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1. Ειςαγωγό  

 

Ο λόγοσ τησ ςύγχρονησ αύξηςησ του ενδιαφϋροντοσ για την επιχειρηματικό 

γνώςη, δεν εύναι ϊλλοσ από τον αυξανόμενο ρυθμό αλλαγόσ. Η επιχεύρηςη 

που θα καταφϋρει να μϊθει γρόγορα και ςτην ςυνϋχεια να αφομοιώςει τισ 

αλλαγϋσ εύναι αυτό που θα αποδώςει καλύτερα ςτο ςυνεχώσ 

μεταβαλλόμενο περιβϊλλον. Η αλλαγό πλϋον, μετριϋται ςε όρουσ μηνών και 

όχι ςε όρουσ ετών, όπωσ γύνονταν ςτο παρελθόν. Κλαςςικϊ, η εργαςύα 

παρουςιϊζονταν ωσ ςυντηρητικό και απόμακρη από τισ αλλαγϋσ. Η μϊθηςη 

θεωρούνταν ωσ κϊτι το διαχωριςμϋνο από την εργαςύα και κϊθε εύδουσ 

πρόοδοσ φαινόταν ωσ αναγκαύα αλλϊ και ενοχλητικό. Εύναι λοιπόν 

ενδιαφϋρον να παρατηρηθεύ ιςτορικϊ, πωσ ϋγινε η μετϊβαςη από την μύα 

εποχό ςτην ϊλλη. 

Ουςιαςτικό ϋρευνα αναφορικϊ με την «τϋχνη τησ γνώςησ» δεν ϋγινε μϋχρι 

τισ αρχϋσ του 20ου αιώνα. Σην δεκαετύα του ‘50 ειςόχθη το ςκεπτικό των 

υςτημϊτων κϋψησ (Systems Thinking), αλλϊ δεν εφαρμόςτηκε ποτϋ 

(Sveiby και Lloyd, 1987). Ο Nonaka (1991) προςδιόριςε τα υςτόματα 

κϋψησ ωσ «το πρύςμα κϊτω από το οπούο παρατηρούνταν περιςςότερο οι 

ςχϋςεισ παρϊ τα πρϊγματα, το να βλϋπεισ το δϊςοσ και τα δϋντρα». Αυτό 

ϋδειχνε πωσ οι επιχειρόςεισ ϋπρεπε να γνωρύζουν ςτοιχεύα για την 

επιχεύρηςη ωσ ςύνολο, αλλϊ και για τα ϊτομα ξεχωριςτϊ. Μϋχρι την 

ειςαγωγό αυτού του ςκεπτικού, οι εταιρεύεσ επικεντρώνονταν ςτισ δικϋσ 

τουσ ανϊγκεσ και όχι ςτισ ανϊγκεσ των εργαζομϋνων. Σα υςτόματα κϋψησ 

προςπϊθηςαν να αλλϊξουν τισ διοικητικϋσ κατευθύνςεισ, ϋτςι ώςτε να 

περιλαμβϊνουν και τισ ατομικϋσ φιλοδοξύεσ των εργαζομϋνων, εκτόσ από 

τουσ ςτόχουσ τησ επιχεύρηςησ. 

Μια κατηγορύα των παραπϊνω ςυςτημϊτων όταν τα υςτόματα τόριξησ 

Αποφϊςεων (Decision Support Systems - DSS) και χρηςύμευαν ςτα 

διοικητικϊ ςτελϋχη για την λόψη μελλοντικών αποφϊςεων. υγκεκριμϋνα, 

αφορούςαν την δημιουργύα επιχειρηςιακών μοντϋλων τα οπούα ςτην ουςύα 
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ωφελούςαν περιςςότερο την διούκηςη παρϊ την ςυνολικό και καθολικό 

λειτουργύα του ςυςτόματοσ τησ επιχεύρηςησ 1. Αυτό οφεύλονταν ςτο ότι το 

μοντϋλο, όπωσ αυτό ςχεδιϊζονταν, επικεντρωνόταν κυρύωσ ςτην δεδομϋνη 

μορφό που εύχε η επιχεύρηςη εκεύνη την ςτιγμό και ςτισ περιοριςμϋνεσ 

μελλοντικϋσ εναλλακτικϋσ μορφϋσ τησ. Ϊνα από τα πλεονεκτόματα των 

υςτημϊτων τόριξησ Αποφϊςεων όταν πωσ μετϋτρεψαν την εννοούμενη 

γνώςη (implicit knowledge) ςε προφανό γνώςη (explicit knowledge). Κϊτι 

τϋτοιο παρεύχε περιςςότερη γνώςη μϋςα ςτην επιχεύρηςη καθώσ και μύα 

δυνατότητα αυξημϋνησ ενδοεπιχειρηςιακόσ μϊθηςησ αφού η ‘προφανόσ 

γνώςη’ εξαπλώνεται γρηγορότερα και ευκολότερα μϋςα ςτην επιχεύρηςη. 

Με βϊςη αυτό το δεδομϋνο τα υςτόματα τόριξησ Αποφϊςεων 

θεωρόθηκαν ωσ μύα επιπρόςθετη μϋθοδοσ επικοινωνύασ ςτισ επιχειρόςεισ. 

Αυτό το ςυςτηματικό εργαλεύο προβλϋπονταν να γύνει απαραύτητο για τον 

κϊθε μϊνατζερ, κϊτι που τελικϊ δεν ϋγινε ποτϋ 2. 

Tο μϋλλον και η επιτυχύα τησ επιχεύρηςησ καθορύζονται πλϋον από την 

ικανότητϊ τησ να αξιοποιεύ τον πλϋον πολύτιμο πόρο τησ: την 

επιχειρηματικό γνώςη. H επιχειρηματικό γνώςη βρύςκεται ενςωματωμϋνη 

τόςο ςτισ δεξιότητεσ των ςτελεχών τησ εταιρύασ, όςο και ςτα ςυςτόματα 

που χρηςιμοποιεύ (τα χειρόγραφα, αλλϊ κυρύωσ ςτα πληροφοριακϊ 

ςυςτόματα), ςτα δύκτυα (εύτε ϊτυπα εύτε τυπικϊ) μεταξύ των ςτελεχών και 

ςτισ επιχειρηματικϋσ λειτουργύεσ. υνεπώσ, η πρόκληςη για τη ςύγχρονη 

επιχεύρηςη εύναι να αναπτύξει ςυςτηματικούσ και μεθοδικούσ μηχανιςμούσ 

διούκηςησ και ανϊπτυξησ τησ επιχειρηματικόσ γνώςησ, να εκμεταλλευτεύ τισ 

δυνατότητεσ και να περιορύςει τισ ελλεύψεισ του γνωςτικού τησ 

ενεργητικού. Σην πρόκληςη αυτό καλεύται να αντιμετωπύςει η ςύγχρονη 

διοικητικό πρακτικό τησ διαχεύριςησ γνώςησ (knowledge management). 

Οι απαντόςεισ ςχετικϊ με το τι βοηθϊ και τι παρεμποδύζει τη γνώςη ς’ ϋναν 

οργανιςμό μπορούν να χωριςτούν ςε τρεισ μεγϊλεσ ομϊδεσ 3: 

                                                        

1 Mayo και Lank, 1994 
2 Hedlund, 1994 
3 Baumard, 1994 
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Διούκηςη – χετικϊ με το πώσ ο μϊνατζερ του κϊθε υπαλλόλου ό η γενικό 

διούκηςη και το ςτυλ τησ ςτον εργαςιακό χώρο επηρεϊζουν τη μϊθηςη και 

ανϊπτυξη των υπαλλόλων 

Ομϊδα εργαςύασ – ε ςχϋςη με το πώσ αυτού με τουσ οπούουσ ο υπϊλληλοσ 

ϋρχεται ςε επαφό καθημερινϊ ςτη δουλειϊ επηρεϊζουν την ανϊπτυξη και 

μϊθηςη του. 

υςτόματα και Οργανιςμόσ – ε ςχϋςη με τισ απαιτόςεισ τησ δουλειϊσ και 

τον τρόπο με τον οπούο η δουλειϊ και οι εγκαταςτϊςεισ επηρεϊζουν την 

μϊθηςη και ανϊπτυξη. 

την παρούςα διπλωματικό παρουςιϊζεται η ανϊπτυξη και εφαρμογό ενόσ 

ςυςτόματοσ διαχεύριςησ γνώςησ ςε μια τεχνικό καταςκευαςτικό εταιρύα. 

Οικογενειακό επιχεύρηςη με διϊρκεια ζωόσ 80 ετών, εν ϋτει 2010 και ςτην 

πιο κρύςιμη οικονομικϊ περύοδο τησ ζωόσ τησ βύωνε την απειλό ϊμεςησ 

απώλειασ γνώςησ καθώσ οι δύο βαςικού εμπειρογνώμονεσ αποχωρούςαν 

ϊμεςα από το χώρο εργαςύασ, λόγω προβλημϊτων υγεύασ. 

Σο πρόβλημα που αντιμετωπύςτηκε όταν η φιλοςοφύα τησ εταιρύασ που δεν 

ενθϊρρυνε την ανταλλαγό γνώςησ και η ιδιαιτερότητα των 

εμπειρογνωμόνων που ϋχρηζαν ειδικόσ μεταχεύριςησ.  

Όπωσ θα φανεύ και με την παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων, η εφαρμογό 

του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ γνώςησ εκτόσ από τα φυςικϊ και πρακτικϊ 

αποτελϋςματα τησ καταγραφόσ τησ γνώςησ τησ εταιρύασ, φανϋρωςε κενϊ 

γνώςησ που πρϋπει να καλυφθούν ώςτε να ενιςχυθεύ το γνωςτικό τησ 

ενεργητικό. υν τοισ ϊλλοισ ϋδωςε μια ϊλλη πνοό ςτη φιλοςοφύα τησ 

εταιρύασ, καθώσ τόνιςε τη ςυνεργαςύα, την ομαδικότητα αλλϊ και την 

ανταλλαγό γνώςησ χωρύσ φόβο. 

Η δομό τησ διπλωματικόσ ϋχει ωσ εξόσ, ςτο πρώτο και ειςαγωγικό κεφϊλαιο 

γύνεται μια ιςτορικό αναφορϊ ςτη διαχεύριςη γνώςησ, και ο τρόποσ που 

εξελύχθηκε ςτο ςημερινό μοντϋλο. Σο δεύτερο κεφϊλαιο εύναι θεωρητικό και 

αναφϋρεται τι εύναι η διαχεύριςη γνώςησ και με ποιουσ τρόπουσ υλοποιεύται. 

το τρύτο κεφϊλαιο περιγρϊφεται η κατϊςταςη τησ εταιρύασ που 
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αναλϊβαμε, η φιλοςοφύα τησ, το ανθρώπινο δυναμικό, οι ςτόχοι τησ και ο 

ανταγωνιςμόσ. Σο τϋταρτο κεφϊλαιο περιλαμβϊνει τη μεθοδολογύα που 

ακολουθόθηκε για την ανϊπτυξη και την πρακτικό εφαρμογό του ϋργου 

διαχεύριςησ γνώςησ, τα αποτελϋςματα του οπούου παρουςιϊζονται ςτο 

πϋμπτο κεφϊλαιο. Αποτυπώνεται εκεύ η νϋα κατϊςταςη τησ εταιρύασ. το 

ϋκτο κεφϊλαιο ϋχουν καταγραφεύ χρόςιμα ςυμπερϊςματα που απορρϋουν 

από όλη τη διαδικαςύα ενώ απτϊ αποτελϋςματα τησ καταγραφόσ τησ 

γνώςησ αποτυπώνονται ςτο ϋβδομο κεφϊλαιο που αποτελεύ και το 

παρϊρτημα. 
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2. Διαχεύριςη γνώςησ  

2.1.Ειςαγωγό 

το κεφϊλαιο αυτό παρουςιϊζουμε γενικϊ ςτοιχεύα αλλϊ και λεπτομϋρειεσ 

για τη διαδικαςύα διαχεύριςησ γνώςησ. Η πρώτη προςϋγγιςη αφορϊ τον 

οριςμό του τι εύναι διαχεύριςη γνώςησ. Ουςιαςτικϊ περιγρϊφει ϋνα μεγϊλο 

αριθμό πρακτικών και προςεγγύςεων που αφορούν ςτη δημιουργύα, ςτην 

επεξεργαςύα και ςτη διϊχυςη γνώςησ και τεχνογνωςύασ. Καθορύζεται η 

ςημαςύα τησ ςτο ςύγχρονο ανταγωνιςτικό περιβϊλλον καθώσ και η 

εξϊρτηςό τησ από την κουλτούρα τησ εκϊςτοτε επιχεύρηςησ. Γύνεται 

αποςαφόνιςη των εννοιών γνώςησ, ςοφύασ, δεδομϋνων και πληροφορύασ. 

Παρουςιϊζεται η κατηγοριοπούηςη τησ γνώςησ ανϊλογα με τη φύςη τησ και 

τισ ιδιαιτερότητϋσ τησ. υμπληρώνουμε το κεφϊλαιο με το θεωρητικό 

υπόβαθρο για τη δημιουργύα, τη ςύλληψη, την κωδικοπούηςη και τη 

μετϊδοςη τησ γνώςησ. Σϋλοσ γύνεται ςυνοπτικό περιγραφό του γενικότερου 

πλαιςύου των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ γνώςησ. 

2.2.Σι εύναι η διαχεύριςη γνώςησ; 

Φαρακτηριςτικόσ εύναι ο οριςμόσ του KnowNet (Open Source for 

Collaborative Knowledge Development and Learning), ςύμφωνα με τον 

οπούο «Η διαχεύριςη γνώςησ εύναι μύα νϋα διοικητικό πρακτικό 

(management discipline) που αφορϊ ςτη ςυςτηματικό και ςυλλογικό 

δημιουργύα, διϊχυςη και χρόςη τησ επιχειρηματικόσ γνώςησ, με ςκοπό τη 

ριζικό βελτύωςη τησ οργανωτικόσ αποδοτικότητασ, τη βελτύωςη τησ 

επιχειρηματικόσ ανταγωνιςτικότητασ και την ανϊπτυξη τησ καινοτομύασ» 4. 

Ο όροσ διαχεύριςη γνώςησ χρηςιμοποιεύται πολλϋσ φορϋσ με αςϊφεια, «για 

να περιγρϊψει ϋνα μεγϊλο αριθμό επιχειρηματικών πρακτικών και 

προςεγγύςεων που αφορούν ςτη δημιουργύα, ςτην επεξεργαςύα, και ςτη 

διϊχυςη γνώςησ και τεχνογνωςύασ. Ο ςτόχοσ τησ ςύγχρονησ αντιμετώπιςησ 

                                                        

4 http://www.knownet.com 

http://www.knownet.com/
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για τη διαχεύριςη τησ γνώςησ εύναι η δημιουργύα εκεύνου του 

επιχειρηματικού περιβϊλλοντοσ που θα διευκολύνει και θα υποςτηρύξει με 

ςυςτηματικό τρόπο τισ διαδικαςύεσ ανϊπτυξησ τησ γνώςησ, με τελικό ςκοπό 

την δημιουργύα επιχειρηματικόσ αξύασ 5. Σο Κϋντρο Παραγωγικότητασ και 

Ποιότητασ των Η.Π.Α. (American Productivity and Quality Center – APQC) 

ϋχει δώςει τον οριςμό, ςύμφωνα με τον οπούο η διαχεύριςη γνώςησ εύναι «η 

ανϊπτυξη εςωτερικών διαδικαςιών, μϋςα ςε ϋνα οργανιςμό, με ςκοπό την 

αναγνώριςη, ςυγκϋντρωςη, οργϊνωςη, διϊχυςη και αξιοπούηςη τησ γνώςησ, 

η οπούα μπορεύ να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα και κατ ΄ επϋκταςη το 

ανταγωνιςτικό του πλεονϋκτημα» 6. Η διαχεύριςη γνώςησ εύναι η 

ςυςτηματικό και ςαφώσ εκφραςμϋνη διαχεύριςη των δραςτηριοτότων, 

πρακτικών, πολιτικών και προγραμμϊτων που ϋχουν ςχϋςη με τη γνώςη. 

Περιλαμβϊνει τισ διαδικαςύεσ μϊθηςησ, καινοτομύασ, αποτελεςματικόσ 

δημιουργύασ και εφαρμογόσ των αποθεμϊτων, ότοι κεφαλαύων, γνώςησ ςε 

όλεσ τισ λειτουργύεσ του οργανιςμού. 

2.3.Πού εφαρμόζεται η διαχεύριςη γνώςησ; 

Η Διαχεύριςη Γνώςησ (Δ.Γ.) μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ από τα περιςςότερα 

εύδη επιχειρόςεων, αν και ϋχει πιο εμφανό αποτελϋςματα ςε εταιρύεσ 

ςχετικϊ μεγϊλεσ καθώσ και ςε εταιρύεσ ϋνταςησ τεχνολογύασ ό γνώςησ. Η 

Δ.Γ. μπορεύ να επιλύςει τα παρακϊτω προβλόματα: 

 Όταν υπϊρχει ανϊγκη εφαρμογόσ μιασ ειδικόσ τεχνογνωςύασ ό 

επιδεξιότητασ και κανεύσ από το υπϊρχον προςωπικό φαύνεται να 

μην ϋχει αυτό τη γνώςη. 

 Όταν η εμπειρύα κϊποιου απαιτεύται αναμφύβολα για να λυθεύ ϋνα 

τρϋχον εταιρικό πρόβλημα και κανεύσ δεν ξϋρει ποιοσ ϋχει αυτό την 

εμπειρύα. 

 Όταν το ταύριαςμα θϋςησ εργαςύασ- προςωπικού δε λειτουργεύ 

αποδοτικϊ, το ςύςτημα ΔΓ θα μπορούςε να χρηςιμοποιηθεύ για 

                                                        

5Πετρϊκησ, 2007  
6 www.apqc.org 
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καλύτερη αντιςτούχιςη απαιτόςεων θϋςησ εργαςύασ, από τη μια, και 

προςωπικών ικανοτότων από την ϊλλη. 

 Όταν μια εταιρύα αποφαςύζει να εφαρμόςει πολιτικϋσ κατϊρτιςησ 

προςωπικού, αλλϊ οι ανϊγκεσ κατϊρτιςησ, οι οπούεσ απεικονύζουν 

ςυγκεκριμϋνα κενϊ γνώςησ δεν εύναι γνωςτϋσ ούτε και ϋχουν 

τεκμηριωθεύ. 

 Όταν το κεφϊλαιο γνώςησ τησ εταιρύασ, αν και υπϊρχει, δεν 

χρηςιμοποιεύται αποτελεςματικϊ. 

2.4. Η ςημαςύα τησ διαχεύριςησ γνώςησ 

Η αξύα τησ ΔΓ κατανϋμεται ςε τρεισ τομεύσ: 

 Καλύτερεσ και γρηγορότερεσ αποφϊςεισ: αντλώντασ την 

εμπειρύα από ϋναν οργανιςμό, μπορούν να αποφευχθούν λϊθη, να 

εφαρμοςτούν ξανϊ δοκιμαςμϋνεσ και ςωςτϋσ λύςεισ και να ληφθούν 

αποφϊςεισ από την αρχό. 

 Μεγαλύτερη αυτοενύςχυςη (αυτονομύα): με το να καθιςτϊτε τουσ 

ανθρώπουσ ικανούσ να ϋχουν πρόςβαςη και να κϊνουν χρόςη τησ 

γνώςησ των ομοτύμων τουσ, ενιςχύεται ο ϋλεγχοσ και η 

υπευθυνότητϊ τουσ για την προςωπικό τουσ επύδοςη. 

 Γρηγορότερη εκμϊθηςη: υμπιϋζεται η διϊρκεια τησ καμπύλησ 

εκμϊθηςησ για οτιδόποτε καινούριο αναλαμβϊνετε. 
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Εικόνα 1 Γιατύ οι επιχειρόςεισ χρηςιμοποιούν διαχεύριςη γνώςησ 

2.5. Κουλτούρα και διαχεύριςη γνώςησ 

Προκειμϋνου να μπορϋςει μύα επιχεύρηςη να αποκτόςει, να διατηρόςει και 

να διαχειριςτεύ τη γνώςη, εύναι ανϊγκη να διαμορφωθεύ η αντύςτοιχη 

κουλτούρα ςτουσ κόλπουσ τησ επιχεύρηςησ. Αυτό ςημαύνει ότι προκειμϋνου 

να λϊβει χώρα η διαχεύριςη γνώςησ, θα πρϋπει να εύναι κατανοητό το πώσ 

γύνεται αντιληπτό η γνώςη ςτα πλαύςια τησ επιχεύρηςησ ό του οργανιςμού. 

Η οργανωτικό κουλτούρα αναφϋρεται ςε ϋνα ςύνολο γραπτών και 

ϊγραφων κανόνων των αξιών και των ςυμπεριφορών των μελών ενόσ 

οργανιςμού και ϋχει αναγνωριςτεύ ωσ ουςιαςτικόσ παρϊγοντασ που 

ςχετύζεται με την απόδοςη των οργανιςμών (Scholl, 2003; Corbet and 

Rastrick, 2000). τοιχεύα τησ οργανωτικόσ κουλτούρασ ενδϋχεται να 

ευνοούν ό να δυςχερϊνουν τη λειτουργικότητα και κατ ΄ επϋκταςη την 

απόδοςη και την ποιότητα των υπηρεςιών που ϋνασ οργανιςμόσ παρϋχει 

(Meterko et al, 2004). Επομϋνωσ, καταλόγουμε ςτη διαπύςτωςη του Seel 

(2001), ο οπούοσ υποςτηρύζει ότι το να προςπαθόςει κϊποιοσ να 
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κατανοόςει, να περιγρϊψει και να αποτυπώςει την κουλτούρα που διϋπει 

ϋναν οργανιςμό αποτελεύ το πρώτο βόμα μύασ διαδικαςύασ αλλαγόσ, που 

οδηγεύ ςτην ανϊπτυξη ενόσ οργανιςμού και τη μετϊβαςό του από ϋνα 

ςημεύο ςε ϋνα ϊλλο.  

ύμφωνα με τον Hoffmann (1959) αλλϊ και τον Van Maanen (1979), η 

οργανωτικό κουλτούρα εύναι ϋνα ςύνολο ςυμπεριφοριςτικών ρυθμύςεων. 

Από την ϊλλη, ωσ οργανωτικό κουλτούρα μπορεύ να θεωρηθεύ η φιλοςοφύα 

που διϋπει και οδηγεύ την πολιτικό ενόσ οργανιςμού 7. Ο Schein (1985) 

διϋκρινε τρύα επύπεδα ςτην οργανωτικό κουλτούρα: το επιφανειακό, όπου 

αποτελεύται από τα ορατϊ αποτελϋςματα τησ διούκηςησ και λειτουργύασ του 

οργανιςμού, ςτο δεύτερο υπϊρχουν οι αξύεσ που διϋπουν τον οργανιςμό και 

ςτο τρύτο οι βαςικϋσ υποθϋςεισ που αποτελούν την ουςύα τησ κουλτούρασ 

του οργανιςμού 

2.6.Σεχνολογύεσ που υποςτηρύζουν λειτουργύεσ διαχεύριςησ 

γνώςησ 

Η αρχό διαμούραςησ τησ γνώςησ δεν απαιτεύ νϋεσ τεχνολογύεσ, αλλϊ γύνεται 

με ςυναντόςεισ, ςυζητόςεισ, χαρτύ και μολύβι, αρχειοθόκεσ, κλπ. Αλλϊ για 

ανταλλαγό γνώςεων από απόςταςη και με ϊλλα γραφεύα και ϊλλουσ 

οργανιςμούσ, τότε χρηςιμοποιούνται τα εξόσ εργαλεύα: 

Email: Σο email εύναι η πιο απλό και μια από τισ πιο 

αποτελεςματικϋσ τεχνολογύεσ για τη διαμούραςη τησ γνώςησ από 

απόςταςη. Εκτενεύσ ςυζητόςεισ ςε εςωτερικϊ ςυςτόματα 

ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ ό ςτο διαδύκτυο εύναι ϋνασ υπϋροχοσ 

τρόποσ για μια ομϊδα εξϊςκηςησ(ομϊδεσ κοινών ενδιαφερόντων) για 

να προκληθούν ερωτόςεισ και να γύνει ανταλλαγό λύςεων. 

Intranet: Ϊνα ενδοδύκτυο μπορεύ να λειτουργόςει ςαν ϋνα εταιρικό 

ςύςτημα αρχειοθϋτηςησ τησ γνώςησ τησ εταιρύασ από απόςταςη. 

Ψςτόςο, αυτό πρϋπει να θεωρηθεύ ςαν ϋνα εργαλεύο αρχειοθϋτηςησ 

                                                        

7 Ouchi, 1981; Pascale and Athos, 1981 
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και διαμούραςησ αρχεύων –όχι ςαν ϋνα ςύνολο φανταχτερών ςελύδων 

που εύναι ςχεδιαςμϋνο να εντυπωςιϊςει. Δομόςτε το ενδοδύκτυο με 

βϊςη τισ κρύςιμεσ δραςτηριότητεσ του οργανιςμού και βεβαιωθεύτε 

ότι η δημοςύευςη υλικού εύναι γρόγορη και εύκολη. 

Εργαλεύα επικοινωνύασ: Τπϊρχουν πολλϊ εργαλεύα ηλεκτρονικόσ 

επικοινωνύασ, τα οπούα μπορούν να βοηθόςουν ςτη δόμηςη δικτύων 

μϋςα ςτον οργανιςμό. Για παρϊδειγμα, το λογιςμικό για κουβϋντα 

ανϊμεςα ςτουσ χρόςτεσ «msn messenger» (δωρεϊν από τη 

Microsoft) μπορεύ να δώςει πολλϋσ δυνατότητεσ οργϊνωςησ 

ςυζητόςεων ςε ανθρώπουσ που βρύςκονται ςε απομακρυςμϋνα μϋρη. 

Εργαλεύα ςυνεργαςύασ: Σα ςυςτόματα τηλε-ςυνεδρύων εύναι ϋνασ 

δυναμικόσ τρόποσ να ϋρθουν κοντϊ απομακρυςμϋνεσ τοποθεςύεσ 

αλλϊ κοςτύζει ακριβϊ. Μια οικονομικότερη εναλλακτικό λύςη εύναι η 

δωρεϊν χρόςη του λογιςμικού Microsoft Net meeting. 

Video: Ϊνασ από τουσ καλύτερουσ τρόπουσ για τη μεταβύβαςη 

γνώςησ εύναι μϋςα από ιςτορύεσ. Αυτό εύναι ακόμη πιο ιςχυρό όταν 

αυτού που κατϋχουν τη γνώςη μπορούν να πουν την ιςτορύα με δικϊ 

τουσ λόγια. Μια εικόνα λϋει χύλιεσ λϋξεισ και μια κινούμενη εικόνα 

ακόμα περιςςότερεσ, για αυτόν τον λόγο λϊβετε υπόψη τη χρόςη του 

video για την καταγραφό και μεταβύβαςη γνώςησ. 

Απλό τεχνολογύα: Μερικϋσ φορϋσ οι απλούςτερεσ τεχνολογύεσ εύναι 

και οι καλύτερεσ. Οι τηλεφωνικϋσ ςυνεδρύεσ εύναι ϋνασ υπϋροχοσ 

τρόποσ για να διατηρηθεύ η επαφό μιασ ομϊδασ. Σα ενημερωτικϊ 

δελτύα μπορούν να εύναι ϋνασ καλόσ τρόποσ μεταβύβαςησ γνώςησ 

όπωσ και οι ςυναντόςεισ πρόςωπο με πρόςωπο. 

2.7.Σι εύναι γνώςη; 

Θεωρητικϊ, γνώςη μπορεύ να οριςτεύ ωσ πληροφορύεσ που τώρα, ό ςτο 

μϋλλον, να εύναι χρόςιμεσ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο πλαύςιο. Η γνώςη μπορεύ 

επύςησ να εύναι ϋννοια αφηρημϋνη, με τη μη ϊμεςη χρόςη ό την εφαρμογό 

τησ, ςτην περύπτωςη αυτό μπορεύ να χρηςιμεύςει ωσ βϊςη για μια τελικό 

χρόςη. Για παρϊδειγμα, όταν το λϋιζερ ανακαλύφθηκε ςτην AT & T Labs 
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πριν από μερικϋσ δεκαετύεσ, όταν απλώσ ϋνα επιςτημονικό φαινόμενο, με μη 

εμφανό πρακτικό χρόςη. Οι χρόςεισ εμφανύςτηκαν και αναπτύχθηκαν πολύ 

αργότερα. 

το πλαύςιο τησ επιχεύρηςησ, γνώςη εύναι πληροφορύεσ που μπορεύ να 

εφαρμοςτούν για μια ςυγκεκριμϋνη και χρόςιμη λειτουργύα των 

επιχειρόςεων. Για παρϊδειγμα, τα δημογραφικϊ ςτοιχεύα ενόσ 

ςυγκεκριμϋνου τομϋα τησ αγορϊσ πρώτων δεδομϋνων. Αναλύοντασ τα 

δεδομϋνα όςον αφορϊ ςτην ικανότητϊ τουσ να λαμβϊνουν αποφϊςεισ 

ςχετικϊ με τον τομϋα που υπηρετούν, ανϊγονται ςε πληροφορύεσ. 

Γνωρύζοντασ πώσ να εφαρμόςουν τισ εν λόγω πληροφορύεσ για να 

καταςτόςει αυτϋσ τισ αποφϊςεισ αποτελεύ γνώςη. Γνωρύζοντασ πωσ να 

προςφϋρει γνώςεισ ςε αυτούσ που μπορούν να το χρηςιμοποιόςουν πιο 

αποτελεςματικϊ για την επύτευξη ενόσ ςυγκεκριμϋνου ςτόχου εύναι 

διαχεύριςη τησ γνώςησ. 

Σο πλαύςιο αυτό, ϋχει ςυγκεκριμϋνεσ ιδιότητεσ που πρϋπει να γύνουν 

κατανοητϋσ για να αποκτόςει το θϋμα πρακτικό αξύα. 

Η γνώςη εύναι δυναμικό. Η αξύα και η ποιότητϊ τησ αλλϊζουν ςυνεχώσ. 

Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα των δυναμικών πληροφοριών εύναι μια 

διεύθυνςη ςτο χώρο. Για παρϊδειγμα, εϊν κϊποιοσ ζητεύ από τη θϋςη ςασ, η 

απϊντηςη μπορεύ να οριςτεύ ωσ μια ςταθερό θϋςη, δηλαδό η γωνύα των Φ 

και Τ. Αυτό εύναι ϋνα ςταθερό ςημεύο ςτατικό ότι υπόρξε χθεσ, εύναι ςόμερα 

εδώ, και εύναι πολύ πιθανό να εύναι εδώ αύριο. 

Αλλϊ αν ςασ ρωτόςω για τη διεύθυνςη ενόσ οργανιςμού ςτο διϊςτημα, η 

απϊντηςη εύναι, ςε ςχϋςη με τι; Αντικεύμενα ςτο χώρο εύναι ςε διαρκό 

κύνηςη, και βρύςκονται ςε ςχϋςη με ϊλλα αντικεύμενα ςε κύνηςη. Αυτό εύναι 

δυναμικό κύνηςη. Η γνώςη εύναι, κατϊ τον ύδιο τρόπο, δυναμικό. Ακόμη και 

με την κοινό γλώςςα που απαιτούνται για την επικοινωνύα, γνωρύζουμε ότι 

αυτό η δυναμικό πρϋπει να αναγνωριςτεύ αν η γνώςη εύναι χρόςιμη. 

Η γνώςη εύναι αθροιςτικό. Σύποτα δεν εύναι γνωςτό ςυχνϊ από ϋνα μόνο 

ϊτομο. Εξϊλλου, δεν εύναι ποτϋ γνωςτό ςε όλα τα μϋρη. Για παρϊδειγμα, 

ποια κομμϊτια τησ γνώςησ ϋκαναν οι αδελφού Ρϊιτ να ςυνεργαςτούν για να 
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κϊνει ϋνα αεροπλϊνο. Η ύδια γνώςη μπορεύ να εξυπηρετόςει διαφορετικούσ 

ςκοπούσ. Για παρϊδειγμα, τη δημογραφύα μιασ περιοχόσ μπορεύ να βοηθόςει 

το τμόμα μϊρκετινγκ καθορύζοντασ τη φύςη του προώόντοσ. Σο ύδιο 

δημογραφικϋσ πληροφορύεσ μπορεύ να βοηθόςουν το οικονομικό τμόμα 

ςτον προςδιοριςμό του κόςτουσ που εξυπηρετεύ την αγορϊ. 

Οι ϊνθρωποι επεξεργϊζονται τισ πληροφορύεσ με διαφορετικό τρόπο. Αυτό, 

φυςικϊ, εύναι η ουςύα τησ χρηματιςτηριακόσ αγορϊσ-η αγορϊ δημοπραςιών 

ςτην οπούα διαφορετικού ϊνθρωποι δύνουν διαφορετικϋσ τιμϋσ για τισ ύδιεσ 

πληροφορύεσ. 

Η απλό πρόςβαςη ςτη γνώςη μπορεύ να αλλϊξει τη φύςη και την αξύα των 

εν λόγω γνώςεων. Για παρϊδειγμα, την πρόςβαςη ςε πληροφορύεσ ςχετικϊ 

μετοχών μιασ εταιρεύασ μπορούν να αλλϊξετε την αξύα των εν λόγω 

πληροφοριών, τόςο ςτον τρόπο με τον οπούο, η αντύληψη και ςτον τρόπο με 

τον οπούο διεκπεραιώνονται. 

Η πρακτικό εφαρμογό των εννοιών αυτών εύναι ςυνϊρτηςη του πλαιςύου. 

Γνώςη από μόνη τησ εύναι ϊλλο πρϊγμα για ϋνα φιλόςοφο, για ϋναν 

επιςτόμονα, ϊλλο για ϋνα καλλιτϋχνη ό ςυγγραφϋα ό δημοςιογρϊφο, και 

ϊλλο για ϋνα πρόςωπο με επιχειρηματικϋσ ό επαγγελματικϋσ 

δραςτηριότητεσ. Η γνώςη, και η αποτελεςματικό επικοινωνύα τησ, εύναι 

ζωτικόσ ςημαςύασ για τισ ςχϋςεισ των επενδυτών. 

Αυτό το νϋο περιβϊλλον των επικοινωνιών αςφαλώσ διευρύνει τη βϊςη των 

επενδυτών ςτουσ οπούουσ οι τελευταύεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με μια 

εταιρεύα εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ, και ωσ εκ τούτου προςθϋτει το δικό του 

επεύγοντοσ για την ϋγκαιρη γνωςτοπούηςη. Από την ϊποψη των ςχϋςεων 

των επενδυτών, η νϋα διϊρθρωςη των επικοινωνιών προςφϋρει την 

ευκαιρύα για να προςεγγύςουν περιςςότερουσ επενδυτϋσ από ποτϋ. Από 

ϊποψη μϊρκετινγκ, που προςφϋρει ςτην εταιρεύα τη δυνατότητα να 

μεταδύδει το μόνυμϊ τησ προσ τουσ επενδυτϋσ πιο γρόγορα, πιο γενικϊ, με 

μεγαλύτερη ακρύβεια από ό, τι όταν δυνατόν, η εποχό που ο γραπτόσ λόγοσ 

όταν το κύριο όχημα. Παρϊγει περιςςότερο ενημερωμϋνουσ, και, επομϋνωσ, 
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καλύτερουσ επενδυτϋσ. Αν τα νϋα μϋςα χρηςιμοποιούνται με ςύνεςη, τα 

οφϋλη των εταιριών θα αποβούν μεγαλύτερα. 

(άρθρο που υπέβαλε η Gorg Kalas) 

2.8. Σι εύναι ςοφύα; 

Η ςοφύα εύναι μια βαθιϊ κατανόηςη και αξιοπούηςη των ανθρώπων, 

πρϊγματα, γεγονότα ό καταςτϊςεισ, με αποτϋλεςμα τη δυνατότητα να 

επιλϋξουν ό να ενεργόςει για να παρϊγουν με ςυνϋπεια τα καλύτερα δυνατϊ 

αποτελϋςματα με ελϊχιςτη ενϋργεια και χρόνο. Η οφύα εύναι η ικανότητα 

να βϋλτιςτο (αποτελεςματικϊ και αποδοτικϊ) εφαρμόζουν τισ αντιλόψεισ 

και τη γνώςη και ϋτςι παρϊγουν τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα. Η ςοφύα εύναι 

η κατανόηςη του τι εύναι αλόθεια ό πιο ςωςτϊ ςε ςυνδυαςμό με τη βϋλτιςτη 

κρύςη ωσ προσ δρϊςη.  υνώνυμα θεωρούνται: οξύνοια, ευθυκριςύα, ό 

διορατικότητα.  οφύα ςυχνϊ απαιτεύ τον ϋλεγχο των ςυναιςθηματικών 

αντιδρϊςεων του ατόμου (ο «παθών»), ϋτςι ώςτε τισ αρχϋσ του καθενόσ, 

λόγο και τη γνώςη επικρατόςει να καθορύςει τισ δρϊςεισ του. 

 

 

Εικόνα 2 Από τα δεδομϋνα ςτη ςοφύα. Πυραμύδα εξϋλιξησ 
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2.9.Σι εύναι δεδομϋνα; 

Σα δεδομϋνα (ςτα αγγλ. data, από τον πληθ. του λατιν. datum) εύναι ϋνα 

ςύνολο διακριτών, αντικειμενικών ςτοιχεύων για γεγονότα. Μπορεύ να εύναι 

αριθμού, λϋξεισ, ςύμβολα, γεγονότα, που περιγρϊφουν ό αντιπροςωπεύουν 

ποςότητεσ, ϋννοιεσ, ιδϋεσ, αντικεύμενα, καταςτϊςεισ και λειτουργύεσ. την 

πληροφορικό ςυναντούμε τα δεδομϋνα ςτον πληθυντικό αριθμό, 

ςπανιότερα ςτον ενικό (δεδομϋνο). Επύςησ, δεδομϋνο ονομϊζεται ϋνα 

γνωςτό ό αποδεκτό ςτοιχεύο το οπούο χρηςιμοποιεύται ωσ βϊςη ό 

προώπόθεςη ςτην επύλυςη προβλημϊτων. 

Σα δεδομϋνα περιγρϊφουν μόνο μϋροσ ενόσ ςυμβϊντοσ, δεν περιλαμβϊνουν 

καμύα ανϊλυςη, κριτικό ό αξιόπιςτη βϊςη για περαιτϋρω ενϋργεια. Σα 

δεδομϋνα δεν αναφϋρουν τύποτα για τη ςημαντικότητϊ τουσ ό τη ςχϋςη 

τουσ προσ οτιδόποτε. ε αντύθεςη με τα δεδομϋνα η πληροφορύα ϋχει 

οριςμϋνο νόημα και εύναι οργανωμϋνη για ςυγκεκριμϋνο ςκοπό. Με την 

προςθόκη αξιών ςτα δεδομϋνα με διαμόρφωςη, οργϊνωςη, μαθηματικό ό 

ςτατιςτικό ανϊλυςη, διόρθωςη λαθών ό ςυμπύεςη παρϊγεται η 

πληροφορύα. Ση διαδικαςύα αυτό ονομϊζουμε επεξεργαςύα δεδομϋνων. 

2.10.Σι εύναι πληροφορύα; 

Πληροφορύα εύναι το κοινό νόημα που αποδύδεται ςε ϋνα απλό ό ςύνθετο 

ςφμβολο από δύο ό περιςςότερα υποκεύμενα. Ψσ ϋννοια εύναι ςύνθετη και 

αποτελεύται από τισ λϋξεισ "φϋρω" και "πλόρησ". Κατ' επϋκταςη η ϋννοια 

"πληροφορύα" ςηματοδοτεύ εκεύνο το νοηματικό περιεχόμενό που εύναι 

ολοκληρωμϋνο και ςαφϋσ. 

Στθν Πλθροφορικι θ Πλθροφορία ςθματοδοτείται από τθν ποιοτικι αξία του 

bit (0 ι 1). Άλλωςτε θ πραγματικι "νοθματικι" αξία για ζναν Η/Υ είναι μια 

ςωρεία από 0 και 1. Ο υπολογιςτισ επεξεργάηεται δεδομζνα και παράγει 

επεξεργαςμζνα δεδομζνα. Ο άνκρωποσ προςδίδει νόθμα ςτα επεξεργαςμζνα 

δεδομζνα μετατρζποντασ τα ςε πλθροφορία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/Bit
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
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Η πληροφορύα, ϋχει να κϊνει με τα ςτοιχεύα εκεύνα που μεταδύδονται από 

μια πηγό προσ κϊποιον δϋκτη. Ϊτςι, ανϊλογα με τη ςκοπιϊ κϊτω από την 

οπούα προςεγγύζει κανεύσ την πληροφορύα, αυτό μπορεύ να ϋχει να κϊνει με 

την ενημϋρωςη αν η ςκοπιϊ εύναι επικοινωνιακό, για τη διϊκριςη μεταξύ 

ςημαύνοντοσ και ςημαινόμενου αν την εξετϊςουμε υπό το πρύςμα τησ 

γλωςςολογύασ ό ακόμα και για ϋνα τηλεφωνικό ειδοποιητόριο όπωσ ςυχνϊ 

ςυμβαύνει ςτην καθημερινό ζωό. Ουςιαςτικϊ, προςεγγύζοντασ την ϋννοια 

τησ πληροφορύασ διαιςθητικϊ, διαπιςτώνουμε πωσ γενικϊ παραπϋμπει ςε 

καινούργια γνώςη για κϊτι. Η παραπϊνω αξύωςη θεωρούμε πωσ ϋχει 

καθολικό εφαρμογό ˙ από την καθημερινό ζωό μϋχρι όλων των ειδών τισ 

επιςτόμεσ και δεν εύναι δύςκολο να το διαπιςτώςει κανεύσ εύτε μιλϊμε για 

περιπτώςεισ ανθρώπων (πομπόσ και δϋκτησ: ϊνθρωποσ, μϋςο: π.χ. φωνό, 

λϋξη κλπ) εύτε για περιπτώςεισ κυκλωμϊτων (πομπόσ: κύκλωμα ό διϊταξη 

Α, δϋκτησ: κύκλωμα ό διϊταξη Β, μϋςο: π.χ. καλώδια ό διαςυνδϋςεισ ό 

κύματα). 

2.11.Σύποι γνώςησ 

Τπϊρχουν δύο βαςικού τύποι γνώςησ: 

Ρητό γνώςη-η οπούα μπορεύ να διατυπωθεύ ςε τυπικό γλώςςα και 

αρχεύα κα να μεταδοθεύ ςε ϊλλα ϊτομα 

Άρρητη γνώςη-προςωπικό γνώςη η οπούα ϋγκειται ςε ϊτομα βϊςει 

των εμπειριών τουσ και αφορϊ ϊυλουσ παρϊγοντεσ, όπωσ οι 

προςωπικϋσ πεποιθόςεισ, προοπτικϋσ και αξύεσ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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Ωλλοι τύποι γνώςησ βϊςει του ςκοπού και τησ χρόςησ εύναι οι εξόσ: 

 Γνώςη του «τι»- Πρόκειται για θεμελιώδεσ ςτϊδιο τησ γνώςησ, π.χ. 

οι ϊνθρωποι/ ομϊδεσ/ οργανιςμού/ φορεύσ ξϋρουν τι γνωρύζουν 

(ύςωσ μϋςω τησ εγκυκλύου παιδεύασ τουσ) αλλϊ δεν ξϋρουν πότε και 

πώσ να εφαρμόςουν τη γνώςη τουσ για να επιλύςουν προβλόματα. 

 Γνώςη του «πώσ»- Αφορϊ την ικανότητα τινόσ να μεταφρϊζει 

θεωρητικό γνώςη ό γνώςη που ϋχει αποκτηθεύ λόγω τησ μϊθηςησ ςε 

πρακτικϊ αποτελϋςματα, π.χ. να ξϋρει πότε να χρηςιμοποιόςει τη 

γνώςη προκειμϋνου να επιλύςει πρακτικϊ προβλόματα. 

 Γνώςη του «γιατύ»- Προχωρϊ πϋραν του προηγούμενου ςταδύου. 

Αυτό η γνώςη καθιςτϊ ικανϊ τα ϊτομα να προχωρόςουν ϋνα βόμα 

πϋραν τησ γνώςησ του «πώσ». Ϊτςι ςυνεπϊγονται εξαιρετικϊ 

αποτελϋςματα χρηςιμοποιώντασ τη γνώςη τουσ, καθώσ και την 

ικανότητϊ τουσ να αντιμετωπύζουν ϊγνωςτεσ διαδρϊςεισ και 

απρόβλεπτεσ καταςτϊςεισ. 

 Ενδιαφϋρον για το «γιατύ»- Αφορϊ την αυτό-υποκινούμενη 

δημιουργικότητα των ατόμων μύασ εταιρύασ. Αυτό εύναι το μόνο 

επύπεδο το οπούο δεν μπορεύ να υποςτηριχθεύ από ςύςτημα 
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διαχεύριςησ γνώςησ, αλλϊ μπορεύ να ενιςχυθεύ από πρακτικϋσ 

παροχόσ κινότρων/ διαχεύριςησ ανθρώπινων πόρων. 

2.12.Δημιουργύα γνώςησ 

Ουςιώδησ ςτη διαχεύριςη γνώςησ εύναι η γϋννηςη και η διϊδοςη τησ 

πληροφορύασ, ακολουθούμενη από κοινό ερμηνεύα τησ επεξεργαςμϋνησ 

πληροφορύασ ςε «γνώςη». Για να καταφϋρει ϋνασ οργανιςμόσ να 

διαχειριςτεύ γνώςη, πρϋπει αρχικϊ να διαθϋτει κϊποια γνώςη. Για να 

δημιουργόςει κανεύσ γνώςη υπϊρχουν πολλού τρόποι. Ο πιο προφανόσ 

τρόποσ εύναι εύτε να αποκτόςει ϋναν οργανιςμό με τη γνώςη που θϋλει, εύτε 

εναλλακτικϊ, να προςλϊβει ϊτομα που όδη κατϋχουν τη γνώςη αυτό. Ενώ, 

ςτην περύπτωςη τησ απόκτηςησ μιασ φύρμασ, δεν εύναι εγγυημϋνο ότι η 

γνώςη (ό οι ϊνθρωποι που την κατϋχουν) απαραύτητα θα μεύνει ςτην 

εταιρύα, εύναι δυνατόν να διατηρόςει ϋνα ςημαντικό μϋροσ αυτόσ. Εύναι 

αξιοςημεύωτο ότι πολιτικϋσ ό πολιτιςτικϋσ πτυχϋσ μπορεύ να ϋρθουν ςτο 

προςκόνιο, επηρεϊζοντασ το πόςο καλϊ μια νϋα εξαγορϊ μπορεύ να 

ενςωματωθεύ ςτη μητρικό εταιρύα (Nonaka & Takeuchi, 1995). Ωλλη 

πιθανότητα εύναι να «ενοικιϊςει» κανεύσ γνώςη μϋςω πρόςληψησ 

εξωτερικών ςυνεργατών ό να ςυντελϋςει ςτη δημιουργύα καινούριασ 

γνώςησ ςτηρύζοντασ (οικονομικϊ ό αλλιώσ) ϋρευνεσ που διεξϊγονται ςτα 

πανεπιςτόμια και τα ερευνητικϊ κϋντρα, με την υπόςχεςη των μελλοντικών 

οφελών από πλευρϊσ  

ανϊπτυξησ των τεχνολογιών για εμπορικό χρόςη. 

Εκτόσ από τη μϋθοδο τησ απόκτηςησ ό τησ παραγωγόσ γνώςησ εξωτερικϊ, 

εύναι επύςησ δυνατό να το κϊνουμε «in-house» (εςωτερικϊ τησ εταιρύασ). 

Ϊνασ τρόποσ εύναι να ςτηθεύ ϋνα ερευνητικό κϋντρο κατϊ την αιγύδα τησ 

εταιρύασ με ςυγκεκριμϋνο ςκοπό να γεννηθούν νϋεσ ιδϋεσ, τεχνολογύεσ, και 

περιςταςιακϊ, εμπορικϊ προώόντα8. Αξιοςημεύωτα τϋτοια παραδεύγματα εύναι η 

Xerox PARC (Palo Alto Research Center), η οπούα, μεταξύ ϊλλων, όταν το κόνςεπτ 

του GUI (γραφικό ενδιϊμεςο με τον χρόςτη), ςυμπεριλαμβανομϋνων των μενού, το 

                                                        

8 Davenport & Prusak, 2000 
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ποντύκι και τη χρόςη των εικόνων. Αυτϋσ ενςωματώθηκαν αργότερα ςε διϊφορα 

μοντϋλα τησ Apple Computer. Μερικϋσ επιχειρόςεισ που ϋχουν αναπτύξει τα δικϊ 

τουσ κϋντρα ερευνών εύναι η IBM, η Motorola και Sharp Electronics. 

Τπϊρχουν πολλού τρόποι με τουσ οπούουσ μπορεύ να αποκτηθεύ ό να 

δημιουργηθεύ γνώςη. ’ αυτούσ τουσ τρόπουσ περιλαμβϊνονται η εξόρυξη 

δεδομϋνων, η εξόρυξη κειμϋνου και η εκμαύευςη γνώςησ9. Η εξόρυξη 

δεδομϋνων δεν εύναι μια τεχνικό ό τεχνολογικό ϋννοια αλλϊ μια ομϊδα 

ςχετικών μεθόδων και μεθοδολογιών, οι οπούεσ προορύζονται για την 

εύρεςη και αυτόματη εξαγωγό μοντϋλων, ενώςεων, αλλαγών, ανωμαλιών 

και ςημαντικών δομών από τα δεδομϋνα που προκύπτουν ωσ βαςικό 

τεχνολογύα που επιτρϋπουν ςτισ επιχειρόςεισ να επιλϋγουν φύλτρο, οθόνη, 

και να ςυςχετύζει τα δεδομϋνα αυτϊ. Η εξόρυξη δεδομϋνων θυμύζει την 

εικόνα των μοντϋλων και των εννοιών για τα δεδομϋνων, εξ ου και ο όροσ 

που υποδηλώνει την εξόρυξη του «ψόγματα» τησ γνώςησ και διορατικότητα 

από μια ομϊδα ςτοιχεύων. Σα ςυμπερϊςματα που βγαύνουν μπορούν ςτη 

ςυνϋχεια να εφαρμοςτούν ςε μια ποικιλύα εφαρμογών και για διαφόρουσ 

ςκοπούσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων ςτο μϊρκετινγκ, ςτην ανϊλυςη 

ρύςκου και τη διαχεύριςη, την ανύχνευςη και τη διαχεύριςη απϊτησ, καθώσ 

και διαχεύριςησ πελατειακών ςχϋςεων (Customer Relation Management). 

Με το ςημαντικό όγκο των πληροφοριών που δημιουργούνται και να εύναι 

διαθϋςιμοσ, η αποτελεςματικό χρόςη μεθόδων και τεχνικών εξόρυξησ 

δεδομϋνων μπορούν αν βοηθόςουν ςτην αποκϊλυψη των διαφόρων 

τϊςεων, προτύπων, υποθϋςεων, καθώσ και ϊλλουσ ςυςχετιςμούσ των 

δεδομϋνων που μπορούν ςτη ςυνϋχεια να αναλυθούν και να βελτιωθούν 

περαιτϋρω. Αυτϋσ ςτη ςυνϋχεια μπορούν να μελετηθούν για να τονιςτούν 

ςημαντικϋσ πληροφορύεσ που μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για να 

οδηγόςουν ςε ςημαντικϊ ςυμπερϊςματα, να βελτιώςουν το μϊρκετινγκ και 

τισ CRM προςπϊθειεσ, καθώσ και την πρόβλεψη μελλοντικών 

ςυμπεριφορών και τϊςεων 10. Οι δυνατότητεσ για την εξόρυξη δεδομϋνων 

από πληροφορύεσ υπό μορφό κειμϋνου εύναι ςε μεγϊλο βαθμό 

                                                        

9 Grossman, 1998 
10 Han & Kamber, 2001 
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ανεκμετϊλλευτεσ, καθιςτώντασ τεσ μια εύφορη περιοχό τησ μελλοντικόσ 

ϋρευνασ. Ϊνα κεύμενο εκφρϊζει μια μεγϊλη, πλούςια γκϊμα πληροφοριών, 

αλλϊ ςτην αρχικό, ακατϋργαςτη μορφό τησ, εύναι δύςκολο να αναλυθούν 

αυτόματα. Ψσ εκ τούτου, η εξόρυξη δεδομϋνου κειμϋνου (Text Data Mining), 

ϋχει ςχετικϊ λιγότερα ερευνητικϊ ςχϋδια και εμπορικϊ προώόντα ςε 

ςύγκριςη με ϊλλεσ περιοχϋσ εξόρυξησ δεδομϋνων. Όπωσ εύναι αναμενόμενο, 

η εξόρυξη δεδομϋνων κειμϋνου εύναι η φυςικό εξϋλιξη τησ εξόρυξησ 

δεδομϋνων (Data Mining) (Brachman et al., 1993). Ενώ οι περιςςότερεσ 

τυποποιημϋνεσ εφαρμογϋσ εξόρυξησ δεδομϋνων τεύνουν να οδηγούν 

αυτόματα ςτην ανακϊλυψη των τϊςεων και προτύπων ςε μεγϊλεσ βϊςεισ 

δεδομϋνων και ςύνολα δεδομϋνων, ςτην περύπτωςη τησ εξόρυξησ κειμϋνου, 

ο ςτόχοσ εύναι να αναζητόςει πρότυπα και τϊςεισ, όπωσ θηςαυρούσ 

δεδομϋνων ςε μεγϊλη ποςότητα κειμϋνου 11. Η εκμαύευςη γνώςησ εύναι η 

διαδικαςύα τησ εξόρυξησ τησ πληροφορύασ από κϊποια ειδικό πηγό, όπωσ η 

ςυνϋντευξη με κϊποιον ειδικό με ςυγκεκριμϋνη θεματολογύα ώςτε να μπορεύ 

να κωδικοποιηθεύ και ϋτςι να αποθηκευθεύ ςε μορφό που μπορεύ να 

προςπελαςτεύ και από ϊλλουσ. τενϊ ςυνδεδεμϋνο με τον όρο απόκτηςησ 

γνώςησ ςτον τομϋα ϋμπειρων ςυςτημϊτων, η εκμαύευςη γνώςησ εύναι μια 

δύςκολη διαδικαςύα και ςυχνϊ αναφϋρεται ωσ "ςημεύο ςυμφόρηςησ" ςτο 

απόκτηςη γνώςεων. Οι ειδικού ςυχνϊ δε μπορούν να εξηγόςουν ό να 

εκφρϊςουν την αιτιολόγηςη και τη διαδικαςύα τησ ςκϋψησ τουσ που 

προκαλεύ το γνωςτό πρόβλημα «το παρϊδοξο του ειδικού»(“paradox of 

expertise.”) Όπωσ αναλύθηκε παραπϊνω, υπϊρχουν πολλού τρόποι με τουσ 

οπούουσ η γνώςη μπορεύ να αποκτηθεύ από μια εταιρύα. ’ αυτούσ 

περιλαμβϊνονται η απόκτηςη γνώςησ από φύρμεσ και εταιρύεσ που 

κατϋχουν την επιθυμητό γνώςη, την πρόςληψη επαγγελματιών που 

κατϋχουν τη γνώςη, την πρόςληψη εξωτερικών ςυνεργατών, ό την 

παραγωγό νϋων γνώςεων από πηγϋσ όπωσ η εξόρυξη δεδομϋνων, η εξόρυξη 

κειμϋνου, και η εκμαύευςη γνώςησ. Όλα αυτϊ ενιςχύουν τισ δυνατότητεσ 

μιασ εταιρύασ για ειςαγωγό νϋασ γνώςησ. 

                                                        

11 Hearst, 1999 
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2.13. ύλληψη γνώςησ 

Η ςύλληψη γνώςησ εκτεύνεται ςε όλεσ τισ δραςτηριότητεσ ενόσ οργανιςμού, 

από την οργϊνωςη των πληροφοριών που αφορούν τουσ πελϊτεσ και την 

αγορϊ ϋωσ τη ςυλλογό παραδειγμϊτων βϋλτιςτησ πρακτικόσ ό 

«παθημϊτων- μαθημϊτων» ό την ανϊπτυξη ενόσ προγρϊμματοσ 

ςυμβουλευτικόσ. Εύναι ςημαντικό να ςυλλαμβϊνει κανεύσ τόςο ρητό όςο και 

ϊρρητη γνώςη ακόμα και αν εύναι η δεύτερη δημιουργεύ περιςςότερεσ 

δυςκολύεσ. Η ϊρρητη γνώςη περιλαμβϊνεται ςε φόμεσ, θρύλουσ, ιςτορύεσ, 

πρότυπα, πεποιθόςεισ, κλπ, ενώ η ρητό αποθηκεύεται ςε βιβλύα, ϋγγραφα, 

βϊςεισ δεδομϋνων, ιςτοςελύδεσ, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου, κλπ. 

Η ςύλληψη τησ ρητόσ γνώςησ ϋγκειται ςτη ςυςτηματικό προςϋγγιςη του 

ςυλλαμβϊνειν, οργανώνειν και τελειοποιεύν πληροφορύεσ κατϊ τρόπον ώςτε 

να διευκολύνουμε τόςο την εύρεςη πληροφοριών όςο και την εκμϊθηςη και 

την επύλυςη προβλημϊτων. Η διαχεύριςη τησ ϊρρητησ γνώςησ εύναι η 

διαδικαςύα ςύλληψησ τησ ατομικόσ εμπειρύασ και τησ πραγματογνωμοςύνησ 

εντόσ του οργανιςμού/ φορϋα και η διϊθεςό τησ ςε οποιονδόποτε τισ 

χρειϊζεται. 

Οι ακόλουθεσ τρεισ προςεγγύςεισ απόκτηςησ γνώςησ από ϊτομα και ομϊδεσ 

εφαρμόζονται και ςτην περύπτωςη τησ ςύλληψησ ϊρρητησ γνώςησ. ε 

πολλϋσ περιπτώςεισ, εύναι δυνατόν οι προςεγγύςεισ να ςυνδυαςτούν. 

 υνϋντευξη εμπειρογνωμόνων- οι δομημϋνεσ ςυνεντεύξεισ 

εμπειρογνωμόνων επύ ςυγκεκριμϋνου θϋματοσ εύναι η τεχνικό που 

χρηςιμοποιεύται ςυχνότερα ώςτε η ϊρρητη γνώςη ενόσ ατόμου να 

λϊβει πιο ρητό μορφό. ε πολλούσ οργανιςμούσ/ φορεύσ, οι 

δομημϋνεσ ςυνεντεύξεισ λαμβϊνουν χώρα υπό τη μορφό 

ςυνεντεύξεων αποχώρηςησ, όταν δηλαδό ςημαντικϊ μϋλη του 

προςωπικού βρύςκονται κοντϊ ςτην ηλικύα τησ ςυνταξιοδότηςησ. 

 Μϊθηςη από τα λεγόμενα των ϊλλων- ο ςυνεντευξιαζόμενοσ 

εκφρϊζει και «ραφινϊρει» τη γνώςη του ενώ ταυτόχρονα, το ϊτομο 

που παύρνει τη ςυνϋντευξη ό ο μηχανικόσ γνώςησ διευκρινύζει και 

επικυρώνει τη γνώςη μετατρϋποντασ τη ςε ρητό γνώςη. Αυτό η 
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μορφό απόκτηςησ γνώςησ περιλαμβϊνει, κατϊ κανόνα, ανϊλυςη 

τομϋα και καθηκόντων, ςκιαγρϊφηςη διαδικαςιών, ανϊλυςη 

πρωτοκόλλου και προςομούωςη. Οι προςομοιώςεισ εύναι ιδιαύτερα 

αποτελεςματικϋσ για τα επόμενα ςτϊδια τησ απόκτηςησ γνώςησ, την 

επικύρωςη, τα «ραφινϊριςμα» και την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ 

ςύλληψησ γνώςησ 

 Μϊθηςη μϋςω παρατόρηςησ- Η παρατόρηςη εύναι ςημαντικό 

εργαλεύο το οπούο μπορεύ να παρϊςχει πλόθοσ πληροφοριών. Η 

ςιωπηλό παρατόρηςη χρηςιμοποιεύται, ωσ επύ των πλεύςτων, για τη 

ςύλληψη τησ αυθόρμητησ φύςησ μια ςυγκεκριμϋνησ διεργαςύασ ό 

διαδικαςύασ. 

 Αφόγηςη ανεκδοτολογύασ- Οι ιςτορύεσ εύναι ϋνα ακόμη εξαιρετικό 

όχημα για τη ςύλληψη αλλϊ και την κωδικοπούηςη ϊρρητησ γνώςησ. 

Μύα ιςτορύα, ςτο πλαύςιο ενόσ οργανιςμού/ φορϋα, εύναι μια 

λεπτομερόσ αφόγηςη των διαχειριςτικών ενεργειών, τησ διϊδραςησ 

μεταξύ των εργαζομϋνων και ϊλλων ςυμβϊντων που ϋλαβαν χώρα 

εντόσ του οργανιςμού/ φορϋα. Όλα αυτϊ κοινοποιούνται 

ανεπιςόμωσ εντόσ του οργανιςμού/ φορϋα. Η μεταφορϊ 

πληροφοριών μϋςω μιασ ιςτορύασ παρϋχει ϋνα πλούςιο πλαύςιο, 

κϊνοντασ την ιςτορύα να παραμεύνει ςτη ςυνειδητό μνόμη για 

μεγαλύτερο χρονικό διϊςτημα και δημιουργώντασ περιςςότερα ύχνη 

μνόμησ απ’ ότι όταν οι πληροφορύεσ δύνονται εκτόσ κϊποιου 

ςυγκεκριμϋνου πλαιςύου. Οι ιςτορύεσ αυξϊνουν ςημαντικϊ τη μϊθηςη 

εντόσ του οργανιςμού/ φορϋα, δημιουργούν κοινϋσ αξύεσ και κανόνεσ, 

και λειτουργούν ωσ εξαιρετικό όχημα για τη ςύλληψη, κωδικοπούηςη 

και μετϊδοςησ πολύτιμησ ϊρρητησ γνώςησ. 

 Ερωτηματολόγια ό Έρευνεσ- όταν ο αριθμόσ των 

ςυνεντευξιαζόμενων εύναι πολύ μεγϊλοσ, το πρώτο βόμα θα 

μπορούςε να εύναι η διανομό ερωτηματολογύων και, ςτη ςυνϋχεια, οι 

ατομικϋσ ςυνεντεύξεισ. Σο ερωτηματολόγιο θα μπορούςε να 

περιλαμβϊνει ερωτόςεισ κλειςτού τύπου ό και ανοιχτού τύπου. Ο 

δεύτεροσ τύποσ εύναι καλύτεροσ για την απόκτηςη μεγαλύτεροσ 
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φϊςματοσ πληροφοριών επειδό δεν περιορύζουν τον ερωτηθϋντα με 

προκαθοριςμϋνεσ απαντόςεισ 

 Καταιγιςμόσ ςκϋψεων (brainstorming) ό Ειδικϋσ ςυνεδρύεσ- 

ςυνεδρύεσ που διαρκούν λιγότερο από 30 λεπτϊ και ςτοχεύουν ςτην 

ανταλλαγό ιδεών ςε ϋνα περιβϊλλον ιδιαύτερησ διϋγερςησ και 

επικϋντρωςησ. Μπορεύ να πϊρουν τη μορφό ςυναντόςεων διϊ ζώςησ, 

ό να χρηςιμοποιηθούν τεχνολογύεσ όπωσ η ςτιγμιαύα αποςτολό 

μηνυμϊτων, το ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, η τηλεδιϊςκεψη και τα 

δωμϊτια ανοιχτόσ επικοινωνύασ (chat rooms). 

 Ομϊδεσ εςτύαςησ- ςυμπεριλαμβϊνουν δομημϋνεσ ςυνεδρύεσ ςτισ 

οπούεσ μύα ομϊδα ενδιαφερομϋνων μερών καλεύται να ανταλλϊξει 

ιδϋεσ ςχετικϊ με μύα λύςη που ϋχει όδη παρουςιαςτεύ. 

 Διδακτικϋσ ιςτορύεσ- αφορούν την αναδρομικό εξιςτόρηςη 

ςημαντικών ςυμβϊντων που ϋλαβαν χώρα ςτο πρόςφατο παρελθόν 

του οργανιςμού/ φορϋα, τα οπούα περιγρϊφονται από ανθρώπουσ 

που τα βύωςαν από πρώτο χϋρι. Η διαδικαςύα των διδακτικών 

ιςτοριών ξεκινϊ με το ςχεδιαςμό ο οπούοσ θϋτει το ςκοπό τησ 

ιςτορύασ που θα εξεταςτεύ. Κατόπιν, οι ςυμμετϋχοντεσ καλούνται να 

παρουςιϊςουν την ανϊλυςη, την αξιολόγηςη και την τελικό κρύςη 

τουσ. Κατϊ τη διαδικαςύα αυτό, προκύπτουν και ϊλλα ςτοιχεύα και η 

ςύλληψη και κωδικοπούηςη αυτών των νϋων ςτοιχεύων ενιςχύει τη 

ςτοχαςτικό ικανότητα του οργανιςμού/ φορϋα. τη ςυνϋχεια, οι 

πληροφορύεσ που ςυλλϋγονται από τισ ςυνεντεύξεισ ςυντύθενται υπό 

τη μορφό ςύνοψησ η οπούα θα διευκολύνει την πρόςβαςη, την 

ανϊγνωςη και την κατανόηςη των πληροφοριών από τρύτουσ. 

Κατόπιν, το περιεχόμενο καταγρϊφεται, επικυρώνεται και 

δημοςιεύεται προκειμϋνου η διδακτικό ιςτορύα να διαδοθεύ και να 

αποτελεύ, πλϋον, μϋροσ τησ μνόμησ του οργανιςμού/ φορϋα. Μύα 

διδακτικό ιςτορύα αποτελεύ, ςυνεπώσ, ςυςτηματικό αναθεώρηςη 

επιτυχιών και αποτυχιών για την προαγωγό των βϋλτιςτων 

πρακτικών και των παθημϊτων- μαθημϊτων. 

 Σεκμηρύωςη- μπορεύ να περιλαμβϊνει τεκμηρύωςη από υπϊρχοντα 

ςυςτόματα, αρχειακϋσ πληροφορύεσ, πολιτικϋσ και εγχειρύδια 
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διαδικαςιών, εκθϋςεισ, υπομνόματα, πρακτικϊ ςυναντόςεων, 

προδιαγραφϋσ, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου, δημόςιουσ 

κανονιςμούσ, ϊλλουσ οδηγούσ, κλπ. 

 υμμετοχό- Η πρακτικό μϊθηςη ςτην πρϊξη και η κατϊρτιςη επύ τω 

ϋργω εύναι πολύτιμεσ τόςο για την εμπειρύα όςο και για την 

απόκτηςη γνώςησ. Πρόκειται για πειραματικό, επαγωγικό μϊθηςη η 

οπούα προςπαθεύ να εκλογικεύςει τα ςυμβϊντα και να δημιουργόςει 

αιτιώδεισ ςχϋςεισ μεταξύ ενεργειών και αποτελεςμϊτων. Η μαθητεύα, 

η απόκτηςη ειδικότητασ ό η πρακτικό ϊςκηςη και η ςυμβουλευτικό 

καθοδόγηςη αποτελούν τρόπουσ μεταβύβαςησ γνώςησ από ϋνα 

ϋμπειρο ϊτομο με τισ απαιτούμενεσ δεξιότητεσ ςε ϋναν αρχϊριο. 

 Ανϊλυςη καθηκόντων- μύα προςϋγγιςη η οπούα εξετϊζει κϊθε 

ςημαντικό καθόκον που εκτελεύ ϋνασ εμπειρογνώμων και 

χαρακτηρύζει τα καθόκοντα βϊςει τησ απαιτούμενησ γνώςησ/ 

δεξιοτότων, των ςυνεπειών ςφαλμϊτων, τησ ςυχνότητασ, τησ 

δυςκολύασ και των αλληλεπιδρϊςεων με ϊλλα καθόκοντα και ϊτομα. 

Επύςησ, εξετϊζει πώσ το ϊτομο αντιλαμβϊνεται το ςυγκεκριμϋνο 

καθόκον (ρουτύνασ, με φόβο ό με ανυπομονηςύα). Η ανϊλυςη μπορεύ 

να γύνει μϋςω τησ παρατόρηςησ (ςιωπηλϊ) ό υπό τη μορφό 

ςυνϋντευξησ που λαμβϊνεται από το μηχανικό γνώςησ. 

 Μϊθηςη από αλλού- μπορεύ να περιλαμβϊνει δραςτηριότητεσ όπωσ 

οι εξωτερικϋσ ςυγκριτικϋσ μελϋτεσ ςτισ οπούεσ κανεύσ μαθαύνει, εύτε 

μϋςω δημοςιεύςεων εύτε μϋςω ιςτοςελύδων, τι κϊνουν οι ηγϋτεσ 

βϊςει των βϋλτιςτων πρακτικών τουσ, και ςτη ςυνϋχεια μπορεύ να 

προςαρμόςει και να υιοθετόςει αυτϋσ τισ βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ. Η 

ςυγκριτικό μελϋτη ςυμβϊλλει ςτην αναγνώριςη καλύτερων μεθόδων 

επιχειρηματικόσ δραςτηριοπούηςησ. Ωλλεσ πηγϋσ μϊθηςησ εύναι η 

εξαγορϊ ό ςυγχώνευςη εταιριών, η ςυμμετοχό ςε ςυνϋδρια και 

εκθϋςεισ και η ανϊθεςη εξειδικευμϋνων μελετών. Η πρόςκληςη 

εξωτερικών ομιλητών ςε ϋναν οργανιςμό αποτελεύ ϊλλον ϋναν τρόπο 

για την ειςαγωγό νϋων προοπτικών και απόψεων. 
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2.14. Κωδικοπούηςη γνώςησ 

Η γνώςη που αποκτϊται πρϋπει να ςυλληφθεύ και να αποθηκευθεύ ςε τϋτοια 

μορφό που θα επιτρϋπει να προςπελαςτεύ από οποιονδόποτε ό να 

αναφερθεύ όποτε χρειαςτεύ. Αυτό θα επϋτρεπε ςτη γνώςη να παραμεύνει 

ςτην εταιρύα παρϊ να μεταφϋρεται ςτα μυαλϊ ανθρώπων τησ εταιρύασ, 

ώςτε να ενυπϊρχει ο κύνδυνοσ να χαθεύ. Εϊν το πρόςωπο αποχωρύςει, 

αποβιώςει ό με ϊλλο τρόπο δε μπορεύ να εύναι διαθϋςιμο. Πολλϋσ 

διαφορετικϋσ μϋθοδοι και τεχνολογύεσ μπορούν αν χρηςιμοποιηθούν 

αναφορικϊ με την κωδικοπούηςη τησ γνώςησ, και η ςυγκεκριμϋνη μϋθοδοσ 

που χρηςιμοποιεύται κϊθε φορϊ ποικύλει ανϊλογα με τον τύπο τησ 

πληροφορύασ που πρόκειται να κωδικοποιηθεύ κϊθε φορϊ. ύμφωνα με 

τουσ Davenport και Prusak (2000), ο ςτόχοσ τησ κωδικοπούηςησ τησ 

πληροφορύασ εύναι να “μετατρϋψει τη γνώςη ςε προςβϊςιμη και 

εφαρμόςιμη μορφό” . τον ευρύ αυτό οριςμό ςυμπεριλαμβϊνονται βόματα 

και μϋθοδοι, όπωσ εύναι η περιγραφό, η κατηγοριοπούηςη, η μοντελοπούηςη 

και η χαρτογρϊφηςη τησ γνώςησ ςε κωδικοποιημϋνη μορφό. Η 

κωδικοποιημϋνη πληροφορύα ςυχνϊ «τοποθετεύται» ςε υπολογιςτικό 

φόρμα παρόλο που η λϋξη κωδικοπούηςη δε παραπϋμπει πϊντα ςε 

υπολογιςτικό μορφό. Σα ςημαντικϊ κόνςεπτ που πρϋπει ςυνϋχεια να 

υπϊρχουν ςτο μυαλό κϊποιου περιλαμβϊνουν την ανϊγκη να αποφαςύςει ςε 

τι επαγγελματικούσ ςτόχουσ η κωδικοποιημϋνη γνώςη αποςκοπεύ, πώσ μια 

ςυγκεκριμϋνη ομϊδα γνώςεων θα χρηςιμοποιηθεύ για την επύτευξη αυτών 

των ςτόχων, πώσ θα επιλεχθεύ η κατϊλληλη γνώςη που πρϋπει να 

κωδικοποιηθεύ (τύποσ και περιεχόμενο) , και τελικϊ, ποιο εύναι το μϋςο ό 

ποια εύναι η μϋθοδοσ που θα κωδικοποιόςει την γνώςη αποτελεςματικϊ. Για 

αρχό, υπϊρχουν διϊφορα εύδη γνώςησ. Η γνώςη μπορεύ να εύναι απλό και 

ϊμεςη ςα μια ςειρϊ από κανόνεσ και διευκρινύςεισ (εξειδικευμϋνη γνώςη) ό 

ςα ςύμπλεγμα όπωσ εύναι η δεξιότητεσ που ςυνεργϊζονται για να παύξει 

κϊποιοσ βιολύ ό να παύξει ϋνα αγώνιςμα . Η τελευταύα αυτό μορφό γνώςησ, που 

ονομϊζεται ςιωπηρό (ϊρρητη) γνώςη, εύναι μύα από τισ προκλόςεισ τησ διαχεύριςησ 

γνώςησ διότι εύναι πολύ δύςκολο να κωδικοποιόςει κανεύσ τϋτοιου εύδουσ γνώςεισ 

ςε χαρτύ ό ςε μια βϊςη δεδομϋνων. Η ςιωπηρό γνώςη μπορεύ να οριςτεύ ωσ 
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«η γνώςη που ειςέρχεται ςτην παραγωγή των ςυμπεριφορών ή / και το 

ςύμπλεγμα των νοητικών καταςτάςεων, αλλά δεν είναι κανονικά προςβάςιμη 

από τη ςυνείδηςη». Η διϊκριςη μεταξύ ρητόσ και ϊρρητησ γνώςησ 

εκφρϊζεται ςυχνϊ ςε όρουσ knowing-how (η γνώςη του πώσ) και knowing 

what(η γνώςη του ποιο) (Ryle, 1949/1984, pp. 25-61),ό όςον αφορϊ την 

αντύςτοιχη διϊκριςη μεταξύ ενςωματωμϋνησ και θεωρητικόσ γνώςησ. Με 

αυτό τον τρόπο, το knowing-how εύναι χαρακτηριςτικό του ειδικού που 

ενεργεύ , παύρνει αποφϊςεισ, και ούτω καθεξόε χωρύσ ρητό προβληματιςμό 

ςχετικϊ με τισ αρχϋσ ό τουσ κανόνεσ που εμπλϋκονται. Ο ειδικόσ εργϊζεται 

χωρύσ να ϋχει θεωρητικό γνώςη τησ δουλειϊσ του. Απλϊ εκτελεύ ϋντεχνα 

χωρύσ ςυζότηςη ό εςτύαςη τησ προςοχόσ του. Σο knowing-that, ςε 

αντύθεςη, περιλαμβϊνει ςυνειδητϊ προςιτό γνώςη που μπορεύ να 

διαρθρωθεύ και εύναι χαρακτηριςτικό ατόμων που μαθαύνουν δεξιότητεσ 

μϋςω ρητόσ εντολόσ, απαγγελύασ κανόνων, με προςοχό κινόςεων κλπ. Ενώ 

αυτό η δηλωτικό γνώςη μπορεύ να χρειϊζεται για την απόκτηςη δεξιοτότων, 

με το επιχεύρημα αυτό, δεν καθύςταται αναγκαύο για την ϊςκηςη αυτών των 

δεξιοτότων ο αρχϊριοσ να γύνει εμπειρογνώμονασ κατϊ την ϊςκηςη τουσ 

και, μϊλιςτα, φαύνεται ότι, όπωσ υποςτόριξε Polanyi, όταν θα αποκτόςουμε 

μια ικανότητα, θα ϋχουμε αποκτόςει μια αντύςτοιχη ςυμφωνύα ότι αψηφϊμε 

τη διϊρθρωςη12. Σώρα που οι διαφορϋσ μεταξύ των δύο βαςικών τύπων 

γνώςησ εξηγόθηκε, η προςοχό μπορεύ να δοθεύ ςε μια μϋθοδο 

κωδικοπούηςησ τησ γνώςησ χρηςιμοποιώντασ χϊρτεσ γνώςησ. Ϊνασ χϊρτησ 

γνώςησ δεν εύναι μια ςυλλογό γνώςεων ό πληροφοριών από μόνη τησ, αλλϊ 

μϊλλον πρόκειται για ϋνα εύδοσ οδικού χϊρτη ό δεύκτησ προσ την γνώςη. 

Αυτό εύναι ϋνα ςημαντικό ςτοιχεύο να υπϊρχει, από τη ςτιγμό που μια 

μεγϊλη μϊζα γνώςεων μπορεύ να εύναι δύςκολο να γύνει κατανοητό ό να 

διαχειριςτεύ, αν δεν υπϊρχει κϊποιο εύδοσ χϊρτη για να καθοδηγόςει τον 

χρόςτη. 

Η κωδικοπούηςη τησ ρητόσ γνώςησ μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςα από 

διϊφορεσ τεχνικϋσ. 

                                                        

12 Polanyi, 1958/1974 
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 Γνωςιακού χϊρτεσ- Όταν, πλϋον, καταςτόςουμε την 

πραγματογνωμοςύνη, την εμπειρύα και την τεχνογνωςύα ςε ρητό 

μορφό, το προκύπτον περιεχόμενο μπορεύ να αναπαραςταθεύ ωσ 

γνωςτικόσ χϊρτησ. Γνωςτικόσ χϊρτησ εύναι η αναπαρϊςταςη του 

«νοητικού μοντϋλου» τησ γνώςησ ενόσ ατόμου και αποτελεύ χρόςιμη 

μορφό κωδικοποιημϋνησ γνώςησ. το χϊρτη, τα κομβικϊ ςημεύα 

αναπαριςτούν τισ ϋννοιεσ- κλειδιϊ, ενώ οι δεςμού μεταξύ τουσ 

απεικονύζουν τισ διαςυνδϋςεισ μεταξύ των διαφόρων εννοιών. 

υνεπώσ, η γνωςτικό χαρτογρϊφηςη ςτηρύζεται ςτη χαρτογρϊφηςη 

εννοιών, και επιτρϋπει ςτουσ πραγματογνώμονεσ να καταςκευϊζουν 

πρότυπα γνώςησ. Μπορεύ, επύςησ, να απεικονύζουν πολλαπλϋσ 

προοπτικϋσ ό απόψεισ επύ του περιεχομϋνου. 

 Δϋνδρα αποφϊςεων- ςυνόθωσ υπό τη μορφό διαγρϊμματοσ ροόσ, 

με εναλλαςςόμενεσ οδούσ που επιςημαύνουν τον αντύκτυπο 

διαφορετικών αποφϊςεων που μπορεύ να ληφθούν. Ϊνα δϋνδρο 

αποφϊςεων μπορεύ να αναπαριςτϊ πολλούσ «κανόνεσ», και όταν 

κϊποιοσ χρηςιμοποιεύ την ύδια λογικό ακολουθώντασ μύα 

ςυγκεκριμϋνη οδό, παρακϊμπτει αποτελεςματικϊ τουσ κανόνεσ που 

δεν αφορούν την υπόθεςη που τον απαςχολεύ. 

 Σαξινομύεσ γνώςησ- Οι ϋννοιεσ αποτελούν τουσ θεμϋλιουσ λύθουσ 

τησ γνώςησ και τησ πραγματογνωμοςύνησ. Οι ταξινομύεσ εύναι 

βαςικϊ ςυςτόματα ταξινόμηςησ που μασ επιτρϋπουν να 

περιγρϊφουμε τισ ϋννοιεσ και τισ αλληλεξαρτόςεισ τουσ- ςυνόθωσ 

κατϊ ιεραρχικό τρόπο. Όςο υψηλότερα ςτην ιεραρχύα τοποθετεύται, 

τόςο πιο γενικό ό περιληπτικό εύναι η ϋννοια. Όςο χαμηλότερα 

τοποθετεύται, τόςο πιο ςυγκεκριμϋνο/ ειδικό εύναι το ςυμβϊν των 

κατηγοριών που βρύςκονται ςε υψηλότερα επύπεδα. Αυτό η 

προςϋγγιςη επιτρϋπει ςε ϋννοιεσ που βρύςκονται πιο χαμηλϊ ςτην 

ιεραρχύα τησ ταξινομύασ ό εύναι πιο ειδικϋσ ϋννοιεσ να ενςωματώςουν 

ϊμεςα τα χαρακτηριςτικϊ των εννοιών που βρύςκονται υψηλότερα 

ςτην ιεραρχύα ό των μητρικών εννοιών (parent concepts). 
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2.15.Μετϊδοςη γνώςησ 

Η δυνατότητα μεταφορϊσ τησ πληροφορύασ και τησ γνώςησ εύναι ϋνασ 

κρύςιμοσ παρϊγοντασ τησ ικανότητασ ενόσ οργανιςμού να παρϋχει βιώςιμο 

ανταγωνιςτικό πλεονϋκτημα. Σο θϋμα τησ μεταφορϊσ εύναι υψύςτησ 

ςημαςύασ και ςτισ ενδο-(όπωσ μεταξύ των λειτουργικών μονϊδων και των 

επιπϋδων διαχεύριςησ), καθώσ δια-οργανωτικεσ ρυθμίςεισ (Όπωσ οι 

αλυςύδεσ εφοδιαςμού, ςτρατηγικϋσ ςυμμαχύεσ, και από κοινού ανϊπτυξη 

επιχεύρηςησ). Ζωτικόσ ςημαςύασ για τη ροό τησ πληροφορύασ και τησ 

γνώςησ εύναι το knowing-how (ϊρρητη γνώςη), και το knowing-about (ρητό 

γνώςη) τησ διϊκριςησ τησ μεταφερςιμότητασ τησ γνώςησ. Η μεταφορϊ τησ 

γνώςησ εύναι μια ςημαντικό πτυχό τησ Δ.Γ. γιατύ η γνώςη, από τη ςτιγμό 

που ςυλληφθεύ ό αποκτηθεύ από ϋναν φορϋα, πρϋπει να μπορϋςει να 

αξιοποιηθεύ από ϊτομα και ομϊδεσ εντόσ του οργανιςμού και μϋςω αυτών. 

Τπϊρχουν μια ςειρϊ τεχνικϋσ με τισ οπούεσ οργανιςμού μεταφϋρουν (και 

μοιρϊζουν) πληροφορύεσ. ύμφωνα με την Nancy Dixon (2000), υπϊρχουν 

πϋντε βαςικϊ εύδη τησ μεταφορϊσ/διαμοιραςμού γνώςησ. Αυτϋσ εύναι η 

διαδοχικό μεταφορϊσ, κοντϊ μεταφορϊ, μακριϊ μεταφορϊ, η ςτρατηγικό 

μεταφορϊ, και η μεταφορϊ από εμπειρογνώμονεσ. Κϊθε μύα από αυτϋσ 

διαφϋρει ςύμφωνα με το ςκοπό, τη μϋθοδο, καθώσ και τουσ τρόπουσ 

εφαρμογόσ τησ. ειριακό μεταφορϊ εύναι μια μορφό μεταφορϊσ γνώςησ 

όπου η γνώςη (ρητό και ϊρρητη), η οπούα ϋχει αποκτηθεύ ςε ϋνα πλαύςιο 

ςτη ςυνϋχεια μεταφϋρεται ςε επόμενη χρόςη όπου θα πραγματωθεύ με 

διαφορετικό ρύθμιςη. Γενικϊ, αυτό ιςχύει για την ύδια ομϊδα που εφαρμόζει 

τισ γνώςεισ τησ από ϋνα προηγούμενο παρόμοιο θϋμα ςε ϋνα ελαφρώσ 

διαφορετικό πλαύςιο ςε μεταγενϋςτερη ημερομηνύα. Αυτό περιλαμβϊνει τη 

διαχεύριςη και τησ ρητόσ και τησ ϊρρητησ γνώςησ και ςυνόθωσ 

περιλαμβϊνει τακτικϋσ ςυναντόςεισ, ςυμμετοχό από όλα τα μϋλη τησ 

ομϊδασ, καθώσ και ϋμφαςη ςε ςύντομεσ ςυναντόςεισ. Ϊνα παρϊδειγμα, θα 

μπορούςε να εύναι μια ομϊδα που αντικαθιςτϊ το ςύςτημα κλιματιςμού ςε 

κτύριο γραφεύων και ςτη ςυνϋχεια να κϊνει το ύδιο ϋργο, με διαφορετικό 
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ρύθμιςη, ςε ϋνα ςύμπλεγμα διαμεριςμϊτων. Γνώςεισ που αποκτόθηκαν από 

τη μύα ρύθμιςη μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςτη νϋα ρύθμιςη13. Η κοντϊ 

μεταφορϊ διαφϋρει ςτο ότι το εύδοσ τησ γνώςησ που μεταφϋρεται εύναι 

βαςικϊ ρητό από τη φύςη τησ, καθώσ και το ότι οι ειδικϋσ πληροφορύεσ που 

εύναι κλειδύ για να γύνει μια εργαςύα από μια ομϊδα ςτη ςυνϋχεια 

μεταφϋρονται ςε μια ϊλλη ομϊδα που θα κϊνει μια πολύ παρόμοια εργαςύα. 

Αυτόσ ο τύποσ μεταφορϊσ εύναι πιο κατϊλληλοσ για θϋματα ρουτύνασ, 

ςυχνϊ, και γενικώσ παρόμοια, όταν επαναλαμβϊνονται. υχνϊ, οι 

πληροφορύεσ διανϋμονται μϋςω ηλεκτρονικών μϋςων, και η πληροφορύα 

εύναι τόςο ςαφόσ και κϊπωσ ςύντομη και ςυνοπτικό. Για παρϊδειγμα, μύα 

ομϊδα κατϊ την εταιρικό ϋδρα ϋχει τελειοποιόςει ϋνα τρόπο που θα 

επιτευχθεύ ϋνα ςυγκεκριμϋνο εύδοσ εγκατϊςταςησ. Οι μϋθοδοι και τα μϋτρα 

μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικϊ (ςε e-mail ό ςε PDF ό ϊλλα 

ηλεκτρονικϊ μϋςα) και ςτη ςυνϋχεια διανϋμονται ςε ϊλλα γραφεύα και 

ομϊδεσ ςε ολόκληρο τον οργανιςμό, όπου και μπορούν να αποφϋρουν 

ςχετικϊ καλύτερη απόδοςη και παραγωγικότητα. Η μακριϊ μεταφορϊ 

επικεντρώνεται ςτον καταμεριςμό τησ ςιωπηρόσ γνώςησ μεταξύ των 

ομϊδων ςε μια οργϊνωςη και καταλόγει ςυχνϊ ςε ςυνεργαςύα μεταξύ των 

ομϊδων, εύτε πρόςωπο με πρόςωπο εύτε με τη χρόςη ϊλλων μϋςων. Επειδό 

η πληροφορύα που εμπλϋκεται εδώ εύναι ςιωπηρό, δεν μπορεύ εύκολα να 

καταγρϊφεται και να μεταδύδεται ωσ προσ την εγγύσ μϋθοδο μεταφορϊσ. Η 

μακριϊ μεταφορϊ πληροφοριών εύναι η καταλληλότερη για πληροφορύεσ οι 

οπούεσ ϋχουν μη ςυνόθη χαρακτόρα και για εργαςύεσ που πιθανόν να 

εκτελούνται ςυχνϊ. Και οι δύο ομϊδεσ μπορούν να ςυνεργϊζονται, με 

αμοιβαύα προςφορϊ και λόψη πληροφοριών. Για παρϊδειγμα, αν ςε μια 

ομϊδα ϋχει ανατεθεύ να εργαςτεύ πϊνω ςε ϋνα νϋο και μοναδικό πρόγραμμα, 

μπορούν να φϋρουν μια ϊλλη ομϊδα που εργϊςτηκε για την παρόμοια ϋργα 

κατϊ το παρελθόν, ώςτε να μπορούν να μοιραςτούν και να ανταλλϊςςουν 

πληροφορύεσ και να καταλόξουν ςε μια βιώςιμη για το πρόβλημα λύςη 

(Dixon, 2000). Η ςτρατηγικό μεταφορϊ εςτιϊζει ςτη μεταβύβαςη γνώςησ η 

οπούα μπορεύ να επηρεϊςει την οργϊνωςη ςτο ςύνολό τησ. 

                                                        

13 Dixon, 2000 
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Περιλαμβϊνοντασ τόςο ρητό όςο και ϊρρητη γνώςη, ϋχει ςχεδιαςθεύ για 

καταςτϊςεισ που δεν εύναι ούτε ςυχνϋσ, ούτε ρουτύνασ, και θα μπορούςε να 

περιλαμβϊνει εργαςύεσ υψηλού επιπϋδου ςτο πλαύςιο ενόσ οργανιςμού, 

όπωσ εύναι οι γνώςεισ που απαιτούνται για εταιρικϋσ ςυγχωνεύςεισ και 

εξαγορϋσ. Η ςτρατηγικό μεταφορϊ περιλαμβϊνει ςυχνϊ τον προςδιοριςμό 

βαςικών γνώςεων-κλειδιών που χρειϊζονται τα εταιρικϊ ςτελϋχη και το 

ανώτατο επύπεδο διευθυντών, και ςτη ςυνϋχεια τη ςυλλογό και την 

ερμηνεύα ολοκληρωμϋνη από τουσ ειδικούσ γνώςησ. Σϋλοσ, υπϊρχει η 

μεταφορϊ από εμπειρογνώμονεσ, η οπούα περιλαμβϊνει την απόκτηςη 

ρητόσ γνώςησ από ειδικούσ, όταν το πεδύο μιασ εργαςύασ εύναι ϋξω από τη 

γνώςη μιασ ομϊδασ που εργϊζεται ςε κϊποιο θϋμα. Η πληροφορύα ςε αυτό 

την περύπτωςη, λόγω του ρητού χαρακτόρα τησ, μπορεύ να μεταδοθεύ μϋςω 

ηλεκτρονικών φόρουμ ό δικτύων και μπορεύ να εύναι ςε μορφό "πινϊκων 

ανακοινώςεων," όταν ϋνα ζότημα μπορεύ να αναρτηθεύ και οι διϊφοροι 

εμπειρογνώμονεσ που γνωρύζουν την απϊντηςη μπορούν ςτη ςυνϋχεια να 

απαντόςουν με την απαιτούμενη γνώςη. Ϊχοντασ ϋνα τϋτοιο δύκτυο μπορεύ 

να εύναι εξαιρετικϊ χρόςιμο, δεδομϋνου ότι τα προβλόματα μπορεύ να 

ςυμβούν ανϊ πϊςα ςτιγμό, και ϋχοντασ ϋνα δύκτυο εμπειρογνωμόνων 

διαθϋςιμο όταν προκύπτουν προβλόματα, εύναι πολύτιμοσ πόροσ 14. Μια 

ϊλλη χρόςιμη μϋθοδοσ για μεταφορϊ και διϊδοςη πληροφοριών εύναι μϋςω 

των Κοινοτότων Πρακτικόσ (Community of Practices). Ϊνασ οριςμόσ τησ 

κοινότητασ πρακτικόσ εύναι «μια ομϊδα ανθρώπων που μοιρϊζονται μια 

ανηςυχύα, μια ςειρϊ από προβλόματα, ό ϋνα πϊθοσ για κϊποιο θϋμα, και οι 

οπούοι εμβαθύνουν τισ γνώςεισ τουσ και να εμπειρογνωμοςύνη ςε μια 

περιοχό αλληλεπιδρώντασ ςε ςυνεχό βϊςη »15. Αν και ο όροσ "Κοινότητα 

Πρακτικόσ" εύναι νϋα, ο όροσ CoPs δεν εύναι. Σϋτοιεσ ομϊδεσ υπϊρχουν 

περύπου από τότε που οι ϊνθρωποι ςε οργανώςεισ ςυνειδητοπούηςαν ότι θα 

μπορούςαν να επωφεληθούν από το να μοιρϊζονται τισ γνώςεισ, τισ ιδϋεσ 

τουσ και τισ εμπειρύεσ με ϊλλουσ που ϋχουν παρόμοια ενδιαφϋροντα και 

ςτόχουσ. Η ϋννοια τησ κοινότητασ πρακτικόσ αποτελεύ επϋκταςη ό μια 

                                                        

14 Dixon, 2000 
15 Wenger et al., 2002 
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παραλλαγό τησ ϋννοιασ των ομϊδων ειδικού ενδιαφϋροντοσ, ςυλλόγων, 

ςωματεύων, ακόμη και περιφερειών για οριςμϋνουσ βιομηχανικούσ κλϊδουσ 

(Silicon Valley για υψηλόσ τεχνολογύασ και Ντιτρόιτ για την 

αυτοκινητοβιομηχανύα). Ϊνα από τα πιο γνωςτϊ παραδεύγματα του CoPs 

όταν τα ςυνεργεύα επιςκευόσ αντιγρϊφων μηχανών ςτη Xerox Corporation. 

Μϋςω τησ δικτύωςησ και του διαμοιραςμού των εμπειριών, ιδύωσ για τα 

προβλόματα που αντιμετώπιςαν και για τισ λύςεισ που βρϋθηκαν, μια 

βαςικό ομϊδα των εν λόγω τεχνικών αποδεύχθηκε εξαιρετικϊ 

αποτελεςματικό ςτη βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ και την 

αποδοτικότητα των προςπαθειών για τη διϊγνωςη και την επιςκευό 

φωτοτυπικών από πελϊτεσ τησ Xerox. Ο αντύκτυποσ ςτην ικανοπούηςη των 

πελατών και την αξύα των επιχειρόςεων τησ Xerox όταν ανεκτύμητοσ16. 

2.16. Διαδικαςύεσ διαχεύριςησ γνώςησ 

Η διαχεύριςη γνώςησ εςτιϊζει ςτη ςύλληψη τησ πραγματογνωμοςύνησ των 

οργανιςμών/ φορϋων και των ατόμων, καθώσ και ςτη διϊθεςη και 

εφαρμογό τησ εν λόγω πραγματογνωμοςύνησ για τη μεγιςτοπούηςη 

οφελών και κερδών που προκύπτουν από το ενεργητικό γνώςησ. Η 

διαχεύριςη γνώςησ ςυμβϊλλει ςτη μεταφορϊ τησ κατϊλληλησ γνώςησ ςτα 

κατϊλληλα ϊτομα, την κατϊλληλη χρονικό ςτιγμό, δύνοντϊσ τουσ τη 

δυνατότητα να λϊβουν τισ ορθϋσ αποφϊςεισ. Η ΔΓ ςυνεπϊγεται την 

αναγνώριςη και ανϊλυςη τησ όδη υπϊρχουςασ αλλϊ και τησ απαιτούμενησ 

γνώςησ, καθώσ και τον επακόλουθο ςχεδιαςμό και ϋλεγχο των ενεργειών 

που απαιτούνται για την ανϊπτυξη του ενεργητικού γνώςησ και την 

εκπλόρωςη των ςτόχων του οργανιςμού/ φορϋα. 

Προκειμϋνου η γνώςη νε μεταςχηματιςτεύ ςε πολύτιμο εταιρικό ενεργητικό, 

η γνώςη, η εμπειρύα και η πραγματογνωμοςύνη πρϋπει να τυποποιηθούν, να 

διανεμηθούν, να διαμοιραςθούν και να εφαρμοςτούν. Η ΔΓ αποτελεύ 

αναπόςπαςτο τμόμα οιαςδόποτε ςτρατηγικόσ η οπούα χρηςιμοποιεύ την 

                                                        

16 Wenger, 1999 
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πραγματογνωμοςύνη για να δημιουργόςει ϋνα αειφόρο ανταγωνιςτικό 

πλεονϋκτημα ςτο ςύγχρονο επιχειρηματικό περιβϊλλον. 

Η ΔΓ περιλαμβϊνει πολλϋσ διαδικαςύεσ: 

 Δημιουργύα ό απόκτηςη- η γνώςη δημιουργεύται ό ςυλλϋγεται από 

εργϊτεσ τησ γνώςησ. 

 Σροποπούηςη- η γνώςη τροποποιεύται προκειμϋνου να καλύψει 

ϊμεςεσ ό μελλοντικϋσ ανϊγκεσ. 

 Φρόςη- η γνώςη χρηςιμοποιεύται για κϊποιο ςυγκεκριμϋνο, χρόςιμο 

ςκοπό. 

 Αρχειοθϋτηςη- η γνώςη αποθηκεύεται ςε ςυγκεκριμϋνη μορφό και 

μορφό (format) η οπούα θα διατηρηθεύ ςτο διηνεκϋσ και θα εύναι 

προςβϊςιμη και χρόςιμη για μελλοντικό χρόςη από τουσ εργϊτεσ 

γνώςησ του οργανιςμού/ φορϋα(κωδικοπούηςη). 

 Μεταβύβαςη- μεταβύβαςη ό κοινοπούηςη γνώςησ από ϋνα ϊτομο ό 

τόπο ςε ϊλλο. 

 Μετϊφραςη/ επαναπροςδιοριςμόσ ςκοπού- η γνώςη 

μεταφρϊζεται από την αρχικό τησ μορφό ςε νϋα μορφό η οπούα εύναι 

πιο κατϊλληλη για την επύτευξη ενόσ νϋου ςτόχου. 

 Πρόςβαςη χρόςτη- παροχό περιοριςμϋνησ πρόςβαςησ ςτουσ 

εργϊτεσ γνώςησ ανϊλογα με τη θϋςη που κατϋχουν ςτην εταιρύα και 

τισ ανϊγκεσ τουσ. 

 Διϊθεςη- εύναι ςημαντικό να αναγνωρύζουμε ποιεσ πληροφορύεσ/ 

γνώςεισ πρϋπει να κρατούμε και ποιεσ να διαγρϊφουμε. 

το πλαύςιο τησ πρακτικόσ διαχεύριςησ γνώςησ, οι εν λόγω διαδικαςύεσ 

μπορούν να ομαδοποιηθούν ςε πιο γενικϋσ διαδικαςύεσ οι οπούεσ εύναι πιο 

κατϊλληλεσ για τισ επιχειρηματικϋσ διαδικαςύεσ που εφαρμόζει ο 

οργανιςμόσ/ φορϋασ. Ο Firestone πιςτεύει ότι υπϊρχουν δύο βαςικϋσ 

διαδικαςύεσ διαχεύριςησ γνώςησ: 

 Παραγωγό γνώςησ- ςυμπεριλαμβϊνει τη διατύπωςη τησ 

απαιτούμενησ γνώςησ, την ατομικό και ομαδικό μϊθηςη, την 
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απόκτηςη πληροφοριών, την αξιολόγηςη τησ απαιτούμενησ γνώςησ, 

την οργανωςιακό γνώςη. 

 Ενςωμϊτωςη γνώςησ- περιλαμβϊνει τη μετϊδοςη γνώςησ, την 

αναζότηςη/ ανϊκτηςη, τη διδαςκαλύα, τη διαμούραςη γνώςησ, τη 

διανεμημϋνη οργανωςιακό βϊςη γνώςεων. 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί είλαη κηα πεξίιεςε ησλ δηαθόξσλ εξγαιείσλ θαη ηερλνινγηώλ 

πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε δηαρείξηζε γλώζεο.  

 

Εικόνα 3 υνοπτικό παρουςύαςη των διαφόρων εργαλεύων και τεχνολογιών που διατύθενται 
για τη διαχεύριςη γνώςησ 

Τετνολογίες & 

Εργαλεία 

Περιγραθή 

Έμπειρα ζσζηήμαηα Έλα έκπεηξν ζύζηεκα ζεσξείηαη σο ε ελζάξθσζε κέζα ζε έλα 

ππνινγηζηή ελόο ζηνηρείνπ βαζηζκέλνπ ζηε γλώζε από κηα 

δεμηόηεηα εκπεηξνγλώκνλα ζε ηέηνηα κνξθή ώζηε ην ζύζηεκα 

κπνξεί λα πξνζθέξεη επθπείο ζπκβνπιέο ή λα παίξλεη κηα 

έμππλε απόθαζε γηα θάπνηα δηαδηθαζία. Σπζηήκαηα 

εκπεηξνγλώκσλ είλαη ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλζξσπίλσλ εκπεηξηώλ 

(γλώζε) θαη ηελ θαηόπηλ εθαξκνγή απηήο ηεο γλώζεο γηα 

εθαξκνγέο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

Καηανεμημένα 

ζσζηήμαηα 

σπερκειμένοσ 

Τα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα ππεξθεηκέλνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε 

ηελ παξαγσγή θαη ηε κόριεπζε ησλ νξγαλσηηθώλ γλώζεσλ γηα 

πεξηζζόηεξν από δώδεθα ρξόληα. Theodor Nelson Holm 

επηλόεζε ηνλ όξν «ππεξθείκελν» ("hypertext") ζηε δεθαεηία ηνπ 

1960, θαη ηα γξαπηά ηνπ γηα εθπξνζώπεζε, ηελ πξόζβαζε θαη 

ηε δηαρείξηζε γλώζεο – (ελζσκαηώλεηαη ζην όξακά ηνπ γηα ην 

Project Φanadu, έλα παγθόζκην ζύζηεκα "docuverse» πνπ 

πξν-θαηάιαβε ην World Wide Web) - είλαη ρξήζηκεο γηα ηε 

δηαρείξηζε πιεξνθόξεζεο θαη ηεο γλώζεο. 

Διατείριζη 

εγγράθοσ 

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ πνπ αξρηθά αζρνινύληαλ 

θαηά θύξην ιόγν κε ηελ παξνρή ειεθηξνληθήο πξόζβαζεο ζε 

έγγξαθα απνζεθεπκέλα σο bit-mapped εηθόλεο. Η ηερλνινγία 

δηαρείξηζεο εγγξάθσλ - πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζε 

έληνλα πιεξνθνξηαθέο επηρεηξήζεηο- είλαη πηζαλόλ λα 

απνηειέζεη αλαπόζπαζην κέξνο ζρεδόλ ζε θάζε "ελδνδίθηπν" 

κε ηνλ έλα ηξόπν ή ηνλ άιιν. 
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Σσζηήμαηα 

γεωγραθικών 

πληροθοριών 

Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ, έλαο όξνο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο γλώζεο, ρξεζηκνπνηείηαη σο 

γξαθηθό εξγαιείν γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ηεο γλώζεο. Γλσζηό 

κε ην αθξσλύκην GIS, ηειηθά, ε ηερλνινγία πεξηιακβάλεη έλα 

ςεθηνπνηεκέλν ράξηε, έλα ηζρπξό ππνινγηζηή θαη ην ινγηζκηθό 

πνπ επηηξέπεη ηελ ελαπόζεζε θαη ηελ ρεηξαγώγεζε ησλ 

δηαθόξσλ εηδώλ δεκνγξαθηθώλ θαη εηαηξηθώλ δεδνκέλσλ ζην 

ράξηε.  

 

Τετνολογία Help 

Desk 

H ηερλνινγία Help Desk αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε δξνκνιόγεζε 

αηηεκάησλ γηα βνήζεηα από ηνλ θαηάιιειν ηερληθό κέζα ζηνλ 

νξγαληζκό 

Intranets-

Ενδοδίκησα 

Δίθηπα εληόο ησλ εηαηξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην πξόηππν IP 

ηνπ Δηαδηθηύνπ (Internet Protocol) - όρη κόλνλ επηηξέπεη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, αιιά επίζεο βιέπνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ νξγαληζκνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δνκεκέλσλ πόξσλ, όπσο ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, θαζώο 

θαη αδόκεηα θείκελα) κέζσ ησλ Web browsers όπσο ν Internet 

Explorer θαη ην Netscape Navigator. 

 

Χαρηογράθηζη Η έλλνηα ηεο ραξηνγξάθεζεο θαίλεηαη λα νθείιεηαη θαηά θύξην 

ιόγν ζε εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο γηα βειηίσζε ηεο θαηαλόεζεο, ηε 

δηαηήξεζε, θαη σο βνήζεκα γηα γξάςηκν. Έλαο ράξηεο είλαη κηα 

εηθόλα ηδεώλ ή ζεκάησλ ηεο ελεκέξσζεο θαη ηνπο ηξόπνπο πνπ 

απηέο νη ηδέεο ή ηα ζέκαηα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. Είλαη κηα 

νπηηθή πεξίιεςε πνπ δείρλεη ηε δνκή ηνπ πιηθνύ πνπ ν 

ζπγγξαθέαο ζα πεξηγξάςεη. 

Σημαζιολογικά 

δίκησα 

Τα ζεκαζηνινγηθά δίθηπα ζπρλά ζπλδένληαη ζηελά κε 

ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ θαη δηθηύσλ ησλ ηδεώλ. Έλαο 

από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ηξόπνπο πνπ δηαθξίλνληαη από 

ππεξθείκελα ζπζηήκαηα είλαη ε ππνζηήξημή ηνπο από 

ζεκαζηνινγηθήο δαθηπινγξάθεζεο ησλ ζπλδέζεσλ - γηα 

παξάδεηγκα, ε ζρέζε κεηαμύ «δνινθνλία» θαη «ζάλαηνο» 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο "είλαη κηα αηηία." Η αληίζηξνθε ζρέζε 

κπνξεί λα εθθξαζηεί σο "πξνθαιείηαη από." Σεκαζηνινγηθόο 

δίθηπα είλαη κηα ηερληθή γηα ηελ αλαπαξάζηαζε γλώζεο. 

Hypertext (ένα 

διεσρσμένο 

ζημαζιολογικό 

δίκησο) 

Υπεξθείκελν, γλσζηό ζηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο ζηηο 

κέξεο καο από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην World Wide Web, κεξηθέο 

θνξέο πεξηγξάθεηαη σο έλα ζεκαζηνινγηθό δίθηπν κε ην 

πεξηερόκελν ζηνπο θόκβνπο. Αιιά ην ίδην ην πεξηερόκελν - ην 
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παξαδνζηαθό κνληέιν έγγξαθν - θαίλεηαη λα είλαη ε θηλεηήξηα 

νξγαλσηηθή δύλακε θαη όρη ην δίθηπν ησλ ζπλδέζκσλ. Σηα 

πεξηζζόηεξα έγγξαθα ππεξθεηκέλνπ, νη δεζκνί δελ είλαη 

ζεκαζηνινγηθά ηππσκέλεο, αλ θαη είλαη ηππσκέλνη θαηά θαηξνύο 

αλάινγα κε ην κέζν ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ επηδεηθλύεηαη 

δηεξρόκελν από ην ζύλδεζκν. 

Μονηελοποίηζη ηης 

Πληροθορίας 

Η κνληεινπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο αζρνιείηαη κε αθξηβείο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ λνήκαηνο ελόο θεηκέλνπ θαη ζηε ζπζρέηηζε 

ξεηώλ ελλνηώλ - ζπρλά κε ην ζηόρν ηεο ηαρείαο θαη αθξηβή 

αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ γηα επηρεηξεκαηηθέο 

απαηηήζεηο.  

Μεξηθή νπζία ηεο κνληεινπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο εθθξάδεηαη 

κε ηνλ αθόινπζν νξηζκό "Η δηαδηθαζία πξόθιεζεο απαηηήζεσλ 

από εηδηθνύο ηνπ ρώξνπ, νηθνδνκώληαο πιήξεηο θαη αθξηβείο 

πξνδηαγξαθέο θαηαλνεηέο θαη ζηνπο εηδηθνύο ηνπ ρώξνπ θαη 

ζηνπο εξεπλεηέο βειηίσζεο, θαη εμεπγελίδνληάο ην 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο πθηζηάκελνπο (ή δπλαηόλ) κεραληζκνύο 

εθαξκνγήο." 

Εννοιολογικοί 

δείκηες 

Ελλνηνινγηθνί (ή "back-of-the-book") δείθηεο ζπάληα 

ζπδεηνύληαη κε ηελ ίδηα ζπνπδαηόηεηα  

όπσο ηα ππεξθείκελα, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο, θαη ηα 

ζεκαζηνινγηθά δίθηπα - ίζσο επεηδή νη δείθηεο νη ίδηνη 

απνιακβάλνπλ κεξηθέο θνξέο ηελ αύξα ηεο "καύξεο καγείαο" 

πνπ πεξηηξηγπξίδεη ην indexing - αιιά ε ζύλδεζε είλαη 

ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο. Οη ελλνηνινγηθνί δείθηεο παξαδνζηαθά 

ραξηνγξαθνύλ βαζηθέο ηδέεο θαη αληηθείκελα ζε έλα εληαίν έξγν. 

Έλαο δείθηεο είλαη κηα δνκεκέλε αθνινπζία - πνπ πξνέθπςε 

από ελδειερή  

θαη πιήξε αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ – ησλ ζπληηζεκέλσλ ζεκείσλ 

πξόζβαζεο ζε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην 

θείκελν. Η δηαξζξσκέλε δηεπζέηεζε ηνπ δείθηε επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα εληνπίδνπλ πιεξνθνξίεο απνηειεζκαηηθά. 

Μεηαδεδομένα Τα κεηαδεδνκέλα είλαη απιά πιεξνθνξίεο πνπ πξνζηίζεληαη ζε 

έλα έγγξαθν (ή κηα κηθξόηεξε κνλάδα πιεξνθνξηώλ) θαη 

θαζηζηά επθνιόηεξε ηελ πξόζβαζε θαη ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε 

ηνπ ελ ιόγσ πεξηερνκέλνπ. Επίζεο, αλαθέξεηαη σο απιά 

"δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα." Θα βξείηε ηα ζρεηηθά 

κεηαδεδνκέλα ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ-θιεηδηά ζε έλα ζύζηεκα 

βνήζεηαο ινγηζκηθνύ, πξνθίι εγγξάθνπ πιεξνθνξηώλ πνπ 
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επηζπλάπηεηαη ζηα έγγξαθα ζε έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο 

εγγξάθσλ, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ηαμηλόκεζεο ζε κηα θάξηα 

θαηαιόγσλ βηβιηνζήθεο 

 

2.17. Σο ςύςτημα διαχεύριςησ γνώςησ 

Ο όροσ ςύςτημα δεν αναφϋρεται απλϊ ςε ϋναν αριθμό ςυςτατικών, αλλϊ θα 

μπορούςε να οριςτεύ ωσ μια ομϊδα αντικειμϋνων που αποτελούν ϋνα 

ςύνολο, μαζύ με τισ μεταξύ τουσ διαςυνδϋςεισ καθώσ και τουσ δεςμούσ με το 

περιβϊλλον τουσ. Σο ςύςτημα θα πρϋπει να ϋχει ςκοπό ό ςτόχο και 

ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ. Σα υςτόματα Διαχεύριςησ Γνώςησ 

ςτηρύζονται ςε ανθρώπινεσ δραςτηριότητεσ που ςχετύζονται με τη ΔΓ, αλλϊ 

περιλαμβϊνουν υποςυςτόματα εύτε τεχνολογικόσ εύτε οργανωςιακόσ 

φύςεωσ. Ο ςκοπόσ των εν λόγω τεχνολογικών και δομικών ςτοιχεύων εύναι 

απλϊ να διευκολύνουν τη λειτουργύα του ςυςτόματοσ ανθρώπινων 

δραςτηριοτότων. 

Από κοινωνικοτεχνικόσ απόψεωσ εντοπύζονται τα ακόλουθα τρύα επύπεδα 

ΔΓ: 

 Τποδομό- παρϋχει τα υλικϊ ςυςτατικϊ για την επικοινωνύα μεταξύ 

των μελών ενόσ δικτύου. 

 Πληροφοριακό υποδομό (Infostructure)- αφορϊ τουσ τυπικούσ 

κανόνεσ που διϋπουν τισ επικοινωνιακϋσ ανταλλαγϋσ εντόσ του 

δικτύου. Παρϋχει τουσ γνωςτικούσ πόρουσ, όπωσ μεταφορϋσ και 

κοινό γλώςςα, που χρηςιμοποιούνται για την κατανόηςη τησ 

επικοινωνύασ. 

 Πληροφοριακό κουλτούρα (Infoculture)- αφορϊ την υπϊρχουςα 

γνώςη η οπούα θεωρεύται ωσ δεδομϋνη και η οπούα ϋγκειται ςτισ 

κοινωνικϋσ ςχϋςεισ και ςτισ εργαςιακϋσ διαδικαςύεσ. Η εν λόγω 

πληροφοριακό κουλτούρα δημιουργεύ περιοριςμούσ ςτη διαμούραςη 

γνώςεων και πληροφοριών. 
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Κατϊ το ςχεδιαςμό ενόσ ΔΓ, θα πρϋπει να λαμβϊνονται υπ’ όψιν οριςμϋνεσ 

αρχϋσ τησ διαχεύριςησ γνώςησ: 

-Η αποτελεςματικό διαχεύριςη γνώςησ απαιτεύ υβριδικϋσ λύςεισ με 

την εμπλοκό ανθρώπων και τεχνολογύασ. 

-Η διαχεύριςη γνώςησ απαιτεύ διαχειριςτϋσ γνώςησ- εύναι 

απαραύτητη η ηγεςύα. 

-Διαχεύριςη γνώςησ ςημαύνει βελτύωςη των εργαςιακών διαδικαςιών 

γνώςησ. 

-Η διαχεύριςη γνώςησ δεν τελειώνει ποτϋ. 

-Η διαχεύριςη γνώςησ απαιτεύ μια ςύμβαςη γνώςησ (η οπούα, 

παραδεύγματοσ χϊριν, θα διϋπει τα θϋματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ). 

-Η διαχεύριςη γνώςησ απαιτεύ κατϊρτιςη. 

-Η πρακτικό διαχεύριςη γνώςησ εξαρτϊται από την τεχνολογύα. 

-Η διαχεύριςη γνώςησ αποτελεύ διαδικαςύα και όχι προώόν. 
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Σο παρακϊτω ςχεδιϊγραμμα απεικονύζει τισ διαφορϋσ που υπϊρχουν ςτον 

κύκλο ζωόσ ενόσ τυπικού ςυςτόματοσ και ενόσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ 

γνώςησ 17.  

 

 

 

Εικόνα 4 Διαφορϊ τυπικού ςυςτόματοσ και ςυςτόματοσ διαχεύριςησ γνώςησ 

                                                        

17 Καμμϊσ, 2007 

Μελϋτη αναγνώριςησ των 

αναγκών και των 

δυνατοτότων 

Καθοριςμόσ των 

απαιτόςεων λογιςμικού 

Λογικόσ ςχεδιαςμόσ 

Υυςικόσ ςχεδιαςμόσ 

(προγραμματιςμόσ) 

Δοκιμό 

Τλοπούηςη (μετατροπό 

αρχεύων και εκπαύδευςη 

χρηςτών) 

Λειτουργύεσ και ςυντόρηςη 

Αξιολόγηςη τησ υπϊρχουςασ 

υποδομόσ 

χηματιςμόσ τησ ομϊδασ 

διαχεύριςησ γνώςησ 

ύλληψη γνώςησ 

χεδιαςμόσ τησ πρόταςησ για 

διαχεύριςη γνώςησ 

Επιβεβαύωςη και επικύρωςη 

του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ 

γνώςησ 

Τλοπούηςη του ςυςτόματοσ 

διαχεύριςησ γνώςησ 

Δόμηςη τησ διαχεύριςησ 

αλλαγών και επιβραβεύςεων 

Αξιολόγηςη του 

μεταςυςτόματοσ 
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3. Ανϊλυςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ τησ 

εταιρύασ  

3.1. Ειςαγωγό 

το παρόν κεφϊλαιο παρουςιϊζεται η υφιςτϊμενη κατϊςταςη τησ εταιρύασ. 

Παρουςιϊζουμε την ταυτότητϊ τησ, ώςτε να μπορϋςουμε να κατανοόςουμε 

τη φύςη τησ και τισ μεθόδουσ τησ. Αρχικϊ γύνεται μια ςυνοπτικό 

παρουςύαςη των εγκαταςτϊςεων καθώσ και του προςωπικού. Αναλύεται η 

κατϊςταςη ςτην αγορϊ, όςον αφορϊ ανταγωνιςτϋσ και επενδυτϋσ. Γύνεται 

παρουςύαςη των οικονομικών δεδομϋνων τησ εταιρύασ καθώσ και η πορεύα 

τησ μϋςα ςτο χρόνο. Σϋλοσ, παρουςιϊζεται η φύςη και η ουςύα τησ γνώςησ 

τησ εταιρύασ όπωσ και η ςτρατηγικό που προςδοκϊ να ακολουθόςει. 

 Λαμβϊνοντασ όλα αυτϊ υπ’ όψιν, γύνεται πιο εύκολοσ ο καθοριςμόσ των 

ςτόχων τησ εταιρύασ αλλϊ και γύνεται φανερό η ανϊγκη για ϊμεςη 

διαχεύριςη τησ γνώςησ τησ. Καθορύζοντασ ϋτςι τα προβλόματα τησ εταιρύασ 

όταν πιο εύκολο να χαρϊξουμε τουσ ϊξονεσ που θα ακολουθόςει η 

διαχεύριςη αυτό και να τη διαφοροποιόςουμε ώςτε να ταυτιςτεύ με τη φύςη 

του προβλόματοσ τησ εταιρύασ. 

3.2. Η ταυτότητα τησ εταιρύασ 

την καρδιϊ τησ οικονομικόσ κρύςησ αναλϊβαμε την ανϊπτυξη ενόσ 

ςυςτόματοσ διαχεύριςησ γνώςησ ςε μια τεχνικό καταςκευαςτικό εταιρύα. Η 

εταιρύα – αντικεύμενο μελϋτησ και εφαρμογόσ τησ διαχεύριςησ γνώςησ εύναι 

η εταιρύα ΦΦΦΦΦ ΕΠΕ. Η εταιρύα αυτό επεξεργϊζεται χύδην υλικϊ. 

Καταςκευϊζει γραμμϋσ επεξεργαςύασ που μπορεύ να περιλαμβϊνουν 

διαλογό, καθαριςμό, ξόρανςη, μεταφορϊ, αποθόκευςη και ςυςκευαςύα. 

Ανϊλογα τισ απαιτόςεισ του πελϊτη και τισ ιδιότητεσ του εκϊςτοτε υλικού 

χρηςιμοποιούνται διαφορετικϋσ γραμμϋσ ροόσ. Η εταιρύα ιδρύθηκε το 1930 

και μετϊ από 80 χρόνια ςυνεχύζει να πρωταγωνιςτεύ ςτο χώρο 
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επεξεργαςύασ χύδην υλικών. Η εταιρύα και η γνώςη βϋβαια ϋχει περϊςει από 

γενιϊ ςε γενιϊ αλλϊ πϊντα ςτην ύδια οικογϋνεια. 

3.3. Εγκαταςτϊςεισ και προςωπικό 

Ύςτερα από μια πρώτη επιςκόπηςη ςτην εταιρύα καταγρϊφουμε τα κτύρια 

και το ϋμψυχο δυναμικό τησ.  

τεγϊζεται ςε κτύριο τριώροφο. 1οσ όροφοσ: γραφεύα μηχανικών και 

ςχεδιαςτόριο. 2οσ όροφοσ: γραμματειακό υποςτόριξη και γενικϊ καθόκοντα. 

3οσ όροφοσ: γραφεύο διευθυντό και χώροσ ςυςκϋψεων. Η εταιρύα διαθϋτει 

και χώρο 200   ωσ μηχανουργεύο. 

την εταιρύα εργϊζονται, 

 ο διευθυντόσ που ϋχει γνώςεισ, πτυχύο και 30-χρονη εμπειρύα 

μυλωνϊ μηχανικού 

 ο μυλωνϊσ μηχανικόσ (με 25-ετό εμπειρύα) 

 μια γραμματϋασ (που πρόκειται να ςυνταξιοδοτηθεύ) 

 ϋνασ μηχανολόγοσ μηχανικόσ (ηλικύασ 80 χρονών με 55 χρόνια 

εμπειρύασ) 

 ϋνασ τελειόφοιτοσ μηχανολόγοσ 

 ϋνασ πτυχιούχοσ τησ ςχολόσ διούκηςησ επιχειρόςεων με 10-ετό 

εμπειρύα που αναλαμβϊνει χρϋη διαχειριςτό ϋργων. 

 ϋνασ τεχνύτησ (με ιατρικό πρόβλημα που αποχωρεύ ϊμεςα από την 

εταιρύα με ςύνταξη) 

 τρεισ εργϊτεσ με γνώςεισ μονταδόρου και τορναδόρου. 

Με την εταιρύα ςυνεργϊζονται ϋνασ λογιςτόσ, ϋνασ ηλεκτρολόγοσ(τεχνικόσ) 

και ϋνασ προγραμματιςτόσ υπεύθυνοσ για την καταςκευό ηλεκτρονικόσ 

ςελύδασ.  

Όπωσ εύναι προφανϋσ, εύναι επιτακτικό η ανϊγκη να ανανεωθεύ το ϋμψυχο 

δυναμικό τησ εταιρύασ για να μπορϋςει τουλϊχιςτον να επιβιώςει. Πόςο 
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μϊλλον ςε μια εποχό που τη νϋα τεχνολογύα εύναι πολύ δύςκολο να την 

αφομοιώςουν μεςόλικεσ επιςτόμονεσ και ειδικού. 

3.4. Ανταγωνιςμόσ-Αγορϊ 

την αγορϊ υπϊρχει ϋνασ κύριοσ ανταγωνιςτόσ, που την τελευταύα 

πενταετύα ϋχει ανοδικό πορεύα. Επύςησ υπϊρχουν και μικρότεροι 

ανταγωνιςτϋσ οι οπούοι κινούνται ςτην αγορϊ κυρύωσ ωσ αποκλειςτικού 

αντιπρόςωποι από ξϋνεσ εταιρύεσ, από τη Γερμανύα, από την Ιςπανύα, από 

την Αυςτρύα, την Ιταλύα κ.ϊ. Σην εποχό τησ εκπόνηςησ τησ εργαςύασ, 2010, η 

χώρα διϊγει την πιο κρύςιμη οικονομικϊ περύοδο τησ μεταπολύτευςησ. Οι 

κύριοι και μεγϊλοι επενδυτϋσ παραμϋνουν ςτο χώρο των χύδην υλικών, 

αλλϊ με πιο διςτακτικό ςτϊςη, και λαμβϊνοντασ μικρότερο ρύςκο. Οι 

μικρότεροι επενδυτϋσ, κυρύωσ αυτόνομοι αγρότεσ ό ιδιοκτότεσ 

κτηνοτροφικών μονϊδων υςτερούνται ρευςτού, και η ςυμμετοχό τουσ εύναι 

ακόμα πιο ιςχνό. Η κατϊςταςη δυςχεραύνει καθώσ ςυνεχύζεται η 

καθυςτϋρηςη επιδότηςησ των νϋων αγροτών(ΕΠΑ) από την Ευρωπαώκό 

Ϊνωςη, με αποτϋλεςμα να παγώνει η αγορϊ. 

3.5. Οικονομικϊ δεδομϋνα 

Η εταιρύα περνϊει το πιο κρύςιμο ςτϊδιό τησ οικονομικϊ. Οι πελϊτεσ τησ δεν 

προςφϋρουν ϊμεςα χρόματα ώςτε να προωθηθούν οι διαδικαςύεσ για την 

επύτευξη των ϋργων. Και οι προμηθευτϋσ, ιδύωσ από το εξωτερικό, γύνονται 

όλο και πιο πιεςτικού για να πληρωθούν, εμπνεόμενοι από τον 

υπερδιογκωμϋνο τουσ φόβο(λόγω των ΜΜΕ) ωσ προσ τα οικονομικϊ τησ 

Ελλϊδοσ. υνεπϊγονται καθυςτερόςεισ ςτισ πληρωμϋσ υπαλλόλων και 

καθυςτερόςεισ ςτην αποπερϊτωςη των ϋργων. 

3.6. Πορεύα τησ εταιρύασ-τόχοι και τρατηγικό 

Η εταιρύα ιδρύθηκε το 1930 από Μικραςιϊτη πρόγονο τησ οικογϋνειασ και 

πϋραςε από γιο ςε πατϋρα μϋχρι και ςόμερα. Η αναγνωριςμϋνη ςτο χώρο 



41 
 

αξύα τησ οφεύλεται ςτην καινοτομύα, ςτη βαθιϊ γνώςη των ανθρώπων που 

εργϊςτηκαν για αυτόν και ςτη ςυμπεριφορϊ τουσ ωσ μϋλη μιασ οικογϋνειασ. 

Η εταιρύα πρωτοπόρηςε ςτο χώρο, εδραιώθηκε ςτο χώρο και παρϋμεινε 

ςτην κορυφό για περιςςότερα από 70 χρόνια. Σα μεγϊλα ϋργα τησ 

απαριθμούνται ςε εκατοντϊδεσ ενώ η αναγνωριςιμότητα το ονόματόσ τησ 

και το κύροσ τησ εύναι τα μεγϊλα όπλα τησ εταιρύασ. Ο αυξανόμενοσ 

ανταγωνιςμόσ και κϊποιεσ λϊθοσ κινόςεισ οδόγηςαν τισ δύο τελευταύεσ 

δεκαετύεσ την εταιρύα ςε κϊθετη πτώςη. 

 

Εικόνα 5 Οικονομικό πορεύα τησ εταιρύασ από το 1980 ϋωσ ςόμερα 

Πλϋον, η εταιρύα το ϋτοσ 2010 ςτοχεύει ςτην ανϊκαμψό τησ. Η απαύτηςη 

του διευθυντό εύναι η 80-ετόσ γνώςη και εμπειρύα τησ εταιρύασ να ςυλλεχτεύ 

και να καταγραφεύ ώςτε να γύνει η αλλαγό προςωπικού όςο πιο ανώδυνα 

γύνεται και χωρύσ καμύα απώλεια γνώςησ. Επύςησ απαύτηςε η καταγραφό 

τησ γνώςησ να γύνει με τρόπο εύληπτο από κϊθε εργαζόμενο τησ εταιρύασ 

ώςτε να μπορούν να λυθούν προβλόματα πιο γρόγορα και εύκολα. 

3.7.Γενικό παρουςύαςη τησ γνώςησ τησ εταιρύασ 

Προφανώσ η εταιρύα ϋχει γνώςεισ περύ 

 χύδην υλικών και ιδιότητϋσ τουσ 

 διαχεύριςησ αυτών 
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 ολοκληρωμϋνων ςυςτημϊτων 

 επιμϋρουσ μηχανημϊτων που ςυνιςτούν αυτϊ τα ςυςτόματα. 

Ο επιμεριςμόσ αυτόσ τησ εργαςύασ ςυντελεύ ςτην πιο ουςιαςτικό ςυλλογό 

γνώςησ αφού δε θα ςυγχϋονται πεδύα γνώςησ και εύναι πιο εύκολη η 

ταξινόμηςη τησ γνώςησ. 

Ωρα ϋχουμε 4 ϊξονεσ ςτουσ οπούουσ θα κινηθούμε. 

Πού βρύςκεται όμωσ όλη αυτό η γνώςη; 

Από απλό παρατόρηςη καταγρϊφουμε 

ε 600 περύπου μηχανολογικϊ ςχϋδια που βρύςκονται ςτο 

ςχεδιαςτόριο και χρονολογούνται από το 1930 ϋωσ το 2002. 

ημειώςεισ και βιβλύα μηχανολογύασ αρχειοθετημϋνα από το 1987 ςε 

600 ςυρτϊρια 

Δεκϊδεσ βιβλύα από ϋργα που ϋχει πραγματώςει η εταιρύα ανϊ την 

ιςτορύα τησ αρχειοθετημϋνα ςε φακϋλουσ με φωτογραφύεσ ςχϋδια 

και πληροφορύεσ. 

Εύναι όμωσ μόνο αυτό η γνώςη τησ εταιρύασ; Αν όταν ϋτςι, το ϋργο μασ θα 

όταν πολύ εύκολο. Κύρια πηγό γνώςησ και ςημεύο που διαφοροποιεύ την 

εταιρύα από κϊθε ανταγωνιςτό τησ εύναι η εμπειρύα ςυςςωρευμϋνη ςτα 

κεφϊλια των (προ ςύνταξησ) υπαλλόλων τησ. 

1. Μηχανολόγοσ  Μηχανικόσ 

2. Μυλωνϊσ μηχανικόσ (*2) 

3. Σεχνύτησ-Μϊςτορασ 

3.8. Ανϊγκη και προώποθϋςεισ για ΔΓ 

Εύναι προφανϋσ ότι η εταιρύα χρειϊζεται να ςυμμαζϋψει όλη αυτό τη γνώςη 

και να την οργανώςει. Σο κύριο πρόβλημα εύναι ότι ο κϊθε υπϊλληλοσ 

κατϋχει ϋνα εξειδικευμϋνο κομμϊτι γνώςησ με αποτϋλεςμα να μην υπϊρχει 

πρόςβαςη ςτη γνώςη ςε περύπτωςη ανϊγκησ. Αυτό καθιςτϊ τον κϊθε 
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υπϊλληλο ιδιοκτότη γνώςησ με αποτϋλεςμα, ςε περύπτωςη φυγόσ του από 

την εταιρύα, η απώλεια γνώςησ εύναι ςύγουρη. 

Η κύρια ζωντανό πηγό γνώςησ τησ εταιρύασ εύναι ο μηχανολόγοσ μηχανικόσ 

τησ. Γεννηθεύσ το 1930, με εμπειρύα 55 ετών, διατηρεύ ακόμα τη διαύγεια, 

και από τα χϋρια του περνϊει κϊθε μηχανολογικό ςχϋδιο, κϊθε 

ηλεκτρολογικό ςχϋδιο και κϊθε πρόβλημα, από κινητόρα, από κουζινϋτα 

εύτε πρόβλημα ςτη γραμμό παραγωγόσ. Ϊνασ πραγματικόσ θηςαυρόσ 

γνώςησ, ςε μια ηλικύα όμωσ, που πρϋπει οπωςδόποτε να τη διοχετεύςει ςε 1 

ό 2 ό και περιςςότερουσ νϋουσ ανθρώπουσ. 

την εταιρύα υπϊρχουν 3 γενιϋσ ελλόνων και χωρύσ οργανωμϋνη τη γνώςη, 

εύναι πραγματικϊ πολύ δύςκολο να επικοινωνόςουν και να ανταλλϊξουν 

πληροφορύεσ καθώσ ϋχουν διαφορετικό κώδικα επικοινωνύασ. ε κϊθε 

πρόβλημα που προκύπτει, ενημερώνονται ηλεκτρονικϊ κυρύωσ, οι νϋοι 

υπϊλληλοι και ενημερώνουν τον καθόλου εκπαιδευμϋνο ςτουσ 

ηλεκτρονικούσ υπολογιςτϋσ μηχανικό τησ εταιρύασ ο οπούοσ καλεύται να 

δώςει λύςη με χαρτύ και μολύβι χρηςιμοποιώντασ ςημειολογύα του 

μεταπολϋμου. Πρϋπει ο νϋοσ υπϊλληλοσ να ερμηνεύςει τη λύςη του 

προβλόματοσ και να την κωδικοποιόςει ςε ηλεκτρονικό μορφό. Τπϊρχει 

τρομερό καθυςτϋρηςη ςτη λόψη αποφϊςεων και ςτην επύλυςη των 

προβλημϊτων. Παρϊλληλα, η ςυςςώρευςη όλων των τεχνικών 

προβλημϊτων ςε ϋνα πρόςωπο ενιςχύει το πρόβλημα. Τπϊρχει λϊθοσ 

καταμεριςμόσ φορτύου εργαςύασ. Ϊνασ δύνει τισ λύςεισ, και οι υπόλοιποι τισ 

εφαρμόζουν. Μειώνονται ϋτςι οι επιδόςεισ όλων. Καθότι ο ϋνασ 

υπερφορτώνεται, και οι υπόλοιποι δε μπορούν να αυτονομηθούν και να 

πϊρουν πρωτοβουλύεσ. 

Επιπλϋον , οι νϋοι μηχανολόγοι εύναι εξοικειωμϋνοι με μηχανολογικϊ ςχϋδια 

ςε ηλεκτρονικό μορφό, με αποτϋλεςμα τα παλιϊ ςχϋδια να μϋνουν 

αναξιοπούητα. Με την πϊροδο του χρόνου, το υλικό τουσ φθεύρεται, και ϋτςι 

χρόνο με το χρόνο χϊνεται πολύτιμη γνώςη από την εταιρύα. Γνώςη και με 

τεχνολογικό αξύα αλλϊ και με ιςτορικό αξύα. 
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υμπεραςματικϊ, η διαχεύριςη τησ γνώςησ τησ εταιρύασ εύναι επιτακτικό για 

τη βιωςιμότητϊ τησ. 

4. Μεθοδολογύα  & Ευρόματα  

4.1. Ειςαγωγό 

Για την υλοπούηςη τησ διαχεύριςησ γνώςησ απαιτεύται μια προςϋγγιςη 

εξατομικευμϋνη ό ειδικϊ ςχεδιαςμϋνη για την εταιρύα ςε όλα τα ςτϊδιϊ τησ, 

ξεκινώντασ από τον οριςμό τησ πολιτικόσ διαχεύριςησ γνώςησ ϋωσ την 

επιλογό των κατϊλληλων βημϊτων. το κεφϊλαιο αυτό παρουςιϊζουμε 

αναλυτικϊ τα βόματα που ακολουθόςαμε για να διαχειριςτούμε τη γνώςη 

τησ εταιρύασ. υνδϋοντασ τη γνώςη με τη ςτρατηγικό και τη φιλοςοφύα τησ 

εταιρύασ ακολουθούμε την ανϊλογη ανϊλυςη. χηματύςαμε μια ομϊδα 

διαχεύριςησ γνώςησ που χρηςιμοπούηςε κατϊλληλα εργαλεύα για ςυλλογό 

και καταγραφό γνώςησ όπωσ παρουςιϊζονται παρακϊτω. 

4.2. Υύλλο πορεύασ για τη διαχεύριςη γνώςησ 

τόχοσ του φύλλου πορεύασ εύναι να ςυνοψύςουμε όςεσ ενϋργειεσ πρϋπει να 

γύνουν. Η υλοπούηςη μιασ πολιτικόσ διαχεύριςησ γνώςησ πρϋπει να 

περιλαμβϊνει τα ακόλουθα ςτϊδια: 

 υνολικόσ ςχεδιαςμόσ επιχειρηματικόσ ςτρατηγικόσ με 

εςτύαςη ςτη ΔΓ. 

 Εφαρμόςαμε παραπϊνω ανϊλυςη SWOT η οπούα μασ βοόθηςε 

να αναπτύξουμε ςτρατηγικούσ ςτόχουσ οι οπούοι πηγϊζουν 

από την ανϊγκη για διαχεύριςη γνώςησ. 

 Αξιολόγηςη των διαθϋςιμων πηγών ςτρατηγικόσ γνώςησ 

(εντόσ και εκτόσ τησ εταιρύασ). 

 

 Πρόβλεψη των μελλοντικών απαιτόςεων τησ εταιρύασ ςε 

γνώςη βϊςει τησ αποςτολόσ και τησ ςτρατηγικόσ τησ. 



45 
 

 Απόκτηςη τησ απαραύτητησ γνώςησ. 

 Διαχεύριςη γνώςησ τησ εταιρύασ. 

 Ανϊδειξη (χρόςη και αξιοπούηςη) τησ γνώςησ 

την παρακϊτω εικόνα παρουςιϊζεται εποπτικϊ ο κύκλοσ διαχεύριςησ 

γνώςησ και ποιοι εύναι οι τϋςςερεισ τομεύσ που αλληλεπιδρούν και 

ςυντελούν ςτην επιτυχημϋνη ϋκβαςό τησ. 

 

 

Εικόνα 6 Κύκλοσ ζωόσ τησ διαχεύριςησ γνώςησ 

4.3. ύνδεςη γνώςησ με ςτρατηγικό 

Η ςύγχρονη ςτρατηγικό λογικό θεωρεύ τη γνώςη ωσ ύςωσ ωσ τον πιο 

ςτρατηγικϊ ςημαντικό πόρο και τη μϊθηςη ωσ την πιο ςτρατηγικϊ 

ςημαντικό δυνατότητα για τισ επιχειρόςεισ. Οι οργανιςμού πρϋπει να 

κατανοόςουν ότι για να παραμεύνουν ανταγωνιςτικού, πρϋπει να 

διαχειριςτούν προςεκτικϊ τουσ διανοητικούσ πόρουσ και τισ δυνατότητϋσ 

τουσ. Για τον ςκοπό αυτό, ο διευθυντόσ τησ εταιρύασ αποφϊςιςε να 

ξεκινόςει μια ςειρϊ ϋργων και προγραμμϊτων διαχεύριςησ γνώςησ. Ο Zack 

προτεύνει πωσ για να ςυνδϋςουμε τη γνώςη με το ςτρατηγικό πλεονϋκτημα, 
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πρϋπει να κατανοόςουμε και να εκφρϊςουμε τισ ςυγκεκριμϋνεσ πηγϋσ 

πλεονεκτημϊτων που προϋρχονται από τη χρόςη τησ γνώςησ ωσ 

ςτρατηγικού πόρου. Ϊτςι μόνο μπορεύ η ΔΓ να θεωρηθεύ ςτρατηγικόσ 

κλϊδοσ. Ο Zack παρϋχει τον εξόσ οριςμό τησ ςτρατηγικόσ διαχεύριςησ 

γνώςησ: Αν η εφαρμογή ενόσ ςυγκεκριμένου ςυνόλου γνώςησ μπορεί να 

δημιουργήςει ή να διατηρήςει ένα ανταγωνιςτικό πλεονέκτημα επιτρέποντασ 

ςε έναν οργανιςμό να διατυπώςει και να εκτελέςει καλύτερα την 

ανταγωνιςτική του ςτρατηγική, τότε η γνώςη αυτή αποτελεί ςτρατηγικό 

πόρο. Αν η ΔΓ εφαρμοςτεί ςτη φροντίδα και καλλιέργεια τησ ςτρατηγικήσ 

αυτήσ γνώςησ, τότε η ΔΓ υποςτηρίζει άμεςα την ανταγωνιςτική ςτρατηγική 

του οργανιςμού. Επιλϋγουμε την προςϋγγιςη αυτό η οπούα ξεκινϊ με την 

επιχειρηματικό ςτρατηγικό και ςτη ςυνϋχεια λαμβϊνει υπόψη τισ 

απαιτόςεισ γνώςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊλυςησ του ανταγωνιςμού. 

Σϋλοσ, η ΔΓ ειςϊγεται για να επιληφθεύ των απαιτόςεων γνώςησ. 

ημειώνουμε ότι ςτο χώρο τησ ςτρατηγικόσ ςκϋψησ υπϊρχουν δύο 

προςεγγύςεισ. 

Α)Σο μοντϋλο 5 δυνϊμεων του Porter- ορύζει τη ςτρατηγικό μιασ εταιρύασ 

βϊςει των προώόντων τησ και τη θϋςη αγορϊσ τησ. Εςτιϊζει ςτον εξωτερικό 

αντύκτυπο ςτην ανϊπτυξη ςτρατηγικόσ. Σο μοντϋλο αυτό αφορϊ την 

κερδοφορύα των οικονομικών τομϋων και όχι μεμονωμϋνων εταιριών, 

ςυνεπώσ, δε βοηθϊει κϊθε εταιρύα να εκμεταλλευτεύ μοναδικϊ βιώςιμα 

πλεονεκτόματϊ τησ. 

Β) Άποψη βϊςει πόρων (ΑΒΠ)- προτεύνει πωσ οι εταιρύεσ πρϋπει να 

τοποθετούνται ςτρατηγικϊ βϊςει των μοναδικών, πολύτιμων και μη-

αντιγραφόμενων πόρων και δυνατοτότων τουσ και όχι βϊςει των 

προώόντων και υπηρεςιών που πηγϊζουν από τισ δυνατότητεσ αυτϋσ. Σα 

προώόντα και οι αγορϋσ ϋρχονται και φεύγουν, αλλϊ οι πόροι και οι 

δυνατότητεσ διαρκούν περιςςότερο. 

Προςεγγύςαμε τη ςτρατηγικό ςκϋψη με την ΑΠΒ, γιατύ παρϋχει πιο ςύγουρα 

πλεονεκτόματα ςτην περύπτωςό μασ . Θϋτουμε την προςϋγγιςη αυτό ςε ϋνα 

πλαύςιο SWOT. Η εκτϋλεςη ανϊλυςησ SWOT περιλαμβϊνει την περιγραφό 
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και ανϊλυςη των εςωτερικών δυνατοτότων μιασ εταιρύασ- των 

πλεονεκτημϊτων τησ(Strengths) και των αδυναμιών τησ(Weaknesses)- ςε 

ςύγκριςη με τισ ευκαιρύεσ(Opportunities) και τισ απειλϋσ(Threats) του 

ανταγωνιςτικού τησ περιβϊλλοντοσ. 

 Εςτιϊζοντασ την ανϊλυςό μασ ςτην εςωτερικό πλευρϊ τησ ςτρατηγικόσ 

μιασ εταιρύασ, επικεντρωνόμαςτε ςτουσ εςωτερικούσ πόρουσ και τισ 

δυνατότητεσ. υνιςτούμε πωσ η εταιρύα πρϋπει να τοποθετηθεύ ςτρατηγικϊ 

με βϊςη τουσ μοναδικούσ, πολύτιμουσ και αςυναγώνιςτουσ πόρουσ και 

δυνατότητϋσ τουσ παρϊ με βϊςη τα προώόντα και υπηρεςιών τουσ που 

απορρϋουν από τισ δυνατότητεσ αυτϋσ. Εςτιϊζουμε τισ ενϋργειεσ τησ 

εταιρύασ ςτισ Δυνϊμεισ- Αδυναμύεσ (ΔΑ) τησ διαμόρφωςησ μιασ ςτρατηγικόσ 

γνώςησ. Σο πλαύςιο ΔΑ αποτελεύται από δύο ενότητεσ. Η πρώτη 

περιλαμβϊνει τισ βαςικϋσ λειτουργύεσ τησ εταιρύασ, ενώ η δεύτερη αφορϊ τισ 

υποςτηρικτικϋσ λειτουργύεσ τησ. Σόςο οι βαςικϋσ όςο και οι υποςτηρικτικϋσ 

λειτουργύεσ ςυμβϊλλουν ςτη δημιουργύα αξύασ μιασ εταιρύασ.  

4.4. Δημιουργύα ερωτηματολογύου για πραγματοπούηςη 

ςυνεντεύξεων 

Δημιουργόςαμε μύα λύςτα ερωτόςεων με βϊςη αυτϋσ τισ δύο λειτουργύεσ 

που θα μασ βοηθόςουν να αναλύςουμε το πλαύςιο ΔΑ. 

Βαςικϋσ λειτουργύεσ 

Προμόθειεσ- ημεύα ελϋγχου: 

Ποιό εύναι το επύπεδο γνώςησ ςε αυτό τη λειτουργύα; 

Βαςικό/ τοιχειώδησ γνώςη- Κατεκτημϋνη γνώςη και μόνο με την 

επιβύωςη και παρουςύα τησ εταιρύασ ςτην αγορϊ. Ενιςχύεται από τη 

μακροβιότητϊ τησ. 

Προχωρημϋνη Γνώςη- Η εταιρύα ϋχει κατακτόςει κι αυτό τη βαθμύδα 

γνώςησ καθώσ ϋχει δεύξει επιτυχημϋνη πορεύα ςτη διϊρκεια ζωόσ τησ. 

Καινοτόμοσ γνώςη- Ϊχοντασ τόςη μεγϊλη εμπειρύα η καινοτόμοσ 

γνώςη όταν η ταυτότητα τησ επιτυχύασ τησ. Σην τελευταύα δεκαετύα, 
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κϊποιοι λϊθοσ χειριςμού οδόγηςαν την εταιρύα ςτο να μην ϋχει κϊνει 

βόματα καινοτομύασ. Η ϋλλειψη ρύςκου την οδόγηςαν ςε πιο 

διςτακτικό πολιτικό με αποτϋλεςμα να ϋχει λιγότερα κϋρδη. 

Ποια η φόμη τησ εταιρύασ ςτουσ προμηθευτϋσ; 

Η χρόνια πορεύα τησ εταιρύασ ϋχει δημιουργόςει πολύ ςτενούσ 

δεςμούσ με κϊποιουσ προμηθευτϋσ. Τπϊρχουν μϊλιςτα ςτο χώρο δύο 

προμηθευτϋσ οι οπούοι ϋχουν ςτενό φιλικό ςχϋςη με τον διευθυντό 

τησ εταιρύασ, και παραχωρεύται δυνατότητα πύςτωςησ ακόμα και για 

αρκετό καιρό. Αυτού ακόμα εύναι ςε θϋςη και το πρϊττουν να 

δανεύζουν κϊποια χρόματα ςε κϊποια δύςκολη ςυγκυρύα ςτην 

εταιρύα. Βϋβαια, ςτον χώρο των προμηθευτών δεν εύναι όλα τόςο 

ιδανικϊ. Καθώσ, η υπόληψη τησ εταιρύασ ϋχει μειωθεύ ςε αρκετούσ 

εμπόρουσ. Καθότι εμπιςτεύτηκαν την εταιρύα, και δεν ανϋχτηκαν την 

πύςτωςη, με αποτϋλεςμα να κϊνουν εμπϊργκο και να παρϋχουν 

πρώτεσ ύλεσ μόνο με την πλόρη εξόφληςη του λογαριαςμού. 

Παραγωγό- ημεύα ελϋγχου: 

Πόςο καλό εύναι η παραγωγικότητα τησ εταιρύασ όταν ςυγκρύνεται 

με αυτό των ανταγωνιςτών; 

Η παραγωγικότητα τησ εταιρύασ εύναι αρκετϊ καλό. υγκριτικϊ με 

ϊλλεσ εταιρύεσ εύναι περύπου ςτο ύδιο επύπεδο. Πρόβλημα εύναι η 

καθυςτϋρηςη προμόθειασ κϊποιων πρώτων υλών, ενώ 

παρατηρούνται κϊποια κενϊ ςτην παραγωγικό διαδικαςύα που θα 

μπορούςαν να καλυφθούν με την προςθόκη ενόσ ό το πολύ δύο 

ατόμων. 

Ποια εύναι η τεχνολογικό γνώςη ςτα ςυςτόματα παραγωγόσ; 

Η τεχνολογικό γνώςη εύναι ϊψογη όςον αφορϊ ςτην επεξεργαςύα 

χύδην υλικών. Η ςυνεργαςύα με μεγϊλεσ εταιρύεσ του εξωτερικού και 

η αφομούωςη τησ τεχνολογύασ τουσ ϋχει δώςει μεγϊλο πλεονϋκτημα 

ςε ςχϋςη με τουσ ανταγωνιςτϋσ. Ϊλλειψη γνώςησ υπϊρχει ςτο τομϋα 

του αυτοματιςμού και ςτουσ προγραμματιζόμενουσ ελεγκτϋσ που 

εμφανύζονται ςτο ςτϊδιο ζύγιςησ και τυποπούηςησ τησ παραγωγικόσ 

διαδικαςύασ. 
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Εύναι αποτελεςματικόσ ο ϋλεγχοσ παραγωγόσ για τη βελτύωςη τησ 

ποιότητασ; 

Τπϊρχει ϋλλειψη ςτον ϋλεγχο αυτό, καθότι η εταιρύα αδιαφορεύ ςτο 

θϋμα ποιότητασ για τισ δικϋσ τησ καταςκευϋσ. Δεν ενδιαφϋρεται να τη 

βελτιώςει καθώσ εύναι αρκετϊ αξιόπιςτεσ οι καταςκευϋσ τησ για την 

ελληνικό αγορϊ. ε περύπτωςη που ενδιαφϋρεται για να προςδώςει 

ποιότητα ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ πελατών, απευθύνεται ςε 

προμηθευτϋσ από το εξωτερικό και εγγυϊται μϋςω αυτών την 

αξιοπιςτύα ςτα υλικϊ και την απόδοςη. 

Εύναι αποτελεςματικόσ ο ϋλεγχοσ παραγωγόσ όςον αφορϊ τη μεύωςη 

του κόςτουσ; 

Τπϊρχει μεγϊλο ενδιαφϋρον ςτη μεύωςη του κόςτουσ. Γύνεται 

ςυνεχόσ ϋλεγχοσ για την αποφυγό ςπατϊλησ πρώτων υλών, καθώσ 

και για την εκμετϊλλευςη υλικών που περύςςεψαν ςε κϊποια 

επόμενη καταςκευό. Ύςτερα από δοκιμϋσ μπορεύ να παρατηρηθεύ 

περιθώριο αποδόςεωσ το οπούο η εταιρύα το «ανταλλϊςει» με μεύωςη 

του κόςτουσ, π.χ. κϊποιοσ κινητόρασ που ςτην πρϊξη αποδεικνύεται 

αρκετϊ δυνατόσ, αντικαθύςταται από κϊποιον μικρότερο ενώ αυτόσ 

παραμϋνει ςτην αποθόκη για επόμενη χρόςη του. 

Ποια εύναι η φόμη τησ εταιρύασ ςε ςχϋςη με την παραγωγό τησ; 

Η εταιρύα φημύζεται για την αξιοπιςτύα των καταςκευών-προώόντων 

τησ. Οι καταςκευϋσ τησ μπορούν να λειτουργούν με καθοριςμϋνη 

απόδοςη για χρόνο περιςςότερο από το προβλεπόμενο. Η φόμη αυτό 

τησ δύνει πλεονϋκτημα. 

Διανομό- ημεύα ελϋγχου: 

 Ποια η αποτελεςματικότητα όςον αφορϊ την παρϊδοςη/ διανομό 

των προώόντων; 

Από τη ςτιγμό που υπϊρχουν οι πρώτεσ ύλεσ διαθϋςιμεσ, η 

καταςκευό των προώόντων εύναι ϊμεςη, και η διανομό τουσ 

αποτελεςματικό χωρύσ ελλεύψεισ, χωρύσ παρατυπύεσ. Μϊλιςτα εύναι 

πρώτο μϋλημα τησ εταιρύασ να ελϋγχεται το παραδοτϋο προώόν ώςτε 

να εύναι επακριβϋσ ςε ςχϋςη με τη ςυμφωνημϋνη παραγγελύα. 
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Ποια η αποτελεςματικότητα τησ εταιρύασ ςε ςχϋςη με τη 

διαθεςιμότητα των προώόντων τησ (ικανοπούηςη ϊμεςησ ζότηςησ); 

Η αλληλεξϊρτηςη τησ ύπαρξησ ρευςτού, με την παροχό υλικού από 

τουσ προμηθευτϋσ και με την παρϊδοςη μιασ καταςκευόσ εύναι μύα 

από τισ μεγϊλεσ αδυναμύεσ τησ εταιρύασ. Η ϊμεςη ζότηςη δε βρύςκει 

πϊντα ϊμεςη ανταπόκριςη, και εύναι θϋμα ςυγκυρύασ θα υπϊρξει 

ϊμεςη διαθεςιμότητα. Να παρατηρόςουμε βϋβαια ότι ςε περύπτωςη 

προπληρωμόσ ενόσ ϋργου, η εταιρύα αποδεικνύεται ουςιαςτικϊ 

αποτελεςματικό και ο χρόνοσ παρϊδοςησ ελαχιςτοποιεύται. 

Ποια εύναι η φόμη τησ εταιρύασ ςε ςχϋςη με τη διανομό των 

προώόντων τησ; 

Εύναι αςαφόσ η φόμη αυτό για την εταιρύα. Για να το θϋςουμε 

καλύτερα, διύςτανται οι απόψεισ. Τπϊρχουν πελϊτεσ οι οπούοι εύναι 

ςαφώσ ικανοποιημϋνοι από την εταιρύα και που την εμπιςτεύονται 

απόλυτα, ενώ παρϊλληλα υπϊρχουν πελϊτεσ που ύςτερα από 

ςυνεχεύσ καθυςτερόςεισ παρϊδοςησ ϋργων, δυςαναςχετούν 

δικαιολογημϋνα και προςβϊλλουν αδικαιολόγητα τη φόμη τησ 

εταιρύασ. 

Μϊρκετινγκ- ημεύα ελϋγχου: 

Ποια η αποδοτικότητα τησ εταιρύασ ςτην ϋρευνα αγορϊσ; 

Οι υπϊλληλοι τησ εταιρύασ, εκτεταμϋνα παρακολουθούν τα 

τεκταινόμενα ςτην αγορϊ. Τπϊρχει ςυςτηματικό ϋρευνα αγορϊσ, για 

την ύπαρξη εναλλακτικών προμηθευτών και τη πιθανό εμφϊνιςη 

νϋων πελατών. Η εταιρύα ςυνειδητϊ επενδύει ςτην προβολό των 

προώόντων τησ και δεν υπολογύζει το οικονομικό κόςτοσ ςε 

αντϊλλαγμα με τη διαφόμιςό τησ. 

Πόςο καινοτόμεσ εύναι οι λειτουργύεσ προώθηςησ και διαφόμιςησ τησ 

εταιρύασ; 

Σα τελευταύα δύο χρόνια υπϊρχει ιςτοςελύδα ςτο διαδύκτυο με πλόρη 

ενημϋρωςη για τα προώόντα, πλούςιο φωτογραφικό υλικό καθώσ και 

αναφορϊ των μεγϊλων ϋργων που ϋχει καταςκευϊςει. Καινοτομύα 

τησ προώθηςησ αποτελεύ η ςυςτηματικό προςπϊθεια για 
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εντυπωςιαςμό ςτισ μεγϊλεσ εκθϋςεισ. Δύνεται μεγϊλο βϊροσ ςτο 

θϋμα των εκθϋςεων, με την προςϊρτηςη του μεγαλύτερου 

περιπτϋρου, με την προβολό ςυνεχώσ καινοτόμων προώόντων και με 

επικοινωνιακούσ μηχανιςμούσ που εξαςφαλύζουν θϋςη ιςχύοσ. 

Ποιεσ εύναι οι δυνατότητεσ τησ εταιρύασ όςον αφορϊ τον εντοπιςμό 

εναλλακτικών καναλιών προώθηςησ; 

Η εγκυρότητα τησ εταιρύασ προςελκύουν διαφημιςτϋσ οι οπούοι 

παρϋχουν εναλλακτικϋσ διόδουσ προώθηςησ. Φωρύσ όμωσ να γύνονται 

προςπϊθειεσ από την εταιρύα, εκμεταλλεύεται με κϊθε τρόπο την 

προβολό των καταςκευών τησ. 

Ποιο εύναι το επύπεδο φόμησ (goodwill) των προώόντων τησ; 

ε γενικϋσ γραμμϋσ εύναι αρκετϊ καλό η φόμη για τισ καταςκευϋσ και 

τα μηχανόματα τησ εταιρύασ. Μειονϋκτημα ύςωσ εύναι η καθυςτϋρηςη 

ςτο διανομό. Ψςτόςο δεν ϋχει υποςτεύ κανϋνα πλόγμα το γόητρο τησ 

εταιρύασ, και τα παρϊπονα ϋχουν παραμεύνει ςε πολύ χαμηλό 

επύπεδο. 

Ποιεσ εύναι οι τρϋχουςεσ τϊςεισ ςτο μερύδιο τησ αγορϊσ; 

Ση ςυγκεκριμϋνη χρονικό περύοδο, υπϊρχει μεύωςη ςτο μερύδιο τησ 

αγορϊσ χωρύσ όμωσ ανηςυχητικϊ αποτελϋςματα. Σο μερύδιο τησ 

εταιρύασ εύναι επαρκϋσ για τη βιωςιμότητϊ τησ. Αυτό όμωσ δεν αρκεύ 

για το διευθυντό ο οπούοσ επιδιώκει ςε αύξηςη του μεριδύου αυτού 

ςτο ϊμεςο μϋλλον. 

Εξυπηρϋτηςη πελατών- ημεύα ελϋγχου: 

Τπϊρχουν περιθώρια βελτύωςησ ςτουσ όρουσ/ εγγυόςεισ τησ 

εταιρύασ; 

Δε μπορεύ να δοθεύ απϊντηςη, καθώσ ανϊλογα με τον πελϊτη γύνεται 

ευϋλικτη η ςτϊςη τησ εταιρύασ. ε ειδικϋσ περιπτώςεισ, που υπϊρχει 

γνώςη για μελλοντικϋσ ςυμφωνύεσ η εταιρύασ δεύχνει ςτϊςη 

παραχωρητικό παρϋχοντασ επιπλϋον εγγυόςεισ και διευκολύνςεισ 

προσ τον πελϊτη. 

Εκμεταλλεύονται αποτελεςματικϊ τα παρϊπονα των πελατών ό 

οποιαδόποτε πληροφορύα προϋρχεται από αυτούσ; 
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ε κϊθε πελϊτη αντιςτοιχεύ και ϋνασ φϊκελοσ που περιλαμβϊνει κϊθε 

κομμϊτι του προώόντοσ- ϋργου. Από την μικρότερη αλληλογραφύα 

μϋχρι και το πιο λεπτομερϋσ ςχϋδιο. υμπεριλαμβϊνονται επύςησ και 

τα παρϊπονα του πελϊτη καθώσ και παρατηρόςεισ του, τα οπούα 

αποτελούν θηςαυρό για επόμενεσ ςυνεργαςύεσ εύτε για επικεύμενα 

προβλόματα που χρειϊζονται ϊμεςη λύςη. 

Τπϊρχει πλόρησ γνώςη για τον πελϊτη; 

Η εταιρύα προςπαθεύ να κατϋχει το πλόρεσ προφύλ του πελϊτη, την 

οικονομικό του δυνατότητα καθώσ και πανοραμικό ϊποψη για το 

προώόν που επιθυμεύ. Εύναι δύςκολο κομμϊτι, αλλϊ η εμπειρύα τησ 

εταιρύασ ϋχει αποδεύξει ότι γνωρύζει αρκετϊ για τουσ πελϊτεσ, εντόσ 

των ςυνόρων, και για τισ ςυμπεριφορϋσ τουσ ςτην αγορϊ. 

Τπϊρχουν περιθώρια βελτύωςησ ςτη διαθεςιμότητα ανταλλακτικών 

και ςε υπηρεςύεσ επιςκευόσ/ διόρθωςησ; 

’ αυτόν τον τομϋα υςτερεύ η εταιρύα, καθώσ η ϋλλειψη προςωπικού, 

και η οικονομικό τησ κατϊςταςη δεν τησ παραχωρεύ το δικαύωμα να 

«κοιτϊξει» πύςω και να διορθώςει ό να επιςκευϊςει 

μικροπροβλόματα ϊνευ κϋρδουσ. Κυρύωσ επικεντρώνεται ςε 

καινούριεσ δουλειϋσ, ενώ η παροχό ανταλλακτικών περνϊ ςε δεύτερη 

μούρα. Βϋβαια δεν αδιαφορεύ. Αλλϊ με καθυςτϋρηςη χρόνου, 

εξυπηρετεύ τον πελϊτη με μϋθοδο «μπαλώματοσ» χωρύσ επιςταμϋνη 

προςπϊθεια. Αυτό η αδιαφορύα προϋρχεται και από την πολύ καλό 

και εγγυημϋνη ποιότητα των καταςκευών τησ που παραμϋνουν 

χωρύσ προβλόματα για πολλϊ χρόνια. 

Τποςτηρικτικϋσ λειτουργύεσ 

Γενικϋσ επιχειρηματικϋσ υποδομϋσ- ημεύα ελϋγχου 

Τπϊρχουν αρκετού πόροι και κεφϊλαιο κύνηςησ; Διαχειρύζονται καλϊ 

αυτϊ τα ςτοιχεύα; 

Τπϊρχει ϋλλειψη πόρων και μειωμϋνο κεφϊλαιο κύνηςησ, καθώσ 

υπϊρχουν ςτενϋσ πιϋςεισ από τρϊπεζεσ για επιταγϋσ προσ κϊλυψη 

και αποπληρωμό τρεχόντων δανεύων. Επύςησ πύεςη αςκούν και 
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κϊποιοι από τουσ προμηθευτϋσ οι οπούοι αρνούνται την πύςτωςη και 

απορρύπτουν επιταγϋσ, απαιτώντασ μόνο μετρητϊ. Αυτό το μικρό 

κεφϊλαιο κύνηςησ τησ εταιρύασ πρϋπει να εκμεταλλευτεύ προςεκτικϊ, 

και η διαχεύριςη του όντωσ ϋτςι γύνεται. 

Πόςο αποτελεςματικϊ εύναι τα ςυςτόματα πληροφορικόσ τησ 

εταιρύασ; Παρϋχουν επαρκό υποςτόριξη; 

Τπϊρχει επαρκϋσ δύκτυο υπολογιςτών ςτα γραφεύα τησ εταιρύασ, και 

ςύνδεςη ςτο διαδύκτυο για απόκτηςη οποιαςδόποτε πληροφορύασ 

ϊμεςα από κϊθε ςημεύο του πλανότη. Οι υπολογιςτϋσ αυτού ανϊλογα 

με το πόςτο του γραφεύου που αντιςτοιχούν εύναι εξοπλιςμϋνοι με τα 

εξειδικευμϋνα προγρϊμματα που παρϋχουν αμεςότητα και ακρύβεια 

ςε υπολογιςμούσ, μελϋτεσ και πρϊξεισ. 

Πόςο αποτελεςματικό εύναι η εταιρύα ςτην αναγνώριςη νϋων 

εναλλακτικών αγορών και ευκαιριών ειςαγωγόσ νϋων προώόντων, 

Πλεονϋκτημα τησ εταιρύασ αποτελεύ η ςυνεχόσ ϋρευνα αγορϊσ για νϋα 

προώόντα. Εύναι ανοιχτό ςε κϊθε νϋα αγορϊ, ςε κϊθε καινοτόμο 

εφαρμογό, ενώ δε διςτϊζει να αξιοποιόςει ϊμεςα νϋα μηχανόματα. 

Διαχεύριςη ανθρώπινου δυναμικού- ημεύα ελϋγχου: 

Ποια η αποτελεςματικότητα όςον αφορϊ τισ λειτουργύεσ πρόςληψησ, 

κατϊρτιςησ και ανϊπτυξησ προςωπικού; 

Η πρόςληψη ενόσ ατόμου από την εταιρύα εςτιϊζει ςτην προθυμύα 

του να εργαςτεύ. Απαραύτητα εύναι και τα κατϊλληλα προςόντα 

βϋβαια για κϊποια θϋςη. Αλλϊ κυρύωσ ο διευθυντόσ, που εύναι και ο 

υπεύθυνοσ για την πρόςληψη εκτιμϊ την εργατικότητα, την 

επικοινωνύα και την εμπιςτοςύνη. Ϊπειτα από την πρόςληψη, 

προχωρϊει ςτη ςυςτηματικό κατϊρτιςη του εργαζόμενου με 

διϊφορουσ τρόπουσ ανϊλογα με τη θϋςη. Κϊποιοσ τεχνύτησ θα πϊει 

κατευθεύαν ςτο εργοτϊξιο ςτο πλευρό του μϊςτορα. Κϊποιοσ 

μηχανικόσ ό επιβλϋπων ϋργων ςύγουρα ςτϋλλεται για ςεμινϊρια 

ειδύκευςησ ςτο εξωτερικό, ςε Ιταλύα, Αυςτρύα, Γερμανύα κ.α. ώςτε να 

γνωρύζουν τα πϊντα για την ϊλεςη, ό για την ςυςκευαςύα ό για τη 

ζύγιςη κ.ϊ.  
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Πώσ μπορούν να καλυφθούν κενϊ γνώςησ; 

Με αυτϊ τα ςεμινϊρια ςε μεγϊλεσ εταιρύεσ του εξωτερικού όπωσ 

αναφϋρονται παραπϊνω καλύπτονται κενϊ γνώςησ, αλλϊ και 

αποκτϊται καινούρια γνώςη. Παρϊλληλα κενϊ γνώςησ θα 

μπορούςαν να καλυφθούν ςτον τομϋα του αυτοματιςμού και των 

προγραμματιζόμενων ελεγκτών, καθώσ οι υπϊλληλοι τησ εταιρύασ 

τον εφαρμόζουν εμπειρικϊ. 

Πόςο αποτελεςματικό εύναι το ςύςτημα μιςθοδοςύασ/ κινότρων; 

Η μιςθοδοςύα εύναι ςταθερό και δεν παρϋχει κύνητρα. Μεγϊλο 

μειονϋκτημα αποτελούν η μη πληρωμό υπερωριών και η μη παροχό 

μπόνουσ για εργαςύα εκτόσ του νομού. Αποτϋλεςμα αυτού εύναι η 

κατϊ καιρούσ αρνητικό ςτϊςη των εργαζομϋνων. Ψςτόςο, οι ςχϋςεισ 

μεταξύ των εργαζομϋνων και το πολύ καλό κλύμα που επικρατεύ ςτην 

εταιρύα προςδύδει ϋνα διαφορετικό κύνητρο, πιο ςυναιςθηματικό. 

Οπότε υπϊρχει μια ςχετικό ιςορροπύα ςτην ψυχολογύα τουσ. 

Εύναι δυνατόν το τρϋχον εργαςιακό περιβϊλλον και η οργανωςιακό 

κουλτούρα τησ εταιρύασ να υποςτηρύξουν διαχεύριςη γνώςησ; 

Η απαύτηςη του διευθυντό για ςυγκϋντρωςη γνώςησ, από ϋργα, 

μηχανόματα, πληροφορύεσ, εταιρύεσ, ϋχει δημιουργόςει ϋνα 

περιβϊλλον ςτοιχειώδουσ οργϊνωςησ τησ γνώςησ κυρύωσ με το 

ςύςτημα τησ τακτοπούηςησ ςε φακϋλουσ. Σο ςύςτημα αυτό εύναι 

ςύγουρα ανεπαρκϋσ, αλλϊ η νοοτροπύα των εργαζομϋνων εύναι 

δεκτικό ωσ προσ οποιαδόποτε διαχεύριςη τησ γνώςησ. 

Τπϊρχει ενδεχόμενο πρόβλημα με την αιφνύδια αποχώρηςη 

προςωπικού; 

Η ξαφνικό αποχώρηςη κϊποιου προςώπου από την εταιρύα 

αυτόματα αποτελεύ απώλεια κρύςιμησ γνώςησ, διότι κϊθε 

εργαζόμενοσ επιτελεύ μοναδικό ϋργο και ειδικεύεται ςε ςυγκεκριμϋνο 

πόςτο, εύτε αυτό ανόκει ςτισ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ μϋςα ςτην αγορϊ, 

εύτε αυτό ςυμπεριλαμβϊνει τεχνικϋσ γνώςεισ. Μεύζον πρόβλημα για 

την εταιρύα καθώσ οι μιςού τουλϊχιςτον από το εργατικό δυναμικό 

τησ βρύςκονται ςε κρύςιμη ηλικύα εύτε αντιμετωπύζουν ςοβαρϊ 

προβλόματα υγεύασ. 
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Ποιο το επύπεδο ικανοπούηςησ του προςωπικού όπωσ αυτό βιώνεται 

από τουσ εργαζομϋνουσ; 

Σο επύπεδο ικανοπούηςησ εύναι κοινό για όλουσ και ςε κλύμακα του 

10 κυμαύνεται γύρω ςτο 6. Οι καλϋσ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ και το καλό 

περιβϊλλον εργαςύασ και ςυνεργαςύασ ςυμβϊλλουν θετικϊ ςτην 

ψυχολογύα των υπαλλόλων. Ψςτόςο, η ϋλλειψη οικονομικών 

κινότρων καθώσ και κϊποιεσ ςυνεχεύσ καθυςτερόςεισ ςτισ πληρωμϋσ 

των υπαλλόλων προκαλούν τη δυςαναςχϋτηςη των τελευταύων. Σο 

επύπεδο ικανοπούηςησ αν και δεν εύναι το καλύτερο δυνατό, δεύχνει 

να καλύπτει το διευθυντό, ο οπούοσ απλώσ προςπαθεύ να το 

διατηρόςει. 

Ανϊπτυξη τεχνολογύασ- ημεύα ελϋγχου: 

Τπϊρχει τμόμα Ϊρευνασ & Ανϊπτυξησ (Ε&Α); 

την εταιρύα δεν υπϊρχει πλϋον αντύςτοιχο τμόμα. Πριν από 20 

χρόνια ϋγινε προςπϊθεια για τμόμα ϋρευνασ αλλϊ χωρύσ τα 

αναμενόμενα αποτελϋςματα. Αποτελεύ μεγϊλο ρύςκο για την 

ελληνικό αγορϊ μια τϋτοια επϋνδυςη, αν και ο διευθυντόσ δεν ϋχει 

αποκλεύςει το ενδεχόμενο ςτο μϋλλον. 

Προμόθειεσ- ημεύα ελϋγχου: 

Τπϊρχουν εναλλακτικού προμηθευτϋσ ςτον τομϋα; 

Εντόσ και εκτόσ των ςυνόρων υπϊρχουν πολλού προμηθευτϋσ οι 

οπούοι μπορούν να παρϋχουν κϊθε ποιότητασ και κϊθε τιμόσ υλικϊ. Η 

εταιρύα γνωρύζει τουσ προμηθευτϋσ και φροντύζει να κρατϊει 

ςύνδεςμο με όλουσ. Φρειϊζεται βελτύωςη ο χρόνοσ παρϊδοςησ 

πρώτων υλών με χαμηλό κόςτοσ και αποδεκτό ποιότητα. Η εταιρύα 

υςτερεύ ς’ αυτό το κομμϊτι και πρϋπει να βελτιςτοποιόςει τα 

χρονοδιαγρϊμματα παρϊδοςησ, ώςτε όχι μόνο να ελαχιςτοποιόςει το 

χρόνο παρϊδοςησ αλλϊ και να εύναι ακριβόσ με τισ ημερομηνύεσ ώςτε 

να παραμεύνει αξιόπιςτη. 

Φρειϊζονται αναθεώρηςη οι ςχϋςεισ τησ εταιρύασ με τουσ 

προμηθευτϋσ; 
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Οι ςχϋςεισ αυτϋσ εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ γιατύ η αποπερϊτωςη ενόσ 

ϋργου κρύνεται κατϊ βϊςη από το χρόνο παρϊδοςησ των 

προμηθειών. αφώσ, κακϋσ ςχϋςεισ οδηγούν ςε υποβϊθμιςη τησ 

αξιοπιςτύασ τησ εταιρύασ, ςε ϋλλειψη εμπιςτοςύνησ, και οδηγούν το 

ϋργο ςε αδιϋξοδα. Η βελτύωςη των ςχϋςεων εύναι μονόδρομοσ και η 

λύςη εύναι μόνο η ςωςτό διαχεύριςη του ρευςτού. 

4.5. ΑΝΑΛΤΗ SWOT 

Strengths: Η εταιρύα ϋχει αφόςει το αποτύπωμϊ τησ ςε κϊθε περιοχό τησ 

χώρασ. Από το παλιότερο μύλο μϋχρι και τισ πολύ ςύγχρονεσ μονϊδεσ 

παραγωγόσ ζωοτροφών υπϊρχει κϊποια ταμπϋλα, κϊποια ϋνδειξη με το 

λογότυπο τησ εταιρύασ και με την ύδια ταχυδρομικό διεύθυνςη ςταθερϊ επύ 

80 χρόνια. Επύςησ, η πληθώρα μηχανολογικών ςχεδύων ςε κϊθε παραλλαγό 

τουσ και η καταςκευό τόςων ϋργων καθιςτούν την εταιρύα ςε ιςχύ και με 

μεγϊλο πλεονϋκτημα ςε ςχϋςη με κϊθε ϊλλη εταιρύα ςτο χώρο. Σϋλοσ, η 

πολυετόσ ςυνεργαςύα με μεγϊλεσ εταιρύεσ κολοςςούσ από το εξωτερικό και 

δη από τη Γερμανύα, προςδύδει κύροσ και γόητρο ςτην εταιρύα και ςαφϋσ 

προβϊδιςμα ςτην απόκτηςη αποκλειςτικών αντιπροςωπειών. 

Weaknesses: Η πολυετόσ παρουςύα ςε ϋνα χώρο ϋχει τα θετικϊ αλλϊ ϋχει 

και τα αρνητικϊ τησ. Όντασ ςτην πρώτη θϋςη για πολλϊ χρόνια απϋκτηςε 

εχθρικό ανταγωνιςμό, και απαιτόςεισ υπερβολικϋσ που πολλϋσ φορϋσ 

αδυνατούςε να εκπληρώςει, με αποτϋλεςμα να υπϊρχει φθορϊ ςτην 

υπόληψό τησ. Παρϊλληλα, αδυνατούςε ςτον εντυπωςιαςμό καθώσ 

αντιμετωπύζει προκατειλημμϋνεσ ςτϊςεισ.  

Opportunities: Παρϊ την οικονομικό κρύςη, πλϋον, υπϊρχουν διϋξοδοι και 

αρκετϋσ δουλειϋσ που με κατϊλληλουσ χειριςμούσ, κϊποιοσ μπορεύ να βρεθεύ 

ςε θϋςη ιςχύοσ. Μϋςα ςτο 2010 αναμϋνεται η ϋγκριςη εκατοντϊδων 

αιτόςεων από Ϊλληνεσ αγρότεσ για το ΕΠΑ. Οι μικρού αγρότεσ και 

κτηνοτρόφοι εύναι πλϋον αποφαςιςμϋνοι να ειςχωρόςουν δυναμικϊ και ςτο 

δευτερογενό τομϋα ϋςτω και ςε επύπεδο τοπικόσ παραγωγόσ, και το μόνο 
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που περιμϋνουν εύναι οι επιδοτόςεισ από την ευρωπαώκό ϋνωςη. Οι 

μεγαλύτεροι τολμούν να κϊνουν τϋτοια βόματα με ύδιο κεφϊλαιο όςο 

μπορούν για να προλϊβουν τουσ πρώτουσ. Ϊτςι γύνεται ϋνασ αγώνασ 

δρόμου, που μια εταιρύα που αςχολεύται με επεξεργαςύα χύδην υλικών, 

όπωσ π.χ. ςιτϊρι, φακό, καλαμπόκι, ςόγια, κριθϊρι κ.ϊ. πρϋπει να 

εκμεταλλευτεύ.  

Threats: Απειλό θα μπορούςε να θεωρηθεύ η οικονομικό κρύςη και η 

κατακόρυφη μεύωςη των επενδύςεων ςτην Ελλϊδα. Ψςτόςο, ςτο χώρο των 

χύδην υλικών πϊντα υπϊρχουν επενδυτϋσ ϋςτω μικρού βεληνεκούσ. Κύρια 

απειλό για την εταιρύα, τότε, αποτελεύ η απώλεια γνώςησ εύτε με την 

αποχώρηςη κϊποιου εμπειρογνώμονα εύτε με τη μη προςπϊθειϊ τησ να 

ανακαλύψει καινούρια γνώςη. Επιςημαύνουμε το μϋςο όρο ηλικύασ των 

εργαζομϋνων ,52 χρόνια, που δεύχνει ότι ο μιςόσ ςτόλοσ τησ εταιρύασ εύναι 

πλϋον ςε φϊςη ϊμεςησ αντικατϊςταςησ.  

4.6. Βόματα για την εφαρμογό 

Βόμα 1ο:Καθοριςμόσ των επιχειρηματικών ςτρατηγικών ςτόχων 

Ύςτερα από την ανϊλυςη SWOT που κϊναμε για την εταιρύα μπορούμε να 

αποτυπώςουμε τουσ πιο ςημαντικούσ ςτόχουσ που πρϋπει να θϋςει: 

-να εξαςφαλύςει όςο το δυνατόν καλύτερεσ ςχϋςεισ με τουσ προμηθευτϋσ 

τησ. 

-να ςυλλϋξει τη γνώςη τησ και να την κωδικοποιόςει ώςτε να ϋχουν όλοι 

πρόςβαςη ςτη γνώςη, και ςε περύπτωςη φυγόσ ενόσ προςώπου να μη χαθεύ 

γνώςη. Η αυτονομύα των εργαζομϋνων ωσ προσ τη γνώςη. 

-να ταξινομηθεύ η εμπειρύα ώςτε προβλόματα που μπορεύ να ανακύψουν να 

ϋχουν ϋτοιμη και τυποποιημϋνη λύςη, ώςτε να εξοικονομεύται χρόνοσ. 

-με την εξαςφϊλιςη των παραπϊνω, η αξιοπιςτύα τησ θα ανεβεύ ςτα μϊτια 

πελατών και προμηθευτών και θα εξαςφαλύςει ςύγουρο κϋρδοσ καθώσ θα 

κερδύζει ςε χρόνο παρϊδοςησ και την εμπιςτοςύνη των πελατών τησ. 
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Βόμα 2ο:Εντοπιςμόσ των κενών γνώςησ, τισ μελλοντικϋσ απαιτόςεισ ςε 

γνώςη και τα ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ γνώςησ τησ εταιρύασ- Διϊγνωςη τησ 

γνώςησ τησ εταιρύασ 

Ϊνα εργαλεύο που εφαρμόζεται ςτη ΔΓ εύναι η Διϊγνωςη Διαχεύριςησ. Σο 

εργαλεύο διϊγνωςησ (εκτεταμϋνο ερωτηματολόγιο) ςτοχεύει να 

εξαςφαλύςει ςτο χρόςτη μια λεπτομερό μεθοδολογύα για τον τρόπο 

εντοπιςμού όλων των περιοχών (διαδικαςύα αναγνώριςησ), οι οπούεσ θα 

πρϋπει να διερευνηθούν και να βελτιωθούν περιςςότερο προκειμϋνου να 

εντοπιςτούν κϊποια ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ επιχεύρηςησ ςχετικϊ με 

τη ΔΓ και να απομακρυνθούν όλα τα ςχετικϊ εμπόδια. Παραθϋτουμε ϋνα 

κομμϊτι από το ερωτηματολόγιο που ςχηματύςαμε για τη διϊγνωςη 

γνώςησ: 

Γνωρύζετε τον πλούτο γνώςησ που υπϊρχει ςτην εταιρύα; 

Γνωρύζετε τη ροό γνώςησ τησ εταιρύασ; 

ε ποιον απευθύνεςτε όταν υπϊρχει πρόβλημα; 

Ϊχετε ςχεδιϊςει χϊρτεσ γνώςησ; 

Πώσ αντιμετωπύζετε την απειλό τησ απώλειασ εμπειρογνωμόνων και 

τησ ςχετικόσ τεχνογνωςύασ τουσ; 

Βρύςκουν τα ϊτομα γνώςη που χρειϊζονται όταν τη χρειϊζονται; 

Πώσ παύρνουν πληροφορύεσ και γνώςη αυτού που τισ χρειϊζονται; 

Ποια τα εμπόδια ςτη διαμούραςη γνώςησ; 

Ανταμεύβονται αυτού που μοιρϊζονται γνώςεισ; 

Αιςθϊνονται οι εργαζόμενοι αυτόνομοι; 

Πρώτο μϋλημα τησ εταιρύασ εύναι η αυτοκριτικό και ανϊλυςη. Σερϊςτια 

ςημαςύα για μια εταιρύα εύναι να γνωρύζει τι γνωρύζει. Αυτό η διϊγνωςη 

μπορεύ να αποκαλύψει τα κενϊ γνώςησ. Η ειδικό γνώςη τησ εταιρύασ 

κυμαύνεται ςε 3 ϊξονεσ: 

-τα χύδην υλικϊ και τισ ιδιαύτερεσ ιδιότητϋσ τουσ 

-τα μηχανόματα που επεξεργϊζονται τα υλικϊ αυτϊ και παραλλαγϋσ τουσ 
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-τισ ολοκληρωμϋνεσ γραμμϋσ παραγωγόσ και επεξεργαςύασ των υλικών 

αυτών. 

Η γνώςη αυτό μπορεύ να αποκτηθεύ από κϊποιο αρχϊριο μϋςω 

βιβλιογραφύασ μόνο κατϊ το 5%. Κυρύωσ η εταιρύα ϋχει αποκτόςει τη γνώςη 

από τη μακρόχρονη εμπειρύα, τη ςυνεχόμενη ειδύκευςη και δημιουργύα 

παραλλαγών ςε μηχανόματα και τα εκατοντϊδεσ ϋργα που ϋχει 

καταςκευϊςει εντόσ και εκτόσ των ςυνόρων. Η γνώςη αυτό εύναι 

αποτυπωμϋνη ςε ςχϋδια ηλικύασ από 15 ϋωσ 80 χρόνων που διατηρούνται 

ςε μϋτρια ϋωσ κακό κατϊςταςη. Κενϊ γνώςησ μϋςα ςτην εταιρύα μπορεύ να 

δημιουργόςει η απώλεια κϊποιων ςχεδύων λόγω φθορϊσ του χαρτιού. 

Μεγϊλοσ μϋροσ τησ γνώςησ υπϊρχει ςτη μνόμη των παλαιών εργαζομϋνων, 

γνώςη που δεν εύναι καταγεγραμμϋνη. Η παρουςύα ενόσ και μόνο 

εμπειρογνώμονα, ςε πολύ μεγϊλη ηλικύα που ςε καθημερινό βϊςη 

απαςχολεύται με τα προβλόματα τησ εταιρύασ, δύνει μεγϊλο ρύςκο ςτην 

απώλεια γνώςησ. Απαραύτητο κρύνεται η γνώςη του να διαχυθεύ ςε ϊτομα 

τησ εταιρύασ που όχι μόνο θα την αφομοιώςουν, αλλϊ θα μπορούν να την 

αξιοποιόςουν αλλϊ και να την εξελύξουν. Η εταιρύα οφεύλει να προχωρόςει 

ϊμεςα ςε εςωτερικό κατϊρτιςη. ε περύπτωςη δυςκολύασ αφομούωςησ του 

θηςαυρού γνώςησ του εμπειρογνώμονα, θα όταν πολύ θετικό η πρόςληψη 

ενόσ ατόμου που θα αναλϊμβανε ακριβώσ αυτόν τη δουλειϊ. Θετικό θα όταν 

αυτό το πρόςωπο να μπορεύ να ϋχει και επιπλϋον γνώςη ηλεκτρολογικών 

εγκαταςτϊςεων εύτε και αυτοματιςμού, καθώσ ςτην εταιρύα αυτό ο μόνοσ 

που κατϋχει τϋτοια γνώςη εύναι ο 80χρονοσ εμπειρογνώμονασ. ε 

περιπτώςεισ προβλημϊτων, κϊθε εργαζόμενοσ θα αναζητόςει αρχικϊ τη 

λύςη ςτον εμπειρογνώμονα. Η παρουςύα όμωσ ενόσ υπερ-εμπειρογνώμονα 

μειώνει το βαθμό αυτονομύασ των υπαλλόλων και οι τελευταύοι 

αιςθϊνονται εξαρτημϋνοι. Ποτϋ δε θα ακολουθόςουν το δύςκολο δρόμο να 

αναζητόςουν μόνοι τουσ τη λύςη ςε ϋνα τεχνικό πρόβλημα ςτη 

βιβλιογραφύα. Αυτονομούνται μόνο ςε περιπτώςεισ που το πρόβλημα ϋχει 

τη λύςη του ςτο διαδύκτυο. Ωλλο μεγϊλο μειονϋκτημα εύναι και ο βαθμόσ 

επικοινωνύασ μεταξύ δύο εργαζομϋνων με τερϊςτιο χϊςμα ηλικύασ. Σα 

πρϊγματα φαύνονται ακόμα πιο δύςκολα αν αναλογιςτεύ κανεύσ ότι ο 
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80χρονοσ μηχανικόσ ϋχει μηδενικό γνώςη ςτουσ υπολογιςτϋσ ενώ ϋνασ νϋοσ 

υπϊλληλοσ μϋςα από τον υπολογιςτό και το διαδύκτυο ϋχει μορφωθεύ. 

Επύςησ η πϊγια αντύληψη για τη μιςθοδοςύα αποτελεύ ϋλλειψη οικονομικού 

κινότρου για να αποκτόςει κϊποιοσ ειδικό γνώςη ό να μπει ςτη διαδικαςύα 

να τη διαμοιρϊςει. 

Η παραγωγό νϋασ γνώςησ θα μπορούςε να περϊςει ςε δεύτερη μούρα, 

καθώσ για τα δεδομϋνα τησ χώρασ, ςτον τομϋα των χύδην υλικών εύναι 

ϊψογα κατηρτιςμϋνη. Πιθανϊ κενϊ γνώςησ θα μπορούςαν να 

αναγνωριςτούν από προβλόματα που ϋχουν αναφερθεύ ςτο παρελθόν 

καθώσ και ύςτερα από ςυζότηςη του διευθυντό με όλο το προςωπικό. Αυτό 

η διαδικαςύα εύναι πιθανό να εντοπύςει και πλεόναςμα γνώςεων ςε κϊποια 

τμόματα τησ εταιρύασ. 

Βόμα 3ο:Εφαρμογό μιασ πολιτικόσ αλλαγόσ κουλτούρασ 

το ςημερινό ανταγωνιςτικό περιβϊλλον εργαςύασ πολλού υπϊλληλοι δεν 

αιςθϊνονται αςφαλεύσ ςτη θϋςη εργαςύασ που βρύςκονται και ςυνόθωσ 

«αποκρύπτουν» γνώςη, η οπούα θα μπορούςε να χρηςιμοποιηθεύ για να 

βελτιωθεύ η αποδοτικότητϊ τουσ. Μπορεύ βϋβαια να κρύβουν αυτϋσ τισ 

γνώςεισ γιατύ πιςτεύουν ότι αν τισ μοιραςτούν με ϊλλουσ θα χϊςουν το 

προςωπικό πλεονϋκτημα γνώςησ. Αυτό εύναι μϊλλον το μεγαλύτερο 

εμπόδιο για κϊθε δραςτηριότητα ΔΓ. Οι ϊνθρωποι πρϋπει να αιςθϊνονται 

ελεύθεροι να ανταλλϊξουν ιδϋεσ, να κϊνουν λϊθη ό να ρωτόςουν ϊλλουσ 

υπαλλόλουσ εϊν δεν ξϋρουν κϊτι. Οι ϊνθρωποι, ςτην εταιρύα μελϋτησ μασ, δε 

θα πρϋπει να φοβούνται να ςυζητούν ςτην εργαςύα τουσ ό ακόμα να 

διαβϊςουν και ϋνα βιβλύο για να αποκτόςουν νϋα επιχειρηματικό ό τεχνικό 

γνώςη. Όλεσ αυτϋσ οι αςόμαντεσ αλλϊ ςυγχρόνωσ πολύ καθημερινϋσ 

δραςτηριότητεσ βοηθούν μια εταιρύα να οικοδομόςει μια κουλτούρα 

διαχεύριςησ γνώςησ. ημαντικό κρύνεται και ο διευθυντόσ τησ εταιρύασ να 

προωθεύ τη διαμούραςη γνώςησ και να την επαινεύ και να την επιβραβεύει 

με οικονομικϊ οφϋλη, ώςτε να υπϊρχει μεγαλύτερο κύνητρο για απόκτηςη 

γνώςησ. 
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Βόμα 4ο:Εφαρμογό ενόσ εργαλεύου χαρτογρϊφηςησ γνώςησ 

Η χαρτογρϊφηςη τησ γνώςησ εύναι μια διαδικαςύα που ςτοχεύει να 

ςυνδϋςει την περιγραφό γνώςησ με τουσ ανθρώπουσ που την κατϋχουν. τισ 

περιςςότερεσ περιπτώςεισ εύναι δύςκολο να χαρτογραφηθεύ η γνώςη 

καθαυτό και εύναι πιο εύκολο και λογικό να δημιουργηθούν ςύνδεςμοι 

ανϊμεςα ςε μια ςύντομη περιγραφό τησ γνώςησ και τουσ κατόχουσ τησ. Εν 

τούτοισ, η γνώςη ςτην εταιρύα υπϊρχει με πολλϋσ μορφϋσ και αναφϋρεται ςε 

διϊφορεσ θεματικϋσ περιοχϋσ (διούκηςη, παραγωγό, μϊρκετινγκ, πωλόςεισ, 

τεχνικϊ θϋματα, κλπ). υνεπώσ η γνώςη για να περιγραφεύ και να γύνει 

πλόρωσ κατανοητό απ’ όλουσ, πρϋπει να διατυπωθεύ ςε μια γνωςτό και 

εύκολη γλώςςα (κώδικα) και η ςχετικό διαδικαςύα ονομϊζεται 

κωδικοπούηςη γνώςησ. Τπϊρχουν πολλού τρόποι κωδικοπούηςησ και ο πιο 

κατϊλληλοσ πρϋπει να περιλαμβϊνει τα ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ γνώςησ τησ 

εταιρύασ. Ϊνασ χϊρτησ γνώςησ δεν απεικονύζει αναγκαςτικϊ τη γνώςη μιασ 

εταιρύασ όπωσ αυτό παρουςιϊζεται ό υπονοεύται ςτο οργανόγραμμα. 

Ειδικϋσ γνώςεισ ύςωσ κατϋχει κϊθε εργαζόμενοσ από τισ διϊφορεσ εμπειρύεσ 

που εύχε ςτη ζωό του, π.χ. πρώτο πτυχύο, μεταπτυχιακϊ, εργαςύεσ, κ.ϊ. 

4.7. Ομϊδεσ και ρόλοι διαχεύριςησ γνώςησ 

Ϊνα από τα πρώτα βόματα που ακολουθόςαμε κατϊ τη διαχεύριςη γνώςησ 

για την προςπϊθεια διαςφϊλιςησ τησ επιτυχύασ εύναι η δημιουργύα μιασ 

βαςικόσ ομϊδασ ατόμων τα οπούα θα εύναι ςε θϋςη να υποςτηρύξουν ενεργϊ 

την υλοπούηςη τησ διαχεύριςησ γνώςησ. Λόγω του περιοριςμϋνου 

διαθϋςιμου προώπολογιςμού τησ εταιρύασ, εύναι ανϊγκη τα εν λόγω ϊτομα 

να διαθϋτουν τισ δεξιότητεσ και αρμοδιότητεσ που απαιτούνται για να 

αναλϊβουν αυτό τη νϋα λειτουργύα και να τη ςυνδυϊςουν με την 

καθημερινό εργαςύα ςτην εταιρύα. Λόγω του μεγϋθουσ τησ εταιρύασ, ϋνα 

ϊτομο ύςωσ εύναι υπεύθυνο για περιςςότερουσ από ϋνα ρόλουσ μϋςα ςτην 

ομϊδα διαχεύριςησ γνώςησ. Η ομϊδα ΔΓ χρειϊζεται υψηλό βαθμό 

αυτονομύασ προκειμϋνου να αντιμετωπύζει καταςτϊςεισ και να επιλύει 

προβλόματα μόλισ αυτϊ προκύπτουν. 
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Μια τϋτοια ομϊδα ςυνόθωσ ϋχει την εξόσ ςύνθεςη: 

Διαχειριςτήσ έργου 

υντονύζει το ϋργο ΔΓ και καθιερώνει τουσ ςτόχουσ τησ διεργαςύασ 

υλοπούηςησ του ςύμφωνα με το ςτρατηγικό όραμα τησ εταιρύασ 

Τεχνολογικόσ ςυντονιςτήσ 

Αναζητϊ τισ κατϊλληλεσ τεχνολογικϋσ λύςεισ για την αντιμετώπιςη 

προβλημϊτων, προτεύνει και ειςϊγει μεθόδουσ και προγρϊμματα 

υπολογιςτό που υλοποιούν τη ΔΓ. 

Διευθυντήσ γνώςησ 

Ενθαρρύνει τη ςυμμετοχό των εργαζομϋνων του οργανιςμού ςτη 

διαδικαςύα και ςυντηρεύ το ςύςτημα ΔΓ ενθαρρύνοντασ τουσ 

υπαλλόλουσ να το χρηςιμοποιούν και να παρϋχουν νϋο περιεχόμενο. 

Εύναι υπεύθυνοσ για τη δημιουργύα και αλλαγό τησ επιχειρηςιακόσ 

κουλτούρασ, των πρακτικών και των πολιτικών που επιτρϋπουν 

ςημαντικότερη καινοτομύα, διϊχυςη γνώςησ και δημιουργικότητα. 

Δημιουργούν ελεύθερο χώρο, ενιςχύοντασ την εμπιςτοςύνη, 

δεύχνοντασ ανεκτικότητα ςτη διαδικαςύα μϊθηςησ μϋςω ςφαλμϊτων 

και βοηθούν με κϊθε τρόπο ςτη ροό τησ γνώςησ. Εμπλϋκεται ςτουσ 

ελϋγχουσ και ςτη χαρτογρϊφηςη τησ γνώςησ, ςτισ αποφϊςεισ 

ςχετικϊ με την προμόθεια και απόκτηςη λογιςμικού. Σϋλοσ, 

καθοδηγεύ την εταιρύα ςτη χρόςη του ενεργητικού ϊρρητησ γνώςησ. 

Μεςίτησ γνώςησ 

Εύναι το ϊτομο που διευκολύνει τη δημιουργύα, τη διϊχυςη και τη 

χρόςη τησ γνώςησ ςτην εταιρύα. Ϊχει ςυνόθωσ ευθύνη για την 

ειςαγωγό πληροφοριών και γνώςεων ςτο ςύςτημα διαχεύριςησ 

γνώςησ τόςο εντόσ όςο και εκτόσ τησ εταιρύασ. 

 

Ύςτερα από πλόρη ενημϋρωςη περύ των καθηκόντων του και από 

την προθυμύα του για αυτό το ουςιαςτικό παιχνύδι ρόλων ορύςτηκε 

ωσ διευθυντόσ γνώςησ ο φυςικόσ διευθυντόσ τησ εταιρύασ. Η 

ουςιαςτικό του θϋληςη για ΔΓ και η καταλληλότητα του λόγω τησ 

ιδιότητϊσ τουσ κρύνουν την επιλογό αυτό ιδανικό. Διότι εύναι εκεύνοσ 
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που ουςιαςτικϊ παύρνει τισ αποφϊςεισ και μπορεύ ϊνετα να 

εναρμονύζει καλύτερα τισ δραςτηριότητεσ διαχεύριςησ γνώςησ με 

τουσ γενικότερουσ επιχειρηματικούσ ςτόχουσ τησ εταιρύασ. 

Ψσ διαχειριςτόσ ϋργου ορύςτηκε ο υποφαινόμενοσ. Η επιλογό ϋγινε 

λόγω μεγαλύτερησ οικειότητασ με το αντικεύμενο τησ ΔΓ, λόγω 

περιςςότερησ γνώςησ, περιςςότερου πϊθουσ για ολοκλόρωςη του 

ϋργου και λόγω γνώςησ για όλα τα βόματα που θα ακολουθόςει η 

διαδικαςύα 

το ρόλο των μεςιτών- εργατών γνώςησ ςυνεργϊςτηκαν ο 

τελειόφοιτοσ μηχανολόγοσ και ο απόφοιτοσ διούκηςησ επιχειρόςεων. 

Και οι δύο νϋοι ϊνθρωποι με δύψα για γνώςη αποδεύχθηκαν οι 

κατϊλληλοι. υμπληρωματικϊ με την εργαςύα τουσ και ςε ςυνδυαςμό 

με το ευϋλικτο ωρϊριο και το ευχϊριςτο περιβϊλλον τησ εταιρύασ 

μπορούςαν να ςυνεργαςτούν και να περατώςουν ςε καθημερινό 

βϊςη κομμϊτια τησ διαδικαςύασ ΔΓ. Η επιτυχύα ό όχι τησ κατανομόσ 

των ρόλων και κατ’ επϋκταςη τησ ομϊδασ εκτιμϊται ςε επόμενο 

κεφϊλαιο. 

4.8. Φϊρτεσ γνώςησ 

Κύριοσ ςκοπόσ ενόσ χϊρτη γνώςησ εύναι να παρουςιϊςει γενικό επιςκόπηςη 

διαθϋςιμων πηγών πληροφοριών και να βοηθόςει να βρεθούν εν τϊχει οι 

κατϊλληλεσ πηγϋσ. Ϊτςι λοιπόν πηγό μπορεύ να εύναι η 

πραγματογνωμοςύνη, η γνώςη, ϋνα ϊτομο κοκ. Ο χϊρτησ γνώςησ μπορεύ να 

αποτελϋςει τη βϊςη αναγνώριςησ του επιπϋδου γνώςησ εντόσ μιασ 

επιχεύρηςησ και να υποςτηρύξει τη ςτρατηγικό τοποθϋτηςη από πλευρϊσ 

διαχεύριςησ γνώςησ. Γι’ αυτό και οι χϊρτεσ γνώςησ αποτϋλεςαν το πιο 

χρόςιμο εργαλεύο ςτη ςυλλογό γνώςησ αλλϊ και ςτην προεπιςκόπηςη του 

αποτελϋςματοσ τησ διαδικαςύασ διαχεύριςησ γνώςησ που εφαρμόςαμε. Οι 

χϊρτεσ γνώςησ απευθύνονται ςε διαφορετικϋσ ομϊδεσ- ςτόχουσ εντόσ των 

επιχειρόςεων. Σα εργαλεύα αυτϊ αναφϋρονται ςτισ διαθϋςιμεσ γνώςεισ. 

Κύριοσ ςτόχοσ δεν εύναι να δημιουργόςουν γνώςεισ, αλλϊ να δομόςουν και 

να προςφϋρουν εύκολη πρόςβαςη ςτισ όδη διαθϋςιμεσ γνώςεισ. Εκτόσ από 
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τον όρο χϊρτη γνώςησ υπϊρχουν και ϊλλοι όροι όπωσ χϊρτεσ πηγών, χϊρτεσ 

επεξεργαςμϋνων πληροφοριών ό χϊρτεσ πραγματογνωμοςύνησ. τη 

χαρτογρϊφηςη πραγματογνωμοςύνησ, πρϋπει να γύνεται απογραφό των 

γνώςεων τησ εταιρύασ και χαρτογρϊφηςη τησ ροόσ πληροφορύασ εντόσ 

αυτού. 

Προτιμόςαμε πρώτα να εφαρμόςουμε ϋνα χϊρτη πραγματογνωμοςύνησ και 

ϋπειτα ϋνα χϊρτη πηγών, ώςτε να ϋχουμε πλόρη εποπτεύα για τη γνώςη τησ 

εταιρύασ και την ακριβό θϋςη που μπορεύ να εντοπιςτεύ. 

 

 

Εικόνα 7 Φϊρτησ πραγματογνωμοςύνησ 
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Ο χωριςμόσ των πεδύων γνώςησ τησ εταιρύασ ϋχει γύνει βϊςει τεςςϊρων 

προςώπων. Σα τϋςςερα αυτϊ πρόςωπα αποτελούν τον ουςιαςτικό κορμό 

τησ εταιρύασ και ςε περύπτωςη ξαφνικόσ φυγόσ τουσ υπϊρχει ςαφϋσ κενό 

γνώςησ, και το ενδεχόμενο αυτό αποτελεύ ςοβαρό απειλό για την εταιρύα. 

Σο πρόβλημα εύναι πιο μεγϊλο από ότι φαύνεται. Η απειλό αυτό 

ςυγκεντρώνει πολλϋσ πιθανότητεσ, καθώσ η παρουςύα των δύο 

εμπειρογνωμόνων ςτην εταιρύα εύναι επιςφαλόσ.  

Ο μϊςτορασ- πρώτοσ τεχνύτησ τησ εταιρύασ- λόγω ξαφνικού ιατρικού 

προβλόματοσ προχωρεύ ςε διαδικαςύεσ ςυνταξιοδότηςησ. Η γνώςη που 

κατϋχει οφεύλεται ςτην μεγϊλη του εμπειρύα ςτην καταςκευό μηχανημϊτων, 

ςιλό, καθώσ και πρακτικϋσ παραλλαγϋσ αυτών ανϊλογα με την επιθυμύα του 

πελϊτη ό ανϊλογα των ειδικών ςυνθηκών τησ καταςκευόσ. Βοηθού του εύναι 

δύο τεχνύτεσ με 10ετό εμπειρύα ςτο πλευρό του αλλϊ χωρύσ να ϋχουν 

απορροφόςει όλη τη γνώςη από αυτόν. Με προθυμύα να βοηθόςει την 

εταιρύα, τουσ ϋχει διδϊξει πολλϊ. Καταςκευϊζει ϋνα μηχϊνημα όχι μόνο με 

την εμπειρύα αλλϊ χρηςιμοποιώντασ κϊποιεσ καλύμπρεσ με 

κωδικοποιημϋνουσ αριθμούσ και ςύμβολα που δύςκολα κϊποιοσ ϊλλοσ 

μπορεύ να καταλϊβει. Εύναι επιτακτικό αυτϋσ οι καλύμπρεσ να 

εκμεταλλευτούν από τουσ ανθρώπουσ τησ εταιρύασ, να μεταφερθούν ςε 

ηλεκτρονικό μορφό και να υποςτούν τισ απαιτούμενεσ αλλαγϋσ ώςτε να 

εύναι εύχρηςτεσ και ευανϊγνωςτεσ ωσ προσ την ανϊλυςό τουσ. 

Ο μηχανολόγοσ μηχανικόσ τησ εταιρύασ αποτελεύ θηςαυρό για την εταιρύα, 

την πιο ςημαντικό πηγό γνώςη τησ. ε ηλικύα 80 χρονών και κατϋχοντασ 

γνώςη μοναδικό που δεν κατϋχει ϊλλοσ ςτην εταιρύα εύναι απλϊ 

αναντικατϊςτατοσ.  

-Καταςκευϊζει μηχανολογικϊ ςχϋδια. 

-Καταςκευϊζει ηλεκτρολογικϊ ςχϋδια. 

-Κατϋχει ϊριςτεσ γνώςεισ μηχανών. 

-Κϊνει ςτατικϋσ μελϋτεσ και ςχεδιϊζει ελαφρϋσ μεταλλικϋσ καταςκευϋσ. 
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-χεδιϊζει λεπτομϋρειεσ για την καταςκευό μηχανημϊτων επεξεργαςύασ 

χύδην υλικών. 

Η παρουςύα του εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ για την εταιρύα και δεν υπϊρχει 

κϊποιοσ από την εταιρύα να ϋχει απορροφόςει τισ γνώςεισ του. Εύναι 

περιττό να τονύςουμε τη ςημαςύα ϊμεςησ ϊντληςησ γνώςησ από αυτόν. 

Ο μυλωνϊσ μηχανικόσ εύναι απαραύτητη παρουςύα για την εταιρύα αλλϊ 

δεν εύναι αναντικατϊςτατοσ. Σην ιδιότητα αλλϊ και όλεσ τισ γνώςεισ του τισ 

απϋκτηςε ςτη Γερμανύα, ςε ςχολό μυλωνϊ μηχανικού. Ϊχει ςπουδαύα 

εμπειρύα ςτο χώρο αλλϊ δεν τον διαφοροποιούν. Η γνώςη που κατϋχει δεν 

εύναι αυτό που μπορεύ να διαφοροποιόςει την εταιρύα ςτο χώρο και να 

δώςει πλεονεκτόματα ϋναντι των ανταγωνιςτών τησ. τη διαδικαςύα ΔΓ, οι 

γνώςεισ που παραλϊβαμε από αυτό ανόκουν ςτα πρώιμα ςτϊδια. Μασ 

βοόθηςε να κατανοόςουμε τη φιλοςοφύα μιασ εταιρύασ τϋτοιου τύπου. 

Ο διευθυντόσ ϋχει την ιδιότητϊ του μυλωνϊ μηχανικού, και οι γνώςεισ και 

οι ςπουδϋσ του εύναι ύδιεσ με αυτϋσ του προαναφερθϋντοσ εμπειρογνώμονα. 

Αυτό που τον κϊνει όμωσ ξεχωριςτό, εύναι η μοναδικό του γνώςη για την 

αγορϊ και τον ανταγωνιςμό. Παραλαμβϊνοντασ την εταιρύα πριν από 20 

χρόνια από τον πατϋρα του, παρϋλαβε από αυτόν και μια ϊλλου εύδουσ 

κληρονομιϊ. Απϋκτηςε γνώςη για προμηθευτϋσ και για πελϊτεσ. Ϋξερε τι 

εύδουσ ςυμπεριφορϋσ θα αντιμετώπιζε, πώσ να διαπραγματευτεύ τουσ 

προμηθευτϋσ και ποιεσ εύναι οι διϊφορεσ απαιτόςεισ των πελατών. Η 

ξεχωριςτό αυτό γνώςη του ϋχει δώςει τρομερό ευελιξύα ςτισ 

διαπραγματεύςεισ. Επύςησ, όντασ ςτο χώρο για τόςα χρόνια, γνωρύζει πολύ 

καλϊ προμηθευτϋσ του εξωτερικού. Οι προςωπικϋσ φιλύεσ ςτο χώρο τον 

καθιςτούν μοναδικό και αναπόςπαςτο μϋλοσ για την επιβύωςη τησ 

εταιρύασ.. 

την εικόνα 7 παρουςιϊζεται ο χϊρτησ πηγών γνώςησ. ύμφωνα με αυτούσ 

τουσ δύο χϊρτεσ θα κινηθούμε ςτη ςυλλογό γνώςησ. Πρώτα καθορύζουμε τα 

πεδύα γνώςησ που θα κινηθεύ η ομϊδα γνώςησ. Ϊπειτα καθορύζουμε ποιϊ 

κωδικοπούηςη θα επιλϋξουμε για κϊθε ϋνα από αυτϊ τα πεδύα, και μετϊ θα 

προχωρόςουμε ςε επιμεριςμό τησ εργαςύασ ςτα μϋλη τησ ομϊδασ ανϊλογα 
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με τισ ικανότητϋσ του και με την πρόθεςό του για διαχεύριςη γνώςησ. 

Παρακϊτω κϊνουμε αναφορϊ πρώτα ςτισ εργαςύεσ και μετϊ ορύζουμε ςε 

πύνακα ποιοσ ανϋλαβε τη κϊθε εργαςύα. 

 

Εικόνα 8 Φϊρτησ πηγών γνώςησ 

 

4.9. Μεθοδολογύα ςτην πρϊξη 

ε πρώτη φϊςη η ομϊδα διαχεύριςησ γνώςησ ςυνεδρύαςε υπό την 

καθοδόγηςη του διαχειριςτό ϋργου. Δόθηκαν πληροφορύεσ ωσ προσ τη 

διαχεύριςη γνώςησ, διευκρινύςτηκαν οι ςτόχοι τησ εταιρύασ και ορύςτηκαν οι 

ρόλοι. Επιπλϋον, μοιρϊςτηκαν οι ρόλοι και ακολούθηςε ςυνοπτικό 
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περιγραφό του κϊθε ρόλου. Αφού λύθηκαν απορύεσ, παρουςιϊςτηκαν οι δύο 

χϊρτεσ γνώςησ και ϋλαβε χώρα ο καταιγιςμόσ ιδεών (brainstorming) 

πληροφοριών. Ακολούθηςε ςυζότηςη υπό την καθοδόγηςη του διαχειριςτό 

γνώςησ ωσ προσ τουσ εμπειρογνώμονεσ. ε φύλλο χαρτύ, το κϊθε μϋλοσ τησ 

ομϊδασ ϋγραψε τη γνώμη για το χαρακτόρα και τη ςυμπεριφορϊ του κϊθε 

εμπειρογνώμονα. Σα χαρτιϊ αυτϊ δόθηκαν ςτο διαχειριςτό τησ ομϊδασ (που 

δεν αποτελεύ φύςει υπϊλληλο τησ εταιρύασ) για να ϋχει πλόρη εποπτεύα γι 

‘αυτούσ ώςτε να αποφαςιςτεύ η κατϊλληλη προςϋγγιςη για ϊντληςη 

πληροφοριών από αυτούσ (τουσ εμπειρογνώμονεσ). 

Φύδην υλικϊ και ιδιότητεσ: 

Η γνώςη αυτό αποτελεύται κυρύωσ από πληροφορύεσ. Αποτελεύ ουςιαςτικϊ 

ρητό γνώςη η οπούα μπορεύ εύκολα να κωδικοποιηθεύ ςε ηλεκτρονικό 

μορφό ώςτε η πρόςβαςη ς’ αυτό να εύναι απλό εύκολη και ϊμεςη. Ϊτςι θα 

αποφευχθεύ η καθυςτϋρηςη από την ανϊγνωςη βιβλύων ό από το ςυνεχϋσ 

ψϊξιμο ςτο διαδύκτυο για απλϋσ πληροφορύεσ. Θϋςαμε ςτόχο να 

καταγρϊψουμε ςε υπολογιςτό, ϋναν πύνακα-κατϊλογο με όλα τα χύδην 

υλικϊ που η επιλογό ενόσ από αυτϊ θα παραπϋμπει ςε πληροφορύεσ για τισ 

ιδιότητϋσ του, όπωσ εύναι το ειδικό του βϊροσ, την γωνύα υπό την οπούα 

τρϋχει το υλικό, το ιξώδεσ του κ.ϊ. Επύςησ υπϊρχουν πληροφορύεσ για 

ειδικϋσ ιδιότητεσ των υλικών από πρακτικό εμπειρύα, όπωσ π.χ. το μϊρμαρο 

που ςτην πρϊξη δε ρϋει με φυςικό τρόπο υπό καμύα γωνύα. 

Οι πληροφορύεσ αυτϋσ υπϊρχουν ςτο διαδύκτυο ςε ιςτοςελύδεσ μεγϊλων 

εταιριών του εξωτερικού. Καταγρϊψαμε πύνακα από διϊφορεσ ιςτοςελύδεσ 

ώςτε να ςυμπεριλαμβϊνει όλα τα υλικϊ που απαςχολούν την εταιρύα. το 

παρϊρτημα παραθϋτουμε τον πύνακα αυτόν. Αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για 

τα υλικϊ αντλόςαμε με διϊφορουσ τρόπουσ. Βαςικϊ ςτοιχεύα για τισ 

ιδιότητεσ ςυνηθιςμϋνων υλικών, όπωσ για παρϊδειγμα το ςιτϊρι ό το 

καλαμπόκι, πόραμε από πηγϋσ του διαδικτύου, γραμμϋνεσ ςτα ελληνικϊ. 

Τπϊρχουν όμωσ υλικϊ που δεν αναφϋρονται πουθενϊ ςε βιβλιογραφύα, 

όπωσ εύναι το γϊλα ςε ςκόνη. Γι’ αυτϊ τα υλικϊ τισ μόνεσ πληροφορύεσ που 

μπορούςαμε να ϋχουμε εύναι το ειδικό βϊροσ και το ποςοςτό υγραςύασ τουσ. 
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υγκρύνοντασ τισ πληροφορύεσ αυτϋσ με υλικϊ πιο γνώριμα, υποθϋςαμε 

ςυμπεριφορϋσ τουσ και για καθϋνα από αυτϊ τα υλικϊ το αντιςτοιχύςαμε ςε 

ϋνα ϊλλο γνωςτό. Αποτϋλεςμα τησ εργαςύασ μασ όταν να αποκτόςει η 

εταιρύα ϋναν αναλυτικό κατϊλογο με ςτοιχεύα για όλα τα υλικϊ του 

ενδιαφϋροντόσ τησ. Η πρόςβαςη ςτον κατϊλογο αυτόν εύναι εύκολη και 

απλό για κϊθε ϊτομο τησ εταιρύασ. τισ παρατηρόςεισ για κϊθε υλικό 

οφεύλαμε να ανακαλύψουμε και τισ μοναδικϋσ ςυμπεριφορϋσ του που 

δυςτυχώσ δεν αποτυπώνονταν ςε καμύα ιςτοςελύδα ό κϊποιο βιβλύο. Πηγό 

αυτών των πληροφοριών αποτϋλεςε ο μυλωνϊσ μηχανικόσ ο οπούοσ εύχε 

μεγϊλη εμπειρύα ςτην επεξεργαςύα των υλικών αυτών και μπορούςε να 

αναφϋρει ςυμπεριφορϋσ, παρατηρόςεισ και προβλόματα. Η ϊντληςησ 

πληροφοριών από κϊποιον εμπειρογνώμονα εξαρτϊται από το χαρακτόρα 

του καθώσ και τη διϊθεςη του να μοιραςτεύ πληροφορύεσ. Από τισ 

πληροφορύεσ μασ για το μυλωνϊ μηχανικό, ςυμπεραύνουμε ότι εύναι 

ϊνθρωποσ με χαρακτόρα απότομο, κοφτό κι ϊγριο. Νευριϊζει εύκολα αλλϊ 

εύναι πρόθυμοσ να μοιραςτεύ εμπειρύεσ. Διςτακτικόσ ωσ προσ την 

αποτελεςματικότητα τησ διαχεύριςησ γνώςησ θα όταν αδύνατο να μπει ςτα 

καλούπια ερωτηματολογύου ό να δεχτεύ τη ςυνεντευξιακό μϋθοδο. 

Αποφαςύςαμε να ακολουθόςουμε την τακτικό τησ αφόγηςησ ιςτορύασ. 

Μϋςω ςυζότηςησ, δύναμε αφορμϋσ ωσ απορύεσ για διϊφορα υλικϊ, και αυτόσ 

προςπαθούςε να λύςει τισ απορύεσ μϋςω παραδειγμϊτων-ιςτοριών που εύχε 

βιώςει και ςυμπεραςμϊτων που εύχε εξϊγει. Κρατώντασ ςημειώςεισ που 

αναφϋρουν περιληπτικϊ τισ ιςτορύεσ αυτϋσ και τα ςυμπερϊςματα 

καταφϋραμε να ςυμπληρώςουμε τισ ειδικϋσ ςυμπεριφορϋσ των υλικών ςτον 

κατϊλογο μασ. πουδαύα ϊρρητη γνώςη που εύχε ϊμεςα κωδικοποιηθεύ. 

 

Ολοκληρωμϋνα ςυςτόματα επεξεργαςύασ χύδην υλικών: 

Η γνώςη αυτό ϋρχεται από τα ςπλϊχνα τησ εταιρύασ και αποτελεύ τη βϊςη 

για τη λειτουργύα τησ εταιρύασ. Οφεύλει κϊθε υπϊλληλοσ τησ εταιρύασ να 

κατϋχει αυτό τη γνώςη ϋςτω και ςε γενικϋσ γραμμϋσ ώςτε να εύναι ςε θϋςη 

να ενημερώςει οποιονδόποτε ενδιαφερόμενο, να καλύψει τυχόν απορύεσ και 
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να δεύξει ότι η εταιρύα ξϋρει τι προςφϋρει και μπορεύ να το κϊνει καλϊ. Η 

δύναμη αυτό τησ εταιρύασ θα μπορεύ να φανεύ ςε κϊποια ϋκθεςη που μπορεύ 

να ςυμμετϊςχει όπωσ εύναι η ϋκθεςη Agrotika ςτη Θεςςαλονύκη. Εκεύ η 

διαχεύριςη των ενδιαφερομϋνων και των υποψόφιων πελατών θα μπορεύ να 

γύνει πιο αποτελεςματικό εϊν όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να κϊνουν μια 

απλό ανϊλυςη για κϊποια επεξεργαςύα, π.χ. για το καθαριςμό τησ φακόσ. 

Αναφϋρουμε τα ςτϊδια επεξεργαςύασ που μπορεύ να υποςτούν κϊποια 

χύδην υλικϊ. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΗΘΕ ΤΛΙΚΟ 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Διαλογό Διαχωριςμόσ υλικών από ξϋνα 

υλικϊ(καθαριςμόσ) 

ςιτϊρι, φακϋσ κ.ϊ. 

Αποθόκευςη Αποθόκευςη υλικού ςε ςιλό προσ 

επεξεργαςύα 

όλα τα χύδην υλικϊ 

Ωλεςη πϊςιμο ςτο μϋγιςτο βαθμό κϊποιου 

υλικού 

ςιτϊρι, καλαμπόκι, 

κριθϊρι κ.ϊ. 

Μεταφορϊ Μεταφορϊ υλικού με αναβατόρα, κοχλύα ό 

ϊλλο 

όλα τα χύδην υλικϊ 

Πρεςϊριςμα Κυβοπούηςη μύγματοσ από χύδην υλικϊ ζωοτροφϋσ  

Ζύγιςη Ηλεκτρονικόσ ακρύβειασ ζύγιςη με 

δυναμοκυψϋλεσ 

όλα τα χύδην υλικϊ & 

μύγματα 

Ξόρανςη Ελεγχόμενη αφυδϊτωςη καρπών μικρϊ φρούτα, π.χ. 

δαμϊςκηνα 

υςκευαςύα Συποπούηςη τελικών προώόντων ςε ποικύλα 

μεγϋθη 

όλα τα χύδην υλικϊ & 

μύγματα 

Εικόνα 9 τϊδια επεξεργαςύασ χύδην υλικών 

Ψςτόςο, η εταιρύα αςχολεύται με τον ςυνδυαςμό αυτών ώςτε να παραχθεύ 

το τελικό προώόν. Σο κϊθε προώόν απαιτεύ ςυγκεκριμϋνεσ διαδικαςύεσ 

επεξεργαςύασ κϊποιων υλικών μεταξύ τουσ. Επιπρόςθετα οι αναλογύεσ των 

υλικών που θα χρηςιμοποιηθούν ποικύλουν ανϊλογα με τισ παραλλαγϋσ του 

τελικού προώόντοσ και τισ επιθυμύεσ του πελϊτη. Οφεύλουμε να 

τυποποιόςουμε τισ διαδικαςύεσ επεξεργαςύασ με βϊςη το τελικό προώόν. Η 

γνώςη αυτό εύναι και ςε ρητό και ςε ϊρρητη μορφό. Μπορούμε να την 

αποκομύςουμε εύτε από την εμπειρύα του μυλωνϊ μηχανικού ό του 
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διευθυντό, εύτε από τα όδη υπϊρχοντα ϋργα που η εταιρύα ϋχει 

καταςκευϊςει και βρύςκονται οργανωμϋνα ςε εκατοντϊδεσ φακϋλουσ. 

Επιλϋγουμε το δεύτερο τρόπο. Σο κϊθε ϋργο αντιςτοιχεύται και ςε ϋνα 

φϊκελο. Ο φϊκελοσ αυτόσ περιλαμβϊνει: 

-αναλυτικό παρουςύαςη ϋργου(πελϊτησ και τοποθεςύα) 

-διϊγραμμα ροόσ που δεύχνει την επεξεργαςύα των υλικών 

-ειδικϊ δευτερεύοντα μηχανολογικϊ ςχϋδια για βϊςεισ κλπ που χρηςύμεψαν 

ςτην ολοκλόρωςη του ϋργου 

-ηλεκτρολογικό ςχϋδιο 

-παραρτόματα που περιλαμβϊνουν ςυμφωνύεσ και λογιςτικϊ ςτοιχεύα. 

’ αυτό τη φϊςη, χρειαςτόκαμε τα διαγρϊμματα ροόσ τα οπούα 

απεικονύζουν την επιμϋρουσ επεξεργαςύα των υλικών καθώσ και το 

ςυνδυαςμό τουσ ώςτε να αποφϋρουν το επιθυμητό αποτϋλεςμα. 

Παρϊλληλα, για την πλόρη εποπτεύα και ςωςτό γνώςη και ορθό κατανόηςη 

των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ γνώςησ το μϋλοσ τησ ομϊδασ που ανϋλαβε το 

κομμϊτι αυτό, φρόντιςε να το επιβεβαιώςει ιδύοισ όμμαςι. Με τη μϋθοδο τησ 

παρατήρηςησ, ϋλαβε μϋροσ ςε ϋργα που καταςκευϊζονταν εκεύνη τη ςτιγμό 

και κατϋγραψε με φωτογραφικό υλικό όλη τη διαδικαςύα επεξεργαςύασ και 

παραγωγόσ. Η επαφό με το ϋργο ϋδωςε μεγαλύτερη οικειότητα με τη φύςη 

τησ εταιρύασ ϊρα και καλύτερη διαχεύριςη τησ γνώςησ τησ. Σην 

διεκπεραύωςη αυτού του καθόκοντοσ εύναι ςωςτότερο να το αναλϊβει ο 

διαχειριςτόσ ϋργου τησ ομϊδασ ΔΓ για να ϋχει μια πιο ουςιαςτικό εποπτεύα 

τησ εταιρύασ και να αντιληφθεύ ϊμεςα την κουλτούρα τησ εταιρύασ και τον 

τρόπο που διαχειρύζεται τα ϋργα και τουσ υπαλλόλουσ τησ. 

Η τυποπούηςη αυτό αποτελεύ ςπουδαύα γνώςη για την εταιρύα που πλϋον 

θα μπορεύ να ενημερώνει ϊμεςα κϊποιον ενδιαφερόμενο πελϊτη. υνόθωσ 

οι ενδιαφερόμενοι γνωρύζουν μόνο τα αρχικϊ υλικϊ και το τελικό προώόν και 

αγνοούν εντελώσ τισ ενδιϊμεςεσ διαδικαςύεσ που λαμβϊνουν χώρα. Η 

κωδικοπούηςη των διαγραμμϊτων αυτών ϋγινε ςε ηλεκτρονικό υπολογιςτό 

μϋςω του προγρϊμματοσ AutoCAD. Με την πλόρωςη αυτών των ςχεδύων 
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και των παραλλαγών τουσ ϋγινε ϋλεγχοσ και διόρθωςη από το διευθυντό 

τησ εταιρύασ και αμϋςωσ μετατρϊπηκαν ςε αρχεύα pdf και τοποθετόθηκαν 

ςε πύνακα τελικών προώόντων. Αυτόσ ο πύνακασ ςυςτϊθηκε από την ομϊδα 

να δοθεύ ςε κϊθε υπϊλληλο τησ εταιρύασ ώςτε να εύναι ϋτοιμοσ να 

ενημερώςει ϊμεςα κϊποιον υποψόφιο πελϊτη. Ο πύνακασ αυτόσ δεύχνει τη 

βαςικό λειτουργύα τησ εταιρύασ. Ωρα μπορεύ να αποτελϋςει αρχικό μϊθημα 

και οδηγόσ για κϊθε νϋο υπϊλληλο τησ εταιρύασ ώςτε να μπει ςτο πνεύμα 

τησ εταιρύασ. το παρϊρτημα επιςυνϊπτουμε ϋνα διϊγραμμα ροόσ υλικών 

από το εργοςτϊςιο παραγωγόσ ζωοτροφών ςτην Ϊνωςη Αγροτικών 

υνεταιριςμών Λεχαινών. 

Μηχανϋσ-χϋδια-Καλύμπρεσ: 

Η εξϋλιξη τησ τεχνολογύασ επιτϊςςει νϋουσ ρυθμούσ παραγωγόσ και μια 

εταιρύα αν δε μπορεύ να τουσ ακολουθόςει εύναι καταδικαςμϋνη. Η εταιρύα 

μελϋτησ ύςωσ ς’ αυτό το κομμϊτι να υςτερούςε τόςα χρόνια. Με την ύπαρξη 

ενόσ τόςου ϋμπειρου μϊςτορα διεκπεραύωνε καταςκευϋσ μηχανημϊτων με 

χειρωνακτικό εργαςύα και με κλαςςικϋσ μεθόδουσ και εργαλεύα όπωσ εύναι η 

ςτρϊντζα και το ψαλύδι. Η διαδικαςύα καταςκευόσ ενόσ μηχανόματοσ 

περιελϊμβανε την αγορϊ ενόσ κινητόρα και πρώτων υλικών όπωσ 

λαμαρύνεσ, βύδεσ κ.ϊ. Με τη χρόςη των εργαλεύων του και τη βοόθεια των 

δύο βοηθών και ςτηριζόμενοσ πϊνω ςτισ καλύμπρεσ μπορούςε να 

καταςκευϊςει όποιο μηχϊνημα χρειαζόταν η εταιρύα, από κϊποιο μικρό 

ςφυρόμυλο μϋχρι και ϋνα τερϊςτιο ςιλό. τισ αυγϋσ όμωσ του 21ου αιώνα 

κϊθε μεγϊλη εταιρύα που επιδιώκει γρόγορεσ καταςκευϋσ από μϋταλλο 

μπορεύ να εξοικονομόςει χρόνο από την τεχνολογύα κοπόσ μετϊλλων με 

χρόςη λϋιζερ. Η διαδικαςύα εύναι απλό. Σο ςχϋδιο και το ανϊπτυγμϊ του 

πρϋπει να γύνει ςε AutoCAD, και απλϊ το ςτϋλνει ςτην αντύςτοιχη εταιρύα 

και ςε 2 μϋρεσ ϋχει τα κομμϊτια ϋτοιμα, ακόμα και ςτραντζαριςμϋνα όπωσ 

θϋλει. Σην τεχνικό αυτό καλεύται να αφομοιώςει η εταιρύα μελϋτησ μασ και 

να την εφαρμόςει ϊμεςα με ςυντονιςμϋνεσ διαδικαςύεσ ώςτε να επιβιώςει. 

Οι κινόςεισ τησ όταν ιςχνϋσ μϋχρι τώρα. Ο θηςαυρόσ τησ εταιρύασ εύναι τα 

εκατοντϊδεσ μηχανολογικϊ ςχϋδια ηλικύασ μϋχρι και 80 χρονών. ε 

περύπτωςη απαύτηςησ καταςκευόσ ενόσ μηχανόματοσ, η εταιρύα 



73 
 

απευθυνόταν ςτο μηχανολόγο τησ να ψϊξει τα ςχϋδια να βρει το κατϊλληλο 

να το περϊςει ςτον υπολογιςτό και να προχωρόςει ςε διαδικαςύα κοπόσ. Η 

διαδικαςύα όμωσ αντιγραφόσ ενόσ ςχεδύου ςτον υπολογιςτό εύναι 

χρονοβόρα, με αποτϋλεςμα η όλη καταςκευό να καθυςτερεύ με ϊςχημεσ 

ςυνϋπειεσ την εταιρύα. Πρώτο μϋλημα τησ εταιρύασ εύναι η τυποπούηςη των 

μηχανολογικών ςχεδύων ςε ηλεκτρονικό μορφό. Οι απαιτόςεισ όταν δύο για 

την ομϊδα διαχεύριςησ γνώςησ. Ο διευθυντόσ γνώςησ ϋπρεπε να καθορύςει 

τη ςειρϊ με την οπούα θα ϋπρεπε να κωδικοποιηθούν αυτϊ τα ςχϋδια βϊςει 

τησ ςυχνότητασ χρόςησ τουσ και τη ςημαςύα τουσ. Επύςησ, αυτόσ ό αυτού 

που θα αναλϊμβαναν αυτό το δύςκολο εγχεύρημα να εύχαν πολύ καλό 

γνώςη AutoCAD ώςτε να διεκπεραιώςουν το ϋργο αυτό ςωςτϊ. Υυςικϊ το 

ϋργο αυτό για να ολοκληρωθεύ χρειϊζεται περύ τα δύο χρόνια. ε πρώτη 

φϊςη αυτό που ενδιϋφερε την εταιρύα όταν να τυποποιηθούν πρώτα τα πιο 

ςημαντικϊ μηχανόματα που ϋχουν ϊμεςη ζότηςη. Σϋλοσ, οι κομμϋνεσ 

λαμαρύνεσ που ϋρχονται ςτο εργοςτϊςιο μπορούν απλϊ πλϋον να κολληθούν 

ό να βιδωθούν περιορύζοντασ ςτο ελϊχιςτο το λϊθοσ και εξοικονομώντασ 

χρόνο. Η διαδικαςύα αυτό θα γλιτώςει την εταιρύα από πιθανϊ κενϊ γνώςησ 

που θα εύχε η επικεύμενη αποχώρηςη του μϊςτορα.  

Παρ’ όλ’ αυτϊ, παραμϋνει το πρόβλημα τησ αποκωδικοπούηςησ των 

καλιμπρών. Όταν μόνο ο μϊςτορασ μπορεύ να διακρύνει λεπτομϋρειεσ μεταξύ 

παραλλαγών μηχανημϊτων, τότε η παρουςύα του εξαρτϊ την ευελιξύα τησ 

εταιρύασ να μπορεύ να παρϋχει παραλλαγϋσ μηχανημϊτων ςτην αγορϊ. 

Πρϋπει το κενό αυτό γνώςησ που πρόκειται να εμφανιςτεύ να εξαλειφθεύ ό 

τουλϊχιςτον να ελαχιςτοποιηθεύ. Αναλαμβϊνει λοιπόν κϊποιοσ από την 

ομϊδα διαχεύριςησ γνώςησ να μαθητεύςει δύπλα ςτο μϊςτορα για περύπου 

14 ώρεσ, ώςτε να μϊθει πώσ να αποκωδικοποιεύ καλύμπρεσ. Αυτόσ που θα το 

αναλϊβει θα ϋχει ϊριςτεσ γνώςεισ μηχανολογικού ςχεδύου και φυςικϊ 

AutoCAD. Θα πρϋπει ακόμα να ϋχει τϋτοια δυνατότητα ακουςτικόσ μϊθηςησ 

ώςτε να μπορϋςει να αντλόςει όςεσ περιςςότερεσ πληροφορύεσ από το 

μϊςτορα. το επόμενο ςτϊδιο θα πρϋπει οτιδόποτε υπϊρχει ςε καλύμπρεσ να 

περϊςει ςε αναλυτικό μηχανολογικό ςχϋδιο και να αποθηκευθεύ μαζύ με τα 

υπόλοιπα μηχανολογικϊ ςχϋδια. Λόγω τησ ςυχνόσ χρόςησ ςχεδύων από 
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καλύμπρεσ η εργαςύα αυτό πρϋπει να γύνει ϊμεςα ώςτε να εκμεταλλευτούν 

τισ τελευταύεσ μϋρεσ του μϊςτορα ςτην εταιρύα. Η εργαςύα ϋλαβε χώρα 

ϊμεςα και διόρκηςε ϋνα μόνα. το παρϊρτημα παραθϋτουμε μηχανολογικό 

ςχϋδιο που ϋγινε με τη βοόθεια καλύμπρασ. 

Ηλεκτρολογικόσ ςχεδιαςμόσ: 

ε κϊθε μηχανό αντιςτοιχεύ ϋνασ κινητόρασ και ςε κϊθε ϊλλο ηλεκτρικό 

ςυςκευό αντιςτοιχεύ ϋνα ηλεκτρικό κύκλωμα. Η φύςη τησ εταιρύασ 

επιτϊςςει τη βαθιϊ γνώςη ηλεκτρολογικών εγκαταςτϊςεων και 

αυτοματιςμού από την ύπαρξη μιασ και μόνο μηχανόσ μϋχρι και την πλόρη 

βιομηχανικό εγκατϊςταςη. Η ϋλλειψη ηλεκτρολόγου μηχανικού και η 

δυςκολύα πρόςληψόσ του, επιβαρύνουν το μοναδικό μηχανικό (με Η/Μ 

ικανότητεσ) με επιπρόςθετο φόρτο εργαςύασ. την ηλικύα των 80 χρόνων 

και διατηρώντασ ακόμα ακϋραια την ικανότητϊ του ςτο ςχεδιαςμό του 

αυτοματιςμού και του ηλεκτρολογικού πύνακα παραμϋνει η μόνη λύςη τησ 

εταιρύασ ς’ αυτό το πρόβλημα. Η ϋλλειψη γνώςησ υπολογιςτών όμωσ τον 

αναγκϊζει να ςχεδιϊζει το ηλεκτρολογικό ςχϋδιο με το χϋρι. Ϊνασ τρόποσ 

πατροπαρϊδοτοσ και απαρϊδεκτοσ για τη ςυνεργαςύα του με νϋουσ 

ηλεκτρολόγουσ-εγκαταςτϊτεσ. Επιβϊλλεται λοιπόν να αλλϊξει η κατϊςταςη. 

Εκμεταλλευόμενοι τη γνώςη του διαχειριςτό ϋργου (εύναι ηλεκτρολόγοσ 

μηχανικόσ) επιχειρόθηκε η μεταφορϊ των ηλεκτρολογικών ςχεδύων των πιο 

πρόςφατων ϋργων τησ εταιρύασ ςε ηλεκτρικό μορφό με χρόςη του EPLAN 

Electric. Ϊτςι τυποποιόθηκε η ηλεκτρολογικό ανϊλυςη κϊθε μηχανόσ. 

Πλϋον, μπορεύ κϊποιοσ από την εταιρύα να ϋχει ϋτοιμο το ηλεκτρολογικό 

ςχϋδιο εκτυπωμϋνο και να το παραχωρόςει ςτο μηχανικό και αυτόσ να 

τοποθετόςει τιμϋσ ςτουσ κινητόρεσ και να φτιϊξει απλώσ το βοηθητικό 

κύκλωμα του αυτοματιςμού, με αποτϋλεςμα να γλυτώνει χρόνο και φόρτο 

εργαςύασ ο μηχανικόσ. Σο ςτϊδιο αυτό του ηλεκτρολογικού ςχεδιαςμού 

μπορεύ να τυποποιηθεύ περαιτϋρω μϋςω νϋασ γνώςησ που μπορεύ να 

αποκτόςει η εταιρύα πϊνω ςτην τεχνολογύα των προγραμματιζόμενων 

υπολογιςτών. Αυτό θα αναλυθεύ ςε επόμενο κεφϊλαιο. το παρϊρτημα 

παρουςιϊζουμε μϋροσ ςχεδύου ηλεκτρολογικού πύνακα. 
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Μηχανϋσ- Εφαρμογϋσ 

Όπωσ ϋχουμε αναφϋρει ςτο κεφϊλαιο 2, ςε μια διαδικαςύα διαχεύριςησ 

γνώςησ το πιο δύςκολο εύναι η ϊρρητη γνώςη να μετατραπεύ ςε ρητό, να 

κωδικοποιηθεύ και να μεταφερθεύ. Αυτό εύναι το πιο ουςιαςτικό πρόβλημα 

ςτην εταιρύα μελϋτησ μασ. ε κϊθε υλικό και ςε κϊθε ςύςτημα επεξεργαςύασ 

του πρϋπει να εφαρμοςτεύ διαφορετικϊ μεγϋθη ςε κινητόρεσ και ςε όγκο 

μηχανημϊτων. Δύο εύναι οι βαςικού παρϊγοντεσ που διαφοροποιούν μηχανό 

από μηχανό 

το ειδικό βϊροσ του εκϊςτοτε υλικού(kg/  ), 

η παραγωγικότητα του ςυςτόματοσ (tn/h). 

Η παραγωγικότητα εύναι επιλογό του πελϊτη και πρϋπει να εύναι ο 

πρωταρχικό μϋριμνα τησ εταιρύασ να καλυφθεύ αυτό του η απαύτηςη. Εϊν 

δεν υπϊρχει ο περιοριςμόσ τησ παραγωγικότητασ, τότε η εταιρύα λαμβϊνει 

υπ’ όψιν τησ το χωροταξικό ςχεδιαςμό εύτε κυρύωσ τον οικονομικό 

προώπολογιςμό του πελϊτη. 

Ανϊλογα του ειδικού βϊρουσ και τησ παραγωγικότητασ, εξαρτϊται η 

επιλογό τησ ιςχύοσ ςτουσ κινητόρεσ, ο ρυθμόσ των ςτροφών τουσ, η 

χωρητικότητα του αναμύκτη, το μϋγεθοσ του κοχλύα κλπ. Αποτελεύ το πιο 

δύςκολο κομμϊτι γνώςησ τησ εταιρύασ, με τουσ περιςςότερουσ 

υπολογιςμούσ και αποτελεύ κρύςιμο διότι με αυτό τη γνώςη για κϊποιο 

ςυγκεκριμϋνο ςύςτημα θα μπορεύ ο διευθυντόσ να εύναι πιο ακριβεύσ ςτουσ 

υπολογιςμούσ του για το ακριβϋσ τελικό κόςτοσ μιασ καταςκευόσ. 

Η γνώςη αυτό απαιτεύ ϋντονη φυςικό και μαθηματικό ανϊλυςη και 

υπεύθυνοσ γι’ αυτό δε μπορεύ να εύναι ϊλλοσ από το μηχανικό τησ εταιρύασ. 

Θα μπορούςε η γνώςη αυτό να θεωρηθεύ ρητό, αλλϊ θα όταν επικύνδυνο. 

Διότι ενυπϊρχει ςε γερμανικϊ βιβλύα, αγγλικϊ εγχειρύδια και ςε ϋργα που 

ϋχει αναλϊβει ο μηχανικόσ. Για να αποκτόςει κϊποιοσ τϋτοιου μεγϋθουσ 

θεωρητικό γνώςη πρϋπει να ςπουδϊςει ςε κϊποια μεγϊλη εταιρύα τησ 

Γερμανύασ για ϋνα χρόνο. ε τόςη κρύςιμη ηλικύα εύναι επιτακτικό ο 

μηχανικόσ τησ εταιρύασ να παύξει το ρόλο του δαςκϊλου και να μεταφϋρει 

όλη αυτό του τη γνώςη ςε κϊποιο νϋο μηχανικό. Αυτό τη ςτιγμό όμωσ εύναι 
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απαγορευτικό η πρόςληψη κϊποιου δεύτερου μηχανικού εν καιρώ 

οικονομικόσ κρύςησ.  

Η καταγραφό αυτόσ τησ γνώςησ του μηχανικού όταν η ϋντονη απαύτηςη 

του διευθυντό και η αφορμό για διαχεύριςη γνώςησ ςτην εταιρύα του. Η 

τυποπούηςη αυτόσ τησ γνώςησ θα αποτελϋςει ιςχυρό πλεονϋκτημα διότι δεν 

εύναι εύκολο να αποκτηθεύ. Παρϊλληλα, μετϊ από πιθανό αποχώρηςη του 

μηχανικού από την εταιρύασ ο νϋοσ μηχανικόσ που θα προςληφθεύ θα μπορεύ 

να ϋχει ϊμεςη πρόςβαςη ς’ αυτό τη γνώςη και μεγαλύτερη εξοικεύωςη. 

Σϋλοσ, ςτο μϋλλον μπορεύ να αξιοποιηθεύ περαιτϋρω αυτό η πρώτη 

τυποπούηςη ώςτε να αναπτυχθεύ προγραμματιςτικό ςύςτημα που θα 

μπορεύ να υπολογύζει ςτοιχεύα μόνο με την ειςαγωγό κϊποιων 

πληροφοριών. Αυτό θα εύναι το τελικό ςτϊδιο αυτοματοπούηςησ τησ 

ςυγκεκριμϋνησ γνώςησ και ολοκληρωμϋνο ςτϊδιο διαχεύριςησ γνώςησ. 

Ϊχοντασ ςυγκεντρώςει ςτοιχεύα για το χαρακτόρα του μηχανολόγου 

μηχανικού, βγϊζουμε τα εξόσ ςυμπερϊςματα. Εύναι ϋνασ ηλικιωμϋνοσ κύριοσ 

όπιων τόνων, ευγενικόσ, ςυζητόςιμοσ, με ςεμνότητα, πρόθυμοσ να 

μοιραςτεύ τη γνώςη που κατϋχει και πολύ αυςτηρόσ ωσ προσ την 

ακεραιότητα των πρϊξεων, των τύπων και τη διαχεύριςη του λόγου. 

Καταλόγουμε, λοιπόν, ςτο να χρηςιμοποιόςουμε αρχικϊ τη μϋθοδο τησ 

ςυνϋντευξησ για να αντλόςουμε ϊρρητη γνώςη από αυτόν. Εύναι φυςικό οι 

ερωτόςεισ μασ να μη μπορούν να καλύψουν το ευρύ φϊςμα γνώςησ του. Γι’ 

αυτό το λόγο προχωρόςαμε ςε εβδομαδιαύα ςεμινϊρια δύωρα ώςτε να 

επικεντρωθούμε ςε ςυγκεκριμϋνεσ ενότητεσ και να μπορούμε να 

αφομοιώςουμε όλη τη ςοφύα του. Από τη ςυνϋντευξη καταλόξαμε ςτισ 

ακόλουθεσ διδακτικϋσ ενότητεσ: 

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ 

ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

1 Καταςκευό ςιλό Φωρητικότητα, διϊμετροσ, γωνύα κώνου 

εξαγωγόσ, πϊχοσ λαμαρύνασ, καπϋλο κλπ. 

2 Αερομεταφορϊ 

υλικού 

Γωνύα κλύςησ, διϊμετροσ ςωλόνα, ιςχύσ 

βιντιλατϋρ, κλπ. 

3 Κοχλύασ Διϊμετροσ φτερού, εξωτερικό διϊμετροσ, 
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μεταφορϊσ βόμα του ςπειρώματοσ, ταχύτητα, ιςχύσ 

κινητόρα κλπ. 

 

4 φυρόμυλοσ Ιςχύσ κινητόρα, απόδοςη, αεροφρϊκτησ, 

μαχαύρια κοπόσ, διϊμετροσ οπόσ 

κόςκινου κλπ. 

5 παςτόρασ Κύλινδρα ςπαςύματοσ, ςτροφϋσ ανϊ 

λεπτό κλπ. 

6 Αναβατόρασ Σαχύτητα μεταφορϊσ, ιςχύσ κινητόρα, 

μϋγεθοσ κουβϊδων κλπ. 

7 Αναμύκτησ Φωρητικότητα, χρόνοσ ανϊμιξησ, πϊχοσ 

λαμαρύνασ κλπ. 

8 Ρϋντλερ Σαχύτητα μεταφορϊσ, ιςχύσ κινητόρα, 

δυνατότητα προϋκταςησ κλπ. 

 

9 Ελαφρϋσ 

μεταλλικϋσ 

καταςκευϋσ 

Ικρύωμα ςτόριξησ βϊρουσ. Αντοχό 

υλικών. 

10 Βύδεσ Θεωρητικό κεφϊλαιο για βύδεσ. 

 

11 Κινητόρεσ-

Μειωτόρεσ 

Πρακτικό επύλυςη προβλημϊτων. 

Εικόνα 10 Πρόγραμμα ςεμιναρύων για την κατϊρτιςη πϊνω ςτη θεωρύα καταςκευόσ και 
εφαρμογόσ μηχανών ςχετικϊ με τα χύδην υλικϊ 

Οργανώθηκαν λοιπόν 11 ςεμινϊρια καταγραφόσ γνώςησ ό ουςιαςτικϊ 

ςεμινϊρια κατϊρτιςησ. τα ςεμινϊρια αυτϊ ορύςαμε μϋθοδο διδαςκαλύασ 

εκϊςτοτε μαθόματοσ με την εξόσ ςειρϊ. 

υνοπτικό παρουςύαςη. 

Θεωρύα και εφαρμογό. 

Πύνακεσ και ςχϋδια. 

Παρατηρόςεισ. 

Πρακτικό παρϊδειγμα. 

Μετϊ τη λόξη του κϊθε ςεμιναρύου, αφιερώνονταν μύα ώρα για καταγραφό 

ςε υπολογιςτό και για όποιεσ απορύεσ εύχαν δημιουργηθεύ. Μϋροσ τησ 
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γνώςησ που διδϊχθηκε προερχόταν από φυλλϊδια, βιβλύα, ςημειώςεισ, και 

πύνακεσ που εύχαν ταξινομηθεύ ςε ςυρτϊρια. Ωλλα γραμμϋνα ςτα αγγλικϊ, τα 

περιςςότερα ςτα γερμανικϊ, πολλϊ από αυτϊ εύχαν και μερικϋσ αλλοιώςεισ 

από την πϊροδο του χρόνου. Όςο πολύτιμα κι αν όταν, δε μπορούςαν να 

αξιοποιηθούν από κανϋναν ϊλλον εκτόσ από το μηχανικό. Αυτόσ όξερε μόνο 

πού να βρει το καθϋνα, όξερε ϊπταιςτα γερμανικϊ (μητρικό του γλώςςα) 

και μόνο για αυτό η ταξινόμηςη εύχε αξύα. Ϊπρεπε λοιπόν ο θηςαυρόσ αυτόσ 

γνώςησ να αποκτόςει χρηςτικό αξύα και να κωδικοποιηθεύ ςε μορφό 

ευανϊγνωςτη. Η προθυμύα του μηχανικού και η υπομονό του ϋδωςε ϋνα 

πραγματικϊ αξιοθαύμαςτο αποτϋλεςμα. Δϊςκαλοσ και διδαςκόμενοσ 

ϋδειξαν επιμονό ςτην εργαςύα τουσ και μπορεύ να χρειϊςτηκαν υπερωρύεσ 

αλλϊ κατϊφεραν το μεγαλύτερο ποςοςτό γνώςησ να καταγραφεύ και να 

εύναι ϋτοιμο προσ χρόςη. 

το παρϊρτημα παρουςιϊζουμε μύα ενότητα του ςεμιναρύου όπωσ 

καταγρϊφηκε. 

 

Προμηθευτϋσ-Πελϊτεσ: 

Η τελευταύα ενότητα γνώςησ που ταξινομόθηκε δεν εύναι και η λιγότερο 

ςημαντικό αλλϊ μετουςιώθηκε ςε πολύ λιγότερο χρόνο. τόχοσ τϋθηκε να 

γύνει ϋνα «ξεςκαρτϊριςμα» ςτουσ προμηθευτϋσ και ςτου πελϊτεσ. Σα 

πελατολόγια τερϊςτια. Σο ύδιο και οι κατϊλογοι με τουσ προμηθευτϋσ. Ϋταν 

πολύ λογικό αφού οι κατϊλογοι αυτού εύναι τόςο παλιού όςο η ιςτορύα τησ 

εταιρύασ. Ϊπρεπε λοιπόν να διευκρινιςθεύ ποιεσ από αυτϋσ τισ εταιρύεσ εύναι 

εν ζωό, ποιοι από αυτούσ εύναι ςε θϋςη να ςυνεργαςτούν με την εταιρύα και 

ποιοι από τουσ ενδιαφερόμενουσ μπορούν να γύνουν εν δυνϊμει πελϊτεσ. 

Η ϋρευνα ξεκύνηςε από τα ςυρτϊρια τησ εταιρύασ και δεν όταν δύςκολη το 

ξεκαθϊριςμα όςον αφορϊ τουσ προμηθευτϋσ. Σο υλικό που κρατόθηκε εύναι 

από ελληνικϋσ και διεθνεύσ εκθϋςεισ που ϋχουν λϊβει χώρα τα τελευταύα 15 

χρόνια. Παλαιότερα φυλλϊδια και ενημερώςεισ ϋχουν μόνο ιςτορικό αξύα 

και κανϋνα ϊλλο ενδιαφϋρον. Σο υλικό που ςυλλϋχτηκε από τουσ 
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προμηθευτϋσ εμπλουτύςτηκε από τισ αντύςτοιχεσ ιςτοςελύδεσ με 

φωτογραφικό περιεχόμενο αλλϊ και ανανεωμϋνεσ πληροφορύεσ. 

Όςο για τουσ πελϊτεσ η διαδικαςύα χωρύςτηκε ςε δύο μϋρη. Πρώτα 

καταγρϊφηκαν μεγϊλοι πελϊτεσ, Ϊλληνεσ που χρόνια ενδιαφϋρονται και 

επενδύουν ςτο χώρο των χύδην υλικών. Η καταγραφό αυτών των πελατών 

απϋδειξε πόςο μεγϊλο ενδιαφϋρον υπϊρχει ςτην αγορϊ. Ϊπειτα ϋγινε 

καταγραφό πελατών ϊμεςου ενδιαφϋροντοσ. την κατηγορύα αυτό 

περιλόφθηκαν από μικρούσ αγρότεσ μϋχρι και ςυνεταιριςμούσ που 

απευθύνθηκαν ςτην εταιρύα κατϊ την ϋκθεςη Agrotica ςτη Θεςςαλονύκη. Η 

καταγραφό και η κατηγοριοπούηςη αυτών των πελατών ϋδειξε ςτην εταιρύα 

τουσ ορύζοντεσ που πρϋπει να πλεύςει ϊμεςα ώςτε να ϋχει ϊμεςο κϋρδοσ 

από μικρϋσ δουλειϋσ. 

Ϊπειτα από αυτόν την ταξινόμηςη οι ϊνθρωποι τησ εταιρύασ και μϊλιςτα ο 

διευθυντόσ εύναι ςε θϋςη να βολιδοςκοπόςει τουσ ενδιαφερομϋνουσ, να 

κϊνει προςφορϋσ και να μπορεύ να διαχειριςτεύ παραγγελύεσ με βϋλτιςτο γι’ 

αυτόν κϋρδοσ. 

τον πύνακα που ακολουθεύ παραθϋτουμε τον επιμεριςμό τησ εργαςύασ του 

κϊθε μϋλουσ τησ ομϊδασ 

Σομϋασ γνώςησ Τπεύθυνοσ Φρόνοσ 

περϊτωςησ 

Ειδικό ικανότητα 

Φύδην υλικϊ Μεςύτησ Γνώςησ 1 4 ημϋρεσ  

υςτόματα 

επεξεργαςύασ 

Διαχειριςτόσ 

γνώςησ Μηχανικόσ 

γνώςησ  

3 εβδομϊδεσ AutoCAD 

Μηχανϋσ-χϋδια-

Καλύμπρεσ  

Μεςύτησ γνώςησ 2 

Μηχανολόγοσ 

3 μόνεσ ϋωσ 2 

χρόνια 

AutoCAD 

Ηλεκτρολογικόσ 

ςχεδιαςμόσ 

Διαχειριςτόσ 

γνώςησ Μηχανικόσ 

γνώςησ  

2 εβδομϊδεσ EPLAN Electric 

Μηχανϋσ-

Εφαρμογϋσ 

Διαχειριςτόσ 

γνώςησ Μηχανικόσ 

γνώςησ  

11 εβδομϊδεσ Γνώςεισ 

μηχανικόσ 
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Προμηθευτϋσ-

Πελϊτεσ 

Μεςύτησ γνώςησ 1 1 εβδομϊδα  

Εικόνα 11 Επιμεριςμόσ εργαςύασ 

 

4.10. Σεκμηρύωςη & μϋθοδοι ενθϊρρυνςησ τησ ανταλλαγόσ 

γνώςησ 

Σο πιο ςημαντικό ρόλο ςτην ομϊδα διαχεύριςη γνώςησ κατϋχει ο διευθυντόσ 

γνώςησ, ςτην περύπτωςό μασ ο ύδιοσ ο διευθυντόσ τησ εταιρύασ. Κατϊ την 

περύοδο που η διαδικαςύα ΔΓ όταν ςε εξϋλιξη όταν αυτόσ που τεκμηρύωνε 

την εγκυρότητα των εργαςιών τησ ομϊδασ. Ενϋκρινε μεθόδουσ, διόρθωνε 

ςχϋδια όπου χρειαζόταν και ενθϊρρυνε και όλεγχε την όλη διαδικαςύα. 

Ουςιαςτικϊ μεθόδευε τη ςωςτό λειτουργύα τησ ομϊδασ και προςπαθούςε 

να επινοόςει κύνητρα. 

Κύνητρο εύναι ϋνα χρονικό και δυναμικό ςτοιχεύο το οπούο δεν πρϋπει να 

ςυγχϋεται με την προςωπικότητα και το ςυναύςθημα. Κύνητρο εύναι να ϋχεισ 

την επιθυμύα και την προθυμύα να κϊνεισ κϊτι. 

Τπϊρχουν πολλϋσ μϋθοδοι τισ οπούεσ χρηςιμοποιούν οι επιχειρόςεισ για να 

αυξόςουν τη διαμούραςη γνώςεων. Ϊπρεπε να εξεταςτούν τα 

πλεονεκτόματα των αποκαλουμϋνων όπιων ανταμοιβών ςε αντύθεςη με τισ 

ςκληρϋσ ανταμοιβϋσ. Οι ςκληρϋσ ανταμοιβϋσ εύναι απτϋσ, πιθανϋσ 

οικονομικϋσ ανταμοιβϋσ, ενώ οι όπιεσ ανταμοιβϋσ περιλαμβϊνουν για 

παρϊδειγμα, βελτιωμϋνη φόμη και προςωπικό ευχαρύςτηςη. Οι ςκληρϋσ 

ανταμοιβϋσ ϋχουν προςωρινό αποτϋλεςμα, πρϊγμα που ςημαύνει ότι αυτϊ 

τα κύνητρα χϊνουν ςιγϊ- ςιγϊ την αποτελεςματικότητϊ τουσ. Μύα ϊλλη 

αρνητικό ςυνϋπεια εύναι ότι οι οικονομικϋσ ςυμπεριφορϋσ μπορεύ να 

προκαλϋςουν ανεπιθύμητη ςυμπεριφορϊ, δηλαδό διαςπορϊ πληροφοριών 

μόνο με την πρόθεςη να λϊβουν αμοιβό. Μπορεύ να προωθόςει ϋτςι την 

εγωκεντρικό ςυμπεριφορϊ, να μειώςει τα ενδογενό κύνητρα και να 

καταςτρϋψει το κοινό καλό. Πολλϋσ όμωσ επιχειρόςεισ ςτην πρϊξη εύχαν 
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καλϋσ εμπειρύεσ από τη χρόςη ςκληρών ανταμοιβών για την παροχό 

κινότρων. Επομϋνωσ δεν υπϊρχει μύα και μόνη λύςη. 

την περύπτωςη τησ εταιρύασ που μελετϊμε το κύνητρο ϋπρεπε να όταν 

δυνατό ώςτε οι εργαζόμενοι να ϋχουν την επιθυμύα να ανταλλϊξουν γνώςη, 

να προςφϋρουν χρόνο για το καλό τησ εταιρύασ. την Ελλϊδα του 2010, το 

μόνο κύνητρο που μπορεύ να προςελκύςει τον εργαζόμενο εύναι το 

οικονομικό κύνητρο. Αλλϊ δε θα μπορούςε να υποςτηρύξει αυτό τη λογικό 

μια εταιρύα με προβλόματα εν μϋςω κρύςησ. Ο διευθυντόσ αποδεύχτηκε 

διαλλακτικόσ χρηςιμοποιώντασ και τα δύο εύδη κινότρων. Από τη μια 

επιβρϊβευε την ολοκλόρωςη και την αρτιότητα ενόσ μηχανολογικού ό ενόσ 

ηλεκτρολογικού ςχεδύου με χρηματικό ποςό, αρκετϊ ςωςτό ώςτε ούτε να 

αποθαρρύνει τουσ ςχεδιαςτϋσ ούτε και να ζημιωθεύ ο ύδιοσ. Από την ϊλλη 

εκμεταλλεύτηκε ϋνα μεγϊλο πλεονϋκτημα που ϋχει, τισ γνωριμύεσ και τισ 

καλϋσ ςχϋςεισ με μεγϊλεσ εταιρύεσ του εξωτερικού, και περιςςότερο με τουσ 

κολοςςούσ τησ Γερμανύασ ςτο χώρο των χύδην υλικών. Εγγυόθηκε ότι με 

την περϊτωςη των διαδικαςιών ΔΓ τα μϋλη τησ ομϊδασ, εκτόσ από αυτόν, 

θα μπορούν να εκπαιδευτούν ςτο εξωτερικό αντλώντασ ςπουδαύα γνώςη 

για την εταιρύα και αποκτώντασ οι ύδιοι πολύ καλό εμπειρύα. Η μικρό ηλικύα 

τησ ομϊδασ ΔΓ όταν το τεκμόριο ότι αυτό το κύνητρο θα εύχε ςαφό 

αποτελϋςματα. 
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5. Νϋα κατϊςταςη εταιρύασ  

5.1. Νϋα κατϊςταςη τησ εταιρύασ/ Νϋα κουλτούρα 

Η διαχεύριςη γνώςησ εύναι ϋνασ ςτόχοσ που μοιϊζει ελκυςτικόσ, αλλϊ οι 

περιςςότερεσ εταιρύεσ αποτυγχϊνον να αναπτύξουν ικανότητα διαχεύριςησ 

γνώςησ. Μύα επιχεύρηςη πρϋπει να διατηρεύ τα μϋςα για να δώςει τη 

δυνατότητα ςτουσ πελϊτεσ τησ να χρηςιμοποιούν τισ πηγϋσ πληροφόρηςησ 

αποτελεςματικϊ και αποδοτικϊ. Φρειϊζεται ϋνα πρόγραμμα ςε επύπεδο 

επιχεύρηςησ, το οπούο θα δελεϊςει τουσ ανθρώπουσ να αναπτύξουν 

οικειοθελώσ μύα κουλτούρα γνώςησ μϋςα από την υποςτόριξη τησ 

κατϊρτιςησ. 

Οι επιχειρηματικϋσ κουλτούρεσ δημιουργούνται, ςυντηρούνται ό 

μεταμορφώνονται από τουσ ανθρώπουσ. Η κουλτούρα μιασ επιχεύρηςησ 

δημιουργεύται και ςυντηρεύται, επύςησ, εν μϋρει από την ηγεςύα τησ 

επιχεύρηςησ. Οι ηγϋτεσ ςε διοικητικό επύπεδο εύναι η κύρια πηγό για τη 

γϋνεςη και την επανενςτϊλαξη τησ ιδεολογύασ μιασ επιχεύρηςησ, τησ 

διατύπωςησ των βαςικών αξιών και τησ εξειδύκευςησ των κανόνων. Οι 

επιχειρηματικϋσ αξύεσ εκφρϊζουν προτιμόςεισ ςε οριςμϋνεσ ςυμπεριφορϋσ ό 

ςε οριςμϋνα αποτελϋςματα. Οι επιχειρηματικού κανόνεσ εκφρϊζουν 

ςυμπεριφορϋσ αποδεκτϋσ από ϊλλου. Εύναι πολιτιςτικϊ αποδεκτού τρόποι 

επιδύωξησ ςτόχων. Οι ηγϋτεσ καθιερώνουν, επύςησ, τισ παραμϋτρουσ για τισ 

επύςημεσ επικοινωνύεσ και το περιεχόμενο των μηνυμϊτων- οι επύςησ 

κανόνεσ αλληλεπύδραςησ για την επιχεύρηςη. Μόλισ μεταδοθούν οι αξύεσ και 

οι κανόνεσ μϋςα ςτην επιχεύρηςη, καθιερώνουν την επιχειρηματικό 

κουλτούρα. 

Η κουλτούρα μια εταιρύασ δε μπορεύ να αλλϊξει από τη μια μϋρα ςτην ϊλλη. 

Σο ύδιο ιςχύει και για την εταιρύα μελϋτησ μασ. άςωσ όμωσ κϊποιεσ από τισ 

κινόςεισ που ϋγιναν κατϊ τη διαδικαςύα διαχεύριςησ γνώςησ καθώσ και η 

ύδια διαδικαςύα ϊφηςαν το ςτύγμα τουσ ςτουσ ανθρώπουσ τησ εταιρύασ. Η 

εγρόγορςη για ανταλλαγό γνώςησ και οι ςυναντόςεισ για αποφϊςεισ όταν 
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κϊτι πρωτόγνωρο για αυτόν την οικογενειακό επιχεύρηςη. Ωρχιςαν να 

αφυπνύζονται ςυνειδόςεισ, και οι νϋοι υπϊλληλοι ϋνιωςαν ότι πρϋπει να 

κϊνουν το βόμα παραπϊνω ώςτε να ϋχουν καλύτερη απόδοςη. Η 

ςυνεργαςύα μεταξύ των υπαλλόλων για ϋνα διαφορετικό ςτόχο από τα 

ϊμεςα χρόματα όπωσ εύναι η προοπτικό για ανϊπτυξη τησ επιχεύρηςησ μϋςα 

από τη διαχεύριςη γνώςησ ϋδωςε νϋα πνοό ςτισ φιλοδοξύεσ τουσ και 

παρατηρόθηκε ςυναιςθηματικό κύνητρο ς’ αυτούσ. 

Σο οικονομικό κύνητρο που εφαρμόςτηκε ενϋπνευςε ελπύδα ότι πλϋον η 

παραπϊνω δουλειϊ μπορεύ να επιφϋρει επιπλϋον κϋρδοσ, ελπύδα που εύχε 

εξανεμιςτεύ από την προηγούμενη ςυμπεριφορϊ τησ εταιρύασ. Επιπλϋον το 

μακροχρόνιο όφελοσ από τη μετεκπαύδευςη και την ϊρτια κατϊρτιςη ςε 

κϊποια εταιρύα του εξωτερικού ενθαρρύνει τουσ νϋουσ ςε ηλικύα 

υπαλλόλουσ ςτην εταιρύα. 

Σα οφϋλη από αυτϊ τα κύνητρα και τη νϋα ςυμπεριφορϊ τησ εταιρύασ εύναι 

πολλαπλϊ. ε μια πολύ κρύςιμη φϊςη, αλλαγόσ προςωπικού, όπου δύο 

ϊνθρωποι ϊμεςα θα πρϋπει να αντικαταςταθούν από νϋουσ και με όρεξη 

ανθρώπουσ, η εταιρύα αποτελεύ πλϋον θϋλγητρο γι’ αυτούσ ςε μια εποχό 

ανταγωνιςμού για την εξειδύκευςη ςτη γνώςη. 

Η τελευταύα αλλαγό που φαύνεται να παύρνει μϋροσ ςτην εταιρύα εύναι η 

δημιουργύα του ςυναιςθόματοσ τησ αυτονομύασ του κϊθε υπαλλόλου. Μϋςα 

από τη διαδικαςύα διαχεύριςησ γνώςησ, ο υπϊλληλοσ μαθαύνει να ριςκϊρει, 

να ςκϋφτεται την εργαςύα του όχι ςα διεκπεραύωςη αλλϊ ςα τρόποσ και 

μϋροσ να εκφρϊζει την ϊποψό του και να λειτουργεύ αυτόνομα πϊντα όμωσ 

με ςτόχο και ςτρατηγικό που η εταιρύα ορύζει. 

5.2. Παρϊγοντεσ επιτυχύασ του ϋργου διαχεύριςησ γνώςησ 

Παραθϋτουμε παρακϊτω κϊποιουσ από τουσ ςημαντικότερουσ παρϊγοντεσ 

που οδηγούν ϋνα ϋργο ςτην επιτυχύα. Θα πρϋπει να δηλώςουμε ότι οι 

παρϊγοντεσ αυτού αν και καθοριςτικού, δεν εύναι, ωςτόςο, πανϊκεια για 

κϊθε ϋργο διαχεύριςησ γνώςησ. Καθϋνασ από αυτούσ επιδρϊ θετικϊ ςτισ 

επιχειρόςεισ, οι οπούεσ πρώτα από όλα ϋχουν αποφαςύςει να 
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δημιουργόςουν και να ακολουθόςουν την πρακτικό τησ διαχεύριςησ 

γνώςησ. Ϊτςι, παρϊγοντεσ επιτυχύασ των ϋργων διαχεύριςησ γνώςησ εύναι: 

 Η ςύνδεςη του ϋργου με την οικονομικό απόδοςη 

 Σεχνικό και οργανωςιακό υποδομό 

 ταθερό και ευϋλικτη δομό των βϊςεων γνώςησ 

 Δημιουργύα κουλτούρασ που να ευνοεύ τη γνώςη 

 Τποςτόριξη των ανώτατων ςτελεχών και διούκηςησ 

 Δημιουργύα πολλαπλών καναλιών για μεταφορϊ γνώςησ 

 Δημιουργύα κινότρων για τη δημιουργύα γνώςησ 

5.3. Αξιολόγηςη 

Η ςύνδεςη του ϋργου με την οικονομικό απόδοςη: 

Σα πιο ςημαντικϊ και εντυπωςιακϊ οφϋλη από τα ϋργα διαχεύριςησ γνώςησ 

εύναι η εξοικονόμηςη χρηματικών διαθϋςιμων και η μεύωςη των 

λειτουργικών εξόδων. Εκτόσ από τη χρηματικό ςυγκομιδό των ϋργων 

διαχεύριςησ γνώςησ, τα οφϋλη τουσ μπορεύ να εύναι ϊμεςα. Ϊτςι, βελτιώςεισ 

ςτο χρόνο κύκλου ζωόσ των ϋργων και ςτην ικανοπούηςη των πελατών 

αποτελούν ϊμεςα οφϋλη. 

την εταιρύα μελϋτησ μασ το ϋργο διαχεύριςησ γνώςησ που ϋλαβε χώρα για 

ϋνα διϊςτημα περύπου 5 μηνών δε μπορεύ να αποδώςει κϊποια επιπλϋον 

χρηματικϊ ϋςοδα ϊμεςα. Ωλλωςτε η διαδικαςύα θα ολοκληρωθεύ ςε βϊθοσ 

χρόνου περύπου 2 χρόνων. Τπϊρχουν ωςτόςο ςπουδαύα οφϋλη για την 

εταιρύα καθώσ ουςιαςτικϊ ϋχει μειωθεύ ο χρόνοσ ςχετικϊ με την παρϊδοςη 

προςφορϊσ για τη διεκδύκηςη ενόσ ϋργου, καθώσ ϋχει τυποποιηθεύ η 

κοςτολόγηςό του. Παρϊλληλα ϋχει μειωθεύ και ο χρόνοσ απόκριςησ ςτα 

διϊφορα ζητόματα των πελατών με ςαφό βελτύωςη ςτην ϊποψη των 

τελευταύων για την εταιρύα. 

Σεχνικό και οργανωςιακό υποδομό: 
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Σα ϋργα ΔΓ ϋχουν μεγαλύτερεσ πιθανότητεσ επιτυχύασ όταν κϊνουν χρόςη 

των βαθύτερων τεχνολογικών και οργανωςιακών υποδομών. Από τα δύο 

αυτϊ η τεχνολογικό υποδομό εύναι η πιο προςβϊςιμη από τουσ 

εργαζομϋνουσ (π.χ. το πληροφοριακό ςύςτημα, το Intranet, το Internet). Αν 

αυτϊ τα εργαλεύα διευκόλυνςησ τησ ΔΓ εύναι ενςωματωμϋνα ςτην 

επιχεύρηςη, τότε η ΔΓ θα μπορεύ πιο εύκολα και γρόγορα να πετύχει τουσ 

ςκοπούσ τησ αφού αυτϊ τα εργαλεύα ευνοούν την οργανωςιακό μϊθηςη και 

αυξϊνουν την ειδύκευςη των υπηρεςιών. 

την εταιρύα μελϋτησ, γύνεται πλϋον χρόςη τησ τεχνολογύασ ςτην πιο απλό 

μορφό τησ. υνδυϊζει δικτυωμϋνουσ υπολογιςτϋσ με ενςωματωμϋνα 

λειτουργικϊ ςυςτόματα για να μπορούν οι εργαζόμενοι να ανταλλϊςουν 

κϊποια αρχεύα. Κυρύωσ, όμωσ, ϋχουν τη δυνατότητα για πρόςβαςη ςε 

αρχεύα, ςχϋδια και αναφορϋσ που ϋχουν προκύψει από τη ΔΓ και παρϋχουν 

ϊμεςεσ λύςεισ ςε καθημερινϋσ απορύεσ και προβλόματα. Αποφεύγεται, με 

αυτόν τον τρόπο, η απαςχόληςη των εμπειρογνωμόνων με κϊθε εύδουσ 

απορύα. 

ταθερό και ευϋλικτη δομό των βϊςεων γνώςησ: 

Μύα ςωςτό ιςορροπύα ςτη γνωςιακό δομό τησ εταιρύασ αποτελεύ ςημαντικό 

παρϊγοντα επιτυχύασ ενόσ ϋργου ΔΓ. Η γνώςη εύναι αςαφόσ και ςτενϊ 

ςυνδεδεμϋνη με τουσ ανθρώπουσ που την κατϋχουν. Εύναι δύςκολο να 

απομονώςουμε τη γνώςη, τα νοόματϊ τησ, τα χαρακτηριςτικϊ τησ και τα 

ςυμπερϊςματϊ τησ από τον ϊνθρωπο και τισ πρακτικϋσ του και να τα 

ενςωματώςουμε ςτα πληροφοριακϊ ςυςτόματα. Γι’ αυτό το λόγο η γνώςη 

δεν αποδϋχεται παραπούηςη με την ενςωμϊτωςη των τεχνολογιών ςε 

αυτόν. 

Αν μια βϊςη γνώςησ δεν ϋχει κατϊλληλη δομό τότε εύναι πολύ δύςκολο να 

μπορεύσ να εξϊγεισ γνώςη από αυτόν. Δημιουργόςαμε λοιπόν κϊποιεσ 

κατηγορύεσ, ώςτε η εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων να γύνεται εύκολα, γρόγορα 

και με μικρό κόςτοσ. Προςπαθόςαμε να ςυμβαδύςουμε τόςο τη δυνατότητα 

του τεχνικού κομματιού τησ βϊςησ γνώςησ με τισ επιθυμύεσ τησ διούκηςησ. 

Αυτό επιτεύχθηκε ςε μεγϊλο βαθμό καθώσ ο διευθυντόσ τησ εταιρύασ ϋθεςε 
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ξεκϊθαρα τουσ ςτόχουσ και η φύςη τησ εταιρύασ διευκόλυνε ςτο να 

ςυμβαδύζουν τα τεχνικϊ με τα οικονομικϊ κομμϊτια τησ βϊςησ γνώςησ. 

Ψςτόςο ςυγκεντρώνει λύγεσ πιθανότητεσ η ςυνεχόσ εξϋλιξη των δομών 

γνώςησ και η ευελιξύασ τουσ. Ο βαθμόσ του ϋργου ΔΓ εύναι ικανοποιητικόσ 

για τη διούκηςη, και δεν τύθενται προοπτικϋσ εξϋλιξόσ του. 

Δημιουργύα κουλτούρασ που να ευνοεύ τη γνώςη: 

Από τουσ πιο ςημαντικούσ παρϊγοντεσ επιτυχύασ αλλϊ και ϋνασ από τουσ 

πιο δύςκολα επιτεύξιμουσ. Σο αποτϋλεςμα δεύχνει ότι η διαδικαςύα ΔΓ ωσ 

μια νϋα διαδικαςύα ςε μια ιςτορικό εταιρύα με πϊγια νοοτροπύα ϋδωςε νϋο 

αϋρα. Η αλλαγό «φρουρϊσ» ςτουσ εργαζομϋνουσ με αντικατϊςταςη των 

αρχαιοτϋρων, δύνει προοπτικό αλλαγόσ κουλτούρασ. Οι νϋοι εργαζόμενοι 

ϋχοντασ γευτεύ την επιτυχύα ενόσ ϋργου ΔΓ ϋχουν πλϋον θετικό 

προςανατολιςμό ςτη γνώςη, εύναι πνευματικϊ ανόςυχοι, και δεύχνουν 

επιθυμύα να ερευνόςουν νϋεσ διόδουσ γνώςησ. Δεύχνουν λιγότεροι 

διςτακτικού να μοιραςτούν κϊποια γνώςη τουσ με ϊλλουσ ςυναδϋλφουσ 

ϋχοντασ αποτινϊξει τα κόμπλεξ τησ κρυψύνοιασ και του ωχαδερφιςμού. 

Τποςτόριξη των ανώτατων ςτελεχών και διούκηςησ: 

Η ϋρευνα του Davenport et al. ϋδειξε ότι η καθοδηγούμενη και προςεγμϋνη 

υποςτόριξη τησ διούκηςησ όταν ςημαντικό για τη δημιουργύα και 

ολοκλόρωςη των ϋργων διαχεύριςησ γνώςησ. 

την εταιρύα αυτό, εύναι ευνοώκό ότι ο διευθυντόσ και ο πρόεδροσ, δηλαδό ο 

αποφαςύζων και ο χρηματοδοτών, εύναι ϋνα και το αυτό πρόςωπο. Μϋθοδοσ 

υποςτόριξησ που ακολούθηςε όταν η ςυνεχόσ ενθϊρρυνςη με φιλικϋσ 

υποδεύξεισ κατϊ το κλύμα τησ εταιρύασ. υνϊμα, ϋθεςε και κύνητρα που θα 

υπόςχονταν οφϋλη και ςτισ δύο πλευρϋσ, και ςτην εταιρύα αλλϊ και ςτουσ 

εργαζομϋνουσ. 

Δημιουργύα πολλαπλών καναλιών για μεταφορϊ τησ γνώςησ: 

Η εταιρικό γνώςη μεταφϋρεται και διαχϋεται με πολλαπλούσ 

τρόπουσ(κανϊλια). Η πολλαπλότητα αυτό δεν εφαρμόςτηκε ςτην εταιρύα. Η 

πρόςβαςη ςτη γνώςη ϋγινε με απλό τρόπο, όπωσ εύναι η απλό χρόςη 
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προγραμμϊτων και αρχεύων ςε ηλεκτρονικό υπολογιςτό. Από την ϊλλη, 

κανϊλι γνώςησ θα μπορούςε να θεωρηθούν οι διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ 

μεταξύ των εργαζομϋνων ώςτε να μπορεύ να υπϊρχει ϊμεςη επαφό μεταξύ 

των εργαζομϋνων και ο ϋνασ να μη διςτϊζει να ανταλλϊςει γνώςη με τον 

ϊλλον. 

Δημιουργύα κινότρων για τη διατόρηςη γνώςησ: 

Η εξεύρεςη νϋων πηγών κινότρων για μια επιχεύρηςη για να αυξόςει τη 

ςυμμετοχό των εργαζομϋνων τησ ςτη μεταφορϊ και ςτο διαμεριςμό τησ 

γνώςησ αποτελεύ μια δύςκολη υπόθεςη και ταυτόχρονα μύα πρόκληςη. 

την περύπτωςη τησ εταιρύασ που μελετϊμε το κύνητρο ϋπρεπε να όταν 

δυνατό ώςτε οι εργαζόμενοι να ϋχουν την επιθυμύα να ανταλλϊξουν γνώςη, 

να προςφϋρουν χρόνο για το καλό τησ εταιρύασ. την Ελλϊδα του 2010, το 

μόνο κύνητρο που μπορεύ να προςελκύςει τον εργαζόμενο εύναι το 

οικονομικό κύνητρο. Αλλϊ δε θα μπορούςε να υποςτηρύξει αυτό τη λογικό 

μια εταιρύα με προβλόματα εν μϋςω κρύςησ. Ο διευθυντόσ αποδεύχτηκε 

διαλλακτικόσ χρηςιμοποιώντασ και τα δύο εύδη κινότρων. Από τη μια 

επιβρϊβευε την ολοκλόρωςη και την αρτιότητα ενόσ μηχανολογικού ό ενόσ 

ηλεκτρολογικού ςχεδύου με χρηματικό ποςό, αρκετϊ ςωςτό ώςτε ούτε να 

αποθαρρύνει τουσ ςχεδιαςτϋσ ούτε και να ζημιωθεύ ο ύδιοσ. Από την ϊλλη 

εκμεταλλεύτηκε ϋνα μεγϊλο πλεονϋκτημα που ϋχει, τισ γνωριμύεσ και τισ 

καλϋσ ςχϋςεισ με μεγϊλεσ εταιρύεσ του εξωτερικού, και περιςςότερο με τουσ 

κολοςςούσ τησ Γερμανύασ ςτο χώρο των χύδην υλικών. Εγγυόθηκε ότι με 

την περϊτωςη των διαδικαςιών ΔΓ τα μϋλη τησ ομϊδασ, εκτόσ από αυτόν, 

θα μπορούν να εκπαιδευτούν ςτο εξωτερικό αντλώντασ ςπουδαύα γνώςη 

για την εταιρύα και αποκτώντασ οι ύδιοι πολύ καλό εμπειρύα. Η μικρό ηλικύα 

τησ ομϊδασ ΔΓ όταν το τεκμόριο ότι αυτό το κύνητρο θα ϋχει ςαφό 

αποτελϋςματα. 

5.4. Προβλόματα 

Σο ϋργο τησ διαχεύριςησ γνώςησ τησ εταιρύασ αποδεύχθηκε πιο δύςκολο από 

τισ αρχικϋσ μασ προςδοκύεσ. Και μϊλλον οι προβλϋψεισ που εύχαμε κϊνει ωσ 
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προσ την αντύδραςη των εργαζομϋνων τησ εταιρύασ αποδεύχθηκαν τελεύωσ 

λϊθοσ. Πιςτεύαμε ότι η ιδϋα τησ διαχεύριςησ γνώςησ θα εύχε αρχικϊ καλό 

αντιμετώπιςη, και ότι θα το δϋχονταν αρχικϊ οι εργαζόμενοι από περιϋργεια 

και μετϊ θα το παρατούςαν νιώθοντασ ϊνοια. Η ϊνοια αυτό πιςτεύαμε ότι 

θα αυξηθεύ με την πϊροδο του χρόνου καθώσ οι εργαζόμενοι δε θα ϋβλεπαν 

απτϊ αποτελϋςματα. Η αντύδραςό τουσ όμωσ όταν τελεύωσ αντύθετη. Η 

διαδικαςύα διαχεύριςησ γνώςησ αντιμετωπύςτηκε ςτην αρχό ωσ κϊτι 

αχρεύαςτο. Μϊλιςτα όταν οι μοναδικού ϊνθρωποι που το προωθούςαν όταν 

ο προώςτϊμενόσ τουσ και ϋνασ ϊγνωςτοσ τελειόφοιτοσ πολυτεχνεύου. Η 

διςτακτικότητϊ τουσ όταν κϊτι παραπϊνω από προφανόσ. ημειώνουμε 

μϊλιςτα τη δυςκολύα διοργϊνωςησ τησ πρώτησ ςύςκεψησ, όπου 

ςυναντόςαμε την παντελό αδιαφορύα. Η ςυςτηματικό όμωσ ενημϋρωςό 

τουσ ςε ςυνδυαςμό με τα οικονομικϊ κύνητρα, προκϊλεςαν το ενδιαφϋρον 

τουσ που ςιγϊ- ςιγϊ με την αλλαγό και τησ νοοτροπύασ τουσ αυξόθηκε ςτο 

κατακόρυφο. 

Δεύτερο και ςημαντικό πρόβλημα που παρουςιϊςτηκε όταν η ϊρνηςη του 

διευθυντό να προςληφθεύ προςωρινϊ ϋνασ εργϊτησ γνώςησ με ειδύκευςη 

ςτην καταςκευό ηλεκτρολογικού ςχεδύου ώςτε να δρομολογηθεύ η 

καταγραφό γνώςησ ςτο ςυγκεκριμϋνο τομϋα. Σο βϊροσ ϋπεςε ςτο 

διαχειριςτό τοε ϋργου ο οπούοσ επωμύςτηκε το ρόλο του εργϊτη γνώςησ και 

ςε ϊλλο τομϋα. 

Επιπλϋον πρόβλημα που αντιμετωπύςαμε όταν η ϋλλειψη οργϊνωςησ τησ 

εταιρύασ ςε επύπεδο χρονοδιαγρϊμματοσ. Αυτό εύχε ωσ αποτϋλεςμα οι 

ϊνθρωποι τησ εταιρύασ να πηγαύνουν ςε εργοτϊξια εκτόσ νομού ςε ϊτακτα 

χρονικϊ διαςτόματα με αποτϋλεςμα να αναβληθούν κϊποια ςεμινϊρια και 

να καθυςτερόςει το όλο ϋργο τησ διαχεύριςησ γνώςησ. 

5.5. Μελλοντικϊ βόματα 

Υτϊνοντασ ςτο τϋλοσ τησ βαςικόσ διαδικαςύασ διαχεύριςησ γνώςησ, 

επιςυνϊπτουμε παρακϊτω μελλοντικϊ βόματα που πρϋπει να ακολουθόςει 

η εταιρύα. Η διαχείριςη γνώςησ είναι μία διαδικαςία που δεν τελειώνει 



89 
 

ποτέ. Ωλλωςτε για να ολοκληρωθεύ η ςυλλογό γνώςησ μϋςα από την 

καταγραφό των εκατοντϊδων μηχανολογικών ςχεδύων θα χρειαςτεύ 

τουλϊχιςτον ϋνασ χρόνοσ. Πρϋπει λοιπόν το χρηματικό κύνητρο να επιβιώςει 

μϋχρι να ολοκληρωθεύ η καταγραφό αυτό. ε περύπτωςη που επιθυμόςει η 

εταιρύα να μειώςει το χρόνο αυτό καταγραφόσ θα πρϋπει να προςλϊβει 

κϊποιον εργϊτη γνώςησ με αποκλειςτικό απαςχόληςη την καταγραφό 

αυτών των ςχεδύων ςε μορφό AutoCAD. 

Παρατηρόθηκε επύςησ ότι με τη πιθανό φυγό του εμπειρογνώμονα 

μηχανολόγου μηχανικού, θα υπϊρξει κενό γνώςησ πϊνω ςτον 

ηλεκτρολογικό ςχεδιαςμό. Παρϊ την καταγραφό των ηλεκτρολογικών 

ςχεδύων και την τυποπούηςη αυτών, εύναι μόνο εύχρηςτα από κϊποιον που 

ϋχει ηλεκτρολογικϋσ γνώςεισ. Σα υπόλοιπα ϊτομα τησ εταιρύασ δεν ϋχουν 

τϋτοιεσ γνώςεισ. Η ςοφύα του εμπειρογνώμονα πρϋπει ϊμεςα να μεταδοθεύ 

ώςτε ςε περύπτωςη ϊμεςησ πρόςληψησ νϋου υπαλλόλου να αποκτόςει 

ςταδιακό εξοικεύωςη με το εξειδικευμϋνο αντικεύμενο τησ εταιρύασ. 

Επύςησ, παρατηρόθηκε κενό γνώςησ ςτον τομϋα των προγραμματιζόμενων 

ελεγκτών. Η εταιρύα ςυνεργϊζεται ς’ αυτόν τον τομϋα με ϊλλεσ εταιρύεσ με 

αποτϋλεςμα να ϋχει ϊμεςη απώλεια κϋρδουσ, καθώσ η χρόςη και η γνώςη 

PLC ςυςτημϊτων εύναι απλό και μπορεύ να ϋχει ϊμεςη πρόςβαςη με απλό 

εκπαύδευςη. Κρύνεται λοιπόν ςκόπιμο να αποκτηθεύ η γνώςη αυτό, που 

εύναι απαραύτητη ςτισ διαδικαςύεσ ανϊμιξησ, ζύγιςησ και ςυςκευαςύασ των 

χύδην υλικών. Η γνώςη αυτό μπορεύ να αποκτηθεύ μϋςα από ςεμινϊρια ςτη 

Γερμανύα ό ςτην Αμερικό όπου διδϊςκεται η εφαρμογό των 

προγραμματιζόμενων ελεγκτών ςε μικρϋσ ό και μεγϊλεσ βιομηχανύεσ. Η 

κϊλυψη αυτού του κενού γνώςησ θα αποκόψει την εξϊρτηςη τησ εταιρύασ 

από κϊθε ϊλλα εταιρύα που χρηςιμοποιεύ PLC και θα αποφϋρει ϊμεςο 

κϋρδοσ και λιγότερα ϋξοδα. Σο ϊνοιγμα αυτό μπορεύ να δώςει νϋα 

προοπτικό ςτην εταιρύα, καθώσ θα μπορεύ να αναλϊβει δουλειϋσ 

μεγαλύτερου βεληνεκούσ με απόλυτη αυτονομύα. 

Οι δύο παραπϊνω βελτιώςεισ μπορούν να ςυγχωνευτούν ςε μύα πρόςληψη 

ατόμου. Αυτό το ϊτομο πρϋπει να κατϋχει ηλεκτρολογικϋσ γνώςεισ που εύναι 



90 
 

απαραύτητεσ. Πρϋπει ςαφώσ να εύναι αρκετϊ επικοινωνιακό, ώςτε να μπορεύ 

να επικοινωνόςει με τουσ εμπειρογνώμονεσ. Για να μπορϋςει να εξοικειωθεύ 

με το περιβϊλλον η επιλογό του οφεύλει να γύνει προςεκτικό. Πρϋπει η 

φιλοςοφύα του να ςυνϊδει με τη νϋα πλϋον κουλτούρα τησ εταιρύασ, ώςτε η 

εύςοδόσ του να μη διαταρϊξει το περιβϊλλον και τισ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ. 

άςωσ θα όταν ςωςτότερο η ϊφιξό του ςτην εταιρύα να ςυνοδευτεύ από 

ενημϋρωςη για το ςύςτημα διαχεύριςησ γνώςησ που εφαρμόζεται ςτην 

εταιρύα. Θα μπορούςε αυτό το ϊτομο, αφού ϋχει ωσ βϊςη τη γνώςη πϊνω 

ςτον ηλεκτρολογικό ςχεδιαςμό, να εκπαιδευτεύ ςτην χρόςη, ςχεδύαςη και 

εφαρμογό των προγραμματιζόμενων ελεγκτών. 

Σϋλοσ, θα μπορούςε να ςχεδιαςτεύ και να εφαρμοςτεύ ςε βϊθοσ χρόνου 

κϊποιο πληροφοριακό ςύςτημα που θα αυτοματοποιούςε ςε τελικό βαθμό 

την μελϋτη και τη διαδικαςύα ςχεδύαςησ ενόσ ςυςτόματοσ επεξεργαςύασ 

χύδην υλικών. Αυτό θα ϋδινε τη δυνατότητα ςτην εταιρύα να μηδενύςει το 

χρόνο απόκριςησ ςε ζητόματα των πελατών. Για να εύναι ςε θϋςη όμωσ να 

«εξαγορϊςει» ϋνα τϋτοιο ςύςτημα θα πρϋπει να φτϊςει ςε πολύ υψηλϊ 

οικονομικϊ επύπεδα. την πιο κρύςιμη οικονομικϊ εποχό τησ χώρασ ϋνα 

τϋτοιο ςύςτημα θεωρεύται πολυτϋλεια και η «εξαγορϊ» του κρύνεται 

απαγορευτικό. 
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6. υμπερϊςματα  

6.1. Πρόκληςη 

Κληθόκαμε να ανταποκριθούμε ςτην ανϊγκη μιασ τεχνικόσ εταιρύασ να 

διαχειριςτεύ τη γνώςη τησ. Γνώςη, ηλικύασ ϋωσ και 80 ετών όςο και η ηλικύα 

αυτόσ τησ οικογενειακόσ επιχεύρηςησ, που αποτυπωνόταν ςε αντύςτοιχησ 

ηλικύασ φθαρμϋνα μηχανολογικϊ ςχϋδια ςτη ρητό τησ μορφό. Η ϊρρητη 

γνώςη τησ εταιρύασ αντιςτοιχούςε ςτη φυςικό παρουςύα υπερόλικων 

εμπειρογνωμόνων οπότε καθιςτούςε τη Νο.1 απειλό για ενδεχόμενα κενϊ 

γνώςησ. ε 6 μόνεσ ρητό και ϊρρητη γνώςη ϋπρεπε να εύναι 

καταγεγραμμϋνη ςε ηλεκτρονικό μορφό, αςφαλόσ και προςβϊςιμη από 

κϊθε υπϊλληλο τησ εταιρύασ. 

6.2. Διαδικαςύα Διαχεύριςησ Γνώςησ 

Ύςτερα από την πρώτη ςυνϊντηςη με το διευθυντό τησ εταιρύασ 

ςυγκλόθηκε γενικό ςυζότηςη από όλουσ τουσ υπαλλόλουσ τησ εταιρύασ. 

Διευκρινύςτηκε η ςημαςύα για ΔΓ και καταγρϊφηκαν οι πηγϋσ γνώςεισ και οι 

εμπειρογνώμονεσ με λεπτομϋρειεσ για τον καθϋνα. υςτϊθηκε ομϊδα ΔΓ 

αποδύδοντασ ςτον καθϋνα το ρόλο που του αναλογεύ ανϊλογα με τισ 

ικανότητϋσ του. Ϊχοντασ όδη αναλύςει τα ςτρατηγικό και τουσ ςτόχουσ τησ 

εταιρύασ θϋςαμε ςε κϊθε μϋλοσ τησ ομϊδασ τισ αρμοδιότητϋσ του. Η 

καταγραφό τησ ρητόσ γνώςησ ξεκύνηςε ϊμεςα. Εντοπύζοντασ τουσ 

εμπειρογνώμονεσ προςεγγύςαμε τον καθϋνα με διαφορετικό τρόπο που 

ταύριαζε ςτην ιδιοςυγκραςύα του. εμινϊρια, ερωτηματολόγια αλλϊ και 

απλϋσ αφηγόςεισ όταν τα μϋςα που οδόγηςαν ςτη ςυςτηματικό καταγραφό 

ϊρρητησ γνώςησ. Η αποτύπωςό τησ ςε εύληπτη και αςφαλό μορφό όταν το 

τελικό ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ΔΓ. 
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6.3. Αποτελϋςματα 

χϋδια μηχανημϊτων μεταφϋρθηκαν ςε ηλεκτρονικό μορφό ϋτοιμα για κοπό 

“ςτο laser”. Ηλεκτρολογικϊ ςχϋδια καταγεγραμμϋνα με αρχαύουσ 

ςυμβολιςμούσ εκςυγχρονύςτηκαν και ςε ηλεκτρονικό πλϋον μορφό εύναι 

διαθϋςιμα για κϊθε ςχεδιαςτό που μπορεύ πολύ πιο αυτοματοποιημϋνα να 

ολοκληρώςει ϋνα ϋργο. Πλϋον μικρϋσ λεπτομϋρειεσ πϊνω ςτη θεωρύα των 

χύδην υλικών αλλϊ και ςτα αντύςτοιχα μηχανόματα πϋραςαν από ξύλινεσ ςε 

ηλεκτρονικϋσ βιβλιοθόκεσ. Πελϊτεσ και προμηθευτϋσ «κοςκινύζονται», 

διαχωρύζοντασ τουσ εν δυνϊμει από τουσ αδρανεύσ παλαιούσ που επιβύωςαν 

μόνο ςτα ρϊφια τησ εταιρύασ. Η επεξεργαςύα κϊθε υλικού εύχε ξεκϊθαρη 

γραμμό που μπορούςε να τη γνωρύζει κϊθε υπϊλληλοσ τησ εταιρύασ και να 

δώςει απλϋσ χρόςιμεσ πληροφορύεσ ςε κϊποιο υποψόφιο πελϊτη. 

6.3. Κριτικό του ϋργου 

Σο ϋργο που υλοποιόθηκε μπορεύ να κριθεύ μόνο εκ του αποτελϋςματοσ και 

εκ των ϋςω. Οι ςκοπιϋσ που μπορεύ να το δει κανεύσ εύναι πολλϋσ. ύγουρα τα 

αποτελϋςματα εύναι κατϊ βϊςη θετικϊ και αυτό αντανακλϊται ςτην 

ικανοπούηςη τησ διεύθυνςησ τησ εταιρύασ. Η ρητό γνώςη πόρε ηλεκτρονικό 

μορφό, ενώ μεγϊλο μϋροσ τησ ϊρρητησ γνώςησ αποτυπώθηκε και 

οργανώθηκε. Αποτϋλεςμα του τελευταύου όταν να απεξαρτηθεύ η εταιρύα 

από πρόςωπα και καταςτϊςεισ. Η φιλοςοφύα τησ εταιρύασ ϋχει 

διαφοροποιηθεύ και ϋνα θετικότερο κλύμα ϋχει επικρατόςει χωρύσ φοβύεσ 

και με μεγαλύτερο βαθμό αυτονομύασ. Η νϋα αυτό κατϊςταςη τησ εταιρύασ 

τησ δύνει την ευκαιρύα να κερδύζει πλεονϋκτημα ςε χρόνο απόκριςησ ςε 

απορύεσ και προβλόματα πελατών. 

Η χρονικό ςυρρύκνωςη τησ διαδικαςύασ διαχεύριςησ γνώςησ τησ εταιρύασ 

περιόριςε την ϋκταςη τησ με αποτϋλεςμα να μην ςυμπεριληφθούν κομμϊτια 

ϊρρητησ γνώςησ που αποκτούνται από εμπειρύα ςε βϊθοσ χρόνου. Επύςησ η 

διαδικαςύα ΔΓ δεν ϋχει τελειώςει καθώσ αναμϋνεται γνώςη να αποκτηθεύ 

από την εταιρύα, και ϋχει δυνατότητεσ περεταύρω εξϋλιξησ. 
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7. Παρϊρτημα (Αρχεύα και χϋδια)  

7.1. Φύδην υλικϊ 

Πύνακασ 6.1 Ειδικό βϊροσ χύδην υλικών  

Άνθρακα, Ανθρακύτησ, ςτερεϊ 1506  

Ωνθρακα, Ανθρακύτησ, με ανϊλυςη 1105  

Ωνθρακα, αςφαλτικϊ, ςτερεϊ 1346  

Ωνθρακα, αςφαλτικϊ, με ανϊλυςη 833 

 Ωςφαλτοσ, θρυμματιςμϋνα 721  

Ανδεςύτησ, ςτερεϊ 2771  

Αντιμόνιο, cast 6696  

Αρςενικό 5671  

Ωζωτο 1,26  

Αςβεςτόλιθοσ, ςκόνη 1394  

Αςβεςτόλιθοσ, ςτερεϊ 2611  

Αςβεςτόλιθο, με ανϊλυςη 1554  

Αιματύτησ (ςιδηρομεταλλεύματοσ) 5095 με 5205  

Αργυραδϊμαντα, ςτερεϊ 3204  

Αργυραδϊμαντα, εξογκώματα 1602  

Αργυραδϊμαντα, ςκόνη 1442  

Αιθϋρασ 737  

Ωςτριοσ, ςτερεϊ 2563  

Ωςτριοσ, ςκόνη 1233  

Αλεύρι, ςιτϊρι 593  

 

Ωνθρακεσ 208  

Αμύαντοσ - τεμαχιςμϋνα 320 με 400  

Αλουμύνασ 961  
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Αλουμινύου, οξεύδιο του 1522  

Αμμωνύα αερύου 0,77 Μηδικό, λόγου 256  

Αςβϋςτιο καρβύδιο 1201  

Αςβϋςτησ, γρόγορη, εφϊπαξ 849  

Αςβϋςτησ, πϋτρα, μεγϊλοσ 2691  

Αςβϋςτησ, πϋτρα, εφϊπαξ 1538  

Αςβϋςτησ, ενυδατωμϋνο 481  

Αςβϋςτησ, υγρό ό κονύαμα 1540  

Ωμμοσ, υγρό 1922  

Ωμμοσ, υγρό, ςυςκευαςμϋνο 2082  

Ωμμοσ, ξηρό 1602  

Ωμμοσ, χαλαρϊ 1442  

Ωμμοσ, χωμϋνο 1682  

Ωμμοσ, νερό γεμϊτη 1922  

Ωμμοσ με χαλύκι, ξηρό 1650  

Ωμμο με χαλύκι, υγρό 2020  

Ωμυλο, ςε ςκόνη 561  

Αργιλικό νϊτριο, λόγου 1153  

Αλϊτι «κϋικ» 1442  

Αλϊτι 801  

Αλϊτι 1201  

 

 

Βαγϊςςη 120  

Βϊριο 3780  

Βαρύτη, θρυμματιςμϋνα 2883  

Βαςϊλτησ, με ανϊλυςη 1954  

Βαςϊλτησ, ςτερεϊ 3011  

Βωξύτησ, θρυμματιςμϋνοσ 1281  

Βιςμούθιο 9787  

Βόρακα 849  
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Βούτυρο 865  

Βρώμη 432  

Βρώμη, ϋλαςησ 304  

Βαμβακϋλαιο, ξηρό, αποχνουδιαςμϋνο 561  

Βαμβακϋλαιο, ςτεγνό, αποχνουδιαςμϋνο 320  

Βαμβακϋλαιο, κϋικ, ϊμορφο 673  

Βαμβακϋλαιο, φλοιού 192  

Βαμβακϋλαιο, γεύμα 593  

Βαμβακϋλαιο, κρϋατα 641  

Βύνη 336  

 

 

 

Γυαλύ - ςπαςμϋνο ό υαλοθραύςματοσ 1290-1940  

Γυαλύ, παρϊθυρο 2579  

Γλουτϋνη, γεύμα 625  

Γνεύςιουσ 2867  

Γνεύςιουσ, με ανϊλυςη 1858  

Γρανύτησ, ςτερεϊ 2691  

Γρανύτη, με ανϊλυςη 1650  

Γραφύτη, νιφϊδα 641  

Γύψου, ςτερεϊ 2787  

Γύψου, ςπαςμϋνα 1290-1600  

Γύψου, θρυμματιςμϋνα 1602  

Γύψου, ςκόνη 1121  

Γύψο 849  

Γϊλα, ςε ςκόνη 449  

Γη, μϊργεσ, ξηρό, αναςκϊφηκε 1249  

Γη, υγρό, αναςκϊφηκε 1442  

Γη, υγρό, αναςκϊφηκε 1602  

Γη, πυκνό 2002  
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Γη, μαλακό χαλαρϊ λϊςπη 1730  

Γη, ςυςκευϊζονται 1522  

 

 

Διττανθρακικό ανθρακικού 689  

Δολομύτη, ςτερεϊ 2899  

Δολομύτη, ςκόνη 737  

Δολομύτη, lumpy 1522  

Δρυσ, κόκκινο 705  

Δερμϊτινη 945 

 

 

Ελεφαντόδοντο 1842  

 

 

Ζυθοποιύεσ κόκκουσ 432  

Ζϊχαρη, καφϋ 721  

Ζϊχαρησ, ςε ςκόνη 801  

Ζϊχαρη, κρυςταλλικό 849  

Ζϊχαρη, ακατϋργαςτη ζϊχαρη 961  

Ζαχαροκϊλαμου 272  
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Θειικόσ ςύδηροσ - διεργαςύεσ καθαριςμού δεξαμενών - ξηρό 1200  

Θειικόσ ςύδηροσ - διεργαςύεσ καθαριςμού δεξαμενών - υγρό 1290  

Θεύου, τα ςτερεϊ 2002  

Θεύο, κατ '1314  

Θεύου, ςκόνη 961  

Θειικό μαγνόςιο, κρυςτϊλλινα 1121 

Θειικό αμμώνιο - ξηρό 1130  

Θειικό αμμώνιο - υγρό 1290  

 

 

 

 

 

Κιμωλύα, ςτερεϊ 2499  

Κιμωλύα, lumpy 1442  

Κιμωλύα, πρόςτιμο 1121  

Κϊδμιο 8650  

Καρύδα, γεύμα 513  

Καρύδα, ψιλοκομμϋνο 352  

Καφϋσ, φαςολϊκια 561  

Καφϋσ, ψητϊ φαςόλια 432  

Καρβουνόςκονη 753  

Cork, ςτερεϊ 240  

Cork, λόγου 160  

Καλαμπόκι, για την COB 721  

Καλαμπόκι, το κϋλυφοσ 721  

Καλαμπόκι, χονδρϊλευρο 673  

Cottonwood 416  

Κοπρϊ, πύτα ϋδαφοσ κϋικ 513  

Κοπρϊ, πλακούντεσ ϋκθλιψησ ψιλοκομμϋνο 465  



99 
 

Κοπρϊ, μεςαύου μεγϋθουσ 529  

Κόλλα, των ζώων, ςε νιφϊδεσ 561  

Κόλλα, λαχανικών, ςε ςκόνη 641  

Καολύνη, πρϊςινο θρυμματιςμϋνα 1025  

Καολύνη, ςκόνη 352  

Κοπριϊ 400  

Κονύαμα, υγρό 2403  

Καθαριςμού λυμϊτων, ιλύσ 721  

Καπνόσ 320  

Καρυδιϊ, μαύρο, ξηρό 609  

Κερύ μϋλιςςασ 961  

Κριθϊρι 609  

Κολοφώνιο 1073  

Καουτςούκ, καουτςούκ 945  

Καουτςούκ, καταςκευϊζονται 1522  

Καουτςούκ, θραύςματα εδϊφουσ 481  

 

 

Λϊδι, λιναρόςπορο 942  

Λϊςπη, ςυςκευϊζονται 1906  

Λϊςπη, υγρό 1730  

Λιγνύτησ, ξηρό 801  

Λιναρόςποροσ, ςύνολο 753  

Λιναρόςποροσ, γεύμα 513  

 

 

Μαγγϊνιο, ςτερεϊ 7609  

Μόλα 641 

Μαγνηςύτη, ςτερεϊ 3011  
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Μαγνητύτη, ςτερεό (ςιδηρομετϊλλευμα) 5046  

Μαγνητύτη, με ανϊλυςη 3284  

Μαλαχύτησ (μεταλλεύματοσ χαλκού) 3750 με 3960  

Μϊρμαρο, ςτερεϊ 2563  

Μϊρμαρο, με ανϊλυςη 1570  

Marl, υγρό, αναςκϊφηκε 2243  

Mica, ςτερεϊ 2883  

Mica, με ανϊλυςη 1602  

Mica - νιφϊδα 520  

Mica - ςκόνη 986  

Μολυβδαύνιο μεταλλεύματοσ 1600  

Μπεντονύτη 593  

Μπϋικιν πϊουντερ 721  

Μεταλλεύματοσ Platinum 2600  

Μόλυβδοσ, ϋλαςησ (βλϋπε πύνακα μετϊλλων) 11389  

Μόλυβδοσ, κόκκινο 3684  

Μόλυβδοσ, λευκό χρωςτικό 4085  

 

 

Νϋφτι 865  

Νερό, καθαρό 1000  

Νερό, θϊλαςςα (βλϋπε πύνακα υγρϊ) 1026  

Νϊτριο 977  

Νιτρικού νατρύου, λόγου 1201 

Νικϋλιο μετϊλλευμα 1600  

Νικϋλιο, ϋλαςησ 8666  

Νικϋλιο αςόμι 8442  

Νιτρικό αμμώνιο 730  
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Νιτρικό οξύ, 91% 1506  

 

 

Οξυγόνου 1,43  

Οςτϊ, ςκόνη 881  

 

 

Πύτεσ 785  

Πετρελαύου, πετρελαύου 881  

Πορςελϊνη 2403  

Πορφυρύτησ, ςτερεϊ 2547  

Ποτϊςα 1281  

Πριονύδια 210  

Περιβλόματα - ςτρεύδι 800  

Πϋτρα (κοινό, γενικό) 2515  

Παγύδα ροκ, ςτερεϊ 2883  

Παγύδα βρϊχο, με ανϊλυςη 1746  

Πηλόσ, ξηρό αναςκαφεύ 1089  

Πηλό, υγρό αναςκαφεύ 1826  

Πηλόσ, ξηρό εφϊπαξ 1073  

Πηλόσ, πυρκαγιϊ 1362  

Πηλό, υγρό εφϊπαξ 1602  

Πηλόσ, ςυμπυκνωμϋνο 1746  

Πύτουρο 256  

 

 

 



102 
 

Ρητύνη, ςυνθετικϊ, θρυμματιςμϋνα 561  

Ρύζι, κύτουσ 753  

Ρύζι, ακατϋργαςτα 577  

Ρύζι χονδρϊλευρο 689  

Ρινύςματα ξύλου - ξηρϊ - βλϋπε πύνακα ξύλο 240 με 520  

 

 

ύκαλη 705  

χιςτόλιθοσ, με ανϊλυςη 1586  

χιςτόλιθοσ, ςτερεϊ 2675  

κωρύασ, ςτερεϊ 2114  

κωρύασ, με ανϊλυςη 1762  

κωρύεσ, ςυνθλύβονται, 1/4 ύντςα 1185  

κωρύασ, furn. κρυςταλλικό 961  

χιςτόλιθοσ, ςτερεϊ 2691  

χιςτόλιθοσ, ςπαςμϋνα 1290-1450  

χιςτόλιθοσ, ςκόνη 1362  

μιθςονύτησ (μετϊλλευμα ψευδϊργυρου) 4300  

απούνι, ςτερεϊ 801  

απούνι, μϊρκεσ 160  

απούνι, νιφϊδεσ 160  

απούνι, ςε ςκόνη 368  

απουνόχωμα τϊλκησ 2400  

ιτϊρι 769  

ιτϊρι, τα ραγιςμϋνα 673  

οκολϊτα, ςκόνη 641 

ιδηροπυρύτεσ 2400  

ιδηρομεταλλεύματοσ - θρυμματιςμϋνο - βλ. πύνακα μϋταλλα 2100-2900  

κουπύδια, ςκουπύδια 481  

κυρόδεμα, ϊςφαλτοσ 2243  

κυρόδεμα, αςβεςτόλιθου με Portland 2371  
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κυρόδεμα, Gravel 2403  

οκολϊτα, ςκόνη 641 

 

 

Σϊλκησ, ςτερεϊ 2691  

Σϊλκησ, με ανϊλυςη 1746  

Σόξησ 1600-2180  

Σύρφη, ξηρό 400  

Σύρφη, υγρό 801  

Σύρφη, υγρό 1121  

Σεύτλα 721  

Σούβλο, κοινό κόκκινο 1922  

Σούβλο, πηλόσ φωτιϊ 2403  

Σούβλο, διοξεύδιο του πυριτύου 2050  

Σούβλο, χρώμιο 2803  

Σούβλο, μαγνηςύα 2563  

Σςιμϋντο - κλύνκερ 1290-1540  

Σου ϊνθρακα, ςκόνη 80  

Σςιμϋντο, Portland 1506  

Σςιμϋντο, κονιϊματα 2162  

Σςιμϋντο, υδαρούσ 1442  

Σϋφρα, κϊμινοσ 913  

Σϋφρα, ϊνθρακα, τϋφρα 641 

Σύρφη, ξηρό 400  

Σύρφη, υγρό 801  

Σύρφη, υγρό 1121  

Σεύτλα 721  

Σούβλο, κοινό κόκκινο 1922  

Σούβλο, πηλόσ φωτιϊ 2403  
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Σούβλο, διοξεύδιο του πυριτύου 2050  

Σούβλο, χρώμιο 2803  

Σούβλο, μαγνηςύα 2563  

Σςιμϋντο - κλύνκερ 1290-1540  

Σςιμϋντο, Portland 1506  

Σςιμϋντο, κονιϊματα 2162  

Σςιμϋντο, υδαρούσ 1442  

Σϋφρα, κϊμινοσ 913  

Σϋφρα, ϊνθρακα, τϋφρα 641 

 

Υλοιόσ, ξύλο αρνούνται 240  

Υαςόλια, καςτορϋλαιο 577  

Υαςόλια, κακϊο 593  

Υαςόλια, ναυτικό 801  

Υαςόλια, ςόγια 721  

Υαςόλια ςόγιασ, ςύνολο 753  

Υωςφορικϊ, με ανϊλυςη 1762  

Υώςφοροσ 2339  

Υιςτύκια, χωρύσ κϋλυφοσ 641  

Υιςτύκια, χωρύσ κϋλυφοσ δεν 272  

 

 

Φιόνι, ϋπεςε πρόςφατα 160  

Φιόνι, ςυμπυκνωμϋνο 481  

Φωρητικότητα δεξαμενόσ 961  

Φαλύκι, χαλαρϊ, ξηρό 1522  

Φαλύκι, με ϊμμο, φυςικϊ 1922  

Φαλύκι, ξηρό 1/4 ϋωσ 2 ιντςών 1682  

Φαλύκι, υγρϊ 1/4 ϋωσ 2 ιντςών 2002  
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Φλωριούχο κϊλιο 2002  

Φρυςό Πυριτικό (ανόητου) 2400 με 5015  

Φαλαζύα, ςτερεϊ 2643  

Φαλαζύα, εφϊπαξ 1554  

Φαλαζιακό ϊμμο 1201  

Φαρτύ, πρότυπο 1201  

Φλωροφόρμιο 1522  

 

Φρωμικό οξύ, νιφϊδα 1201  

Φρώμιο 6856  

Φρωμύου μετϊλλευμα 2162  

 

 

 

Χαμμύτησ, ςτερεϊ 2323  

Χαμμύτησ, ςπαςμϋνα 1370-1450  
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7.2.υςτόματα επεξεργαςύασ 

 

Εικόνα 12 Μιμικό διϊγραμμα βιομηχανύασ παραγωγόσ ζωοτροφών 
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7.3. Μηχανϋσ-χϋδια-Καλύμπρεσ 
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7.4.Ηλεκτρολογικόσ χεδιαςμόσ 
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7.5.Μηχανϋσ-Εφαρμογϋσ 

ΚΟΦΛΙΟΜΕΣΑΥΟΡΕΑ 

Περιγραφή 

Οι κοτλιομεταυορείς τρεσιμοποιούνται για τεν μεταυορά σλικών σπό μορυή σκόνες 

και κόκκων. Οι κοτλιομεταυορείς ταρακτερίδονται από τεν απλότετα τες 

κατασκεσής τοσς αυού αποτελούνται από τρία βασικά μέρε : το μεηαλλικό ζωλήνα 

ποσ αποτελεί το υέρον όργανο, τον αηέρμονα κοχλία μέσοσ τοσ οποίοσ 

επιτσγτάνεται ε μεταυορά τοσ σλικού και το ζύζηημα πρόζδοζης κίνηζης. 

Τπϊρχουν δύο βαςικού τύποι κοχλιομεταφορϋα, ο ςτρογγυλόσ 

κοχλιομεταφορϋασ και ο τύπου ςκϊφησ. 

**παρϊθεςη ςχόματοσ** 

Οι τύπου ςκϊφησ χρηςιμοποιούνται κυρύωσ ςε οριζόντια μεταφορϊ και για 

απόςταςη μεταφορϊσ περύπου μϋχρι 6 μϋτρα. Παρϋχουν τη δυνατότητα για 

εύκολο ϋλεγχο διότι το πϊνω μϋροσ μπορεύ να αφαιρεθεύ. Πιο ςυχνϊ 

χρηςιμοποιούνται οι ςτρογγυλού μεταφορεύσ όχι μόνο για οριζόντια, αλλϊ και 

για μεταφορϊ υπό κλύςη. 

 

Θεωρία και Εφαρμογή 
Σο κύριο πρόβλημα και το θϋμα μελϋτησ μασ εύναι κυρύωσ η καταςκευό ενόσ 

κοχλιομεταφορϋα βϊςει μιασ απαιτούμενησ απόδοςησ ςε tn/h.  

Q(kg/sec)=Qt(t/h)* 1000kg/3600sec=    /3.6 (t/h) 

Για τη μεταφορϊ ενόσ υλικού για απόςταςη L (m) υπό γωνύα πρϋπει να βρούμε 

την απαιτούμενη ιςχύ μεταφορϊσ. 

Ν(kw) = R(kp) *v(m/s) /102 

 Όπου, R: αντύςταςη τριβόσ 

    v: ταχύτητα ( = 0.4 ϋωσ 0.5 m/s) 
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Η αντύςταςη τριβόσ εύναι R = μ*G, μ:ςυντελεςτόσ τριβόσ και G:βϊροσ ςε kp. 

Σότε  R*v=μ*G*v=μ*Q*L 

 Q: απόδοςη ςε kg/sec 

N(kw)=    *L*μ/(102*3.6) → Ν(kw)=   *L*k/367 

Όπου k εξαρτϊται από το υλικό και δύνεται ςτον παρακϊτω πύνακα για τα πιο 

ςυχνϊ χρηςιμοποιούμενα υλικϊ. 

** Παρϊθεςη πύνακα**  →  (π.χ. για ςιτϊρι k=2.3) 

Κοχλιομεταφορϋασ τύπου ςκϊφησ 

 

Η απόδοςη υπολογύζεται από τον τύπο    = 
    

 
 * s * φ * 60 * n * γ 

D: διϊμετροσ φτερού ςε m 

s: βόμα φτερού ςε m 

φ: βαθμόσ πλόρωςησ 

n: ςτροφϋσ ανϊ min 

γ: ειδικό βϊροσ ςε t/   

 

τρογγυλού κοχλιομεταφορεύσ 

 

Ν = R*v / 102 = 
         

      
 = M*L*n* 

   

      
= 
     

   
 

N ςε kW 

Μ ςε kpm/m 

L ςε m 

 

 

 

Μϋγιςτη ταχύτητα v = 0.7 m/sec 
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Ο βαθμόσ πλόρωςησ δεύχνει πόςο γεμϊτοσ εύναι ο κοχλύασ από το εκϊςτοτε 

υλικό. 

Για βαθμό πλόρωςησ φ, ϋχω  N = 
       

   
 * 
         

   
 (υπό γωνύα κλύςησ θ) 

Ο ςυντελεςτόσ Μ για ςιτϊρι με   =1.28 δύνεται από τον παρακϊτω πύνακα 

d (mm) M(kpm/m) 

100 1.5 

160 2.5 

200 3.5 

250 4.5 

 

Γενικϊ, για όλα τα υλικϊ, ιςχύει ότι 

Ν = 
       

    
 * 

  

    
 * 

 

    
 + 
        

   
 

 

Η παρϊμετροσ Μ εξαρτϊται από τη διϊμετρο του φτερού υπολογύζεται από τουσ 

κϊτωθι πύνακεσ. 

** Παρϊθεςη πινϊκων** 

Πώσ επιλϋγουμε τη διϊμετρο του φτερού? 

Πώσ επιλϋγουμε τη διϊμετρο τησ ςωλόνασ? 

Πώσ επιλϋγουμε τον αριθμό των ςτροφών ανϊ λεπτό? 

 



112 
 

8. Βιβλιογραφύα  

1. Hayes N., (2001), «Boundless and bounded interactions in the knowledge work process: the role 
of groupware technologies», Information and Organization, 11, 79-101 
 
2. Brown, J. S. & Duguid, P. (2001) «Knowledge and Organization: a social practice perspective», 
Organization Science, Vol. 12/2, p. 198-213 
 
3. Hayes N., Walsham G., (2001), «Participation in groupware-mediated communities of practice: a 
sociopolitical analysis of knowledge working», Information and Organization, 11, 263-288 
 
4. Nonaka I, Toyama R., Konno N., (2000), «SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic 
Knowledge Creation», Long Range Planning 33, 5-34 
 
5. Davenport, T. H. & Prusak, L. (1998) «Working knowledge», Boston, MA: Harvard Business School 
Press 
 
6. Nonaka I. & Konno N., (1998), The concept of «ba»: Building a foundation for knowledge creation, 
California Management Review, Vol. 40, Is. 3, pp.40-54 
 
7. Sveiby, K. E. (1997) «The new organizational wealth: managing and measuring knowledge based  
assets», San Francisco, US: Berrett-Koehler 
 
8. Grant, R. (1996) «Toward a knowledge based theory of the firm», Strategic Management Journal, 
Vol. 17, p. 109-122 
 
9. Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995) «The knowledge creating company: how Japanese companies 
create the dynamics of innovation», New York, Oxford: Oxford University Press 
 
10. Nonaka, I. (1994) «A dynamic theory of organizational knowledge creation», Organization 
Science, Vol. 5/1, p. 14-37 
 
11. Nonaka, I., (1991), The Knowledge-Creating Company, Harvard Business Review, 69,6 pp.96- 
104 
 
12. Lave, J. & Wenger, E. (1991) «Situated learning. Legitimate peripheral participation», Cambridge 
University Press 
 
13. Toffler, A. (1990) «Powershift: Knowledge, wealth and violence at the edge of the 2s t1century», 
New York: Bantam Books 
 
14. Drucker, P. (1969) «Post Ð Capitalist Society», New York, US: Harper Business Editions 
 
15. Polanyi M., (1966), «The Tacit Dimension», London: routledge and Kegan Paul 
 
16. Dachs C., Holz C., Lassig A., and Rombold A.,2000, «The knowledge network indicator Ð 
measuring knowledge networking and knowledge transfer» in Davenport T., Probst G., (eds) 
«Knowledge Management Case Book. Best Practices», John Wiley, New York, NY, pp 218-230 



113 
 

 
17. Davenport T., 1997, «Ten Principles of Knowledge Management and Four Case Studies», 
Knowledge and Process Management, Vol. 4, No.3, pp. 187-208 
 
18. Davenport T., De Long D., Beers M., 1998, «Successful Knowledge Management Projects», Sloan 
Management Review, Winter 1998, pp 43-57 
 
19. Laudon K., Laundon J., 2000, «Management Information Systems New approaches to 
organization and Technology», 5th edition, Prentice Hall 
 
20. Kogut B. & Zander U., (1992), Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication 
of technology, Organization Science, 3, pp.383-397 
21.Andriessen, J.H.E. (2006). To share or not to share, that is the question. Conditions for the 

willingness to share knowledge. Delft Innovation System Paper, IS-2006-02 

22.Hendriks, P. Why share knowledge? The influence of ICT on the motivation of knowledge 

sharing. Knowledge and Process Management, 1999, 91-100 

23. Martin Stenberg, “Managing the knowledge of the organization” 

24.Myrray E. Jennex, “Knowledge Management: Concepts, Methologies, Tools, and Applications.”, 

San Diego State University, USA. 

25. Wikipedia  


