της 

Διαχείρισης Γνώσης, εάν την εφαρμόζει, σε ποιο βαθμό γίνεται αυτό και με τι 

αποτελέσματα.  

 

    Στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί εάν, σε ποιο βαθμό και με ποιους τρόπους οι 

Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας προωθούν, ενθαρρύνουν και εφαρμόζουν τη 

δημιουργία, εμπλουτισμό και διάχυση της γνώσης των υπαλλήλων τους, μέσα από 

την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης γνώσης.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
    Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκε το εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο 

αναλύθηκαν οι διάφοροι ορισμοί και τα είδη της γνώσης, οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης, τα εργαλεία επιτυχίας της καθώς 

και τα εμπόδια εφαρμογής της.  

 

    Επίσης εξετάστηκε η πρακτική εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης και οι επιμέρους 

διαστάσεις της στο δημόσιο τομέα διαφόρων χωρών μέσα από έρευνες συγγραφέων 

επιστημονικών άρθρων. Τέλος αναφέρθηκε ο ρόλος που παίζει η απόκτηση, η 

ανταλλαγή και η αξιοποίηση της γνώσης τόσο στην απόδοση των υπηρεσιών του 

δημοσίου τομέα όσο και των εργαζομένων σε αυτόν.  

 

    Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει το μεθοδολογικό σχεδιασμό της παρούσας έρευνας. 

Συγκεκριμένα, καταγράφεται η μέθοδος και οι ερευνητικές προσεγγίσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν, βάσει της βιβλιογραφίας καθώς και η δομή, το περιεχόμενο, οι 

μετρήσεις του ερωτηματολογίου καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας.  

 

3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

    Η έρευνα είναι ποσοτική και εστιάζεται στις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας. Η 

επιλογή αυτή έγινε για δύο λόγους: πρώτον γιατί η υπογράφουσα την διπλωματική 

εργασία είναι δικαστική γραμματέας της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης και 

δεύτερον γιατί δεν υπάρχει προηγούμενη έρευνα αναφορικά με τη διαχείριση γνώσης 

στον τομέα της δικαιοσύνης. 

  

    Τα δικαστήρια διακρίνονται σε Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά. Οι υπηρεσίες 

εκείνες που έχουν την αρμοδιότητα και τη δικαιοδοσία της προετοιμασίας και της 

διεξαγωγής των δικών καθώς και της απονομής της δικαιοσύνης είναι οι Εισαγγελίες 

Πρωτοδικών και Εφετών, τα Πρωτοδικεία και τα Εφετεία, τα Ειρηνοδικεία, τα 

Πταισματοδικεία και τα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία. 
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    Όσον αφορά στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας παρατηρείται ένα ερευνητικό 

κενό σχετικά με τις πολιτικές εντοπισμού, διαχείρισης, εμπλουτισμού και 

διαμοιρασμού της γνώσης των υπαλλήλων.    

    

    Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να απαντηθούν 

ερωτήματα όπως εάν, σε ποιο βαθμό και με ποιους τρόπους  οι Δικαστικές Υπηρεσίες 

προωθούν, υποστηρίζουν και διευκολύνουν την εφαρμογή διαχείρισης γνώσης, ποια 

είναι τα εμπόδια στην παραγωγή και διανομή γνώσης και ποιοι οι παράγοντες 

επιτυχίας ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης καθώς και πόσο διαφοροποιούνται οι 

απόψεις των δικαστικών υπαλλήλων σχετικά με την παραγωγή, διανομή και 

διαχείριση της γνώσης ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την 

τωρινή τους θέση, τα έτη προϋπηρεσίας και την υπηρεσία στην οποία εργάζονται. 

 

    Τα ερωτήματα απαντήθηκαν με χρήση ερωτηματολογίων και ακολούθησε η 

στατιστική ανάλυση τους με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 23 (Statistical 

Package for Social Services).  

    

3.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.2.1 Ερωτηματολόγιο 

 

    Μέσω του ερωτηματολογίου αποτυπώνεται η τωρινή κατάσταση αναφορικά με την 

εφαρμογή διαχείρισης γνώσης, το βαθμό που η διοίκηση υποστηρίζει, διευκολύνει 

και χρησιμοποιεί τις γνώσεις των υπαλλήλων σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό 

επίπεδο, τους παράγοντες επιτυχίας ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης, τα εμπόδια 

εφαρμογής και το ρόλο της τεχνολογίας στον εμπλουτισμό και διάχυση της γνώσης.  

 

    Για την επιλογή των κατάλληλων ερωτήσεων και τη δόμηση του ερωτηματολογίου 

χρησιμοποιήθηκε ως βάση το ερωτηματολόγιο της έρευνας των Syed Omar 

Sharifuddin bin Syed-Ikhsan και Gytton Rowland: “Benchmarking knowledge 

management in a public organisation in Malaysia” (2004). Το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο μεταφράσθηκε, τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στις ανάγκες 

της παρούσας έρευνας.  

 

    Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 14 Νοεμβρίου μέχρι 9 Δεκεμβρίου 2017. Τα 

ερωτηματολόγια προωθήθηκαν στους συναδέλφους δικαστικούς υπαλλήλους 
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διαφορετικών ιεραρχικών βαθμίδων, καταστημάτων και αρμοδιοτήτων κατ’ ιδίαν και 

ηλεκτρονικά, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το σύνολό τους ήταν    

130 και από αυτά απαντήθηκαν τα 118.  

 

    Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από εννέα ενότητες. Η πρώτη ενότητα 

περιλαμβάνει προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων όπως το φύλο, 

η ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τη θέση που κατέχουν, το κατάστημα που 

υπηρετούν (Εισαγγελία Πρωτοδικών/ Εφετών, Πρωτοδικείο/ Εφετείο, Ειρηνοδικείο, 

Πταισματοδικείο, Διοικητικό Πρωτοδικείο/ Εφετείο), τα έτη υπηρεσίας και η 

εργασιακή εμπειρία.  

 

    Στη δεύτερη ενότητα ζητείται από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν σε ερωτήματα 

σχετικά με τη στρατηγική της υπηρεσίας αναφορικά με την εφαρμογή διαχείρισης 

γνώσης, τα οφέλη εφαρμογής, τους παράγοντες επιτυχίας, τα εμπόδια και το ρόλο της 

τεχνολογίας στη απόκτηση και διάχυση της γνώσης.  

 

    Η τρίτη ενότητα εστιάζει στη μεταφορά της γνώσης, στην ευκολία με την  οποία 

ανταλλάσσεται και μεταφέρεται εντός και εκτός υπηρεσίες, στην αξιοπιστία που έχει 

η γνώση και η πληροφορία που μεταφέρεται καθώς και στην ακρίβεια της μεταφοράς 

της.  

 

    Στην τέταρτη ενότητα ανιχνεύεται σε ποιο βαθμό είναι η ρητή και η άρρητη γνώση 

προσβάσιμη και με ποιους τρόπους μοιράζεται και μεταβιβάζεται.  

 

    Στην πέμπτη ενότητα ερευνάται ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας της 

υπηρεσίας στον εμπλουτισμό και διαμοιρασμό της γνώσης. 

 

    Η έκτη ενότητα εστιάζει στην οργανωσιακή δομή της υπηρεσίας ερευνώντας την 

ροή της επικοινωνίας μεταξύ τμημάτων και εργαζομένων, το είδος της διοίκησης που 

ασκείται και την πολιτική της υπηρεσίας αναφορικά με την εμπιστευτικότητα των 

εγγράφων.  

 

    Στην έβδομη ενότητα παρουσιάζεται η τεχνολογική υποδομή σε σχέση με τη 

διάχυση και εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης.  
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    Οι τελευταίες δύο ενότητες, η όγδοη και ένατη, ανιχνεύουν τις πολιτικές της  

υπηρεσίας αναφορικά με τις συνέπειες από τις μετακινήσεις και  τις συνταξιοδοτήσεις 

εργαζομένων, τις δυνατότητες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων και 

τέλος το ρόλο των πολιτικών επιρροών στη διαχείριση γνώσης.     

 

    Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, όπου έπρεπε να απαντηθούν με «ναι», «όχι» ή «δεν γνωρίζω» καθώς και 

ερωτήσεις βασισμένες σε κλίμακα τύπου Likert σε διάταξη 1 έως 5, με αντίστοιχα 

λεκτικά  «διαφωνώ απόλυτα-1» έως «συμφωνώ απόλυτα-5», «καθόλου σημαντικό-1» 

έως «πάρα πολύ σημαντικό-5» και «πολύ εύκολο-1» έως «πολύ δύσκολο-5». 

 

3.2.2 Προβλήματα της έρευνας 

 

    Κατά τη διάρκεια της έρευνας υπήρξαν δυσκολίες, όπως άλλωστε ήταν 

αναμενόμενο, λόγω του συντηρητισμού που χαρακτηρίζει το δημόσιο τομέα.     

Αρκετοί ήταν οι συνάδελφοι που αρνήθηκαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο 

εξαιτίας της δυσπιστίας τους ως προς την ανωνυμία και την εχεμύθεια, θεωρώντας, 

ότι μέσα από τις απαντήσεις τους «φωτογραφίζονται». Επίσης αρκετοί ήταν και 

εκείνοι οι οποίοι δυσκολεύτηκαν με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

χαρακτηρίζοντας το «περίπλοκο», «δύσκολο» και σε μια περίπτωση «ασυνάρτητο».   

 

    Επιπλέον υπήρχε άγνοια για το θέμα της διαχείρισης γνώσης καθώς και μια έντονη 

αμφισβήτηση για το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν συστήματα διαχείρισης 

γνώσης γενικότερα στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις Δικαστικές Υπηρεσίες.    

 

3.2.3 Περιγραφή του δείγματος 

 

    Όπως προαναφέρθηκε, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα 

αποτελείται από 118 δικαστικούς υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν οι 

απαντήσεις 35 γυναικών και 83 αντρών. Στο επόμενο γράφημα (Γράφημα 1) 

φαίνονται τα ποσοστά από το κάθε φύλο. 
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Γράφημα 1: Ποσοστά αντρών και γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

       

    Η έρευνα αφορά άτομα κυρίως άνω των 40 ετών. Συγκεκριμένα, 32 άτομα 

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 41-45 ετών, 25 βρίσκονται σε ηλικία 46-50 ετών και 

39 άτομα είναι άνω των 50 ετών. Από 36-40 ετών ήταν μόνο 14 άτομα της έρευνας 

ενώ υπήρξαν 7 άτομα από 31-35 ετών και μόνο 1 εκ των ερωτηθέντων είναι κάτω 

των 26 ετών. Στο ακόλουθο γράφημα (Γράφημα 2) φαίνονται τα αντίστοιχα ποσοστά. 
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Γράφημα 2: Ποσοστά των ερωτηθέντων ως προς την ηλικιακή ομάδα στην οποία 

ανήκουν. 

 

    Επιπλέον, τα μέλη του δείγματος ερωτήθηκαν ως προς το εκπαιδευτικό τους 

επίπεδο. Από τους 118 δικαστικούς υπαλλήλους, οι 30 έχουν απολυτήριο Λυκείου 

και οι 51 έχουν αποφοιτήσει από κάποια σχολή ΑΕΙ/ΤΕΙ. Ακόμη, 32 άτομα 

συνέχισαν τις σπουδές τους παρακολουθώντας κάποιο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενώ 

μόλις 5 άτομα έχουν ολοκληρώσει και Διδακτορικό. Τα αντίστοιχα ποσοστά 

παρουσιάζονται στο Γράφημα 3.  

 

 
 

Γράφημα 3: Ποσοστά των δικαστικών υπαλλήλων ως προς το εκπαιδευτικό τους 

επίπεδο. 

 

    Οι ερωτηθέντες απάντησαν και ως προς την υπηρεσία στην οποία εργάζονται. 

Συγκεκριμένα, 56 άτομα εργάζονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών/Εφετών, 44 στο 

Πρωτοδικείο/Εφετείο, 15 στο Ειρηνοδικείο και μόλις 3 άτομα στο Πταισματοδικείο. 
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Γράφημα 4: Ποσοστά των ερωτηθέντων ως προς την υπηρεσία στην οποία ανήκουν. 

  

    Σχετικά με την τωρινή τους θέση στο χώρο εργασίας τους, οι ερωτώμενοι 

απάντησαν ως εξής: 7 άτομα κατέχουν τη θέση του Διευθυντή, 17 είναι 

Προϊστάμενοι/ες Τμήματος, 4 Επιμελητές, 1 είναι Εισαγγελέας/Δικαστής ενώ στην 

πλειοψηφία του το δείγμα αποτελείται από Γραμματείς (89). Τα αντίστοιχα ποσοστά 

εμφανίζονται στο ακόλουθο γράφημα (Γράφημα 5). 
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Γράφημα 5: Ποσοστά των ερωτηθέντων σχετικά με την τωρινή τους θέση στο χώρο 

εργασίας. 

 

    Ακόμη, οι ερωτώμενοι απάντησαν σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας τους γενικά στο 

δημόσιο τομέα αλλά και ειδικότερα σχετικά με την διάρκεια της τρέχουσας θέσης 

τους. Συγκεκριμένα, 18 άτομα εργάζονται στο δημόσιο τομέα λιγότερο από 10 

χρόνια, 40 εργάζονται από 11-20 χρόνια, ενώ 60 από τα μέλη του δείγματος 

απασχολούνται στον δημόσιο τομέα για περισσότερα από 20 χρόνια. 

 

    Αντίστοιχα, όσον αφορά τα έτη προϋπηρεσίας στη συγκεκριμένη θέση, 10 από 

τους ερωτώμενους απάντησαν ότι εργάζονται λιγότερο από 3 χρόνια, 33 

απασχολούνται από 4 έως 9 χρόνια ενώ 75 άτομα κατέχουν την τωρινή τους θέση για 

περισσότερα από 10 έτη. 

 

    Στα Γραφήματα 6 και 7 εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων σχετικά με τα 

έτη υπηρεσίας στο δημόσιο τομέα αλλά και στην τρέχουσα θέση. 

 

 
 

Γράφημα 6: Ποσοστά των απαντήσεων σχετικά με τα έτη υπηρεσίας στο δημόσιο 

τομέα. 
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Γράφημα 7: Ποσοστά των απαντήσεων σχετικά με τα έτη υπηρεσίας στην τρέχουσα 

θέση. 

 

3.2.4 Εργαλεία της στατιστικής ανάλυσης  

 

   Στη συνέχεια της ανάλυσης μελετώνται οι απαντήσεις των μελών του δείγματος στα 

βασικά ερωτήματα της έρευνας σχετικά με τη «Διαχείριση Γνώσης». Αρχικά, 

παρουσιάζονται τα ποσοστά της κάθε απάντησης (περιγραφική στατιστική). 

Ακολούθως, ελέγχεται η ενδεχόμενη ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και τις απαντήσεις των ερωτώμενων στα ερωτήματα σχετικά με τη 

«Διαχείριση της Γνώσης». 

 

    Γι’ αυτό τον έλεγχο χρησιμοποιήθηκε ο χ2 έλεγχος ανεξαρτησίας κατηγορικών 

μεταβλητών του Pearson. Αυτό το στατιστικό τεστ έγκειται στον έλεγχο της 

μηδενικής υπόθεσης Η0: Οι μεταβλητές Χ και Υ είναι ανεξάρτητες έναντι της 

εναλλακτικής υπόθεσης Η1: Οι μεταβλητές Χ και Υ δεν είναι ανεξάρτητες, όπου με Χ 

και Υ συμβολίζονται οι ερωτήσεις για τις οποίες ελέγχεται η ύπαρξη πιθανής 

συσχέτισης (ή ανεξαρτησίας).  

 

    Ωστόσο, ο έλεγχος χ2 δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα μόνο όταν υπάρχουν 

συχνότητες μικρότερες του 5 το πολύ στο 25% των κελιών του πίνακα Σε περίπτωση 

που το ποσοστό των κελιών αυτών ξεπερνά το 25% των συνολικών κελιών του 
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πίνακα ανεξαρτησίας, τότε εφαρμόζεται ο έλεγχος Monte Carlo. Παρόλα αυτά, σε 

2*2 πίνακες εφαρμόζεται ο ακριβής έλεγχος του Fisher. Τόσο στην μέθοδος Monte 

Carlo όσο και στον ακριβή έλεγχο του Fisher εξετάζονται οι ίδιες υποθέσεις 

(Τσαγρής, 2014. Πραμαγγιούλης, 2008).  

 

    Όποιος έλεγχος κι αν εφαρμοστεί ορίζουμε το ίδιο ποσοστό σημαντικότητας 

(περιθώριο σφάλματος) 5%. Αυτό το ποσοστό αποτελεί και την κρίσιμη τιμή 

απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης. Συγκεκριμένα, αν η τιμή Sig. value του ελέγχου 

είναι μικρότερη από 0,05, τότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση (δηλαδή οι 

μεταβλητές-ερωτήσεις που εξετάζονται εμφανίζουν στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση). Αυτή είναι η τιμή που καθορίζει αν θα απορριφθεί ή όχι η μηδενική 

υπόθεση.  

 

    Σε περίπτωση συσχέτισης των ερωτήσεων - μεταβλητών μπορούμε να προβούμε 

στον έλεγχο πιθανής γραμμικής συσχέτισής τους με το στατιστικό μέτρο rho του 

Spearman (ο έλεγχος χ2 του Pearson είναι γενικότερος από το rho του Spearman 

καθώς ελέγχει αν υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής συσχετίσεις ακόμη και μη 

γραμμικές). Ο συντελεστής rho του Spearman ελέγχει και πάλι δύο υποθέσεις. 

Συγκεκριμένα, εξετάζει την Η0: ρ=0 έναντι της εναλλακτικής Η1: ρ≠0. Οι τιμές του 

συντελεστή κυμαίνονται από -1 ως 1 με την τιμή -1 να συμβολίζει απόλυτα αρνητική 

συσχέτιση και την τιμή 1 να συμβολίζει την απόλυτα θετική συσχέτιση των 

μεταβλητών. Ως ρ=0 συμβολίζεται η περίπτωση να μην υφίσταται γραμμική 

συσχέτιση των μεταβλητών. Θετική συσχέτιση υπάρχει όταν η αύξηση στην τιμή της 

μιας μεταβλητής προκαλεί αύξηση και στην τιμή της άλλης το αντίστροφο. Αν οι 

τιμές των μεταβλητών μεταβάλλονται αντίθετα (όταν αυξάνεται η τιμή της μιας 

μεταβλητής, οι τιμές της άλλης μειώνονται) τότε οι μεταβλητές είναι αρνητικά 

συσχετισμένες. (Πραμαγγιούλης, 2008, 26-29) Παρακάτω, το στατιστικό μέτρο rho 

του Spearman εξετάζεται σε κάθε έλεγχο (σε περίπτωση ανεξαρτησίας, η τιμή του 

είναι εξαιρετικά μικρή – πολύ κοντά στο μηδέν). 

 

     Τέλος, οι μεταβλητές (ερώτηση και δημογραφικό χαρακτηριστικό) που 

εμφανίζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση ως προς τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων αναλύονται με τη βοήθεια ομαδοποιημένων ραβδογραμμάτων. Με αυτό 

τον τρόπο, γίνονται αντιληπτές οι διαφορετικές απόψεις των ατόμων ανάλογα με το 

φύλο, την ηλικιακή ομάδα, την τωρινή θέση που κατέχουν, το εκπαιδευτικό τους 
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επίπεδο, την υπηρεσία στην οποία απασχολούνται και τα έτη υπηρεσίας γενικά. 

(Κριτσωτάκης, 2013, 105-107) 

 

3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.3.1 Ποσοστά των απαντήσεων στα βασικά ερωτήματα της έρευνας  

 

    Σε αυτό το τμήμα της εργασίας αναφέρονται τα ποσοστά των απαντήσεων των 

μελών του δείγματος σχετικά με τα βασικά ερωτήματα της έρευνας. 

 

    Στην ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει επίσημα καταγεγραμμένη στρατηγική 

Διαχείρισης Γνώσης στην υπηρεσία τους, 9 (7,6%) άτομα απάντησαν θετικά, 20 

(16,9%) δήλωσαν ότι δε γνωρίζουν ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 89 ατόμων 

(75,4%) απάντησαν ότι δεν υπάρχει τέτοια μέριμνα. Η έλλειψη στρατηγικής 

διαφαίνεται και από την επόμενη ερώτηση. Συγκεκριμένα, 108 άτομα (91,5%) 

θεωρούν σημαντική τη στρατηγική της «Διαχείρισης Γνώσης» στην υπηρεσία τους. 

Αντίθετα, υπήρξαν 5 άτομα (4,2%) που απάντησαν αρνητικά και άλλοι 5 (4,2%) που 

απάντησαν ότι δε γνωρίζουν. 

 

    Η επόμενη ερώτηση αφορά τα οφέλη που πιστεύουν οι εργαζόμενοι ότι θα 

προκύψουν από την εφαρμογή «Διαχείρισης της Γνώσης». Από τα 118 άτομα οι 39 

(33,1%) απάντησαν ότι θα επέλθει βελτίωση στην αποδοτικότητα, οι 15 (12,7%) ότι 

θα εργάζονται πλέον σε μια ενημερωμένη υπηρεσία με νέες πληροφορίες και 7 άτομα 

(5,9%) ότι θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών. Ακόμη, 19 

άτομα (16,1%) πιστεύουν ότι με αυτό τον τρόπο η υπηρεσία θα είναι πιο 

αποτελεσματική, 7 (5,9%) απάντησαν ότι θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις αλλαγές 

άλλων οργανισμών. Επιπλέον, 9 άτομα (7,6%) θεωρούν ότι η εφαρμογή Διαχείρισης 

της Γνώσης θα υποκινήσει αλλαγές, ενώ 18 άτομα (15,3%) πιστεύουν ότι θα 

βελτιώσει την ποιότητα της υπηρεσίας. Τέλος, υπήρξαν 4 άτομα (3,4%) που 

πιστεύουν ότι θα υπάρξουν πολλαπλά οφέλη και μάλιστα ίσως και όλα τα παραπάνω.   

 

    Στην ερώτηση σχετικά με τον καταλληλότερο άτομο στην υπηρεσία για να 

διευθύνει τη «Διαχείριση της Γνώσης», 14 άτομα (11,9%) απάντησαν ότι  πλέον 

αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος Εισαγγελέας, 50 (42,4%) πιστεύουν ότι είναι ο/ η 

Διευθυντής /τρια και 40 (33,9%) απάντησαν ότι θα έπρεπε να αποτελεί ευθύνη των 
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Προϊσταμένων Τμημάτων. Ακόμη, 13 (11%) από τους ερωτώμενους πιστεύουν ότι 

κάθε υπάλληλος είναι ικανός να αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα ενώ μόνο 1 (0.8%) 

απάντησε ότι είναι αντικείμενο του Δικαστικού λειτουργού. Επιπλέον, ανεξάρτητα 

από το πρόσωπο που θεωρούν καταλληλότερο να διατελέσει «Υπεύθυνος Διαχείρισης 

Γνώσης» 93 υπάλληλοι (78,8%) θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη αυτού του 

ατόμου. Μόλις 16 (13,6%) από τους ερωτώμενους απάντησαν ότι δεν είναι 

σημαντική η ύπαρξη του υπευθύνου ενώ 9 άτομα (7,6%) απάντησαν ότι δε 

γνωρίζουν. 

 

    Στη συνέχεια οι εργαζόμενοι ρωτήθηκαν για το πόσο δύσκολα ή εύκολα  

αντιμετωπίζονται, επιλύονται και διαχειρίζονται διάφορα προβλήματα της υπηρεσίας 

τους. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στον Πίνακα 1. Από τα αριστερά προς τα δεξιά οι 

απαντήσεις είναι: «Πολύ εύκολο», «Εύκολο», «Ουδέτερο», «Δύσκολο», «Πολύ 

δύσκολο». Όσο αφορά την πρόσβαση στη γνώση/ πληροφορία σε όλους τους 

υπαλλήλους, τη διαχείριση των εμπιστευτικών εγγράφων (αρχείων) και την 

αντιμετώπιση των τεχνολογικών περιορισμών περισσότεροι από τους μισούς 

απάντησαν ότι είναι δύσκολη ή πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων. Επίσης, αρκετά υψηλά είναι τα ποσοστά εκείνων που έχουν ουδέτερη 

άποψη σε αυτά τα ερωτήματα καθώς στα περισσότερα ερωτήματα το ποσοστό τους 

ξεπερνά το 40%. Αντίθετα, στα περισσότερα ερωτήματα λιγότεροι από το 25% των 

ερωτώμενων απάντησαν πως είναι εύκολο ή πολύ εύκολο να αντιμετωπιστούν τα 

προβλήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 37,3% των μελών του δείγματος πιστεύουν 

ότι είναι εύκολο ή πολύ εύκολο να γίνει η γνώση/ πληροφορία προσβάσιμη σε κάθε 

υπάλληλο της υπηρεσίας ενώ το 33,9% έδωσε τις ίδιες απαντήσεις για την 

προσβασιμότητα της γνώσης σε όλους. Ωστόσο, μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η 

συμπεριφορά των υπαλλήλων σύμφωνα με τους ερωτώμενους καθώς το 61,1% 

πιστεύει ότι είναι δύσκολο έως πολύ δύσκολο να αλλάξει. 

 

Πίνακας 1 

 

Συχνότητες και ποσοστά των απαντήσεων σχετικά με τη δυσκολία αντιμετώπισης 

προβλημάτων στην υπηρεσία 

Πόσο δύσκολη πιστεύετε ότι είναι η διαχείριση των παρακάτω προβλημάτων 

της υπηρεσίας σας; 
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Να αλλάξει η 

συμπεριφορά των 

υπαλλήλων 

 

3 

(2,5%

) 

13 

(11%) 

31 

(26,3%) 

43 

(36,4%) 

28 

(23,7%) 

Να γίνει η γνώση / 

πληροφορία προσβάσιμη 

σε κάθε υπάλληλο της 

υπηρεσίας 

 

7 

(5,9%

) 

37 

(31,4%) 

30 

(25,4%) 

31 

(26,3%) 

13  

(11%) 

Αναγνώριση της 

γνώσης/πληροφορίας 

εσωτερικά 

 

7 

(5,9%

) 

22 

(18,6%) 

45 

(38,1%) 

30 

(25,4%) 

14 

(11,9%) 

Αναγνώριση της 

γνώσης/πληροφορίας 

εξωτερικά 

 

3 

(2,5%

) 

20 

(16,9%) 

47 

(39,8%) 

36 

(30,5%) 

12 

(10,2%) 

Διαμοιρασμός της 

γνώσης/πληροφορίας 

μεταξύ των υπαλλήλων 

διαφορετικών τμημάτων 

 

8 

(6,8%

) 

20 

(16,9%) 

41 

(34,7%) 

36 

(30,5%) 

13  

(11%) 

Πρόσβαση στη 

γνώση/πληροφορία σε 

όλους 

 

10 

(8,5%

) 

30 

(25,4%) 

25 

(21,2%) 

40 

(33,9%) 

13  

(11%) 

Διαχείριση των 

εμπιστευτικών εγγράφων 

(αρχείων) 

 

8 

(6,8%

) 

18 

(15,3%) 

40 

(33,9%) 

31 

(26,3%) 

21 

(17,8%) 

Αντιμετώπιση των 

τεχνολογικών 

περιορισμών 

 

2 

(1,7%

) 

12 

(10,2%) 

46    

(39%) 

37 

(31,4%) 

21 

(17,8%) 

Προβλήματα με τη 

διατήρηση στοιχείων 

7 

(5,9%

) 

20 

(16,9%) 

58 

(49,2%) 

23 

(19,5%) 

10 

(8,5%) 

 

    Ακόμη, οι υπάλληλοι ρωτήθηκαν για τους παράγοντες που θεωρούν σημαντικούς 

για την επιτυχή ανάπτυξη «Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης» στην υπηρεσία τους 

καθώς και για τα ζητήματα που ενθαρρύνουν την παραγωγή και διανομή γνώσης 

στην υπηρεσία τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
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Οι απαντήσεις από αριστερά προς τα δεξιά είναι: «Καθόλου σημαντικό», «Λίγο 

σημαντικό», «Σημαντικό», «Πολύ σημαντικό», «Πάρα πολύ σημαντικό». Αξίζει να 

τονιστεί ότι η απάντηση «Πολύ σημαντικό» στους παράγοντες που συμβάλλουν στην 

επιτυχή ανάπτυξη «Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης» ξεπερνά στις περισσότερες 

περιπτώσεις το 50% ή το 60%. Αθροιστικά, οι απαντήσεις «Σημαντικό», «Πολύ 

σημαντικό», «Πάρα πολύ σημαντικό» ξεπερνούν το 90% ή ακόμη και το 95% στην 

πρώτη ομάδα ερωτήσεων. Η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων αφορά τα ζητήματα που 

ενθαρρύνουν την παραγωγή και διανομή γνώσης στην υπηρεσία. Όπως δείχνει ο 

Πίνακας 2, ποσοστό άνω του 20% των ερωτώμενων απορρίπτει τις τρέχουσες 

διαδικασίες και πολιτικές καθώς και τις άγραφες πολιτικές. Ωστόσο, σε όλες τις 

περιπτώσεις το ποσοστό συμφωνίας των μελών του δείγματος ξεπερνά το 75% ή και 

85%.  

 

Πίνακας 2 

 

Σημαντικότητα διάφορων παραγόντων στην ανάπτυξη «Συστήματος Διαχείρισης 

Γνώσης» καθώς και στην παραγωγή και διανομή της γνώσης.  

Ποιο από τα παρακάτω είναι σημαντικό για την επιτυχή ανάπτυξη «Συστήματος 

Διαχείρισης Γνώσης» στην υπηρεσία σας; 

Βελτίωση της 

τεχνολογικής υποδομής 

 

2  

(1,7%) 

5  

(4,2%) 

11 

(9,3%) 

34 

(28,8%) 

66 

(55,9%) 

Παροχή υποστήριξης από 

την ανώτερη διοίκηση της 

υπηρεσίας. 

 

2  

(1,7%) 

4  

(3,4%) 

10 

(8,5%) 

36 

(30,5%) 

66 

(55,9%) 

Ανάπτυξη συστηματικής 

εκπαίδευσης για όλους 

τους υπαλλήλους. 

 

1  

(0,8%) 

0     

(0%) 

6  

(5,1%) 

32 

(27,1%) 

79 

(66,9%) 

Ανάπτυξη εντός της 

υπηρεσίας βάσης 

δεδομένων πληροφοριών 

και γνώσης. 

 

1  

(0,8%) 

2  

(1,7%) 

12 

(10,2%) 

36 

(30,5%) 

67 

(56,8%) 

Ανάπτυξη 

αποτελεσματικών και 

αποδοτικών μεθόδων 

1  

(0,8%) 

2  

(1,7%) 

17 

(14,4%) 

43 

(36,4%) 

55 

(46,6%) 
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συγκέντρωσης 

πληροφοριών και γνώσης. 

 

Ανάπτυξη κουλτούρας 

προώθησης διαμοιρασμού 

γνώσης. 

 

1  

(0,8%) 

3  

(2,5%) 

20 

(16,9%) 

35 

(29,7%) 

59  

(50%) 

Παροχή κινήτρων στους 

υπαλλήλους που 

συνεισφέρουν στην 

γνώση. 

 

2  

(1,7%) 

4  

(3,4%) 

16 

(13,6%) 

29 

(24,6%) 

67 

(56,8%) 

Δημιουργία σημείου, όπου 

στελέχη θα ανταλλάσσουν 

άρρητη (προσωπική) 

γνώση. 

 

3  

(2,5%) 

9  

(7,6%) 

36 

(30,5%) 

29 

(24,6%) 

41 

(34,7%) 

Διάθεση πόρων για την 

παραγόμενη γνώση. 

 

1  

(0,8%) 

4  

(3,4%) 

24 

(20,3%) 

31 

(26,3%) 

58 

(49,2%) 

Ενθάρρυνση/ Παρακίνηση 

των υπαλλήλων να είναι 

καινοτόμοι και 

δημιουργικοί. 

3  

(2,5%) 

4  

(3,4%) 

8  

(6,8%) 

33 

(28%) 

70 

(59,3%) 

Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω ζητήματα ενθαρρύνουν την παραγωγή και διανομή 

γνώσης στην υπηρεσία σας; 

Τρέχουσες διαδικασίες και 

πολιτικές 

 

10 

(8,5%) 

19 

(16,1%) 

42 

(35,6%) 

29 

(24,6%) 

18 

(15,3%) 

Άγραφες πολιτικές 

 

14 

(11,9%) 

22 

(18,6%) 

50 

(42,4%) 

19 

(16,1%) 

13 

(11%) 

Εγχειρίδιο διαδικασιών/ 

εργασιών 

 

4 

(3,4%) 

12 

(10,2%) 

36 

(30,5%) 

34 

(28,8%) 

32 

(27,1%) 

Σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας ISO 9001  

 

9 

(7,6%) 

13 

(11%) 

33 

(28%) 

36 

(30,5%) 

27 

(22,9%) 

Σύστημα αρχειοθέτησης 

 

1  

(0,8%) 

8  

(6,8%) 

23 

(19,5%) 

41 

(34,7%) 

45 

(38,1%) 

Ροή εργασιών 

 

1  

(0,8%) 

2  

(1,7%) 

29 

(24,6%) 

39 

(33,1%) 

47 

(39,8%) 
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    Στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 3) εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων 

σχετικά με τα ζητήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην παραγωγή και διανομή της 

γνώσης. Από αριστερά προς τα δεξιά οι απαντήσεις είναι οι εξής: «Διαφωνώ 

απόλυτα», «Διαφωνώ», «Ουδέτερα», «Συμφωνώ» και «Συμφωνώ απόλυτα». Είναι 

αξιοσημείωτο ότι σε όλες τις περιπτώσεις πάνω από τους μισούς συμφωνούν/ 

συμφωνούν απόλυτα ότι οι παράγοντες που παρατίθενται αποτελούν εμπόδιο στην 

παραγωγή και διανομή της γνώσης. Ωστόσο, σχεδόν 1 στους 5 κρατά ουδέτερη 

στάση ενώ τα ποσοστά διαφωνίας ή απόλυτης διαφωνίας δεν υπερβαίνουν το 15% 

(εκτός από τις πολιτικές παρεμβάσεις όπου το 25,4% των ερωτώμενων πιστεύουν ότι 

δεν αποτελούν πρόβλημα). 

 

Πίνακας 3 

 

Ποσοστά των απαντήσεων σχετικά με τα εμπόδια στην παραγωγή και διανομή της 

γνώσης 

 

Οργανωσιακή δομή 

 

4  

(3,4%) 

5  

(4,2%) 

22 

(18,6%) 

36 

(30,5%) 

51 

(43,2%) 

Πολιτικές παρεμβάσεις 

 

15 

(12,7%) 

15 

(12,7%) 

25 

(21,2%) 

26 

(22%) 

37 

(31,4%) 

Κανάλια επικοινωνίας 

μεταξύ των στελεχών 

 

6  

(5,1%) 

9  

(7,6%) 

33 

(28%) 

43 

(36,4%) 

27 

(22,9%) 

Διαδικασίες ελέγχου και 

εξουσίας 

3  

(2,5%) 

5  

(4,2%) 

35 

(29,7%) 

38 

(32,2%) 

37 

(31,4%) 

 

    Ακόμη, οι υπάλληλοι ρωτήθηκαν αν θεωρούν την τεχνολογία ως το κύριο μέσο 

στην ανάπτυξη και απόκτηση γνώσης. Οι 75 από τους ερωτηθέντες (63,6%) 

απάντησαν θετικά ενώ 42 άτομα (42%) απάντησαν αρνητικά. Μόνο ένας (0,8%) από 

τα μέλη του δείγματος απάντησε ότι δε γνωρίζει. Επιπλέον, στον Πίνακα 4 

εμφανίζεται και η σημαντικότητα των διάφορων τεχνολογιών, που χρησιμοποιούνται 

σήμερα, στην παροχή γνώσεων σύμφωνα με τις απόψεις των μελών του δείγματος. Οι 

απαντήσεις από αριστερά προς τα δεξιά είναι: «Καθόλου σημαντική», «Λίγο 

σημαντική», «Σημαντική», «Πολύ σημαντική», «Πάρα πολύ σημαντική». 

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι μόνο στην περίπτωση των CD-ROMs το 44% 
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των μελών του δείγματος απάντησε ότι τα θεωρεί λίγο ή καθόλου σημαντικά στην 

απόκτηση και παροχή γνώσης. Οι αρνητικές απαντήσεις («Καθόλου σημαντική», 

«Λίγο σημαντική») για τα υπόλοιπα επιτεύγματα της τεχνολογίας δεν ξεπερνούν το 

5% (εκτός από την περίπτωση του Intranet και των e-mails όπου τα ποσοστά είναι 

14,4% και 5,9% αντίστοιχα).  

 

Πίνακας 4 

 

Βαθμός σημαντικότητας διάφορων τεχνολογικών επιτευγμάτων στην απόκτηση και 

παροχή της γνώσης 

Intranet 

 

3  

(2,5%) 

14 

(11,9%) 

38 

(32,2%) 

31 

(26,3%) 

32 

(27,1%) 

Internet 

 

1  

(0,8%) 

4  

(3,4%) 

12 

(10,2%) 

33 

(28%) 

68 

(57,6%) 

Διαχείριση εγγράφων 

 

1  

(0,8%) 

3  

(2,5%) 

19 

(16,1%) 

45 

(38,1%) 

50 

(42,4%) 

Διαχείριση αρχείων 

 

1  

(0,8%) 

2  

(1,7%) 

19 

(16,1%) 

39 

(33,1%) 

57 

(48,3%) 

CD-ROMs 

 

24 

(20,3%) 

28 

(23,7%) 

32 

(27,1%) 

18 

(15,3%) 

16 

(13,6%) 

Διασυνδεδεμένες πηγές 

πληροφοριών 

 

1  

(0,8%) 

2  

(1,7%) 

17 

(14,4%) 

38 

(32,2%) 

60 

(50,8%) 

E-mail 

 

1  

(0,8%) 

6  

(5,1%) 

13 

(11%) 

29 

(24,6%) 

69 

(58,5%) 

Κοινές Βάσεις Δεδομένων 
1  

(0,8%) 

1  

(0,8%) 

10 

(8,5%) 

21 

(17,8%) 

85 

(72%) 

 

    Στις τελευταίες ενότητες τα μέλη του δείγματος ρωτήθηκαν σχετικά με τη 

συμφωνία τους ως προς την μεταφορά και τη διάχυση της γνώσης εντός της 

υπηρεσίας σε συνάρτηση με την οργανωσιακή δομή της. Συγκεκριμένα, οι εφτά 

μεγάλες κατηγορίες ερωτήσεων που μελετώνται είναι η μεταφορά γνώσης, τα είδη 

γνώσης, η οργανωσιακή κουλτούρα, η οργανωσιακή δομή, η τεχνολογία, οι 

ανθρώπινοι πόροι και οι πολιτικές επιρροές. Στον Πίνακα 5 εμφανίζονται οι 

απαντήσεις των ερωτηθέντων. Οι απαντήσεις από τα αριστερά προς τα δεξιά είναι: 

«Διαφωνώ απόλυτα», «Διαφωνώ», «Ουδέτερα», «Συμφωνώ», «Συμφωνώ απόλυτα». 
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    Ως προς την μεταφορά γνώσης, σχεδόν ένας στους 3 ερωτώμενους είναι ουδέτερος. 

Επίσης, λιγότεροι από το 10% συμφωνούν απόλυτα με τις προτάσεις που αφορούν 

την αξιοπιστία και την ακρίβεια της μεταφοράς γνώσης. Επιπλέον, οι αρνητικές 

απαντήσεις σε αυτή την ομάδα ξεπερνούν το 40% τις περισσότερες φορές. 

 

    Τα ποσοστά ουδετερότητας συνεχίζουν να είναι υψηλά και στην περίπτωση των 

ειδών γνώσης (ρητής – άρρητης). Αξίζει να τονιστεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

θετικών απαντήσεων εμφανίζεται στην περίπτωση μεταφοράς της γνώσης μέσω 

ηλεκτρονικών αρχείων καθώς αυτός θεωρείται ο ιδανικότερος τρόπος ώστε η γνώση 

να είναι εύκολα προσβάσιμη και να μπορεί να διαμοιραστεί. Επίσης, θεωρείται 

καλύτερη η μεταφορά της γνώσης μέσω γραπτών ή ηλεκτρονικών εγγράφων παρά 

μέσω τυπικών ή άτυπων συζητήσεων. 

 

    Ακόμη, στην περίπτωση της οργανωσιακής κουλτούρας το 44% των υπαλλήλων 

πιστεύουν ότι η υπηρεσία δε δίνει κίνητρα για ανταλλαγή γνώσεων ενώ το 54% 

πιστεύει ότι η γνώση είναι περιορισμένη σε λίγα άτομα και κυρίως στη λογική του «τι 

χρειάζεται να ξέρω». Ωστόσο, το 46,6% των ερωτώμενων θεωρούν ότι η 

διεπιστημονικότητα στην συνεργασία είναι εξαιρετικά σημαντική στη λήψη 

αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων. Η ουδετερότητα κατέχει υψηλό 

ποσοστό και σε αυτή την ερώτηση (σχεδόν 25% ή περισσότερο). 

 

    Επιπλέον, πάνω από τους μισούς ερωτώμενους πιστεύουν ότι οι υπάλληλοι της 

υπηρεσίας τους είναι διστακτικοί στη διαμοίραση της γνώσης και ότι προτιμούν να τη 

χρησιμοποιούν για προσωπικό τους όφελος. Το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται σχεδόν 

ανάμεσα στη διαφωνία και την ουδετερότητα. 

 

    Σε ότι αφορά τη δομή της υπηρεσίας περισσότεροι από το 60% των μελών του 

δείγματος πιστεύουν ότι ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας της υπηρεσίας και οι 

καθημερινές εργασίες εμποδίζουν την μεταφορά της γνώσης. Ωστόσο, παρατηρείται 

μεγάλο ποσοστό ουδετερότητας (ως επί το πλείστον άνω του 25%). 

 

    Σε ερωτήσεις σχετικά με την συμβολή της τεχνολογίας,  1 στους 2 υπαλλήλους 

πιστεύει ότι τα πληροφοριακά συστήματα βοηθούν σημαντικά στην εκτέλεση των 

καθημερινών δραστηριοτήτων και στην αναζήτηση πληροφοριών αλλά το 61% 

διαφωνούν ότι η υπηρεσία χρησιμοποιεί πληροφοριακά συστήματα. Επίσης, πάνω 
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από 50% των υπαλλήλων ισχυρίζονται ότι η υπηρεσία δε χρησιμοποιεί Group Ware 

ούτε e-mails για τη διαμοίραση της γνώσης. Επίσης, σχεδόν το 70% και παραπάνω 

των υπαλλήλων απάντησαν ότι η υπηρεσία δεν προσφέρει εκπαίδευση σε 

τεχνολογικά και πληροφοριακά συστήματα και ότι η τεχνογνωσία δεν είναι εύκολα 

μεταβιβάσιμη στην υπηρεσία. 

 

    Επιπλέον, ποσοστό μεγαλύτερο από 40% απάντησαν ότι η τοποθέτησή τους στη 

συγκεκριμένη θέση δεν συμβαδίζει με τα προσόντα, τις γνώσεις ή την εμπειρία τους. 

Ακόμη, πάνω από 70% των ερωτώμενων εξηγούν ότι η υπηρεσία δεν προσφέρει 

πόρους ή χρόνο για την επιμόρφωση των υπαλλήλων με εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Μάλιστα, στις ερωτήσεις που αφορούν την εκπαίδευση των υπαλλήλων το ποσοστό 

θετικών απαντήσεων (Συμφωνώ /Συμφωνώ απόλυτα) μόλις που ξεπερνά το 10%.  Η 

ίδια εικόνα γίνεται αντιληπτή και στο ερώτημα αν η υπηρεσία διαθέτει τις 

απαραίτητες διαδικασίες ώστε η γνώση όσων αποχωρούν, κυρίως λόγω 

συνταξιοδότησης, να μεταβιβάζεται σε άλλους υπαλλήλους. 

 

    Τέλος, σύμφωνα με τους υπαλλήλους δεν υπάρχει σύνδεση της πολιτικής με τον 

δικαστικό κλάδο καθώς ποσοστό άνω του 70% απάντησε ότι ούτε το αρμόδιο 

υπουργείο βοηθά τους υπαλλήλους να διαμοιράσουν γνώση ούτε και δέχεται τη 

συνεισφορά τους. Μάλιστα, οι θετικές απαντήσεις στις τελευταίες δύο ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου δεν ξεπερνούν ούτε το 5%.  

 

Πίνακας 5 

 

Βαθμός συμφωνίας των υπαλλήλων σε διάφορα θέματα σχετικά με τη γνώση, την 

οργάνωση, το ανθρώπινο δυναμικό και την πολιτική στο εργασιακό περιβάλλον 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 

Ταχύτητα μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία 

είναι πολύ εύκολα/ 

γρήγορα προσβάσιμη 

εντός των τμημάτων/ 

μονάδων. 

 

13 

(11%) 

23 

(19,5%) 

33 

(28%) 

28 

(23,7%) 

21 

(17,8%) 

Η γνώση/ πληροφορία 16 35 37 19 11 
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είναι πολύ εύκολα/ 

γρήγορα προσβάσιμη σε 

άλλα τμήματα/ μονάδες. 

 

(13,6%) (29,7%) (31,4%) (16,1%) (9,3%) 

Η γνώση/ πληροφορία 

ανταλλάσσεται πολύ 

γρήγορα εντός των 

τμημάτων/ μονάδων. 

 

13 

(11%) 

23 

(19,5%) 

37 

(31,4%) 

26 

(22%) 

19 

(16,1%) 

Η γνώση/ πληροφορία 

ανταλλάσσεται πολύ 

γρήγορα με τα άλλα 

τμήματα/ μονάδες. 

15 

(12,7%) 

33 

(28%) 

38 

(32,2%) 

20 

(16,9%) 

12 

(10,2%) 

Αξιοπιστία της μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία που 

μεταφέρεται είναι γενικά 

πολύ αξιόπιστη. 

 

9  

(7,6%) 

24 

(20,3%) 

50 

(42,4%) 

32 

(27,1%) 

3  

(2,5%) 

Η γνώση/ πληροφορία που 

μεταφέρεται είναι γενικά 

πολύ επικαιροποιημένη. 

 

12 

(10,2%) 

27 

(22,9%) 

40 

(33,9%) 

33 

(28%) 

6  

(5,1%) 

Οι αποφάσεις παίρνονται 

οπωσδήποτε με τη χρήση 

της διαθέσιμης γνώσης/ 

πληροφορίας. 

13 

(11%) 

28 

(23,7%) 

35 

(29,7%) 

32 

(27,1%) 

10 

(8,5%) 

Ακρίβεια της μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία 

μεταφέρεται στο αρμόδιο 

άτομο μέσα στο τμήμα/ 

μονάδα χωρίς δυσκολίες.  

 

13 

(11%) 

34 

(28,8%) 

35 

(29,7%) 

30 

(25,4%) 

6  

(5,1%) 

Η γνώση/ πληροφορία 

μεταφέρεται στο αρμόδιο 

άτομο σε άλλα τμήματα/ 

μονάδες χωρίς δυσκολίες. 

17 

(14,4%) 

31 

(26,3%) 

44 

(37,3%) 

21 

(17,8%) 

5  

(4,2%) 

ΕΙΔΗ ΓΝΩΣΗΣ 

Ρητή γνώση 

Η γνώση/ πληροφορία που 

δημιουργείται και 

αποθηκεύεται σε έγγραφα, 

μπορεί εύκολα να γίνει 

προσβάσιμη, να μοιραστεί 

10 

(8,5%) 

21 

(17,8%) 

35 

(29,7%) 

38 

(32,2%) 

14 

(11,9%) 
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και να μεταβιβαστεί. 

 

Η γνώση/ πληροφορία που 

δημιουργείται και 

αποθηκεύεται σε 

ηλεκτρονικά αρχεία 

μπορεί εύκολα να γίνει 

προσβάσιμη, να μοιραστεί 

και να μεταβιβαστεί. 

7  

(5,9%) 

9  

(7,6%) 

24 

(20,3%) 

38 

(32,2%) 

40 

(33,9%) 

Άρρητη γνώση 

Η γνώση/ πληροφορία των 

ατόμων μπορεί να 

μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί μέσω 

επίσημων (τυπικών) 

συζητήσεων/ 

συναντήσεων χωρίς 

δυσκολία. 

 

14 

(11,9%) 

36 

(30,5%) 

37 

(31,4%) 

23 

(19,5%) 

8  

(6,8%) 

Η γνώση/ πληροφορία των 

ατόμων μπορεί να 

μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί μέσω 

ανεπίσημης (άτυπης) 

συζήτησης χωρίς 

δυσκολία. 

13 

(11%) 

31 

(26,3%) 

41 

(34,7%) 

27 

(22,9%) 

6  

(5,1%) 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Διαμοιρασμός κουλτούρας 

Η κουλτούρα της 

υπηρεσίας ενθαρρύνει και 

παρέχει την δυνατότητα 

για επικοινωνία (διάδοση) 

των ιδεών, της γνώσης και 

των εμπειριών ανάμεσα σε 

όλους τους υπαλλήλους. 

 

24 

(20,3%) 

28 

(23,7%) 

30 

(25,4%) 

22 

(18,6%) 

14 

(11,9%) 

Όλοι οι υπάλληλοι είναι 

έτοιμοι και πρόθυμοι να 

δώσουν συμβουλές και 

βοήθεια μετά από αίτημα. 

 

22 

(18,6%) 

31 

(26,3%) 

33 

(28%) 

28 

(23,7%) 

4  

(3,4%) 

Μέσα στην υπηρεσία η 

γνώση είναι διαδεδομένη 

26 

(22%) 

38 

(32,2%) 

33 

(28%) 

16 

(13,6%) 

5  

(4,2%) 
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σε μεγάλο εύρος ατόμων 

και όχι στην λογική του 

«τι χρειάζεται να ξέρω». 

 

Στην υπηρεσία η 

διεπιστημονικότητα στην 

συνεργασία είναι 

εξαιρετικά σημαντική στη 

λήψη αποφάσεων και στην 

επίλυση προβλημάτων. 

18 

(15,3%) 

17 

(14,4%) 

28 

(23,7%) 

34 

(28,8%) 

21 

(17,8%) 

ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Τα άτομα μέσα στην 

υπηρεσία έχουν την τάση 

να χρησιμοποιούν την 

γνώση ως πηγή δύναμης 

για την απόκτηση 

προσωπικού οφέλους 

παρά ως οργανωσιακό 

πόρο που πρέπει να 

διαμοιραστεί στους 

υπόλοιπους. 

 

6  

(5,1%) 

12 

(10,2%) 

32 

(27,1%) 

37 

(31,4%) 

31 

(26,3%) 

Μέσα στην υπηρεσία τα 

άτομα έχουν την τάση να 

μην διαδίδουν την γνώση 

που αποκτούν και είναι 

διστακτικοί στο να την 

μοιράζονται με τους 

άλλους. 

7  

(5,9%) 

19 

(16,1%) 

31 

(26,3%) 

43 

(36,4%) 

18 

(15,3%) 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 

Κατάσταση εμπιστευτικότητας εγγράφων 

Η πολιτική του απορρήτου 

των εγγράφων οδηγεί σε 

προβλήματα διάδοσης 

πληροφοριών και 

δημιουργίας γνώσης. 

 

11 

(9,3%) 

31 

(26,3%) 

42 

(35,6%) 

27 

(22,9%) 

7  

(5,9%) 

Οι διαδικασίες, οι 

καθημερινές εργασίες και 

οι πρακτικές που 

περιορίζουν τα στελέχη 

στο να έχουν πρόσβαση σε 

ουσιαστική γνώση/ 

2  

(1,7%) 

12 

(10,2%) 

32 

(27,1%) 

51 

(43,2%) 

21 

(17,8%) 
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πληροφορία, δημιουργούν 

προβλήματα στην 

δημιουργία και 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

Ροή επικοινωνίας      

Η οργανωσιακή δομή 

περιορίζει την ροή της 

επικοινωνίας μεταξύ των 

ατόμων/ τμημάτων. 

 

3  

(2,5%) 

11 

(9,3%) 

34 

(28,8%) 

49 

(41,5%) 

21 

(17,8%) 

Ο οργανισμός είναι πολύ 

γραφειοκρατικός και 

δυσκολεύει τον 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

 

1  

(0,8%) 

11 

(9,3%) 

23 

(19,5%) 

45 

(38,1%) 

38 

(32,2%) 

Οι υπάλληλοι 

διαφορετικών τμημάτων/ 

μονάδων έρχονται σε 

επαφή συζητώντας για τις 

στρατηγικές και τα 

μελλοντικά σχέδια. 

22 

(18,6%) 

42 

(35,6%) 

34 

(28,8%) 

15 

(12,7%) 

5  

(4,2%) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα επικοινωνίας 

Η υπηρεσία διαθέτει ένα 

πολύ καλά ενημερωμένο 

πληροφοριακό σύστημα, 

το οποίο βοηθά στην 

δημιουργία και 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

 

36 

(30,5%) 

36 

(30,5%) 

28 

(23,7%) 

17 

(14,4%) 

1  

(0,8%) 

Το πληροφοριακό 

σύστημα επιταχύνει την 

αναζήτηση πληροφοριών. 

 

13 

(11%) 

18 

(15,3%) 

23 

(19,5%) 

38 

(32,2%) 

26 

(22%) 

Το πληροφοριακό 

σύστημα διευκολύνει τους 

υπαλλήλους στην 

διεκπεραίωση της 

εργασίας τους σε 

καθημερινή βάση. 

13 

(11%) 

16 

(13,6%) 

21 

(17,8%) 

37 

(31,4%) 

31 

(26,3%) 

Εργαλεία πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων 

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί 

GroupWare για να 

53 

(44,9%) 

34 

(28,8%) 

22 

(18,6%) 

9  

(7,6%) 

0     

(0%) 
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ενθαρρύνει τον 

διαμοιρασμό των ιδεών. 

 

Τα E-mails 

χρησιμοποιούνται στον 

διαμοιρασμό της 

πληροφορίας μεταξύ των 

υπαλλήλων. 

 

36 

(30,5%) 

33 

(28%) 

20 

(16,9%) 

13 

(11%) 

16 

(13,6%) 

Η βάση δεδομένων των 

υπολογιστών παρέχει 

περισσότερο 

επικαιροποιημένες 

πληροφορίες παρά αρχεία 

οδηγιών. 

 

19 

(16,1%) 

21 

(17,8%) 

38 

(32,2%) 

28 

(23,7%) 

12 

(10,2%) 

Το πληροφοριακό 

σύστημα παρέχει 

καινούργιες πληροφορίες 

στην υπηρεσία που 

παλιότερα δεν ήταν 

διαθέσιμες. 

12 

(10,2%) 

16 

(13,6%) 

34 

(28,8%) 

34 

(28,8%) 

22 

(18,6%) 

Πληροφοριακή και επικοινωνιακά συστήματα τεχνογνωσίας 

Όλοι οι υπάλληλοι 

παίρνουν εντός της 

υπηρεσίας ικανοποιητική 

εκπαίδευση στην χρήση 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

 

46 

(39%) 

37 

(31,4%) 

24 

(20,3%) 

8  

(6,8%) 

3  

(2,5%) 

Όλοι οι υπάλληλοι 

παίρνουν εντός της 

υπηρεσίας ικανοποιητική 

εκπαίδευση στην χρήση 

εργαλείων 

πληροφοριακών 

συστημάτων (software). 

 

43 

(36,4%) 

47 

(39,8%) 

21 

(17,8%) 

5  

(4,2%) 

2  

(1,7%) 

Η τεχνογνωσία είναι 

εύκολα μεταβιβάσιμη 

στην υπηρεσία. 

43 

(36,4%) 

39 

(33,1%) 

30 

(25,4%) 

5  

(4,2%) 

1  

(0,8%) 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Τοποθέτηση στην υπηρεσία 
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Η τοποθέτηση σας στην 

υπηρεσία είναι 

ενδεδειγμένη σύμφωνα με 

τα προσόντα σας και σας 

παρέχει την δυνατότητα 

να δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

 

27 

(22,9%) 

23 

(19,5%) 

27 

(22,9%) 

29 

(24,6%) 

12 

(10,2%) 

Η τοποθέτηση σας στην 

υπηρεσία είναι 

ενδεδειγμένη σύμφωνα με 

τα ενδιαφέροντά σας και 

σας παρέχει την 

δυνατότητα να 

δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

 

31 

(26,3%) 

22 

(18,6%) 

25 

(21,2%) 

30 

(25,4%) 

10 

(8,5%) 

Η τοποθέτηση σας στην 

υπηρεσία είναι 

ενδεδειγμένη σύμφωνα με 

την εμπειρία σας και σας 

παρέχει την δυνατότητα 

να δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

 

25 

(21,2%) 

23 

(19,5%) 

26 

(22%) 

29 

(24,6%) 

15 

(12,7%) 

Η υπηρεσία παρέχει στους 

υπαλλήλους ευκαιρίες 

παρακολούθησης 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ 

εκτός υπηρεσίας στους 

τομείς που σχετίζονται με 

τα καθήκοντά τους. 

 

53 

(44,9%) 

33 

(28%) 

20 

(16,9%) 

8  

(6,8%) 

4  

(3,4%) 

Η υπηρεσία παρέχει στους 

υπαλλήλους ευκαιρίες 

παρακολούθησης 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ 

εκτός υπηρεσίας σε 

άλλους τομείς, που θα 

τους εμπλουτίσουν τις 

γνώσεις τους. 

57 

(48,3%) 

29 

(24,6%) 

20 

(16,9%) 

8  

(6,8%) 

4  

(3,4%) 
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Η διοίκηση παρέχει χρόνο 

και πόρους για τη 

συμμετοχή των 

εργαζομένων σε 

δραστηριότητες μάθησης 

και μοιράσματος της 

μάθησης. 

61 

(51,7%) 

28 

(23,7%) 

21 

(17,8%) 

6  

(5,1%) 

2  

(1,7%) 

Μετακίνηση υπαλλήλων 

Η υπηρεσία διαθέτει 

διαδικασίες παραμονής 

της γνώσης και της 

τεχνογνωσίας των 

υπαλλήλων, που 

αποχωρούν από την 

υπηρεσία. 

69 

(58,5%) 

29 

(24,6%) 

16 

(13,6%) 

3  

(2,5%) 

1  

(0,8%) 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 

Οδηγίες από πολιτικούς 

Οι ιδέες των πολιτικών 

στο αντίστοιχο υπουργείο 

βοηθούν τους υπαλλήλους 

να δημιουργήσουν και να 

διαμοιράσουν γνώση/ 

πληροφορία. 

 

52 

(44,1%) 

43 

(36,4%) 

20 

(16,9%) 

1  

(0,8%) 

2  

(1,7%) 

Οι υπάλληλοι 

ενθαρρύνονται να 

συνεισφέρουν στους 

πολιτικούς σε γνώση/ 

πληροφορία.  

48 

(40,7%) 

39 

(33,1%) 

28 

(23,7%) 

2  

(1,7%) 

1  

(0,8%) 

 

3.3.2 Έλεγχος ανεξαρτησίας ανάμεσα στα βασικά ερωτήματα της έρευνας και το 

φύλο  

 

    Σε αυτή την ενότητα, ελέγχεται η πιθανή ύπαρξη συσχέτισης (αντίστοιχα 

ανεξαρτησίας) ανάμεσα στο φύλο και τις ερωτήσεις σχετικά με τη «Διαχείριση της 

Γνώσης». Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Α ενώ 

στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ατόμων σε σχέση με το φύλο μέσα 

από ομαδοποιημένα ραβδογράμματα. Όπως φαίνεται, σχεδόν οι μισοί άντρες 

πιστεύουν ότι είναι δύσκολη η αντιμετώπιση των τεχνολογικών περιορισμών ενώ οι 

γυναίκες δίνουν ουδέτερη απάντηση σε ποσοστό 44,6%. Επιπλέον, παρουσιάζει 
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ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν απαντήσει σε διπλάσιο ποσοστό σε 

σχέση με τους άντρες «Πάρα πολύ σημαντική» για την ανάπτυξη βάσης δεδομένων 

στην υπηρεσία όπως και για την αναγκαιότητα του Internet, της διαχείρισης 

εγγράφων και αρχείων, των διασυνδεδεμένων πηγών πληροφοριών, του e-mail και 

των κοινών βάσεων δεδομένων. Ακόμη, οι άντρες διαφωνούν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό ή απαντούν ουδέτερα για τη χρήση των e-mails στο διαμοιρασμό των 

υπηρεσιών  και την ευκολία της μετάδοσης γνώσεων μέσω τυπικών συζητήσεων.  

 

3.3.3 Έλεγχος ανεξαρτησίας ανάμεσα στα βασικά ερωτήματα της έρευνας και το 

εκπαιδευτικό επίπεδο 

 

    Ακολούθως, μελετήθηκε η ύπαρξη πιθανής συσχέτισης ανάμεσα στις απαντήσεις 

για τη Διαχείριση της γνώσης και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτώμενων. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου παρατίθενται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Α ενώ 

στον Πίνακα 4 βρίσκονται τα ομαδοποιημένα ραβδογράμματα για τις ερωτήσεις που 

εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά απαντήσεων ανάλογα με το εκπαιδευτικό 

επίπεδο. Συγκεκριμένα, έχει νόημα να ερμηνευτούν τα αποτελέσματα για τους 

απόφοιτους Λυκείου, ΑΕΙ/ ΤΕΙ και κατόχους Μεταπτυχιακού καθώς οι κάτοχοι 

Διδακτορικού είναι μόνο 5 γεγονός που οδηγεί στην εμφάνιση υψηλών ποσοστών σε 

κάθε απάντηση αυτής της κατηγορίας ατόμων. Παρατηρείται, ότι όσοι έχουν πτυχίο 

ΑΕΙ/ ΤΕΙ εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικής απάντησης στην δυνατότητα 

πρόσβασης της γνώσης σε κάθε υπάλληλο της υπηρεσίας ενώ οι απόφοιτοι Λυκείου 

εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ουδετερότητας. Αντίθετα, οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά θετικών και ουδέτερων απαντήσεων σε σχέση με 

τις υπόλοιπες ομάδες. Ακόμη η βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής φαίνεται να 

είναι πολύ ή πάρα πολύ σημαντική κυρίως για τους αποφοίτους Λυκείου και τους 

πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ.  

 

    Η ίδια εικόνα εμφανίζεται και ως προς τη σημαντικότητα της παροχής υποστήριξης 

από την ανώτερη διοίκηση της υπηρεσίας και την ανάπτυξη συστηματικής 

εκπαίδευσης για όλους τους υπαλλήλους. Παρόμοια αποτελέσματα εμφανίζονται 

όσον αφορά στην ανάπτυξη μεθόδων διανομής της γνώσης. Στις ερωτήσεις σχετικά 

με τη σημαντικότητα των διάφορων τεχνολογιών στη διαχείριση της γνώσης 

(Internet, Διαχείριση εγγράφων, e-mails)  φαίνεται και πάλι υπεροχή στις απαντήσεις 
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«Πολύ σημαντική» και «Πάρα πολύ σημαντική» από τους αποφοίτους Λυκείου και 

τους πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ. Επιπλέον, οι απόφοιτοι Λυκείου συμφωνούν σε μεγάλο 

ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες ότι η γνώση/ πληροφορία που 

μεταφέρεται είναι αξιόπιστη και επικαιροποιημένη. Τέλος, ως προς την ευκολία 

μεταφοράς της γνώσης, τα ποσοστά διαφωνίας αυξάνονται όσο αυξάνεται το 

εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 

3.3.4 Έλεγχος ανεξαρτησίας ανάμεσα στα βασικά ερωτήματα της έρευνας και 

την υπηρεσία 

 

    Επιπλέον, παρουσιάζει ενδιαφέρον η μελέτη της ενδεχόμενης ύπαρξης συσχέτισης 

ανάμεσα στην υπηρεσία του κάθε υπαλλήλου και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις και 

προτάσεις του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, από την έρευνα που διεξήχθη 

αποκλείστηκαν οι υπάλληλοι Πταισματοδικείου καθώς αποτελούν ένα πολύ μικρό 

ποσοστό του συνολικού δείγματος (2,5%). Συνεπώς θα ήταν εξαιρετικά επισφαλές αν 

προσπαθούσαμε να εξάγουμε συμπεράσματα για τα Πταισματοδικεία όλης της 

Ελλάδας από ένα τόσο μικρό ποσοστό υπαλλήλων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

του Πίνακα 5 (Παράρτημα Α) σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις της έρευνας υπάρχει 

ανεξαρτησία ανάμεσα στην υπηρεσία όπου εργάζονται τα μέλη του δείγματος και τις 

απαντήσεις που έδωσαν. Στον Πίνακα 6 του Παραρτήματος Α παρατίθενται τα 

ομαδοποιημένα ραβδογράμματα για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει συσχέτιση 

ανάμεσα στις απαντήσεις και την υπηρεσία.  

 

    Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις αφορούν τα χρήση e-mails για τον διαμοιρασμό των 

πληροφοριών μεταξύ των υπαλλήλων και την εκπαίδευση που λαμβάνουν οι 

εργαζόμενοι στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων (software). Όπως φαίνεται, στο 

Πρωτοδικείο / Εφετείο σχεδόν το 50% των υπαλλήλων είναι ικανοποιημένοι από τη 

χρήση e-mails ενώ εξαιρετικά δυσαρεστημένοι είναι οι υπάλληλοι του Ειρηνοδικείου 

και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών/ Εφετών. Στην περίπτωση της εκπαίδευσης σε 

πληροφοριακά συστήματα, όλοι οι υπάλληλοι Ειρηνοδικείων απάντησαν αρνητικά 

όπως επίσης και το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων Πρωτοδικείου/ Εφετείου. 

Αντίθετα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών/ Εφετών το 30% των υπαλλήλων απαντούν 

ουδέτερα ενώ το 70% διαφωνούν όπως και οι υπόλοιποι ερωτώμενοι.  
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3.3.5 Έλεγχος ανεξαρτησίας ανάμεσα στα βασικά ερωτήματα της έρευνας και 

την ηλικία 

 

    Στη συνέχεια μελετήθηκαν τα ερωτήματα της έρευνας σε σχέση με την ηλικία των 

μελών του δείγματος. Συγκεκριμένα, η ηλικία υπέστη νέα ομαδοποίηση από την 

οποία προέκυψαν 3 ηλικιακές ομάδες: «31-40 ετών», «40-50 ετών» και «Άνω των 50 

ετών». Η μόνη περίπτωση που δεν ελέγχθηκε είναι αυτή των ατόμων κάτω από 30 

ετών καθώς υπήρξε μόνο ένα άτομο στο δείγμα μας. Από τον Πίνακα 7 του 

Παραρτήματος Α και από τα ομαδοποιημένα ραβδογράμματα του Πίνακα 8, 

προέκυψαν οι επόμενες παρατηρήσεις.  

 

    Αρχικά, η παροχή υποστήριξης από την ανώτερη διοίκηση της υπηρεσίας καθώς 

και η παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους που συνεισφέρουν γνώση θεωρούνται 

πάρα πολύ σημαντικές σε μεγαλύτερο ποσοστό από άτομα άνω των 50 ετών ενώ 

άτομα από 30-40 ετών θεωρούν απλά σημαντική την ύπαρξή τους. Όσο αφορά τη 

χρήση CD-ROMs στη διαμοίραση της γνώσης, φαίνεται ότι οι υπάλληλοι άνω των 50 

ετών θεωρούν τη χρήσης τους πολύ σημαντική ή πάρα πολύ σημαντική ενώ 

εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των νεότερων ατόμων (30-40 ετών) πιστεύουν ότι είναι 

λίγο έως καθόλου σημαντική. Οι υπάλληλοι άνω των 40 ετών υποστηρίζουν τη χρήση 

των e-mails. Ακόμη, οι υπάλληλοι κάτω των 40 ετών δίνουν αρνητικές ή ουδέτερες 

απαντήσεις σε ερωτήσεις για την ευκολία ανταλλαγής γνώσης σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Εξαιρετικά χαμηλά είναι τα ποσοστά 

συμφωνίας των ατόμων 30-50 ετών στην ικανοποιητική εκπαίδευση των υπαλλήλων 

όσον αφορά στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αντίθετα, ένας στους τέσσερις 

υπαλλήλους άνω των 50 ετών είναι ευχαριστημένος σε αυτό τον τομέα. Αρκετά 

δυσαρεστημένοι είναι οι υπάλληλοι κάτω των 50 ετών (και ειδικά κάτω των 40 ετών) 

σχετικά με την ευκολία μεταβίβασης της τεχνογνωσίας στην υπηρεσία.  

 

    Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι άνω των 50 ετών συμφωνούν σε 

μεγαλύτερα ποσοστά ότι η τοποθέτησή τους στην υπηρεσία είναι ενδεδειγμένη 

σύμφωνα με τα προσόντα, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους ενώ οι υπάλληλοι 

από 30 έως 40 ετών εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά απόλυτης διαφωνίας. Αυτή 

η ηλικιακή ομάδα είναι και η πλέον δυσαρεστημένη σε σχέση με την οργάνωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την μεριά της υπηρεσίας. Τέλος, η έλλειψη 



 76 

ενθάρρυνσης των υπαλλήλων να συνεισφέρουν στους πολιτικούς σε γνώση/ 

πληροφορία είναι πολύ πιο έντονη στους υπαλλήλους κάτω των 40 ετών. 

 

3.3.6 Έλεγχος ανεξαρτησίας ανάμεσα στα βασικά ερωτήματα της έρευνας και 

την τωρινή θέση 

 

    Ο επόμενος έλεγχος που πραγματοποιήθηκε αφορά την τωρινή θέση των 

υπαλλήλων σε σχέση με τις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτήματα που τέθηκαν. 

Εδώ η έρευνα επικεντρώθηκε στους Διευθυντές, τους Γραμματείς και τους 

Προϊσταμένους των Τμημάτων καθώς αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των 

μελών του δείγματος (95,7% αθροιστικά). Στον Πίνακα 9 του Παραρτήματος Α είναι 

συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου ανεξαρτησίας και στον Πίνακα 

10 εμφανίζονται τα αντίστοιχα ομαδοποιημένα ραβδογράμματα για τις περιπτώσεις 

όπου εμφανίζεται συσχέτιση. Όπως φαίνεται, το 64,7% των Προϊσταμένων θεωρεί 

δύσκολο να αλλάξει η συμπεριφορά των υπαλλήλων ενώ μεγάλο ποσοστό των 

Διευθυντών (42,9%) κρατά ουδέτερη στάση. Το 33,7% των γραμματέων συμφωνούν 

με τους Προϊσταμένους ενώ 28,1% αυτών πιστεύουν ότι είναι πολύ δύσκολη η 

αλλαγή.  

 

    Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ουδέτερων απαντήσεων εμφανίζουν οι Γραμματείς 

σχετικά με την αναγνώριση της γνώσης/ πληροφορίας εξωτερικά, τη διαχείριση 

εμπιστευτικών εγγράφων (αρχείων) και την αντιμετώπιση τεχνολογικών 

περιορισμών. Ασυνήθιστα υψηλό σε σχέση με τους υπόλοιπους, είναι το ποσοστό 

των Διευθυντών που θεωρούν εύκολες ή πολύ εύκολες αυτές τις καταστάσεις. 

Επιπλέον, σημαντικό ποσοστό των Διευθυντών (άνω του 15%) απάντησαν ότι 

θεωρούν καθόλου ή λίγο σημαντική την ανάπτυξη κουλτούρας προώθησης 

διαμοιρασμού γνώσης καθώς και τη συμβολή του συστήματος αρχειοθέτησης και της 

ροής εργασιών  στη παραγωγή και τη διανομή της γνώσης. Τα ποσοστά των 

Προϊσταμένων και των Γραμματέων είναι σχεδόν μηδενικά σε αυτές τις ερωτήσεις. 

Επιπλέον, εμφανίζεται υψηλό ποσοστό διαφωνίας των Προϊσταμένων και των 

Διευθυντών στο γεγονός ότι οι διαδικασίες ελέγχου και εξουσίας αποτελούν 

τροχοπέδη στην παραγωγή και διανομή γνώσης. Σχετικά με τις τεχνολογίες που είναι 

απαραίτητες στην ανάπτυξη και απόκτηση γνώσης (Internet, Διαχείριση εγγράφων,  

e-mails), οι Διευθυντές εμφανίζουν αρνητικές απαντήσεις σε ποσοστό που 
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προσεγγίζει το 15%  ενώ τα υψηλότερα ποσοστά συμφωνίας εμφανίζουν οι 

Γραμματείς και ακολουθούν οι Διευθυντές. Επίσης, οι Διευθυντές εμφανίζουν τα 

υψηλότερα ποσοστά απόλυτης συμφωνίας αλλά και απόλυτης διαφωνίας σχετικά με 

τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τη διαθέσιμη γνώση/ πληροφορία. Το ίδιο 

συμβαίνει και στην περίπτωση της μεταφοράς γνώσης στα τμήματα χωρίς δυσκολίες 

ενώ αντίθετα οι Γραμματείς εμφανίζουν πολύ υψηλά ποσοστά ουδέτερων 

απαντήσεων (άνω του 30%) και για τις δύο περιπτώσεις.  

 

    Ακόμη, οι Διευθυντές εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας στην 

ύπαρξη γραφειοκρατίας στον οργανισμό ενώ οι Προϊστάμενοι απαντούν σε 

υψηλότερο ποσοστό ότι δεν παίρνουν επαρκή εκπαίδευση στη χρήση software εντός 

της υπηρεσίας. Ακόμη, σχεδόν οι μισοί Γραμματείς δηλώνουν ότι η τοποθέτησή τους 

στη συγκεκριμένη θέση που κατέχουν δε συνάδει με τα ενδιαφέροντά τους και την 

εμπειρία τους, ούτε προσφέρει δυνατότητα για διαμοίραση γνώσης. Ακριβώς 

αντίθετη άποψη έχει σχεδόν το 85% των Διευθυντών. Οι απόψεις των Προϊσταμένων 

διίστανται. 

 

3.3.7 Έλεγχος ανεξαρτησίας ανάμεσα στα βασικά ερωτήματα της έρευνας και τα 

έτη προϋπηρεσίας (γενικά) 

 

    Τέλος, ελέγχθηκε η πιθανή ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στα ερωτήματα σχετικά 

με τη Διαχείριση Γνώσης και τα έτη υπηρεσίας των ερωτώμενων στον κλάδο. Τα έτη 

προϋπηρεσίας ομαδοποιήθηκαν ως εξής: «Λιγότερο από 10 χρόνια», «11-20 χρόνια», 

«Περισσότερα από 21 χρόνια». Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον Πίνακα 11 του 

Παραρτήματος Α και στον Πίνακα 12 εμφανίζονται τα ομαδοποιημένα 

ραβδογράμματα αυτής της κατηγορίας ελέγχων. Όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο 

ποσοστό σημαντικότητας στην ανάπτυξη συστηματικής εκπαίδευσης για όλους τους 

υπαλλήλους, σημειώνεται τα άτομα με περισσότερα από 21 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ 

οι νεότεροι δε δίνουν τόση έμφαση σε αυτό τον τρόπο διαχείρισης της γνώσης. Το 

ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της διάθεσης πόρων για την παραγόμενη γνώση. 

Επίσης, τα ποσοστά συμφωνίας ως προς την αξία του εγχειριδίου διαδικασιών/ 

εργασιών στην ανάπτυξη και διανομή της γνώσης είναι υψηλότερα μεταξύ των 

«παλαιότερων» υπαλλήλων ενώ 1 στους 5 υπαλλήλους με λιγότερα από 10 χρόνια 

προϋπηρεσίας απάντησε «Καθόλου σημαντικό» ή «Λίγο σημαντικό». Η χρήση των 
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τεχνολογιών θεωρείται πάρα πολύ σημαντική σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα άτομα 

με περισσότερα από 21 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ οι νεότεροι εμφανίζουν τα 

υψηλότερα ποσοστά διαφωνίας σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αντίθετα, οι νεότεροι 

υπάλληλοι (με λιγότερα από 20 χρόνια προϋπηρεσίας) φαίνεται να είναι οι λιγότερο 

ευχαριστημένοι από την ύπαρξη επικαιροποιημένης γνώσης, τη μεταφορά της γνώσης 

χωρίς δυσκολίες και την ύπαρξη τεχνογνωσίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών 

απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις ανήκει στην ομάδα των υπαλλήλων με 

περισσότερα από 21 χρόνια προϋπηρεσίας. 

 

3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

    Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό και με ποιους 

τρόπους οι Δικαστικές Υπηρεσίες υποστηρίζουν, προωθούν και διευκολύνουν την 

εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης, ποια είναι τα εμπόδια στην παραγωγή και 

διαμοιρασμό της γνώσης, καθώς και ποιες είναι και πόσο διαφοροποιούνται οι 

απόψεις των δικαστικών υπαλλήλων σχετικά με τη παραγωγή, διανομή και διαχείριση 

της γνώσης ανάλογα με τη θέση, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την εργασιακή τους 

εμπειρία και την υπηρεσία στην οποία εργάζονται. 

     

    Μέσα από την ανάλυση που προηγήθηκε διαφαίνεται ευθύς εξαρχής, ότι ο δρόμος 

για την υιοθέτηση μιας στρατηγικής εντοπισμού, αποθήκευσης και διάχυσης γνώσης 

είναι μακρύς καθώς επίσης ότι τα εμπόδια για την δημιουργία και εφαρμογή 

συστήματος διαχείρισης γνώσης στις Δικαστικές Υπηρεσίες είναι μεγάλα και 

πολύπλευρα.  

 

    Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι ο τομέας διαχείρισης της γνώσης δε φαίνεται να 

λαμβάνει την προσοχή που θα έπρεπε καθώς όχι μόνο δεν υπάρχει καταγεγραμμένη 

στρατηγική διαχείρισης γνώσης αλλά ούτε σαφής προσανατολισμός προς αυτή την 

κατεύθυνση. Φυσικά σε αυτό το πλαίσιο δε γίνεται λόγος για Υπεύθυνο Διαχείρισης 

Γνώσης, στέλεχος της υπηρεσίας δηλαδή που θα είναι επιφορτισμένο με την 

εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης. 

 

    Επίσης, οι υπάλληλοι φαίνεται να συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό για τα σοβαρά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δικαστικός κλάδος στη διανομή και διαχείριση της 
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γνώσης καθώς και την αναγκαιότητα μέριμνας από τους ανωτέρους στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

 

    Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, ενώ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. 

Internet, e-mail) φαίνεται ότι θεωρούνται από τους πλέον σημαντικούς τρόπους 

μετάδοσης πληροφοριών και κατ’ επέκταση γνώσεων, οι υπάλληλοι δε δείχνουν 

ευχαριστημένοι από τη χρήση αυτών των μέσων στην υπηρεσία τους. 

 

    Εδώ αξίζει να τονιστεί μια παράμετρος που δε φαίνεται εξαρχής να σχετίζεται με 

τη διαχείριση της γνώσης. Οι υπάλληλοι των δικαστηρίων φαίνονται σχετικά 

δυσαρεστημένοι από την τοποθέτησή τους στις θέσεις που κατέχουν καθώς πιστεύουν 

ότι δε συμβαδίζουν με τα προσόντα, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους.  

 

    Όσον αφορά στο φύλο, οι γυναίκες δείχνουν να είναι πιο απαιτητικές στη 

διαχείριση της γνώσης καθώς δίνουν μεγαλύτερη σημασία από τους άντρες στη 

χρήση των διάφορων τεχνολογιών στην υπηρεσία, θεωρώντας ότι έτσι 

διαμοιράζονται με τον καλύτερο τρόπο οι γνώσεις των υπαλλήλων. 

 

    Οι απόφοιτοι Λυκείου είναι αυτοί που δίνουν μεγάλη έμφαση στη συμβολή των 

τεχνολογιών στη διάδοση της γνώσης. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι θέσεις 

με μεγαλύτερη γραφειοκρατική δουλειά καλύπτονται περισσότερο από αποφοίτους 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την άλλη μεριά, όπως φαίνεται, οι 

εργαζόμενοι με περισσότερα τυπικά προσόντα είναι περισσότερο αρνητικοί σχετικά 

με την ευκολία μεταφοράς της γνώσης. 

 

    Η χρήση των e-mails για τη μεταφορά και διαχείριση γνώσης καθώς και η 

εκπαίδευση πάνω σε πληροφοριακά συστήματα φαίνεται να αποτελεί ιδιαίτερο 

πρόβλημα στα Ειρηνοδικεία και ακολουθούν τα Εφετεία και οι Εισαγγελίες 

Πρωτοδικών/ Εφετών.  

 

    Οι υπάλληλοι κάτω των 40 ετών φαίνονται εξαιρετικά δυσαρεστημένοι από την 

κατάσταση που επικρατεί σχετικά με την αδυναμία χρήσης των νέων τεχνολογιών 

στις δικαστικές υπηρεσίες καθώς και την έλλειψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Επιπλέον, οι υπάλληλοι άνω των 50 ετών δείχνουν να είναι πιο ευχαριστημένοι από 

τους νεότερους σε σχέση με την τοποθέτησή τους στη θέση που κατέχουν καθώς 

θεωρούν ότι συνάδει με τα προσόντα τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους. 
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    Οι Διευθυντές των υπηρεσιών φαίνονται ευχαριστημένοι από την τοποθέτησή τους 

στη θέση που κατέχουν, το οποίο ήταν αναμενόμενο, ενώ οι Γραμματείς εκφράζουν 

έντονη δυσαρέσκεια σε αυτές τις ερωτήσεις. Ωστόσο, και οι δύο ομάδες φαίνεται να 

συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό σχετικά με την αναγκαιότητα των νέων τεχνολογιών 

στη διαχείριση της γνώσης. Τέλος, οι Προϊστάμενοι φαίνεται να προβληματίζονται 

ιδιαίτερα σχετικά με την έλλειψη εκπαίδευσης των υπαλλήλων πάνω σε εργαλεία 

πληροφοριακών συστημάτων (software).  

 

    Τέλος, οι «νεότεροι» υπάλληλοι (με λιγότερα από 20 χρόνια προϋπηρεσίας) 

εμφανίζουν έντονη δυσαρέσκεια σχετική με την απουσία τεχνογνωσίας, την ύπαρξη 

επικαιροποιημένης γνώσης και τις δυσκολίες στη μεταφορά της γνώσης. Από την 

άλλη μεριά, οι υπάλληλοι που υπηρετούν για περισσότερα από 21 χρόνια θεωρούν 

πολύ σημαντική την ύπαρξη συστήματος διαχείρισης της γνώσης καθώς και την 

ανάπτυξη συστηματικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων. 

 

3.5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

3.5.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

    Η προηγούμενη ανάλυση ανέδειξε τη σημαντικότητα ανάπτυξης καταρχήν 

στρατηγικής και στη συνέχεια εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης γνώσης στους 

οργανισμούς του δημοσίου τομέα, μια και εγείρονται διαρκώς νέα ζητήματα σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών του. Η έρευνα 

επικεντρώθηκε στην περίπτωση των δικαστικών υπηρεσιών.  

 

    Η έρευνα που διεξήχθη αποδεικνύει ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στα 

ελληνικά δικαστήρια σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καινούρια πληροφοριακά συστήματα αποτελούν σε 

μεγάλο βαθμό άγνωστη περιοχή για την πλειονότητα των δικαστικών υπαλλήλων. 

 

    Ωστόσο, φαίνεται ότι έχει βρεθεί σε μεγάλο βαθμό τρόπος διεκπεραίωσης των 

καθηκόντων των υπαλλήλων ακόμη και με τα τρέχοντα προβλήματα χωρίς αυτό 

βέβαια να μειώνει την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας των 

ελληνικών δικαστηρίων.  
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    Οι δικαστικές υπηρεσίες μπορούν να μετατραπούν σε «οργανισμούς γνώσης» 

εντός των οποίων θα ενθαρρύνεται η μάθηση, θα εμπλουτίζεται και θα διαχέεται η 

γνώση, με τη λήψη και εφαρμογή ενεργειών όπως: 

 

 δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου αλλά και της διοίκησης, 

πίστη στο όραμα και στους σκοπούς του οργανισμού και στο ότι η 

εφαρμογή της διαχείρισης γνώσης βελτιώνει και αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις του, 

 κατανόηση από τους υπαλλήλους των στόχων του οργανισμού καθώς και 

των οφελών της διαχείρισης γνώσης και ακολούθως ενεργή συμμετοχή 

τους στην προαγωγή και το διαμοιρασμό της, 

 υιοθέτηση από μέρους της διοίκησης συγκεκριμένων και ξεκάθαρων 

στρατηγικών στόχων και εφαρμογή ενός λειτουργικού και 

αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης γνώσης 

 ενθάρρυνση από τη διοίκηση της διάχυσης γνώσης μέσω κινήτρων, 

προαγωγών και αναγνώρισης της απόδοσης των υπαλλήλων, 

 αξιοποίηση των έμπειρων και προσοντούχων υπαλλήλων, 

 εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών για την απόκτηση δεξιοτήτων 

σε θέματα διαχείρισης γνώσης 

 δημιουργία κουλτούρας απόκτησης και διαμοιρασμού γνώσης, 

 καθιέρωση δεικτών μέτρησης απόδοσης, 

 βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών και εφαρμογή εργαλείων και μέσων 

διάχυσης γνώσης (κοινές βάσεις δεδομένων, διαδίκτυο, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο)          

 

3.5.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

    Το δείγμα ευκολίας συλλέγεται με κριτήριο την προσβασιμότητα και την ευκολία 

του ερευνητή και η επιλογή των ερωτώμενων είναι υποκειμενική (Σιώμκος & 

Μαύρος, 2008). Το τμήμα του πληθυσμού που επιλέγεται είναι εύκολα προσβάσιμο, 

αφού επιλέγεται με βάση τις σχέσεις ή τα δίκτυα στα οποία έχει εύκολη πρόσβαση ο 

ερευνητής. Στερείται όμως κατά την επιλογή των στατιστικών μονάδων την 
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τυχαιότητα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκτιμηθεί η αντιπροσωπευτικότητά του. 

Ο ερευνητής χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο δείγμα δεν μπορεί επιστημονικά να κάνει 

γενικεύσεις για το σύνολο του πληθυσμού από το δείγμα αυτό. 

 

    Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε σε ένα σχετικά μικρό δείγμα δικαστικών 

υπαλλήλων. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο να διενεργηθεί στο μέλλον μια ευρύτερης 

κλίμακας έρευνα, ίσως και πανελλαδικής, έτσι ώστε να αναδειχθούν σημαντικοί 

παράγοντες της παθογένειας των δικαστικών υπηρεσιών, οι οποίοι αποτελούν 

εμπόδια τόσο στην κατανόηση  της διαχείρισης γνώσης όσο και στην εφαρμογή, στον 

εμπλουτισμό και στο διαμοιρασμό της μεταξύ των δικαστικών υπαλλήλων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Πίνακας 1 

 

Αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 και του στατιστικού δείκτη rho του 

Spearman για την εύρεση πιθανής συσχέτισης των βασικών ερωτημάτων της έρευνας 

με την κατηγορική μεταβλητή «Φύλο» 

 

 

Τιμή του 

ελέγχου 

υπόθεσης 

ανεξαρτησίας  

Sig. 

value 

rho του 

Spearma

n 

Θεωρείτε σημαντική την στρατηγική 

της «Διαχείρισης Γνώσης» στην 

υπηρεσία σας; 

 

0,560 0,634 -0,069 

Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να 

υπάρχει «Υπεύθυνος Διαχείρισης 

Γνώσης» στην υπηρεσία σας; 

1,127 0,577 -0,037 

Πόσο δύσκολη πιστεύετε ότι είναι η διαχείριση των παρακάτω προβλημάτων 

της υπηρεσίας σας; 

Να αλλάξει η συμπεριφορά των 

υπαλλήλων. 

 

5,789 0,213 0,038 

Να γίνει η γνώση/ πληροφορία 

προσβάσιμη σε κάθε υπάλληλο της 

υπηρεσίας. 

 

6,175 0,190 -0,006 

Αναγνώριση της γνώσης/ 

πληροφορίας εσωτερικά. 

 

4,207 0,389 0,069 

Αναγνώριση της γνώσης/ 

πληροφορίας εξωτερικά. 

 

2,206 0,732 -0,073 

Διαμοιρασμός της γνώσης/ 

πληροφορίας μεταξύ των υπαλλήλων 

διαφορετικών τμημάτων. 

 

5,541 0,236 -0,002 

Πρόσβαση στην γνώση/ πληροφορία 

σε όλους. 

 

1,458 0,834 0,033 
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Διαχείριση των εμπιστευτικών 

εγγράφων (αρχείων). 

 

5,333 0,255 0,029 

Αντιμετώπιση των τεχνολογικών 

περιορισμών. 

 

12,553 0,011* 0,015 

Προβλήματα με τη διατήρηση 

στοιχείων. 
4,505 0,347 0,056 

Ποιο από τα παρακάτω είναι σημαντικό για την επιτυχή ανάπτυξη 

«Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης» στην υπηρεσία σας; 

Βελτίωση της τεχνολογικής 

υποδομής 

 

13,433 0,006* 0,247 

Παροχή υποστήριξης από την 

ανώτερη διοίκηση της υπηρεσίας. 

 

9,860 0,043* 0,204 

Ανάπτυξη συστηματικής 

εκπαίδευσης για όλους τους 

υπαλλήλους. 

 

4,647 0,192 0,173 

Ανάπτυξη εντός της υπηρεσίας 

βάσης δεδομένων πληροφοριών και 

γνώσης. 

 

13,990 0,007* 0,192 

Ανάπτυξη αποτελεσματικών και 

αποδοτικών μεθόδων συγκέντρωσης 

πληροφοριών και γνώσης. 

 

5,155 0,264 0,121 

Ανάπτυξη κουλτούρας προώθησης 

διαμοιρασμού γνώσης. 

 

7,463 0,095 0,222 

Παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους 

που συνεισφέρουν στην γνώση. 

 

7,420 0,102 0,129 

Δημιουργία σημείου, όπου στελέχη 

θα ανταλλάσσουν άρρητη 

(προσωπική) γνώση. 

 

9,139 0,054 0,164 

Διάθεση πόρων για την παραγόμενη 

γνώση. 

 

7,907 0,080 0,238 

Ενθάρρυνση/ Παρακίνηση των 

υπαλλήλων να είναι καινοτόμοι και 
6,559 0,153 0,073 
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δημιουργικοί. 

Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω ζητήματα ενθαρρύνουν την παραγωγή και διανομή 

γνώσης στην υπηρεσία σας; 

Τρέχουσες διαδικασίες και πολιτικές 

 
8,071 0,082 0,069 

Άγραφες πολιτικές 

 
3,649 0,464 0,124 

Εγχειρίδιο διαδικασιών/ εργασιών 

 
3,956 0,422 0,093 

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 

9001  

 

7,508 0,103 0,134 

Σύστημα αρχειοθέτησης 

 
9,050 0,045* 0,127 

Ροή εργασιών 6,390 0,155 0,164 

Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω ζητήματα δημιουργούν εμπόδια στην παραγωγή 

και διανομή της γνώσης; 

Οργανωσιακή δομή 

 
4,721 0,322 0,043 

Πολιτικές παρεμβάσεις 

 
4,809 0,307 0,121 

Κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των 

στελεχών 

 

7,598 0,102 0,105 

Διαδικασίες ελέγχου και εξουσίας 

 
1,174 0,892 0,064 

Θεωρείτε, ότι η τεχνολογία είναι το 

σημαντικότερο στοιχείο στην 

ανάπτυξη και απόκτηση γνώσης; 

2,527 0,342 -0,120 

Πόσο σημαντικές είναι οι παρακάτω τεχνολογίες στην ανάπτυξη και απόκτηση 

γνώσης; 

Intranet 

 
9,439 0,050 0,194 

Internet 

 
11,718 0,013* 0,219 

Διαχείριση εγγράφων 

 
12,464 0,008* 0,286 

Διαχείριση αρχείων 

 
13,262 0,004* 0,267 

CD-ROMs 

 
8,317 0,081 0,203 

Διασυνδεδεμένες πηγές 

πληροφοριών 
9,869 0,025* 0,226 
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E-mail 

 
12,827 0,006* 0,301 

Κοινές Βάσεις Δεδομένων 9,453 0,029* 0,229 

Συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 

Ταχύτητα μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία είναι πολύ 

εύκολα/ γρήγορα προσβάσιμη εντός 

των τμημάτων/ μονάδων. 

 

6,134 0,193 0,130 

Η γνώση/ πληροφορία είναι πολύ 

εύκολα/ γρήγορα προσβάσιμη σε 

άλλα τμήματα/ μονάδες. 

 

1,884 0,757 0,098 

Η γνώση/ πληροφορία 

ανταλλάσσεται πολύ γρήγορα εντός 

των τμημάτων/ μονάδων. 

 

11,652 0,020* 0,145 

Η γνώση/ πληροφορία 

ανταλλάσσεται πολύ γρήγορα με τα 

άλλα τμήματα/ μονάδες. 

9,271 0,055 0,109 

Αξιοπιστία της μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία που 

μεταφέρεται είναι γενικά πολύ 

αξιόπιστη. 

 

2,675 0,647 0,104 

Η γνώση/ πληροφορία που 

μεταφέρεται είναι γενικά πολύ 

επικαιροποιημένη. 

 

1,411 0,854 0,041 

Οι αποφάσεις παίρνονται 

οπωσδήποτε με τη χρήση της 

διαθέσιμης γνώσης/ πληροφορίας. 

2,599 0,627 0,019 

Ακρίβεια της μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία μεταφέρεται 

στο αρμόδιο άτομο μέσα στο τμήμα/ 

μονάδα χωρίς δυσκολίες.  

 

2,870 0,592 0,053 

Η γνώση/ πληροφορία μεταφέρεται 

στο αρμόδιο άτομο σε άλλα 

τμήματα/ μονάδες χωρίς δυσκολίες. 

2,869 0,580 0,061 

ΕΙΔΗ ΓΝΩΣΗΣ 
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Ρητή γνώση 

Η γνώση/ πληροφορία που 

δημιουργείται και αποθηκεύεται σε 

έγγραφα, μπορεί εύκολα να γίνει 

προσβάσιμη, να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί. 

 

5,320 0,256 0,084 

Η γνώση/ πληροφορία που 

δημιουργείται και αποθηκεύεται σε 

ηλεκτρονικά αρχεία μπορεί εύκολα 

να γίνει προσβάσιμη, να μοιραστεί 

και να μεταβιβαστεί. 

3,608 0,481 0,090 

Άρρητη γνώση 

Η γνώση/ πληροφορία των ατόμων 

μπορεί να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί μέσω επίσημων 

(τυπικών) συζητήσεων/ 

συναντήσεων χωρίς δυσκολία. 

 

11,141 0,025* 0,071 

Η γνώση/ πληροφορία των ατόμων 

μπορεί να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί μέσω ανεπίσημης 

(άτυπης) συζήτησης χωρίς δυσκολία. 

1,522 0,835 0,050 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Διαμοιρασμός κουλτούρας 

Η κουλτούρα της υπηρεσίας 

ενθαρρύνει και παρέχει την 

δυνατότητα για επικοινωνία 

(διάδοση) των ιδεών, της γνώσης και 

των εμπειριών ανάμεσα σε όλους 

τους υπαλλήλους. 

 

3,031 0,553 -0,018 

Όλοι οι υπάλληλοι είναι έτοιμοι και 

πρόθυμοι να δώσουν συμβουλές και 

βοήθεια μετά από αίτημα. 

 

4,979 0,289 0,037 

Μέσα στην υπηρεσία η γνώση είναι 

διαδεδομένη σε μεγάλο εύρος 

ατόμων και όχι στην λογική του «τι 

χρειάζεται να ξέρω». 

 

3,936 0,431 -0,081 

Στην υπηρεσία η 

διεπιστημονικότητα στην 
2,913 0,573 0,027 
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συνεργασία είναι εξαιρετικά 

σημαντική στη λήψη αποφάσεων και 

στην επίλυση προβλημάτων.  

ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Τα άτομα μέσα στην υπηρεσία έχουν 

την τάση να χρησιμοποιούν την 

γνώση ως πηγή δύναμης για την 

απόκτηση προσωπικού οφέλους 

παρά ως οργανωσικό πόρο που 

πρέπει να διαμοιραστεί στους 

υπόλοιπους. 

 

0,342 0,986 -0,016 

Μέσα στην υπηρεσία τα άτομα 

έχουν την τάση να μην διαδίδουν την 

γνώση που αποκτούν και είναι 

διστακτικοί στο να την μοιράζονται 

με τους άλλους. 

7,365 0,118 -0,024 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 

Κατάσταση εμπιστευτικότητας εγγράφων 

Η πολιτική του απορρήτου των 

εγγράφων οδηγεί σε προβλήματα 

διάδοσης πληροφοριών και 

δημιουργίας γνώσης. 

 

1,738 0,791 0,112 

Οι διαδικασίες, οι καθημερινές 

εργασίες και οι πρακτικές που 

περιορίζουν τα στελέχη στο να έχουν 

πρόσβαση σε ουσιαστική γνώση/ 

πληροφορία, δημιουργούν 

προβλήματα στην δημιουργία και 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

12,178 0,012* 0,155 

Ροή επικοινωνίας 

Η οργανωσιακή δομή περιορίζει την 

ροή της επικοινωνίας μεταξύ των 

ατόμων/ τμημάτων. 

 

5,627 0,220 0,017 

Ο οργανισμός είναι πολύ 

γραφειοκρατικός και δυσκολεύει τον 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

 

3,516 0,499 0,114 

Οι υπάλληλοι διαφορετικών 

τμημάτων/ μονάδων έρχονται σε 

επαφή συζητώντας για τις 

3,628 0,480 0,062 
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στρατηγικές και τα μελλοντικά 

σχέδια. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα επικοινωνίας 

Η υπηρεσία διαθέτει ένα πολύ καλά 

ενημερωμένο πληροφοριακό 

σύστημα, το οποίο βοηθά στην 

δημιουργία και διαμοιρασμό της 

γνώσης. 

 

7,106 0,130 -0,225 

Το πληροφοριακό σύστημα 

επιταχύνει την αναζήτηση 

πληροφοριών. 

 

6,060 0,195 -0,031 

Το πληροφοριακό σύστημα 

διευκολύνει τους υπαλλήλους στην 

διεκπεραίωση της εργασίας τους σε 

καθημερινή βάση. 

6,056 0,195 -0,006 

Εργαλεία πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων 

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί 

GroupWare για να ενθαρρύνει τον 

διαμοιρασμό των ιδεών. 

 

0,453 0,929 -0,009 

Τα E-mails χρησιμοποιούνται στον 

διαμοιρασμό της πληροφορίας 

μεταξύ των υπαλλήλων. 

 

10,549 0,032* 0,119 

Η βάση δεδομένων των υπολογιστών 

παρέχει περισσότερο 

επικαιροποιημένες πληροφορίες 

παρά αρχεία οδηγιών. 

 

6,275 0,180 0,101 

Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει 

καινούργιες πληροφορίες στην 

υπηρεσία που παλιότερα δεν ήταν 

διαθέσιμες. 

0,159 0,997 0,033 

Πληροφοριακή και επικοινωνιακά συστήματα τεχνογνωσίας 

Όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν εντός 

της υπηρεσίας ικανοποιητική 

εκπαίδευση στην χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

6,575 0,154 -0,043 

Όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν εντός 4,868 0,303 -0,017 
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της υπηρεσίας ικανοποιητική 

εκπαίδευση στην χρήση εργαλείων 

πληροφοριακών συστημάτων 

(software). 

 

Η τεχνογνωσία είναι εύκολα 

μεταβιβάσιμη στην υπηρεσία. 
2,449 0,723 -0,083 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Τοποθέτηση στην υπηρεσία 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα 

προσόντα σας και σας παρέχει την 

δυνατότητα να δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

 

4,747 0,314 -0,008 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντά σας και σας παρέχει 

την δυνατότητα να δημιουργήσετε 

και διαμοιράσετε γνώση. 

 

5,334 0,255 -0,064 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με την 

εμπειρία σας και σας παρέχει την 

δυνατότητα να δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

4,592 0,332 -0,007 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Η υπηρεσία παρέχει στους 

υπαλλήλους ευκαιρίες 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ εκτός 

υπηρεσίας στους τομείς που 

σχετίζονται με τα καθήκοντά τους. 

 

2,304 0,700 0,006 

Η υπηρεσία παρέχει στους 

υπαλλήλους ευκαιρίες 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ εκτός 

υπηρεσίας σε άλλους τομείς, που θα 

τους εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 

 

2,930 0,581 0,055 

Η διοίκηση παρέχει χρόνο και 

πόρους για τη συμμετοχή των 
4,022 0,407 -0,020 



 98 

εργαζομένων σε δραστηριότητες 

μάθησης και μοιράσματος της 

μάθησης. 

Μετακίνηση υπαλλήλων 

Η υπηρεσία διαθέτει διαδικασίες 

παραμονής της γνώσης και της 

τεχνογνωσίας των υπαλλήλων, που 

αποχωρούν από την υπηρεσία. 

2,806 0,657 -0,024 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 

Οδηγίες από πολιτικούς 

Οι ιδέες των πολιτικών στο 

αντίστοιχο υπουργείο βοηθούν τους 

υπαλλήλους να δημιουργήσουν και 

να διαμοιράσουν γνώση/ 

πληροφορία. 

 

1,562 0,873 -0,009 

Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να 

συνεισφέρουν στους πολιτικούς σε 

γνώση/ πληροφορία.  

5,274 0,256 -0,062 

*Για τιμές Sig. value < 0.05, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση του δημογραφικού χαρακτηριστικού με τη δεδομένη ερώτηση. 

 

Πίνακας 2 

 

Ομαδοποιημένα ραβδογράμματα για τις απαντήσεις των μελών του δείγματος στα 

ερωτήματα που εμφανίζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το φύλο 

  



 99 
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Πίνακας 3 

 

Αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 και του στατιστικού δείκτη rho του 

Spearman για την εύρεση πιθανής συσχέτισης των βασικών ερωτημάτων της έρευνας 

με την κατηγορική μεταβλητή «Εκπαιδευτικό επίπεδο» 
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Τιμή του 

ελέγχου 

υπόθεσης 

ανεξαρτησίας  

Sig. 

value 

rho του 

Spearma

n 

Θεωρείτε σημαντική την στρατηγική 

της «Διαχείρισης Γνώσης» στην 

υπηρεσία σας; 

4,183 0,654 -0,072 

Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να 

υπάρχει «Υπεύθυνος Διαχείρισης 

Γνώσης» στην υπηρεσία σας; 

4,200 0,643 -0,051 

Πόσο δύσκολη πιστεύετε ότι είναι η διαχείριση των παρακάτω προβλημάτων 

της υπηρεσίας σας; 

Να αλλάξει η συμπεριφορά των 

υπαλλήλων. 
17,910 0,116 0,103 

Να γίνει η γνώση/ πληροφορία 

προσβάσιμη σε κάθε υπάλληλο της 

υπηρεσίας. 

24,223 0,018* -0,138 

Αναγνώριση της γνώσης/ 

πληροφορίας εσωτερικά. 
13,952 0,299 0,024 

Αναγνώριση της γνώσης/ 

πληροφορίας εξωτερικά. 
19,881 0,067 -0,104 

Διαμοιρασμός της γνώσης/ 

πληροφορίας μεταξύ των υπαλλήλων 

διαφορετικών τμημάτων. 

 

11,374 0,503 0,010 

Πρόσβαση στην γνώση/ πληροφορία 

σε όλους. 
13,797 0,312 -0,022 

Διαχείριση των εμπιστευτικών 

εγγράφων (αρχείων). 
19,898 0,062 -0,205 

Αντιμετώπιση των τεχνολογικών 

περιορισμών. 
19,289 0,093 -0,035 

Προβλήματα με τη διατήρηση 

στοιχείων. 
10,063 0,620 0,017 

Ποιο από τα παρακάτω είναι σημαντικό για την επιτυχή ανάπτυξη 

«Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης» στην υπηρεσία σας; 

Βελτίωση της τεχνολογικής 

υποδομής 

 

25,743 0,018* -0,210 

Παροχή υποστήριξης από την 

ανώτερη διοίκηση της υπηρεσίας. 

 

25,966 0,020* -0,070 

Ανάπτυξη συστηματικής 

εκπαίδευσης για όλους τους 
27,643 0,026* -0,156 
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υπαλλήλους. 

 

Ανάπτυξη εντός της υπηρεσίας 

βάσης δεδομένων πληροφοριών και 

γνώσης. 

 

39,864 0,003* 0,007 

Ανάπτυξη αποτελεσματικών και 

αποδοτικών μεθόδων συγκέντρωσης 

πληροφοριών και γνώσης. 

 

27,510 0,039* 0,013 

Ανάπτυξη κουλτούρας προώθησης 

διαμοιρασμού γνώσης. 

 

37,337 0,006* 0,049 

Παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους 

που συνεισφέρουν στην γνώση. 

 

23,998 0,029* -0,075 

Δημιουργία σημείου, όπου στελέχη 

θα ανταλλάσσουν άρρητη 

(προσωπική) γνώση. 

 

30,581 0,008* -0,070 

Διάθεση πόρων για την παραγόμενη 

γνώση. 

 

34,237 0,009* -0,235 

Ενθάρρυνση/ Παρακίνηση των 

υπαλλήλων να είναι καινοτόμοι και 

δημιουργικοί. 

13,720 0,322 0,051 

Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω ζητήματα ενθαρρύνουν την παραγωγή και διανομή 

γνώσης στην υπηρεσία σας; 

Τρέχουσες διαδικασίες και πολιτικές 

 
9,156 0,715 -0,096 

Άγραφες πολιτικές 

 
6,801 0,890 0,095 

Εγχειρίδιο διαδικασιών/ εργασιών 

 
9,046 0,716 0,001 

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 

9001  

 

17,108 0,137 -0,063 

Σύστημα αρχειοθέτησης 

 
32,286 0,014* -0,039 

Ροή εργασιών 

 
27,958 0,037* -0,024 

Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω ζητήματα δημιουργούν εμπόδια στην παραγωγή 

και διανομή της γνώσης; 
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Οργανωσιακή δομή 

 
20,557 0,059 0,184 

Πολιτικές παρεμβάσεις 

 
6,462 0,912 0,008 

Κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των 

στελεχών 

 

17,120 0,141 -0,009 

Διαδικασίες ελέγχου και εξουσίας 17,580 0,130 0,094 

Θεωρείτε, ότι η τεχνολογία είναι το 

σημαντικότερο στοιχείο στην 

ανάπτυξη και απόκτηση γνώσης; 

2,639 0,899 0,078 

Πόσο σημαντικές είναι οι παρακάτω τεχνολογίες στην ανάπτυξη και απόκτηση 

γνώσης; 

Intranet 

 
17,518 0,129 0,094 

Internet 

 
34,362 0,009* -0,138 

Διαχείριση εγγράφων 

 
33,551 0,014* -0,137 

Διαχείριση αρχείων 

 
37,817 0,005* -0,194 

CD-ROMs 

 
12,038 0,449 -0,221 

Διασυνδεδεμένες πηγές 

πληροφοριών 

 

34,713 0,009* 0,033 

E-mail 

 
34,696 0,008* -0,208 

Κοινές Βάσεις Δεδομένων 30,047 0,041* 0,099 

Συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 

Ταχύτητα μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία είναι πολύ 

εύκολα/ γρήγορα προσβάσιμη εντός 

των τμημάτων/ μονάδων. 

 

10,736 0,566 -0,146 

Η γνώση/ πληροφορία είναι πολύ 

εύκολα/ γρήγορα προσβάσιμη σε 

άλλα τμήματα/ μονάδες. 

 

17,942 0,118 -0,218 

Η γνώση/ πληροφορία 

ανταλλάσσεται πολύ γρήγορα εντός 

των τμημάτων/ μονάδων. 

15,935 0,191 -0,176 
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Η γνώση/ πληροφορία 

ανταλλάσσεται πολύ γρήγορα με τα 

άλλα τμήματα/ μονάδες. 

 

11,058 0,538 -0,166 

Αξιοπιστία της μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία που 

μεταφέρεται είναι γενικά πολύ 

αξιόπιστη. 

 

29,500 0,008* -0,276 

Η γνώση/ πληροφορία που 

μεταφέρεται είναι γενικά πολύ 

επικαιροποιημένη. 

 

24,708 0,018* -0,260 

Οι αποφάσεις παίρνονται 

οπωσδήποτε με τη χρήση της 

διαθέσιμης γνώσης/ πληροφορίας. 

 

17,355 0,136 -0,144 

Ακρίβεια της μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία μεταφέρεται 

στο αρμόδιο άτομο μέσα στο τμήμα/ 

μονάδα χωρίς δυσκολίες.  

 

25,582 0,014* -0,296 

Η γνώση/ πληροφορία μεταφέρεται 

στο αρμόδιο άτομο σε άλλα 

τμήματα/ μονάδες χωρίς δυσκολίες. 

 

25,875 0,015* -0,261 

ΕΙΔΗ ΓΝΩΣΗΣ 

Ρητή γνώση 

Η γνώση/ πληροφορία που 

δημιουργείται και αποθηκεύεται σε 

έγγραφα, μπορεί εύκολα να γίνει 

προσβάσιμη, να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί. 

 

29,623 0,003* -0,195 

Η γνώση/ πληροφορία που 

δημιουργείται και αποθηκεύεται σε 

ηλεκτρονικά αρχεία μπορεί εύκολα 

να γίνει προσβάσιμη, να μοιραστεί 

και να μεταβιβαστεί. 

 

17,821 0,120 -0,004 

Άρρητη γνώση 

Η γνώση/ πληροφορία των ατόμων 12,541 0,410 -0,199 
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μπορεί να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί μέσω επίσημων 

(τυπικών) συζητήσεων/ 

συναντήσεων χωρίς δυσκολία. 

 

Η γνώση/ πληροφορία των ατόμων 

μπορεί να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί μέσω ανεπίσημης 

(άτυπης) συζήτησης χωρίς δυσκολία. 

 

14,177 0,287 -0,183 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Διαμοιρασμός κουλτούρας 

Η κουλτούρα της υπηρεσίας 

ενθαρρύνει και παρέχει την 

δυνατότητα για επικοινωνία 

(διάδοση) των ιδεών, της γνώσης και 

των εμπειριών ανάμεσα σε όλους 

τους υπαλλήλους. 

 

14,419 0,282 -0,187 

Όλοι οι υπάλληλοι είναι έτοιμοι και 

πρόθυμοι να δώσουν συμβουλές και 

βοήθεια μετά από αίτημα. 

 

26,239 0,015* -0,216 

Μέσα στην υπηρεσία η γνώση είναι 

διαδεδομένη σε μεγάλο εύρος 

ατόμων και όχι στην λογική του «τι 

χρειάζεται να ξέρω». 

 

14,636 0,260 -0,172 

Στην υπηρεσία η 

διεπιστημονικότητα στην 

συνεργασία είναι εξαιρετικά 

σημαντική στη λήψη αποφάσεων και 

στην επίλυση προβλημάτων. 

 

11,744 0,474 -0,091 

ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Τα άτομα μέσα στην υπηρεσία έχουν 

την τάση να χρησιμοποιούν την 

γνώση ως πηγή δύναμης για την 

απόκτηση προσωπικού οφέλους 

παρά ως οργανωσικό πόρο που 

πρέπει να διαμοιραστεί στους 

υπόλοιπους. 

 

11,880 0,464 0,049 
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Μέσα στην υπηρεσία τα άτομα 

έχουν την τάση να μην διαδίδουν την 

γνώση που αποκτούν και είναι 

διστακτικοί στο να την μοιράζονται 

με τους άλλους. 

 

12,853 0,387 0,050 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 

Κατάσταση εμπιστευτικότητας εγγράφων 

Η πολιτική του απορρήτου των 

εγγράφων οδηγεί σε προβλήματα 

διάδοσης πληροφοριών και 

δημιουργίας γνώσης. 

 

12,618 0,399 -0,109 

Οι διαδικασίες, οι καθημερινές 

εργασίες και οι πρακτικές που 

περιορίζουν τα στελέχη στο να έχουν 

πρόσβαση σε ουσιαστική γνώση/ 

πληροφορία, δημιουργούν 

προβλήματα στην δημιουργία και 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

 

14,336 0,292 -0,004 

Ροή επικοινωνίας 

Η οργανωσιακή δομή περιορίζει την 

ροή της επικοινωνίας μεταξύ των 

ατόμων/ τμημάτων. 

 

14,704 0,262 0,014 

Ο οργανισμός είναι πολύ 

γραφειοκρατικός και δυσκολεύει τον 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

 

30,154 0,029* -0,024 

Οι υπάλληλοι διαφορετικών 

τμημάτων/ μονάδων έρχονται σε 

επαφή συζητώντας για τις 

στρατηγικές και τα μελλοντικά 

σχέδια. 

 

23,022 0,031* -0,387 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα επικοινωνίας 

Η υπηρεσία διαθέτει ένα πολύ καλά 

ενημερωμένο πληροφοριακό 

σύστημα, το οποίο βοηθά στην 

δημιουργία και διαμοιρασμό της 

γνώσης. 

11,034 0,494 -0,172 
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Το πληροφοριακό σύστημα 

επιταχύνει την αναζήτηση 

πληροφοριών. 

 

9,698 0,669 -0,095 

Το πληροφοριακό σύστημα 

διευκολύνει τους υπαλλήλους στην 

διεκπεραίωση της εργασίας τους σε 

καθημερινή βάση. 

 

11,731 0,482 -0,036 

Εργαλεία πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων 

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί 

GroupWare για να ενθαρρύνει τον 

διαμοιρασμό των ιδεών. 

 

6,252 0,736 -0,131 

Τα E-mails χρησιμοποιούνται στον 

διαμοιρασμό της πληροφορίας 

μεταξύ των υπαλλήλων. 

 

5,260 0,962 -0,090 

Η βάση δεδομένων των υπολογιστών 

παρέχει περισσότερο 

επικαιροποιημένες πληροφορίες 

παρά αρχεία οδηγιών. 

 

10,980 0,546 -0,125 

Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει 

καινούργιες πληροφορίες στην 

υπηρεσία που παλιότερα δεν ήταν 

διαθέσιμες. 

 

26,852 0,009 -0,154 

Πληροφοριακή και επικοινωνιακά συστήματα τεχνογνωσίας 

Όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν εντός 

της υπηρεσίας ικανοποιητική 

εκπαίδευση στην χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

15,170 0,238 -0,168 

Όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν εντός 

της υπηρεσίας ικανοποιητική 

εκπαίδευση στην χρήση εργαλείων 

πληροφοριακών συστημάτων 

(software). 

 

22,696 0,044* -0,137 

Η τεχνογνωσία είναι εύκολα 

μεταβιβάσιμη στην υπηρεσία. 
12,548 0,354 -0,105 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Τοποθέτηση στην υπηρεσία 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα 

προσόντα σας και σας παρέχει την 

δυνατότητα να δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

 

10,177 0,627 -0,130 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντά σας και σας παρέχει 

την δυνατότητα να δημιουργήσετε 

και διαμοιράσετε γνώση. 

 

14,629 0,265 -0,187 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με την 

εμπειρία σας και σας παρέχει την 

δυνατότητα να δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

 

12,281 0,433 -0,152 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Η υπηρεσία παρέχει στους 

υπαλλήλους ευκαιρίες 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ εκτός 

υπηρεσίας στους τομείς που 

σχετίζονται με τα καθήκοντά τους. 

 

8,876 0,725 -0,080 

Η υπηρεσία παρέχει στους 

υπαλλήλους ευκαιρίες 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ εκτός 

υπηρεσίας σε άλλους τομείς, που θα 

τους εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 

 

6,138 0,919 -0,064 

Η διοίκηση παρέχει χρόνο και 

πόρους για τη συμμετοχή των 

εργαζομένων σε δραστηριότητες 

μάθησης και μοιράσματος της 

μάθησης. 

 

11,992 0,436 -0,177 

Μετακίνηση υπαλλήλων 



 109 

Η υπηρεσία διαθέτει διαδικασίες 

παραμονής της γνώσης και της 

τεχνογνωσίας των υπαλλήλων, που 

αποχωρούν από την υπηρεσία. 

 

13,512 0,290 -0,254 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 

Οδηγίες από πολιτικούς 

Οι ιδέες των πολιτικών στο 

αντίστοιχο υπουργείο βοηθούν τους 

υπαλλήλους να δημιουργήσουν και 

να διαμοιράσουν γνώση/ 

πληροφορία. 

 

14,237 0,259 -0,261 

Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να 

συνεισφέρουν στους πολιτικούς σε 

γνώση/ πληροφορία.  

13,126 0,317 -0,204 

*Για τιμές Sig. value < 0.05, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση του δημογραφικού χαρακτηριστικού με τη δεδομένη ερώτηση. 

 

Πίνακας 4 

 

Ομαδοποιημένα ραβδογράμματα για τις απαντήσεις των μελών του δείγματος στα 

ερωτήματα που εμφανίζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το εκπαιδευτικό επίπεδο 
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Πίνακας 5 

 

Αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 και του στατιστικού δείκτη rho του 

Spearman για την εύρεση πιθανής συσχέτισης των βασικών ερωτημάτων της έρευνας 

με την κατηγορική μεταβλητή «Υπηρεσία» 

 

 

Τιμή του 

ελέγχου 

υπόθεσης 

ανεξαρτησίας  

Sig. 

value 

rho του 

Spearma

n 

Θεωρείτε σημαντική την στρατηγική 

της «Διαχείρισης Γνώσης» στην 

υπηρεσία σας; 

2,452 0,645 0,061 

Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να 

υπάρχει «Υπεύθυνος Διαχείρισης 

Γνώσης» στην υπηρεσία σας; 

7,393 0,104 0,125 

Πόσο δύσκολη πιστεύετε ότι είναι η διαχείριση των παρακάτω προβλημάτων 

της υπηρεσίας σας; 

Να αλλάξει η συμπεριφορά των 

υπαλλήλων. 
17,739 0,019 -0,092 

Να γίνει η γνώση/ πληροφορία 

προσβάσιμη σε κάθε υπάλληλο της 

υπηρεσίας. 

3,022 0,940 0,021 

Αναγνώριση της γνώσης/ 

πληροφορίας εσωτερικά. 
9,167 0,336 0,000 

Αναγνώριση της γνώσης/ 

πληροφορίας εξωτερικά. 
7,481 0,487 -0,099 

Διαμοιρασμός της γνώσης/ 1,736 0,988 -0,015 
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πληροφορίας μεταξύ των υπαλλήλων 

διαφορετικών τμημάτων. 

 

Πρόσβαση στην γνώση/ πληροφορία 

σε όλους. 
1,477 0,993 0,005 

Διαχείριση των εμπιστευτικών 

εγγράφων (αρχείων). 
10,142 0,255 -0,055 

Αντιμετώπιση των τεχνολογικών 

περιορισμών. 
5,036 0,782 -0,050 

Προβλήματα με τη διατήρηση 

στοιχείων. 
3,037 0,945 0,109 

Ποιο από τα παρακάτω είναι σημαντικό για την επιτυχή ανάπτυξη 

«Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης» στην υπηρεσία σας; 

Βελτίωση της τεχνολογικής 

υποδομής 

 

5,092 0,782 -0,090 

Παροχή υποστήριξης από την 

ανώτερη διοίκηση της υπηρεσίας. 

 

5,218 0,773 0,037 

Ανάπτυξη συστηματικής 

εκπαίδευσης για όλους τους 

υπαλλήλους. 

 

1,327 1,000 -0,003 

Ανάπτυξη εντός της υπηρεσίας 

βάσης δεδομένων πληροφοριών και 

γνώσης. 

 

5,046 0,786 0,068 

Ανάπτυξη αποτελεσματικών και 

αποδοτικών μεθόδων συγκέντρωσης 

πληροφοριών και γνώσης. 

 

8,672 0,363 0,105 

Ανάπτυξη κουλτούρας προώθησης 

διαμοιρασμού γνώσης. 

 

14,022 0,076 0,094 

Παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους 

που συνεισφέρουν στην γνώση. 

 

7,212 0,524 -0,087 

Δημιουργία σημείου, όπου στελέχη 

θα ανταλλάσσουν άρρητη 

(προσωπική) γνώση. 

 

4,378 0,842 0,137 

Διάθεση πόρων για την παραγόμενη 

γνώση. 
4,131 0,866 -0,032 
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Ενθάρρυνση/ Παρακίνηση των 

υπαλλήλων να είναι καινοτόμοι και 

δημιουργικοί. 

6,404 0,608 -0,008 

Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω ζητήματα ενθαρρύνουν την παραγωγή και διανομή 

γνώσης στην υπηρεσία σας; 

Τρέχουσες διαδικασίες και πολιτικές 

 
6,937 0,564 -0,025 

Άγραφες πολιτικές 

 
6,245 0,641 0,028 

Εγχειρίδιο διαδικασιών/ εργασιών 

 
5,877 0,676 0,085 

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 

9001  

 

7,817 0,475 0,065 

Σύστημα αρχειοθέτησης 

 
8,156 0,429 0,070 

Ροή εργασιών 

 
7,740 0,458 0,067 

Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω ζητήματα δημιουργούν εμπόδια στην παραγωγή 

και διανομή της γνώσης; 

Οργανωσιακή δομή 

 
8,646 0,374 -0,107 

Πολιτικές παρεμβάσεις 

 
6,562 0,597 0,112 

Κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των 

στελεχών 

 

10,924 0,195 -0,007 

Διαδικασίες ελέγχου και εξουσίας 5,231 0,753 0,014 

Θεωρείτε, ότι η τεχνολογία είναι το 

σημαντικότερο στοιχείο στην 

ανάπτυξη και απόκτηση γνώσης; 

8,702 0,069 -0,021 

Πόσο σημαντικές είναι οι παρακάτω τεχνολογίες στην ανάπτυξη και απόκτηση 

γνώσης; 

Intranet 

 
10,265 0,252 0,181 

Internet 

 
2,465 0,990 0,070 

Διαχείριση εγγράφων 

 
4,413 0,844 0,043 

Διαχείριση αρχείων 

 
3,826 0,905 0,063 

CD-ROMs 9,193 0,339 -0,215 
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Διασυνδεδεμένες πηγές 

πληροφοριών 

 

2,953 0,959 -0,071 

E-mail 

 
3,510 0,928 0,003 

Κοινές Βάσεις Δεδομένων 4,953 0,777 0,052 

Συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 

Ταχύτητα μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία είναι πολύ 

εύκολα/ γρήγορα προσβάσιμη εντός 

των τμημάτων/ μονάδων. 

 

6,128 0,652 -0,087 

Η γνώση/ πληροφορία είναι πολύ 

εύκολα/ γρήγορα προσβάσιμη σε 

άλλα τμήματα/ μονάδες. 

 

9,440 0,316 -0,190 

Η γνώση/ πληροφορία 

ανταλλάσσεται πολύ γρήγορα εντός 

των τμημάτων/ μονάδων. 

 

11,177 0,193 -0,092 

Η γνώση/ πληροφορία 

ανταλλάσσεται πολύ γρήγορα με τα 

άλλα τμήματα/ μονάδες. 

 

10,411 0,246 -0,132 

Αξιοπιστία της μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία που 

μεταφέρεται είναι γενικά πολύ 

αξιόπιστη. 

 

12,107 0,147 -0,172 

Η γνώση/ πληροφορία που 

μεταφέρεται είναι γενικά πολύ 

επικαιροποιημένη. 

 

9,498 0,308 -0,208 

Οι αποφάσεις παίρνονται 

οπωσδήποτε με τη χρήση της 

διαθέσιμης γνώσης/ πληροφορίας. 

 

11,740 0,167 -0,070 

Ακρίβεια της μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία μεταφέρεται 

στο αρμόδιο άτομο μέσα στο τμήμα/ 

μονάδα χωρίς δυσκολίες.  

12,235 0,145 -0,236 
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Η γνώση/ πληροφορία μεταφέρεται 

στο αρμόδιο άτομο σε άλλα 

τμήματα/ μονάδες χωρίς δυσκολίες. 

 

13,477 0,099 -0,258 

ΕΙΔΗ ΓΝΩΣΗΣ 

Ρητή γνώση 

Η γνώση/ πληροφορία που 

δημιουργείται και αποθηκεύεται σε 

έγγραφα, μπορεί εύκολα να γίνει 

προσβάσιμη, να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί. 

 

8,555 0,395 -0,155 

Η γνώση/ πληροφορία που 

δημιουργείται και αποθηκεύεται σε 

ηλεκτρονικά αρχεία μπορεί εύκολα 

να γίνει προσβάσιμη, να μοιραστεί 

και να μεταβιβαστεί. 

 

9,634 0,294 0,094 

Άρρητη γνώση 

Η γνώση/ πληροφορία των ατόμων 

μπορεί να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί μέσω επίσημων 

(τυπικών) συζητήσεων/ 

συναντήσεων χωρίς δυσκολία. 

 

6,788 0,580 -0,073 

Η γνώση/ πληροφορία των ατόμων 

μπορεί να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί μέσω ανεπίσημης 

(άτυπης) συζήτησης χωρίς δυσκολία. 

 

5,014 0,774 0,010 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Διαμοιρασμός κουλτούρας 

Η κουλτούρα της υπηρεσίας 

ενθαρρύνει και παρέχει την 

δυνατότητα για επικοινωνία 

(διάδοση) των ιδεών, της γνώσης και 

των εμπειριών ανάμεσα σε όλους 

τους υπαλλήλους. 

 

5,609 0,705 -0,008 

Όλοι οι υπάλληλοι είναι έτοιμοι και 

πρόθυμοι να δώσουν συμβουλές και 

βοήθεια μετά από αίτημα. 

9,379 0,314 -0,126 
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Μέσα στην υπηρεσία η γνώση είναι 

διαδεδομένη σε μεγάλο εύρος 

ατόμων και όχι στην λογική του «τι 

χρειάζεται να ξέρω». 

 

7,009 0,544 -0,049 

Στην υπηρεσία η 

διεπιστημονικότητα στην 

συνεργασία είναι εξαιρετικά 

σημαντική στη λήψη αποφάσεων και 

στην επίλυση προβλημάτων. 

 

10,598 0,230 0,029 

ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Τα άτομα μέσα στην υπηρεσία έχουν 

την τάση να χρησιμοποιούν την 

γνώση ως πηγή δύναμης για την 

απόκτηση προσωπικού οφέλους 

παρά ως οργανωσικό πόρο που 

πρέπει να διαμοιραστεί στους 

υπόλοιπους. 

 

11,000 0,200 -0,057 

Μέσα στην υπηρεσία τα άτομα 

έχουν την τάση να μην διαδίδουν την 

γνώση που αποκτούν και είναι 

διστακτικοί στο να την μοιράζονται 

με τους άλλους. 

 

15,106 0,059 -0,186 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 

Κατάσταση εμπιστευτικότητας εγγράφων 

Η πολιτική του απορρήτου των 

εγγράφων οδηγεί σε προβλήματα 

διάδοσης πληροφοριών και 

δημιουργίας γνώσης. 

 

4,985 0,781 0,001 

Οι διαδικασίες, οι καθημερινές 

εργασίες και οι πρακτικές που 

περιορίζουν τα στελέχη στο να έχουν 

πρόσβαση σε ουσιαστική γνώση/ 

πληροφορία, δημιουργούν 

προβλήματα στην δημιουργία και 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

 

3,676 0,912 0,006 

Ροή επικοινωνίας 
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Η οργανωσιακή δομή περιορίζει την 

ροή της επικοινωνίας μεταξύ των 

ατόμων/ τμημάτων. 

 

10,671 0,223 0,026 

Ο οργανισμός είναι πολύ 

γραφειοκρατικός και δυσκολεύει τον 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

 

2,319 0,986 0,064 

Οι υπάλληλοι διαφορετικών 

τμημάτων/ μονάδων έρχονται σε 

επαφή συζητώντας για τις 

στρατηγικές και τα μελλοντικά 

σχέδια. 

 

5,723 0,701 -0,032 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα επικοινωνίας 

Η υπηρεσία διαθέτει ένα πολύ καλά 

ενημερωμένο πληροφοριακό 

σύστημα, το οποίο βοηθά στην 

δημιουργία και διαμοιρασμό της 

γνώσης. 

 

14,694 0,062 -0,097 

Το πληροφοριακό σύστημα 

επιταχύνει την αναζήτηση 

πληροφοριών. 

 

4,987 0,775 0,018 

Το πληροφοριακό σύστημα 

διευκολύνει τους υπαλλήλους στην 

διεκπεραίωση της εργασίας τους σε 

καθημερινή βάση. 

 

3,727 0,894 0,040 

Εργαλεία πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων 

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί 

GroupWare για να ενθαρρύνει τον 

διαμοιρασμό των ιδεών. 

 

6,084 0,421 0,006 

Τα E-mails χρησιμοποιούνται στον 

διαμοιρασμό της πληροφορίας 

μεταξύ των υπαλλήλων. 

 

25,781 0,001* 0,243 

Η βάση δεδομένων των υπολογιστών 

παρέχει περισσότερο 

επικαιροποιημένες πληροφορίες 

5,991 0,669 0,060 
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παρά αρχεία οδηγιών. 

 

Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει 

καινούργιες πληροφορίες στην 

υπηρεσία που παλιότερα δεν ήταν 

διαθέσιμες. 

 

6,500 0,612 0,030 

Πληροφοριακή και επικοινωνιακά συστήματα τεχνογνωσίας 

Όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν εντός 

της υπηρεσίας ικανοποιητική 

εκπαίδευση στην χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

8,766 0,371 -0,213 

Όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν εντός 

της υπηρεσίας ικανοποιητική 

εκπαίδευση στην χρήση εργαλείων 

πληροφοριακών συστημάτων 

(software). 

 

18,589 0,024* -0,233 

Η τεχνογνωσία είναι εύκολα 

μεταβιβάσιμη στην υπηρεσία. 

 

9,125 0,334 -0,042 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Τοποθέτηση στην υπηρεσία 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα 

προσόντα σας και σας παρέχει την 

δυνατότητα να δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

 

6,958 0,556 -0,061 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντά σας και σας παρέχει 

την δυνατότητα να δημιουργήσετε 

και διαμοιράσετε γνώση. 

 

6,448 0,615 -0,089 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με την 

εμπειρία σας και σας παρέχει την 

δυνατότητα να δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

 

8,143 0,435 -0,031 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 
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Η υπηρεσία παρέχει στους 

υπαλλήλους ευκαιρίες 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ εκτός 

υπηρεσίας στους τομείς που 

σχετίζονται με τα καθήκοντά τους. 

 

7,015 0,552 -0,210 

Η υπηρεσία παρέχει στους 

υπαλλήλους ευκαιρίες 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ εκτός 

υπηρεσίας σε άλλους τομείς, που θα 

τους εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 

 

6,818 0,571 -0,201 

Η διοίκηση παρέχει χρόνο και 

πόρους για τη συμμετοχή των 

εργαζομένων σε δραστηριότητες 

μάθησης και μοιράσματος της 

μάθησης. 

 

12,410 0,122 -0,250 

Μετακίνηση υπαλλήλων 

Η υπηρεσία διαθέτει διαδικασίες 

παραμονής της γνώσης και της 

τεχνογνωσίας των υπαλλήλων, που 

αποχωρούν από την υπηρεσία. 

 

4,942 0,784 -0,136 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 

Οδηγίες από πολιτικούς 

Οι ιδέες των πολιτικών στο 

αντίστοιχο υπουργείο βοηθούν τους 

υπαλλήλους να δημιουργήσουν και 

να διαμοιράσουν γνώση/ 

πληροφορία. 

 

8,462 0,382 -0,241 

Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να 

συνεισφέρουν στους πολιτικούς σε 

γνώση/ πληροφορία.  

5,565 0,732 -0,136 

*Για τιμές Sig. value < 0.05, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση του δημογραφικού χαρακτηριστικού με τη δεδομένη ερώτηση. 

 

Πίνακας 6 
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Ομαδοποιημένα ραβδογράμματα για τις απαντήσεις των μελών του δείγματος στα 

ερωτήματα που εμφανίζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την υπηρεσία 

 

  
 

 

Πίνακας 7 

 

Αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 και του στατιστικού δείκτη rho του 

Spearman για την εύρεση πιθανής συσχέτισης των βασικών ερωτημάτων της έρευνας 

με την κατηγορική μεταβλητή «Ηλικία» 

 

 

Τιμή του 

ελέγχου 

υπόθεσης 

ανεξαρτησίας  

Sig. 

value 

rho του 

Spearma

n 

Θεωρείτε σημαντική την στρατηγική 

της «Διαχείρισης Γνώσης» στην 

υπηρεσία σας; 

1,949 0,842 -0,058 

Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να 

υπάρχει «Υπεύθυνος Διαχείρισης 

Γνώσης» στην υπηρεσία σας; 

3,371 0,510 -0,079 

Πόσο δύσκολη πιστεύετε ότι είναι η διαχείριση των παρακάτω προβλημάτων 

της υπηρεσίας σας; 

Να αλλάξει η συμπεριφορά των 

υπαλλήλων. 
7,824 0,451 -0,044 

Να γίνει η γνώση/ πληροφορία 

προσβάσιμη σε κάθε υπάλληλο της 

υπηρεσίας. 

13,819 0,085 -0,123 
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Αναγνώριση της γνώσης/ 

πληροφορίας εσωτερικά. 
12,061 0,151 -0,080 

Αναγνώριση της γνώσης/ 

πληροφορίας εξωτερικά. 
10,229 0,247 -0,027 

Διαμοιρασμός της γνώσης/ 

πληροφορίας μεταξύ των υπαλλήλων 

διαφορετικών τμημάτων. 

 

10,189 0,256 -0,074 

Πρόσβαση στην γνώση/ πληροφορία 

σε όλους. 
8,561 0,395 -0,165 

Διαχείριση των εμπιστευτικών 

εγγράφων (αρχείων). 
10,810 0,217 0,178 

Αντιμετώπιση των τεχνολογικών 

περιορισμών. 
6,544 0,616 0,010 

Προβλήματα με τη διατήρηση 

στοιχείων. 
5,447 0,731 0,002 

Ποιο από τα παρακάτω είναι σημαντικό για την επιτυχή ανάπτυξη 

«Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης» στην υπηρεσία σας; 

Βελτίωση της τεχνολογικής 

υποδομής 

 

2,743 0,973 0,061 

Παροχή υποστήριξης από την 

ανώτερη διοίκηση της υπηρεσίας. 

 

16,282 0,028* 0,117 

Ανάπτυξη συστηματικής 

εκπαίδευσης για όλους τους 

υπαλλήλους. 

 

9,286 0,051 0,170 

Ανάπτυξη εντός της υπηρεσίας 

βάσης δεδομένων πληροφοριών και 

γνώσης. 

 

3,335 0,792 0,078 

Ανάπτυξη αποτελεσματικών και 

αποδοτικών μεθόδων συγκέντρωσης 

πληροφοριών και γνώσης. 

 

1,940 0,949 0,051 

Ανάπτυξη κουλτούρας προώθησης 

διαμοιρασμού γνώσης. 

 

2,419 0,893 0,017 

Παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους 

που συνεισφέρουν στην γνώση. 

 

16,553 0,026* 0,200 

Δημιουργία σημείου, όπου στελέχη 14,006 0,074 0,226 
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θα ανταλλάσσουν άρρητη 

(προσωπική) γνώση. 

 

Διάθεση πόρων για την παραγόμενη 

γνώση. 

 

11,368 0,074 0,276 

Ενθάρρυνση/ Παρακίνηση των 

υπαλλήλων να είναι καινοτόμοι και 

δημιουργικοί. 

9,954 0,264 0,195 

Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω ζητήματα ενθαρρύνουν την παραγωγή και διανομή 

γνώσης στην υπηρεσία σας; 

Τρέχουσες διαδικασίες και πολιτικές 

 
9,776 0,287 0,091 

Άγραφες πολιτικές 

 
6,457 0,615 0,118 

Εγχειρίδιο διαδικασιών/ εργασιών 

 
9,327 0,313 0,163 

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 

9001  

 

5,588 0,714 0,093 

Σύστημα αρχειοθέτησης 

 
7,240 0,305 0,065 

Ροή εργασιών 

 
5,112 0,532 0,091 

Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω 

ζητήματα δημιουργούν εμπόδια 

στην παραγωγή και διανομή της 

γνώσης; 

   

Οργανωσιακή δομή 

 
4,858 0,797 -0,013 

Πολιτικές παρεμβάσεις 

 
10,406 0,242 -0,026 

Κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των 

στελεχών 

 

4,581 0,822 -0,089 

Διαδικασίες ελέγχου και εξουσίας 10,894 0,204 -0,185 

Θεωρείτε, ότι η τεχνολογία είναι το 

σημαντικότερο στοιχείο στην 

ανάπτυξη και απόκτηση γνώσης; 

1,826 0,863 0,027 

Πόσο σημαντικές είναι οι παρακάτω τεχνολογίες στην ανάπτυξη και απόκτηση 

γνώσης; 

Intranet 

 
8,655 0,380 -0,112 
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Internet 

 
2,649 0,867 0,074 

Διαχείριση εγγράφων 

 
7,793 0,252 0,186 

Διαχείριση αρχείων 

 
11,823 0,059 0,279 

CD-ROMs 

 
17,268 0,027* 0,331 

Διασυνδεδεμένες πηγές 

πληροφοριών 

 

9,947 0,121 0,118 

E-mail 

 
13,831 0,027* 0,276 

Κοινές Βάσεις Δεδομένων 10,104 0,096 0,138 

Συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 

Ταχύτητα μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία είναι πολύ 

εύκολα/ γρήγορα προσβάσιμη εντός 

των τμημάτων/ μονάδων. 

 

14,293 0,075 0,186 

Η γνώση/ πληροφορία είναι πολύ 

εύκολα/ γρήγορα προσβάσιμη σε 

άλλα τμήματα/ μονάδες. 

 

11,890 0,154 0,174 

Η γνώση/ πληροφορία 

ανταλλάσσεται πολύ γρήγορα εντός 

των τμημάτων/ μονάδων. 

 

11,831 0,162 0,206 

Η γνώση/ πληροφορία 

ανταλλάσσεται πολύ γρήγορα με τα 

άλλα τμήματα/ μονάδες. 

 

16,675 0,030* 0,202 

Αξιοπιστία της μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία που 

μεταφέρεται είναι γενικά πολύ 

αξιόπιστη. 

 

10,784 0,213 0,141 

Η γνώση/ πληροφορία που 

μεταφέρεται είναι γενικά πολύ 

επικαιροποιημένη. 

 

12,856 0,114 0,218 

Οι αποφάσεις παίρνονται 10,911 0,210 0,124 
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οπωσδήποτε με τη χρήση της 

διαθέσιμης γνώσης/ πληροφορίας. 

 

Ακρίβεια της μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία μεταφέρεται 

στο αρμόδιο άτομο μέσα στο τμήμα/ 

μονάδα χωρίς δυσκολίες.  

 

14,236 0,076 0,240 

Η γνώση/ πληροφορία μεταφέρεται 

στο αρμόδιο άτομο σε άλλα 

τμήματα/ μονάδες χωρίς δυσκολίες. 

 

11,373 0,184 0,195 

ΕΙΔΗ ΓΝΩΣΗΣ 

Ρητή γνώση 

Η γνώση/ πληροφορία που 

δημιουργείται και αποθηκεύεται σε 

έγγραφα, μπορεί εύκολα να γίνει 

προσβάσιμη, να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί. 

 

7,603 0,489 0,131 

Η γνώση/ πληροφορία που 

δημιουργείται και αποθηκεύεται σε 

ηλεκτρονικά αρχεία μπορεί εύκολα 

να γίνει προσβάσιμη, να μοιραστεί 

και να μεταβιβαστεί. 

 

5,265 0,750 0,100 

Άρρητη γνώση 

Η γνώση/ πληροφορία των ατόμων 

μπορεί να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί μέσω επίσημων 

(τυπικών) συζητήσεων/ 

συναντήσεων χωρίς δυσκολία. 

 

17,290 0,025* 0,254 

Η γνώση/ πληροφορία των ατόμων 

μπορεί να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί μέσω ανεπίσημης 

(άτυπης) συζήτησης χωρίς δυσκολία. 

 

11,013 0,206 0,193 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Διαμοιρασμός κουλτούρας 

Η κουλτούρα της υπηρεσίας 

ενθαρρύνει και παρέχει την 

δυνατότητα για επικοινωνία 

17,298 0,024* 0,306 



 128 

(διάδοση) των ιδεών, της γνώσης και 

των εμπειριών ανάμεσα σε όλους 

τους υπαλλήλους. 

 

Όλοι οι υπάλληλοι είναι έτοιμοι και 

πρόθυμοι να δώσουν συμβουλές και 

βοήθεια μετά από αίτημα. 

 

11,421 0,181 0,105 

Μέσα στην υπηρεσία η γνώση είναι 

διαδεδομένη σε μεγάλο εύρος 

ατόμων και όχι στην λογική του «τι 

χρειάζεται να ξέρω». 

 

8,185 0,428 0,150 

Στην υπηρεσία η 

διεπιστημονικότητα στην 

συνεργασία είναι εξαιρετικά 

σημαντική στη λήψη αποφάσεων και 

στην επίλυση προβλημάτων. 

 

8,843 0,364 0,178 

ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Τα άτομα μέσα στην υπηρεσία έχουν 

την τάση να χρησιμοποιούν την 

γνώση ως πηγή δύναμης για την 

απόκτηση προσωπικού οφέλους 

παρά ως οργανωσικό πόρο που 

πρέπει να διαμοιραστεί στους 

υπόλοιπους. 

 

6,938 0,564 0,104 

Μέσα στην υπηρεσία τα άτομα 

έχουν την τάση να μην διαδίδουν την 

γνώση που αποκτούν και είναι 

διστακτικοί στο να την μοιράζονται 

με τους άλλους. 

 

5,239 0,751 0,074 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 

Κατάσταση εμπιστευτικότητας εγγράφων 

Η πολιτική του απορρήτου των 

εγγράφων οδηγεί σε προβλήματα 

διάδοσης πληροφοριών και 

δημιουργίας γνώσης. 

 

10,999 0,206 0,047 

Οι διαδικασίες, οι καθημερινές 

εργασίες και οι πρακτικές που 
11,020 0,188 0,195 
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περιορίζουν τα στελέχη στο να έχουν 

πρόσβαση σε ουσιαστική γνώση/ 

πληροφορία, δημιουργούν 

προβλήματα στην δημιουργία και 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

 

Ροή επικοινωνίας 

Η οργανωσιακή δομή περιορίζει την 

ροή της επικοινωνίας μεταξύ των 

ατόμων/ τμημάτων. 

 

8,529 0,387 0,008 

Ο οργανισμός είναι πολύ 

γραφειοκρατικός και δυσκολεύει τον 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

 

3,485 0,761 -0,011 

Οι υπάλληλοι διαφορετικών 

τμημάτων/ μονάδων έρχονται σε 

επαφή συζητώντας για τις 

στρατηγικές και τα μελλοντικά 

σχέδια. 

 

10,900 0,208 0,210 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα επικοινωνίας 

Η υπηρεσία διαθέτει ένα πολύ καλά 

ενημερωμένο πληροφοριακό 

σύστημα, το οποίο βοηθά στην 

δημιουργία και διαμοιρασμό της 

γνώσης. 

 

15,214 0,044* 0,154 

Το πληροφοριακό σύστημα 

επιταχύνει την αναζήτηση 

πληροφοριών. 

 

6,774 0,579 0,209 

Το πληροφοριακό σύστημα 

διευκολύνει τους υπαλλήλους στην 

διεκπεραίωση της εργασίας τους σε 

καθημερινή βάση. 

 

13,588 0,095 0,283 

Εργαλεία πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων 

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί 

GroupWare για να ενθαρρύνει τον 

διαμοιρασμό των ιδεών. 

 

6,057 0,420 0,105 
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Τα E-mails χρησιμοποιούνται στον 

διαμοιρασμό της πληροφορίας 

μεταξύ των υπαλλήλων. 

 

11,658 0,168 0,124 

Η βάση δεδομένων των υπολογιστών 

παρέχει περισσότερο 

επικαιροποιημένες πληροφορίες 

παρά αρχεία οδηγιών. 

 

3,973 0,871 0,033 

Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει 

καινούργιες πληροφορίες στην 

υπηρεσία που παλιότερα δεν ήταν 

διαθέσιμες. 

 

7,396 0,511 0,205 

Πληροφοριακή και επικοινωνιακά συστήματα τεχνογνωσίας 

Όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν εντός 

της υπηρεσίας ικανοποιητική 

εκπαίδευση στην χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

26,413 0,001* 0,049 

Όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν εντός 

της υπηρεσίας ικανοποιητική 

εκπαίδευση στην χρήση εργαλείων 

πληροφοριακών συστημάτων 

(software). 

 

12,957 0,103 0,030 

Η τεχνογνωσία είναι εύκολα 

μεταβιβάσιμη στην υπηρεσία. 

 

21,642 0,003* 0,066 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Τοποθέτηση στην υπηρεσία 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα 

προσόντα σας και σας παρέχει την 

δυνατότητα να δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

 

19,890 0,009* 0,278 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντά σας και σας παρέχει 

την δυνατότητα να δημιουργήσετε 

και διαμοιράσετε γνώση. 

 

20,855 0,006* 0,250 
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Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με την 

εμπειρία σας και σας παρέχει την 

δυνατότητα να δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

 

20,720 0,007* 0,329 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Η υπηρεσία παρέχει στους 

υπαλλήλους ευκαιρίες 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ εκτός 

υπηρεσίας στους τομείς που 

σχετίζονται με τα καθήκοντά τους. 

 

16,544 0,032* 0,190 

Η υπηρεσία παρέχει στους 

υπαλλήλους ευκαιρίες 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ εκτός 

υπηρεσίας σε άλλους τομείς, που θα 

τους εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 

 

12,962 0,113 0,200 

Η διοίκηση παρέχει χρόνο και 

πόρους για τη συμμετοχή των 

εργαζομένων σε δραστηριότητες 

μάθησης και μοιράσματος της 

μάθησης. 

 

15,131 0,053 0,203 

Μετακίνηση υπαλλήλων 

Η υπηρεσία διαθέτει διαδικασίες 

παραμονής της γνώσης και της 

τεχνογνωσίας των υπαλλήλων, που 

αποχωρούν από την υπηρεσία. 

 

9,880 0,264 0,211 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 

Οδηγίες από πολιτικούς 

Οι ιδέες των πολιτικών στο 

αντίστοιχο υπουργείο βοηθούν τους 

υπαλλήλους να δημιουργήσουν και 

να διαμοιράσουν γνώση/ 

πληροφορία. 

 

12,035 0,132 -0,046 

Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να 

συνεισφέρουν στους πολιτικούς σε 
16,231 0,028* 0,067 
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γνώση/ πληροφορία.  
*Για τιμές Sig. value < 0.05, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση του δημογραφικού χαρακτηριστικού με τη δεδομένη ερώτηση. 

 

Πίνακας 8 

 

Ομαδοποιημένα ραβδογράμματα για τις απαντήσεις των μελών του δείγματος στα 

ερωτήματα που εμφανίζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ηλικία 
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Πίνακας 9 

 

Αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 και του στατιστικού δείκτη rho του 

Spearman για την εύρεση πιθανής συσχέτισης των βασικών ερωτημάτων της έρευνας 

με την κατηγορική μεταβλητή «Τωρινή θέση» 

 

 

Τιμή του 

ελέγχου 

υπόθεσης 

ανεξαρτησίας  

Sig. 

value 

rho του 

Spearma

n 

Θεωρείτε σημαντική την στρατηγική 

της «Διαχείρισης Γνώσης» στην 

υπηρεσία σας; 

4,028 0,328 0,025 

Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να 

υπάρχει «Υπεύθυνος Διαχείρισης 

Γνώσης» στην υπηρεσία σας; 

1,613 0,844 0,045 

Πόσο δύσκολη πιστεύετε ότι είναι η διαχείριση των παρακάτω προβλημάτων 

της υπηρεσίας σας; 

Να αλλάξει η συμπεριφορά των 

υπαλλήλων. 
16,637 0,041* 0,120 

Να γίνει η γνώση/ πληροφορία 

προσβάσιμη σε κάθε υπάλληλο της 

υπηρεσίας. 

7,889 0,451 0,048 

Αναγνώριση της γνώσης/ 

πληροφορίας εσωτερικά. 
8,726 0,373 0,134 

Αναγνώριση της γνώσης/ 

πληροφορίας εξωτερικά. 
26,983 0,003* 0,236 

Διαμοιρασμός της γνώσης/ 

πληροφορίας μεταξύ των υπαλλήλων 
15,520 0,051 0,107 
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διαφορετικών τμημάτων. 

 

Πρόσβαση στην γνώση/ πληροφορία 

σε όλους. 
14,052 0,078 0,118 

Διαχείριση των εμπιστευτικών 

εγγράφων (αρχείων). 
22,314 0,006* 0,068 

Αντιμετώπιση των τεχνολογικών 

περιορισμών. 
39,487 0,001* 0,161 

Προβλήματα με τη διατήρηση 

στοιχείων. 
12,395 0,137 0,178 

Ποιο από τα παρακάτω είναι σημαντικό για την επιτυχή ανάπτυξη 

«Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης» στην υπηρεσία σας; 

Βελτίωση της τεχνολογικής 

υποδομής 

 

11,165 0,198 -0,031 

Παροχή υποστήριξης από την 

ανώτερη διοίκηση της υπηρεσίας. 

 

9,611 0,271 -0,010 

Ανάπτυξη συστηματικής 

εκπαίδευσης για όλους τους 

υπαλλήλους. 

 

20,272 0,019* 0,030 

Ανάπτυξη εντός της υπηρεσίας 

βάσης δεδομένων πληροφοριών και 

γνώσης. 

 

18,405 0,062 0,053 

Ανάπτυξη αποτελεσματικών και 

αποδοτικών μεθόδων συγκέντρωσης 

πληροφοριών και γνώσης. 

 

18,325 0,063 -0,096 

Ανάπτυξη κουλτούρας προώθησης 

διαμοιρασμού γνώσης. 

 

19,419 0,047* 0,017 

Παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους 

που συνεισφέρουν στην γνώση. 

 

10,827 0,206 -0,028 

Δημιουργία σημείου, όπου στελέχη 

θα ανταλλάσσουν άρρητη 

(προσωπική) γνώση. 

 

10,538 0,218 -0,093 

Διάθεση πόρων για την παραγόμενη 

γνώση. 

 

19,384 0,052 -0,067 
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Ενθάρρυνση/ Παρακίνηση των 

υπαλλήλων να είναι καινοτόμοι και 

δημιουργικοί. 

6,821 0,519 -0,041 

Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω ζητήματα ενθαρρύνουν την παραγωγή και διανομή 

γνώσης στην υπηρεσία σας; 

Τρέχουσες διαδικασίες και πολιτικές 

 
5,711 0,697 -0,137 

Άγραφες πολιτικές 

 
7,812 0,453 -0,147 

Εγχειρίδιο διαδικασιών/ εργασιών 

 
12,055 0,138 -0,016 

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 

9001  

 

9,609 0,290 0,024 

Σύστημα αρχειοθέτησης 

 
23,940 0,012* -0,001 

Ροή εργασιών 

 
23,965 0,015* 0,049 

Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω ζητήματα δημιουργούν εμπόδια στην παραγωγή 

και διανομή της γνώσης; 

Οργανωσιακή δομή 

 
5,646 0,688 0,075 

Πολιτικές παρεμβάσεις 

 
2,249 0,980 -0,035 

Κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των 

στελεχών 

 

4,078 0,872 -0,022 

Διαδικασίες ελέγχου και εξουσίας 20,471 0,017* 0,135 

Θεωρείτε, ότι η τεχνολογία είναι το 

σημαντικότερο στοιχείο στην 

ανάπτυξη και απόκτηση γνώσης; 

3,832 0,362 -0,026 

Πόσο σημαντικές είναι οι παρακάτω τεχνολογίες στην ανάπτυξη και απόκτηση 

γνώσης; 

Intranet 

 
8,899 0,344 0,090 

Internet 

 
29,859 0,003* 0,129 

Διαχείριση εγγράφων 

 
20,294 0,044* 0,034 

Διαχείριση αρχείων 

 
19,085 0,054 -0,026 

CD-ROMs 

 
4,509 0,836 -0,026 
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Διασυνδεδεμένες πηγές 

πληροφοριών 

 

17,429 0,078 0,064 

E-mail 

 
19,500 0,048* 0,056 

Κοινές Βάσεις Δεδομένων 18,613 0,079 0,124 

Συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 

Ταχύτητα μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία είναι πολύ 

εύκολα/ γρήγορα προσβάσιμη εντός 

των τμημάτων/ μονάδων. 

 

3,856 0,890 -0,063 

Η γνώση/ πληροφορία είναι πολύ 

εύκολα/ γρήγορα προσβάσιμη σε 

άλλα τμήματα/ μονάδες. 

 

11,782 0,158 -0,013 

Η γνώση/ πληροφορία 

ανταλλάσσεται πολύ γρήγορα εντός 

των τμημάτων/ μονάδων. 

 

10,483 0,230 -0,058 

Η γνώση/ πληροφορία 

ανταλλάσσεται πολύ γρήγορα με τα 

άλλα τμήματα/ μονάδες. 

 

9,491 0,302 -0,116 

Αξιοπιστία της μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία που 

μεταφέρεται είναι γενικά πολύ 

αξιόπιστη. 

 

12,014 0,148 -0,043 

Η γνώση/ πληροφορία που 

μεταφέρεται είναι γενικά πολύ 

επικαιροποιημένη. 

 

7,943 0,434 -0,013 

Οι αποφάσεις παίρνονται 

οπωσδήποτε με τη χρήση της 

διαθέσιμης γνώσης/ πληροφορίας. 

 

17,842 0,025* -0,031 

Ακρίβεια της μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία μεταφέρεται 

στο αρμόδιο άτομο μέσα στο τμήμα/ 

μονάδα χωρίς δυσκολίες.  

 

17,764 0,027* -0,098 
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Η γνώση/ πληροφορία μεταφέρεται 

στο αρμόδιο άτομο σε άλλα 

τμήματα/ μονάδες χωρίς δυσκολίες. 

 

8,053 0,423 -0,017 

ΕΙΔΗ ΓΝΩΣΗΣ 

Ρητή γνώση 

Η γνώση/ πληροφορία που 

δημιουργείται και αποθηκεύεται σε 

έγγραφα, μπορεί εύκολα να γίνει 

προσβάσιμη, να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί. 

 

12,079 0,145 0,043 

Η γνώση/ πληροφορία που 

δημιουργείται και αποθηκεύεται σε 

ηλεκτρονικά αρχεία μπορεί εύκολα 

να γίνει προσβάσιμη, να μοιραστεί 

και να μεταβιβαστεί. 

 

13,795 0,092 0,047 

Άρρητη γνώση 

Η γνώση/ πληροφορία των ατόμων 

μπορεί να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί μέσω επίσημων 

(τυπικών) συζητήσεων/ 

συναντήσεων χωρίς δυσκολία. 

 

10,456 0,234 -0,208 

Η γνώση/ πληροφορία των ατόμων 

μπορεί να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί μέσω ανεπίσημης 

(άτυπης) συζήτησης χωρίς δυσκολία. 

 

15,133 0,061 -0,105 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

Διαμοιρασμός κουλτούρας 

Η κουλτούρα της υπηρεσίας 

ενθαρρύνει και παρέχει την 

δυνατότητα για επικοινωνία 

(διάδοση) των ιδεών, της γνώσης και 

των εμπειριών ανάμεσα σε όλους 

τους υπαλλήλους. 

 

14,148 0,077 -0,153 

Όλοι οι υπάλληλοι είναι έτοιμοι και 

πρόθυμοι να δώσουν συμβουλές και 

βοήθεια μετά από αίτημα. 

 

6,974 0,550 -0,032 
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Μέσα στην υπηρεσία η γνώση είναι 

διαδεδομένη σε μεγάλο εύρος 

ατόμων και όχι στην λογική του «τι 

χρειάζεται να ξέρω». 

 

4,421 0,837 -0,060 

Στην υπηρεσία η 

διεπιστημονικότητα στην 

συνεργασία είναι εξαιρετικά 

σημαντική στη λήψη αποφάσεων και 

στην επίλυση προβλημάτων. 

 

7,017 0,562 -0,100 

ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Τα άτομα μέσα στην υπηρεσία έχουν 

την τάση να χρησιμοποιούν την 

γνώση ως πηγή δύναμης για την 

απόκτηση προσωπικού οφέλους 

παρά ως οργανωσικό πόρο που 

πρέπει να διαμοιραστεί στους 

υπόλοιπους. 

 

5,629 0,697 0,068 

Μέσα στην υπηρεσία τα άτομα 

έχουν την τάση να μην διαδίδουν την 

γνώση που αποκτούν και είναι 

διστακτικοί στο να την μοιράζονται 

με τους άλλους. 

 

15,461 0,053 0,084 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 

Κατάσταση εμπιστευτικότητας εγγράφων 

Η πολιτική του απορρήτου των 

εγγράφων οδηγεί σε προβλήματα 

διάδοσης πληροφοριών και 

δημιουργίας γνώσης. 

 

12,236 0,147 0,105 

Οι διαδικασίες, οι καθημερινές 

εργασίες και οι πρακτικές που 

περιορίζουν τα στελέχη στο να έχουν 

πρόσβαση σε ουσιαστική γνώση/ 

πληροφορία, δημιουργούν 

προβλήματα στην δημιουργία και 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

 

13,730 0,109 0,033 

Ροή επικοινωνίας 

Η οργανωσιακή δομή περιορίζει την 10,402 0,240 0,110 
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ροή της επικοινωνίας μεταξύ των 

ατόμων/ τμημάτων. 

 

Ο οργανισμός είναι πολύ 

γραφειοκρατικός και δυσκολεύει τον 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

 

21,215 0,028* 0,070 

Οι υπάλληλοι διαφορετικών 

τμημάτων/ μονάδων έρχονται σε 

επαφή συζητώντας για τις 

στρατηγικές και τα μελλοντικά 

σχέδια. 

 

6,796 0,563 -0,155 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα επικοινωνίας 

Η υπηρεσία διαθέτει ένα πολύ καλά 

ενημερωμένο πληροφοριακό 

σύστημα, το οποίο βοηθά στην 

δημιουργία και διαμοιρασμό της 

γνώσης. 

 

3,362 0,867 -0,109 

Το πληροφοριακό σύστημα 

επιταχύνει την αναζήτηση 

πληροφοριών. 

 

8,730 0,375 0,104 

Το πληροφοριακό σύστημα 

διευκολύνει τους υπαλλήλους στην 

διεκπεραίωση της εργασίας τους σε 

καθημερινή βάση. 

 

4,876 0,795 0,005 

Εργαλεία πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων 

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί 

GroupWare για να ενθαρρύνει τον 

διαμοιρασμό των ιδεών. 

 

8,058 0,232 -0,101 

Τα E-mails χρησιμοποιούνται στον 

διαμοιρασμό της πληροφορίας 

μεταξύ των υπαλλήλων. 

 

6,164 0,654 -0,045 

Η βάση δεδομένων των υπολογιστών 

παρέχει περισσότερο 

επικαιροποιημένες πληροφορίες 

παρά αρχεία οδηγιών. 

12,030 0,151 0,098 
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Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει 

καινούργιες πληροφορίες στην 

υπηρεσία που παλιότερα δεν ήταν 

διαθέσιμες. 

 

5,596 0,720 -0,011 

Πληροφοριακή και επικοινωνιακά συστήματα τεχνογνωσίας 

Όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν εντός 

της υπηρεσίας ικανοποιητική 

εκπαίδευση στην χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

13,018 0,110 -0,097 

Όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν εντός 

της υπηρεσίας ικανοποιητική 

εκπαίδευση στην χρήση εργαλείων 

πληροφοριακών συστημάτων 

(software). 

 

16,587 0,049* -0,124 

Η τεχνογνωσία είναι εύκολα 

μεταβιβάσιμη στην υπηρεσία. 

 

11,661 0,195 -0,048 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Τοποθέτηση στην υπηρεσία 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα 

προσόντα σας και σας παρέχει την 

δυνατότητα να δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

 

14,421 0,073 -0,278 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντά σας και σας παρέχει 

την δυνατότητα να δημιουργήσετε 

και διαμοιράσετε γνώση. 

 

15,700 0,048* -0,277 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με την 

εμπειρία σας και σας παρέχει την 

δυνατότητα να δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

 

15,959 0,043* -0,300 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Η υπηρεσία παρέχει στους 10,815 0,198 -0,217 
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υπαλλήλους ευκαιρίες 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ εκτός 

υπηρεσίας στους τομείς που 

σχετίζονται με τα καθήκοντά τους. 

 

Η υπηρεσία παρέχει στους 

υπαλλήλους ευκαιρίες 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ εκτός 

υπηρεσίας σε άλλους τομείς, που θα 

τους εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 

 

10,156 0,241 -0,186 

Η διοίκηση παρέχει χρόνο και 

πόρους για τη συμμετοχή των 

εργαζομένων σε δραστηριότητες 

μάθησης και μοιράσματος της 

μάθησης. 

 

7,062 0,492 -0,101 

Μετακίνηση υπαλλήλων 

Η υπηρεσία διαθέτει διαδικασίες 

παραμονής της γνώσης και της 

τεχνογνωσίας των υπαλλήλων, που 

αποχωρούν από την υπηρεσία. 

 

16,955 0,088 -0,124 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 

Οδηγίες από πολιτικούς 

Οι ιδέες των πολιτικών στο 

αντίστοιχο υπουργείο βοηθούν τους 

υπαλλήλους να δημιουργήσουν και 

να διαμοιράσουν γνώση/ 

πληροφορία. 

 

4,653 0,678 0,105 

Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να 

συνεισφέρουν στους πολιτικούς σε 

γνώση/ πληροφορία.  

16,571 0,094 -0,030 

*Για τιμές Sig. value < 0.05, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση του δημογραφικού χαρακτηριστικού με τη δεδομένη ερώτηση. 

 

 

Πίνακας 10 
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Ομαδοποιημένα ραβδογράμματα για τις απαντήσεις των μελών του δείγματος στα 

ερωτήματα που εμφανίζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την τωρινή θέση  
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 145 

 
 

  

 

Πίνακας 12 

 

Αποτελέσματα του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 και του στατιστικού δείκτη rho του 

Spearman για την εύρεση πιθανής συσχέτισης των βασικών ερωτημάτων της έρευνας 

με την κατηγορική μεταβλητή «Έτη Υπηρεσίας (Γενικά)» 

 

 

Τιμή του 

ελέγχου 

υπόθεσης 

ανεξαρτησίας  

Sig. 

value 

rho του 

Spearma

n 

Θεωρείτε σημαντική την στρατηγική 

της «Διαχείρισης Γνώσης» στην 

υπηρεσία σας; 

4,899 0,278 -0,009 

Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να 

υπάρχει «Υπεύθυνος Διαχείρισης 

Γνώσης» στην υπηρεσία σας; 

2,903 0,599 -0,105 

Πόσο δύσκολη πιστεύετε ότι είναι η διαχείριση των παρακάτω προβλημάτων 
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της υπηρεσίας σας; 

Να αλλάξει η συμπεριφορά των 

υπαλλήλων. 
3,418 0,922 0,017 

Να γίνει η γνώση/ πληροφορία 

προσβάσιμη σε κάθε υπάλληλο της 

υπηρεσίας. 

8,149 0,435 0,012 

Αναγνώριση της γνώσης/ 

πληροφορίας εσωτερικά. 
8,032 0,443 0,022 

Αναγνώριση της γνώσης/ 

πληροφορίας εξωτερικά. 
6,939 0,564 0,061 

Διαμοιρασμός της γνώσης/ 

πληροφορίας μεταξύ των υπαλλήλων 

διαφορετικών τμημάτων. 

 

4,276 0,848 -0,125 

Πρόσβαση στην γνώση/ πληροφορία 

σε όλους. 
6,860 0,573 -0,111 

Διαχείριση των εμπιστευτικών 

εγγράφων (αρχείων). 
5,236 0,750 0,159 

Αντιμετώπιση των τεχνολογικών 

περιορισμών. 
6,830 0,571 0,135 

Προβλήματα με τη διατήρηση 

στοιχείων. 
4,321 0,845 0,050 

Ποιο από τα παρακάτω είναι σημαντικό για την επιτυχή ανάπτυξη 

«Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης» στην υπηρεσία σας; 

Βελτίωση της τεχνολογικής 

υποδομής 

 

13,416 0,094 0,216 

Παροχή υποστήριξης από την 

ανώτερη διοίκηση της υπηρεσίας. 

 

10,717 0,202 0,174 

Ανάπτυξη συστηματικής 

εκπαίδευσης για όλους τους 

υπαλλήλους. 

 

18,132 0,004* 0,296 

Ανάπτυξη εντός της υπηρεσίας 

βάσης δεδομένων πληροφοριών και 

γνώσης. 

 

9,795 0,271 0,116 

Ανάπτυξη αποτελεσματικών και 

αποδοτικών μεθόδων συγκέντρωσης 

πληροφοριών και γνώσης. 

 

14,828 0,053 0,135 

Ανάπτυξη κουλτούρας προώθησης 8,248 0,417 0,029 
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διαμοιρασμού γνώσης. 

 

Παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους 

που συνεισφέρουν στην γνώση. 

 

11,744 0,148 0,243 

Δημιουργία σημείου, όπου στελέχη 

θα ανταλλάσσουν άρρητη 

(προσωπική) γνώση. 

 

9,333 0,318 0,218 

Διάθεση πόρων για την παραγόμενη 

γνώση. 

 

17,875 0,018* 0,303 

Ενθάρρυνση/ Παρακίνηση των 

υπαλλήλων να είναι καινοτόμοι και 

δημιουργικοί. 

10,993 0,195 0,208 

Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω ζητήματα ενθαρρύνουν την παραγωγή και διανομή 

γνώσης στην υπηρεσία σας; 

Τρέχουσες διαδικασίες και πολιτικές 

 
12,124 0,147 0,176 

Άγραφες πολιτικές 

 
10,240 0,249 0,108 

Εγχειρίδιο διαδικασιών/ εργασιών 

 
22,191 0,004* 0,172 

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 

9001  

 

9,910 0,271 0,048 

Σύστημα αρχειοθέτησης 

 
11,461 0,167 0,114 

Ροή εργασιών 

 
13,349 0,090 0,138 

Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω ζητήματα δημιουργούν εμπόδια στην παραγωγή 

και διανομή της γνώσης; 

Οργανωσιακή δομή 

 
1,549 0,996 0,076 

Πολιτικές παρεμβάσεις 

 
11,551 0,172 0,112 

Κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των 

στελεχών 

 

2,778 0,954 0,061 

Διαδικασίες ελέγχου και εξουσίας 10,846 0,205 -0,010 

Θεωρείτε, ότι η τεχνολογία είναι το 

σημαντικότερο στοιχείο στην 

ανάπτυξη και απόκτηση γνώσης; 

6,565 0,169 -0,114 
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Πόσο σημαντικές είναι οι παρακάτω τεχνολογίες στην ανάπτυξη και απόκτηση 

γνώσης; 

Intranet 

 
8,583 0,388 -0,046 

Internet 

 
10,113 0,252 0,120 

Διαχείριση εγγράφων 

 
14,275 0,065 0,225 

Διαχείριση αρχείων 

 
16,236 0,037* 0,265 

CD-ROMs 

 
9,803 0,286 0,242 

Διασυνδεδεμένες πηγές 

πληροφοριών 

 

9,876 0,265 0,025 

E-mail 

 
18,734 0,015* 0,283 

Κοινές Βάσεις Δεδομένων 21,694 0,003* 0,172 

Συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 

Ταχύτητα μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία είναι πολύ 

εύκολα/ γρήγορα προσβάσιμη εντός 

των τμημάτων/ μονάδων. 

 

10,193 0,258 0,134 

Η γνώση/ πληροφορία είναι πολύ 

εύκολα/ γρήγορα προσβάσιμη σε 

άλλα τμήματα/ μονάδες. 

 

8,894 0,360 0,204 

Η γνώση/ πληροφορία 

ανταλλάσσεται πολύ γρήγορα εντός 

των τμημάτων/ μονάδων. 

 

10,725 0,221 0,232 

Η γνώση/ πληροφορία 

ανταλλάσσεται πολύ γρήγορα με τα 

άλλα τμήματα/ μονάδες. 

 

13,170 0,105 0,221 

Αξιοπιστία της μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία που 

μεταφέρεται είναι γενικά πολύ 

αξιόπιστη. 

 

12,289 0,131 0,206 

Η γνώση/ πληροφορία που 16,431 0,035* 0,290 
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μεταφέρεται είναι γενικά πολύ 

επικαιροποιημένη. 

 

Οι αποφάσεις παίρνονται 

οπωσδήποτε με τη χρήση της 

διαθέσιμης γνώσης/ πληροφορίας. 

 

10,209 0,257 0,088 

Ακρίβεια της μεταφοράς γνώσης 

Η γνώση/ πληροφορία μεταφέρεται 

στο αρμόδιο άτομο μέσα στο τμήμα/ 

μονάδα χωρίς δυσκολίες.  

 

15,745 0,044* 0,286 

Η γνώση/ πληροφορία μεταφέρεται 

στο αρμόδιο άτομο σε άλλα 

τμήματα/ μονάδες χωρίς δυσκολίες. 

 

9,173 0,335 0,176 

ΕΙΔΗ ΓΝΩΣΗΣ 

Ρητή γνώση 

Η γνώση/ πληροφορία που 

δημιουργείται και αποθηκεύεται σε 

έγγραφα, μπορεί εύκολα να γίνει 

προσβάσιμη, να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί. 

 

10,593 0,228 0,220 

Η γνώση/ πληροφορία που 

δημιουργείται και αποθηκεύεται σε 

ηλεκτρονικά αρχεία μπορεί εύκολα 

να γίνει προσβάσιμη, να μοιραστεί 

και να μεταβιβαστεί. 

 

9,048 0,342 0,162 

Άρρητη γνώση 

Η γνώση/ πληροφορία των ατόμων 

μπορεί να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί μέσω επίσημων 

(τυπικών) συζητήσεων/ 

συναντήσεων χωρίς δυσκολία. 

 

11,850 0,154 0,229 

Η γνώση/ πληροφορία των ατόμων 

μπορεί να μοιραστεί και να 

μεταβιβαστεί μέσω ανεπίσημης 

(άτυπης) συζήτησης χωρίς δυσκολία. 

 

7,161 0,534 0,124 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
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Διαμοιρασμός κουλτούρας 

Η κουλτούρα της υπηρεσίας 

ενθαρρύνει και παρέχει την 

δυνατότητα για επικοινωνία 

(διάδοση) των ιδεών, της γνώσης και 

των εμπειριών ανάμεσα σε όλους 

τους υπαλλήλους. 

 

10,682 0,223 0,245 

Όλοι οι υπάλληλοι είναι έτοιμοι και 

πρόθυμοι να δώσουν συμβουλές και 

βοήθεια μετά από αίτημα. 

 

11,432 0,176 0,156 

Μέσα στην υπηρεσία η γνώση είναι 

διαδεδομένη σε μεγάλο εύρος 

ατόμων και όχι στην λογική του «τι 

χρειάζεται να ξέρω». 

 

9,352 0,313 0,216 

Στην υπηρεσία η 

διεπιστημονικότητα στην 

συνεργασία είναι εξαιρετικά 

σημαντική στη λήψη αποφάσεων και 

στην επίλυση προβλημάτων. 

 

15,304 0,051 0,265 

ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Τα άτομα μέσα στην υπηρεσία έχουν 

την τάση να χρησιμοποιούν την 

γνώση ως πηγή δύναμης για την 

απόκτηση προσωπικού οφέλους 

παρά ως οργανωσικό πόρο που 

πρέπει να διαμοιραστεί στους 

υπόλοιπους. 

 

6,689 0,584 0,165 

Μέσα στην υπηρεσία τα άτομα 

έχουν την τάση να μην διαδίδουν την 

γνώση που αποκτούν και είναι 

διστακτικοί στο να την μοιράζονται 

με τους άλλους. 

 

11,971 0,150 0,113 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 

Κατάσταση εμπιστευτικότητας εγγράφων 

Η πολιτική του απορρήτου των 

εγγράφων οδηγεί σε προβλήματα 

διάδοσης πληροφοριών και 

6,496 0,602 0,182 
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δημιουργίας γνώσης. 

 

Οι διαδικασίες, οι καθημερινές 

εργασίες και οι πρακτικές που 

περιορίζουν τα στελέχη στο να έχουν 

πρόσβαση σε ουσιαστική γνώση/ 

πληροφορία, δημιουργούν 

προβλήματα στην δημιουργία και 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

 

11,494 0,168 0,192 

Ροή επικοινωνίας 

Η οργανωσιακή δομή περιορίζει την 

ροή της επικοινωνίας μεταξύ των 

ατόμων/ τμημάτων. 

 

3,633 0,907 0,145 

Ο οργανισμός είναι πολύ 

γραφειοκρατικός και δυσκολεύει τον 

διαμοιρασμό της γνώσης. 

 

8,297 0,414 0,157 

Οι υπάλληλοι διαφορετικών 

τμημάτων/ μονάδων έρχονται σε 

επαφή συζητώντας για τις 

στρατηγικές και τα μελλοντικά 

σχέδια. 

 

14,129 0,077 0,295 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα επικοινωνίας 

Η υπηρεσία διαθέτει ένα πολύ καλά 

ενημερωμένο πληροφοριακό 

σύστημα, το οποίο βοηθά στην 

δημιουργία και διαμοιρασμό της 

γνώσης. 

 

18,579 0,013* 0,121 

Το πληροφοριακό σύστημα 

επιταχύνει την αναζήτηση 

πληροφοριών. 

 

10,481 0,235 0,149 

Το πληροφοριακό σύστημα 

διευκολύνει τους υπαλλήλους στην 

διεκπεραίωση της εργασίας τους σε 

καθημερινή βάση. 

 

10,009 0,271 0,194 

Εργαλεία πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων 
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Η υπηρεσία χρησιμοποιεί 

GroupWare για να ενθαρρύνει τον 

διαμοιρασμό των ιδεών. 

 

6,475 0,381 0,018 

Τα E-mails χρησιμοποιούνται στον 

διαμοιρασμό της πληροφορίας 

μεταξύ των υπαλλήλων. 

 

4,316 0,840 -0,002 

Η βάση δεδομένων των υπολογιστών 

παρέχει περισσότερο 

επικαιροποιημένες πληροφορίες 

παρά αρχεία οδηγιών. 

 

3,810 0,884 -0,011 

Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει 

καινούργιες πληροφορίες στην 

υπηρεσία που παλιότερα δεν ήταν 

διαθέσιμες. 

 

6,584 0,598 0,163 

Πληροφοριακή και επικοινωνιακά συστήματα τεχνογνωσίας 

Όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν εντός 

της υπηρεσίας ικανοποιητική 

εκπαίδευση στην χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

7,715 0,466 0,029 

Όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν εντός 

της υπηρεσίας ικανοποιητική 

εκπαίδευση στην χρήση εργαλείων 

πληροφοριακών συστημάτων 

(software). 

 

5,441 0,739 0,020 

Η τεχνογνωσία είναι εύκολα 

μεταβιβάσιμη στην υπηρεσία. 

 

13,855 0,077* 0,007 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Τοποθέτηση στην υπηρεσία 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα 

προσόντα σας και σας παρέχει την 

δυνατότητα να δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

 

7,175 0,533 0,116 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα 
10,986 0,204 0,147 
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ενδιαφέροντά σας και σας παρέχει 

την δυνατότητα να δημιουργήσετε 

και διαμοιράσετε γνώση. 

 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία 

είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με την 

εμπειρία σας και σας παρέχει την 

δυνατότητα να δημιουργήσετε και 

διαμοιράσετε γνώση. 

 

12,050 0,153 0,171 

Η υπηρεσία παρέχει στους 

υπαλλήλους ευκαιρίες 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ εκτός 

υπηρεσίας στους τομείς που 

σχετίζονται με τα καθήκοντά τους. 

 

4,976 0,779 0,046 

Η υπηρεσία παρέχει στους 

υπαλλήλους ευκαιρίες 

παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ εκτός 

υπηρεσίας σε άλλους τομείς, που θα 

τους εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. 

 

4,855 0,789 0,133 

Η διοίκηση παρέχει χρόνο και 

πόρους για τη συμμετοχή των 

εργαζομένων σε δραστηριότητες 

μάθησης και μοιράσματος της 

μάθησης. 

 

5,730 0,707 0,114 

Μετακίνηση υπαλλήλων 

Η υπηρεσία διαθέτει διαδικασίες 

παραμονής της γνώσης και της 

τεχνογνωσίας των υπαλλήλων, που 

αποχωρούν από την υπηρεσία. 

 

6,130 0,648 0,073 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 

Οδηγίες από πολιτικούς 

Οι ιδέες των πολιτικών στο 

αντίστοιχο υπουργείο βοηθούν τους 

υπαλλήλους να δημιουργήσουν και 

να διαμοιράσουν γνώση/ 

πληροφορία. 

8,092 0,430 -0,028 
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Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να 

συνεισφέρουν στους πολιτικούς σε 

γνώση/ πληροφορία.  

8,798 0,361 0,056 

*Για τιμές Sig. value < 0.05, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, δηλαδή υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση του δημογραφικού χαρακτηριστικού με τη δεδομένη ερώτηση. 

 

Πίνακας 12 

 

Ομαδοποιημένα ραβδογράμματα για τις απαντήσεις των μελών του δείγματος στα 

ερωτήματα που εμφανίζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα έτη προϋπηρεσίας 

(γενικά) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείτε ως εργαλείο έρευνας για την εκπόνηση 

διπλωματικής εργασίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Δημόσια Διοίκηση. Είναι ανώνυμο, τα στοιχεία δεν 

πρόκειται να δημοσιοποιηθούν. Δεν θα χρειαστείτε περισσότερο από δέκα λεπτά και 

θα σας παρακαλούσαμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια. Ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων για τη συνεισφορά σας  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η γνώση σε έναν οργανισμό περιλαμβάνει την κωδικοποιημένη, την συνηθισμένη,  

την επιστημονική, την συνεργατική, την γνώση διεργασιών/ διαδικασιών και την 

κοινόχρηστη γνώση. Η γνώση μπορεί να εντοπιστεί στο μυαλό των ανθρώπων, σε 

ηλεκτρονική μορφή ή σε έγγραφα. 

 Κωδικοποιημένη γνώση (γνωρίζω τι;): καταγεγραμμένοι κανόνες και 

διαδικασίες 

 Συνηθισμένη γνώση (γνωρίζω πως;): δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας 

 Επιστημονική γνώση (γνωρίζω γιατί;): τεχνολογική και τεχνική γνώση 

 Συνεργατική γνώση (γνωρίζω ποιος;): επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων 

 Γνώση διαδικασιών/ διεργασιών (γνωρίζω πότε και που;): η διατμηματική/ 

διαλειτουργική ομάδα 

 Κοινόχρηστη γνώση (ενδιαφέρομαι για το «γιατί»): η οργανωσιακή 

κουλτούρα 

Διαχείριση Γνώσης είναι η συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια 

χρησιμοποίησης γνώσης σε έναν οργανισμό, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και τη 

βελτίωση της απόδοσης.   

 

A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1) ΦΥΛΟ 

o Άνδρας o Γυναίκα 

2) ΗΛΙΚΙΑ 

o Κάτω των 26 ετών o 41 - 45 

o 26 - 30 o 46 - 50 

o 31 - 35 o Πάνω από 50 

o 36 - 40  

3) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

o Διδακτορικό  o Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ 

o Μεταπτυχιακό o Απολυτήριο Λυκείου 

4) ΤΩΡΙΝΗ ΘΕΣΗ 

o Διευθυντής/ τρια o Εισαγγελέας, Δικαστής 

o Προϊστάμενος/ η Τμήματος o Επιμελητής 

o Γραμματέας  

5) ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

o Εισαγγ. Πρωτοδικών/  

Εφετών 

o Ειρηνοδικείο 
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o Πρωτοδικείο/ Εφετείο o Πταισματοδικείο 

 

6) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΑ) 

o Λιγότερο από 6 χρόνια o 16 - 20 

o 6 - 10 o Περισσότερα από 20 χρόνια 

o 11 - 15  

7) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

o Λιγότερο από 1 έτος o 7 - 9 έτη 

o 1 - 3 έτη o Περισσότερα από 10 έτη 

o 4 - 6 έτη  

 

B. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 

9) Με βάση τους ορισμούς, έχει η υπηρεσία επίσημα καταγεγραμμένη 

στρατηγική «Διαχείρισης Γνώσης»; (μια επιλογή) 

o Ναι o Όχι o Δεν γνωρίζω 

 

10) Θεωρείτε σημαντική την στρατηγική της «Διαχείρισης Γνώσης» στην 

υπηρεσία σας; (μια επιλογή) 

o Ναι o Όχι o Δεν γνωρίζω 

 

11) Ποια κατά την γνώμη σας θα ήταν τα οφέλη της υπηρεσίας σας από την 

εφαρμογή της «Διαχείρισης Γνώσης»; (πολλαπλές επιλογές) 

o Βελτίωση της αποδοτικότητας o Ανταπόκριση στις ανάγκες άλλων 

οργανισμών 

o Ενημερωμένη υπηρεσία με 

νέες πληροφορίες 

o Υποκίνηση αλλαγών 

 

o Ανταπόκριση στις ανάγκες 

των πολιτών 

o Βελτίωση ποιότητας 

 

o Να είναι πιο αποτελεσματική o Άλλο 

 

12) Ποιος κατά την γνώμη σας είναι ο πιο αρμόδιος στην υπηρεσίας σας να 

διευθύνει την «Διαχείριση της Γνώσης»; (μια επιλογή) 

o Προϊστάμενος Εισαγγελέας o Δικαστικός Λειτουργός 

o Διευθυντής/ τρια o Κάθε υπάλληλος 

o Προϊστάμενοι τμημάτων  

 

13) Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει «Υπεύθυνος Διαχείρισης 

Γνώσης» στην υπηρεσία σας; (μια επιλογή) 

o Ναι o Όχι o Δεν γνωρίζω 

 

14) Πόσο δύσκολη πιστεύετε ότι είναι η διαχείριση των παρακάτω προβλημάτων 

της υπηρεσίας σας;  

1 -πολύ εύκολο    2 -εύκολο    3 -ουδέτερο    4 -δύσκολο    5 -πολύ δύσκολο 

 

Να αλλάξει η συμπεριφορά των υπαλλήλων. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Να γίνει η γνώση/ πληροφορία προσβάσιμη σε κάθε υπάλληλο της υπηρεσίας. 

○ ○ ○ ○ ○ 
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Αναγνώριση της γνώσης/ πληροφορίας εσωτερικά. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Αναγνώριση της γνώσης/ πληροφορίας εξωτερικά. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Διαμοιρασμός της γνώσης/ πληροφορίας μεταξύ των υπαλλήλων διαφορετικών 

τμημάτων. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Πρόσβαση στην γνώση/ πληροφορία σε όλους. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Διαχείριση των εμπιστευτικών εγγράφων (αρχείων). 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Αντιμετώπιση των τεχνολογικών περιορισμών. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Προβλήματα με τη διατήρηση στοιχείων. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Άλλο 

 

15) Ποιο από τα παρακάτω είναι σημαντικό για την επιτυχή ανάπτυξη 

«Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης» στην υπηρεσία σας; 

1 -καθόλου σημαντικό     2 -λίγο σημαντικό      3 -σημαντικό                                   

4 -πολύ σημαντικό                     5-πάρα πολύ σημαντικό 

 

Βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Παροχή υποστήριξης από την ανώτερη διοίκηση της υπηρεσίας. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Ανάπτυξη συστηματικής εκπαίδευσης για όλους τους υπαλλήλους. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Ανάπτυξη εντός της υπηρεσίας βάσης δεδομένων πληροφοριών και γνώσης. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Ανάπτυξη αποτελεσματικών και αποδοτικών μεθόδων συγκέντρωσης πληροφοριών 

και γνώσης. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Ανάπτυξη κουλτούρας προώθησης διαμοιρασμού γνώσης. 

○ ○ ○ ○ ○ 

  

Παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους που συνεισφέρουν στην γνώση. 
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○ ○ ○ ○ ○ 

 

Δημιουργία σημείου, όπου στελέχη θα ανταλλάσσουν άρρητη (προσωπική) γνώση. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Διάθεση πόρων για την παραγόμενη γνώση. 

○ ○ ○ ○ ○ 

Ενθάρρυνση/ Παρακίνηση των υπαλλήλων να είναι καινοτόμοι και δημιουργικοί. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Άλλο 

 

16) Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω ζητήματα ενθαρρύνουν την παραγωγή και 

διανομή γνώσης στην υπηρεσία σας; 

1 -καθόλου σημαντικό    2 -λίγο σημαντικό     3 -σημαντικό                                     

4 -πολύ σημαντικό                    5 -πάρα πολύ σημαντικό 

 

Τρέχουσες διαδικασίες και πολιτικές 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Άγραφες πολιτικές 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Εγχειρίδιο διαδικασιών/ εργασιών 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001  

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Σύστημα αρχειοθέτησης 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Ροή εργασιών 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

17) Θεωρείτε, ότι τα παρακάτω ζητήματα δημιουργούν εμπόδια στην παραγωγή 

και διανομή της γνώσης; 

1 -διαφωνώ απόλυτα    2 -διαφωνώ    3 -ουδέτερα    4 -συμφωνώ                                 

5 -συμφωνώ απόλυτα 

 

Οργανωσιακή δομή 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Πολιτικές παρεμβάσεις 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Διαδικασίες ελέγχου και εξουσίας 
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○ ○ ○ ○ ○ 

 

Άλλο 

 

18) Θεωρείτε, ότι η τεχνολογία είναι το σημαντικότερο στοιχείο στην ανάπτυξη 

και απόκτηση γνώσης; (μια επιλογή) 

o Ναι o Όχι o Δεν γνωρίζω 

19) Πόσο σημαντικές είναι οι παρακάτω τεχνολογίες στην ανάπτυξη και 

απόκτηση γνώσης; 

1 -καθόλου σημαντική     2 -λίγο σημαντική     3 -σημαντική                                   

4 -πολύ σημαντική                   5 -πάρα πολύ σημαντική 

 

Intranet 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Internet 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Διαχείριση εγγράφων 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Διαχείριση αρχείων 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

CD-ROMs 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Διασυνδεδεμένες πηγές πληροφοριών 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

E-mail 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Κοινές Βάσεις Δεδομένων 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Άλλο 

 

Παρακαλώ βάλετε ένα  στην απάντηση σας στις ερωτήσεις 20-35 σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

1-διαφωνώ απόλυτα    2-διαφωνώ    3-ουδέτερα    4-συμφωνώ    5-συμφωνώ απόλυτα 

 

Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ 

20) Ταχύτητα μεταφοράς γνώσης 

1    2    3    4    5 

 

Η γνώση/ πληροφορία είναι πολύ εύκολα/ γρήγορα προσβάσιμη εντός των τμημάτων/ 

μονάδων. 

○ ○ ○ ○ ○ 
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Η γνώση/ πληροφορία είναι πολύ εύκολα/ γρήγορα προσβάσιμη σε άλλα τμήματα/ 

μονάδες. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Η γνώση/ πληροφορία ανταλλάσσεται πολύ γρήγορα εντός των τμημάτων/ μονάδων. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Η γνώση/ πληροφορία ανταλλάσσεται πολύ γρήγορα με τα άλλα τμήματα/ μονάδες. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

21) Αξιοπιστία της μεταφοράς γνώσης 

1    2    3    4    5 

 

Η γνώση/ πληροφορία που μεταφέρεται είναι γενικά πολύ αξιόπιστη. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Η γνώση/ πληροφορία που μεταφέρεται είναι γενικά πολύ επικαιροποιημένη. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Οι αποφάσεις παίρνονται οπωσδήποτε (?) με τη χρήση της διαθέσιμης γνώσης/ 

πληροφορίας. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

22) Ακρίβεια της μεταφοράς γνώσης 

1    2    3    4    5 

 

Η γνώση/ πληροφορία μεταφέρεται στο αρμόδιο άτομο μέσα στο τμήμα/ μονάδα 

χωρίς δυσκολίες.  

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Η γνώση/ πληροφορία μεταφέρεται στο αρμόδιο άτομο σε άλλα τμήματα/ μονάδες 

χωρίς δυσκολίες. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Δ. ΕΙΔΗ ΓΝΩΣΗΣ 

23) Ρητή γνώση  

1    2    3    4    5 

 

Η γνώση/ πληροφορία που δημιουργείται και αποθηκεύεται σε έγγραφα, μπορεί 

εύκολα να γίνει προσβάσιμη, να μοιραστεί και να μεταβιβαστεί. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Η γνώση/ πληροφορία που δημιουργείται και αποθηκεύεται σε ηλεκτρονικά αρχεία 

μπορεί εύκολα να γίνει προσβάσιμη, να μοιραστεί και να μεταβιβαστεί. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

24) Άρρητη γνώση 

1    2    3    4    5 
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Η γνώση/ πληροφορία των ατόμων μπορεί να μοιραστεί και να μεταβιβαστεί μέσω 

επίσημων (τυπικών) συζητήσεων/ συναντήσεων χωρίς δυσκολία. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Η γνώση/ πληροφορία των ατόμων μπορεί να μοιραστεί και να μεταβιβαστεί μέσω 

ανεπίσημης (άτυπης) συζήτησης χωρίς δυσκολία. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

25) Διαμοιρασμός κουλτούρας 

1    2    3    4    5 

 

Η κουλτούρα της υπηρεσίας ενθαρρύνει και παρέχει την δυνατότητα για επικοινωνία 

(διάδοση) των ιδεών, της γνώσης και των εμπειριών ανάμεσα σε όλους τους 

υπαλλήλους. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Όλοι οι υπάλληλοι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να δώσουν συμβουλές και βοήθεια 

μετά από αίτημα. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Μέσα στην υπηρεσία η γνώση είναι διαδεδομένη σε μεγάλο εύρος ατόμων και όχι 

στην λογική του «τι χρειάζεται να ξέρω». 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Στην υπηρεσία η διεπιστημονικότητα στην συνεργασία είναι εξαιρετικά σημαντική 

στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

26) ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ 

1    2    3    4    5 

 

Τα άτομα μέσα στην υπηρεσία έχουν την τάση να χρησιμοποιούν την γνώση ως πηγή 

δύναμης για την απόκτηση προσωπικού οφέλους παρά ως οργανωσικό πόρο που 

πρέπει να διαμοιραστεί στους υπόλοιπους. 

○ ○ ○ ○ ○  

Μέσα στην υπηρεσία τα άτομα έχουν την τάση να μην διαδίδουν την γνώση που 

αποκτούν και είναι διστακτικοί στο να την μοιράζονται με τους άλλους. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

ΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 

27) Κατάσταση εμπιστευτικότητας εγγράφων 

1    2    3    4    5 

 

Η πολιτική του απορρήτου των εγγράφων οδηγεί σε προβλήματα διάδοσης 

πληροφοριών και δημιουργίας γνώσης. 

○ ○ ○ ○ ○ 
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Οι διαδικασίες, οι καθημερινές εργασίες και οι πρακτικές που περιορίζουν τα στελέχη 

στο να έχουν πρόσβαση σε ουσιαστική γνώση/ πληροφορία, δημιουργούν 

προβλήματα στην δημιουργία και διαμοιρασμό της γνώσης. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

28) Ροή επικοινωνίας 

1    2    3    4    5 

 

Η οργανωσιακή δομή περιορίζει την ροή της επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων/ 

τμημάτων. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Ο οργανισμός είναι πολύ γραφειοκρατικός και δυσκολεύει τον διαμοιρασμό της 

γνώσης. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Οι υπάλληλοι διαφορετικών τμημάτων/ μονάδων έρχονται σε επαφή συζητώντας για 

τις στρατηγικές και τα μελλοντικά σχέδια. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Ζ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

29) Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα επικοινωνίας 

 1    2    3    4    5    

 

Η υπηρεσία διαθέτει ένα πολύ καλά ενημερωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο 

βοηθά στην δημιουργία και διαμοιρασμό της γνώσης. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Το πληροφοριακό σύστημα επιταχύνει την αναζήτηση πληροφοριών. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Το πληροφοριακό σύστημα διευκολύνει τους υπαλλήλους στην διεκπεραίωση της 

εργασίας τους σε καθημερινή βάση. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

30) Εργαλεία πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων 

  

1    2     3     4    5 

 

Η υπηρεσία χρησιμοποιεί GroupWare για να ενθαρρύνει τον διαμοιρασμό των ιδεών. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Τα E-mails χρησιμοποιούνται στον διαμοιρασμό της πληροφορίας μεταξύ των 

υπαλλήλων. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Η βάση δεδομένων των υπολογιστών παρέχει περισσότερο επικαιροποιημένες 

πληροφορίες παρά αρχεία οδηγιών. 

○ ○ ○ ○ ○  
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Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει καινούργιες πληροφορίες στην υπηρεσία που 

παλιότερα δεν ήταν διαθέσιμες. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

31) Πληροφοριακή και επικοινωνιακά συστήματα τεχνογνωσίας 

1    2    3    4    5   

 

Όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν εντός της υπηρεσίας ικανοποιητική εκπαίδευση στην 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Όλοι οι υπάλληλοι παίρνουν εντός της υπηρεσίας ικανοποιητική εκπαίδευση στην 

χρήση εργαλείων πληροφοριακών συστημάτων (software). 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Η τεχνογνωσία είναι εύκολα μεταβιβάσιμη στην υπηρεσία. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Η. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

32) Τοποθέτηση στην υπηρεσία 

1    2    3    4    5 

 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα προσόντα σας 

και σας παρέχει την δυνατότητα να δημιουργήσετε και διαμοιράσετε γνώση. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά 

σας και σας παρέχει την δυνατότητα να δημιουργήσετε και διαμοιράσετε γνώση. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Η τοποθέτηση σας στην υπηρεσία είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με την εμπειρία σας 

και σας παρέχει την δυνατότητα να δημιουργήσετε και διαμοιράσετε γνώση. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

33) Εκπαιδευτικά προγράμματα 

1    2    3    4    5 

 

Η υπηρεσία παρέχει στους υπαλλήλους ευκαιρίες παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ εκτός υπηρεσίας στους τομείς που σχετίζονται με τα 

καθήκοντά τους. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Η υπηρεσία παρέχει στους υπαλλήλους ευκαιρίες παρακολούθησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εντός/ εκτός υπηρεσίας σε άλλους τομείς, που θα τους εμπλουτίσουν 

τις γνώσεις τους. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Η διοίκηση παρέχει χρόνο και πόρους για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε 

δραστηριότητες μάθησης και μοιράσματος της μάθησης. 

○ ○ ○ ○ ○  
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34) Μετακίνηση υπαλλήλων  

1    2    3    4   5 

 

Η υπηρεσία διαθέτει διαδικασίες παραμονής της γνώσης και της τεχνογνωσίας των 

υπαλλήλων, που αποχωρούν από την υπηρεσία. 

○ ○ ○ ○ ○ 

 

Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ 

35) Οδηγίες από πολιτικούς 

1    2    3    4    5 

 

Οι ιδέες των πολιτικών στο αντίστοιχο υπουργείο βοηθούν τους υπαλλήλους να 

δημιουργήσουν και να διαμοιράσουν γνώση/ πληροφορία. 

○ ○ ○ ○ ○  

 

Οι υπάλληλοι ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν στους πολιτικούς σε γνώση/ 

πληροφορία.  

○ ○ ○ ○ ○ 
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