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Περίληψη 
 

 

Θ ςυνεχισ ανάπτυξθ των ανκρϊπων και θ βελτίωςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων τουσ βρίςκονται 

μεταξφ των κεντρικϊν ςτόχων μίασ επιχείρθςθσ. Υαράλλθλα, καταβάλλονται ςυνεχείσ προςπάκειεσ για τθν 

υλοποίθςθ τθσ δζςμευςθσ να παρζχεται ζνα αςφαλζσ μα και κατάλλθλο εργαςιακό περιβάλλον. Για αυτό τον 

λόγο θ επιχείρθςθ ζχει πάντα ςτραμμζνθ τθν προςοχι τθσ ςτον παράγοντα «άνκρωποσ».  

Σι επιχειριςεισ, ςτισ μζρεσ που διανφουμε, με γνϊμονα τθν επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τουσ 

προςπακοφν να δθμιουργοφν και να εφαρμόηουν διαδραςτικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα ικανά για άμεςα 

βζλτιςτά αποτελζςματα. Υολλά παραδείγματα ζχουν αποδείξει πωσ όςο πιο διαδραςτικά είναι τα πολυμζςα 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ του προςωπικοφ, τόςο καλφτερα είναι και τα 

αποτελζςματα που προκφπτουν.  

Επίςθσ, θ διαχείριςθ και μεταλαμπάδευςθ τθσ γνϊςθσ ςτο εςωτερικό περιβάλλον μίασ επιχείρθςθσ ι 

ενόσ οργανιςμοφ είναι μία βαςικι προχπόκεςθ για τθν ςωςτι και κερδοφόρα λειτουργία, που είναι βαςικό 

μζλθμα, μίασ επιχείρθςθσ. 
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Abstract 
 

 

The continuous growth of mankind and the improvement of knowledge and their dexterities which 

found the main objectives of an enterprise. At the same time, continuous efforts for the concretization of 

engagement are provided to ensure a safe, yet compatible and rewarding labor environment. For this 

reason, an enterprise must always focus and pay attention to the factor “individual”.  

Enterprises, in our days, taking into consideration the investment in their human potential are trying to 

create and to apply interactive educational systems capable of direct and at the same time acquiring the best 

results. A lot of examples have proven that better results have been achieved by more interactive multimedia 

in order to educate and develop personnel.   

Conclusively management and the learning of knowledge in the internal environment of an enterprise 

or an organization both are a basic requirement for correct and profitable operation that also is of basic 

concern of an enterprise. 
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Εισαγωγικό Σημείωμα 

 

Θ πτυχιακι παροφςα εργαςία αποτελεί τθν κορφφωςθ των ςπουδϊν μου ςτο Ανϊτατο Εκπαιδευτικό 

Μδρυμα Υειραιά Ψεχνολογικοφ Ψομζα, ςχολι Διοίκθςθσ και Σικονομίασ του τμιματοσ Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων. Θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία είναι προϊόν ζρευνασ και καταγραφισ, που περιγράφει αναλυτικά 

μζροσ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ μίασ επιχείρθςθσ με κφριο αντικείμενο το τμιμα του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ και ότι ςυνεπάγεται με αυτό. Επιπλζον, βαςικό αντικείμενο τθσ πτυχιακισ αυτισ εργαςίασ είναι θ 

δθμιουργία μίασ διαδραςτικισ πλατφόρμασ με κζμα τον τομζα τθσ αςφάλειασ, τθσ εταιρείασ “ΕΟΟΘΡΛΞΑ 

ΥΕΨΦΕΟΑΛΑ Α.Ε.” που δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο παραγωγισ και εμπορίασ πετρελαίου και άλλων χθμικϊν 

υλικϊν. Σ υποψιφιοσ χειριςτισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλατφόρμασ κα ζχει τθ δυνατότθτα τθσ αυτοεκπαίδευςθσ 

πάνω ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα και τθσ εμπζδωςθσ των πλθροφοριϊν που αυτι παρζχει με τον προςωπικό 

του ρυκμό και τρόπο. 

Χε αυτό το ςθμείο κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά, για ακόμα μία φορά, τον κφριο Ψαρομιλιγκο 

Λωάννθ, που με τθν αμζριςτθ υποςτιριξθ του μου δόκθκε θ ευκαιρία όχι απλά να «εκπονιςω» μία πτυχιακι 

εργαςία αλλά να δθμιουργιςω μία πλατφόρμα με ςφγχρονα χαρακτθριςτικά, θ οποία εφχομαι να βοθκιςει 

ςτο μζλλον και άλλουσ φοιτθτζσ που θ κζλθςθ τουσ δεν κα ςταματά ςτον γραπτό τρόπο ζκφραςθσ τθν 

δθμιουργικότθτά τουσ. 

 Επιγραμματικά, ςτον πρϊτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ δίνεται μία ςυνοπτικι εικόνα τθσ ςφγχρονθσ 

διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ μίασ επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ. Αρχικά, γίνεται ανάλυςθ του 

τρόπου με τον οποίο θ ςυνεχισ εξζλιξθ τθσ ηωισ και του τρόπου ςκζψθσ του ανκρϊπου επθρεάηει τισ 

επιχειριςεισ, ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ εντόσ των επιχειριςεων κακϊσ επίςθσ, και ο τρόποσ με τον οποίο 

αυτά ςχετίηονται και αλλθλεπιδροφν με τθ διάδραςθ. 

 Χτο δεφτερο κεφάλαιο παρουςιάηονται διεξοδικά θ ζννοια τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και τθσ ανάπτυξθσ 

του προςωπικοφ μία επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ. Επίςθσ, αναφζρονται λεπτομερϊσ τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που μποροφν να δθμιουργθκοφν αλλά και ο τρόποσ με τον οποίο αυτά εφαρμόηονται ςτο 

προςωπικό εντόσ των επιχειριςεων. 

 Χτο τρίτο κεφάλαιο αναλφεται ο ρόλοσ τθσ διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ κακϊσ και αυτόσ τθσ θλεκτρονικισ 

μάκθςθσ. Επίςθσ, παρουςιάηονται τρόποι και προγράμματα με τα οποία οι ζννοιεσ αυτζσ εφαρμόηονται 

αποτελεςματικά ςτισ επιχειριςεισ. 

 Ακολοφκωσ, ςτο τζταρτο κεφάλαιο αναλφονται τα διαδραςτικά πολυμζςα τα οποία μία επιχείρθςθ 

μπορεί να χρθςιμοποιιςει προσ όφελόσ τθσ. Χε αυτό το κεφάλαιο, παρουςιάηεται με κάκε λεπτομζρεια και το 

διαδραςτικό πρόγραμμα Articulate Presenter ’13, ο αναγνϊςτθσ μελετϊντασ αυτό το ςθμείο μπορεί να 

κατανοιςει τον τρόπο λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ και κατά ςυνζπεια να είναι ςε κζςθ να 

το χρθςιμοποιιςει. 

 Χτο πζμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουςιάηεται με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ θ εταιρεία 

“Ελλθνικά Υετρζλαια Α.Ε.” 

 Χε αυτό το ςθμείο κεωρϊ υποχρζωςθ μου να τονίςω ότι θ μελζτθ μου ςτθρίχκθκε ςε επιςτθμονικά 

κείμενα, επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ από τισ οποίεσ άντλθςα πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προϊόντα που παρζχουν 

και υλικό, ςχετικό με κζματα αςφάλειασ, το οποίο εφοδιάςτθκα από τα Ελλθνικά Υετρζλαια Α.Ε.. 
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Κεφάλαιο 1 
 

 

 

1.1 - Εισαγωγή στη Σύγχρονη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 
 

Ψον πιο κακοριςτικό ρόλο για τθν επιβίωςθ και τθν ανάπτυξθ μίασ επιχείρθςθσ που ηει και 

δραςτθριοποιείται ςτον ςθμερινό κόςμο διαδραματίηουν οι αποφάςεισ που λαμβάνουν τα ςτελζχθ που τθν 

απαρτίηουν. Τςο πιο ποιοτικζσ πλθροφορίεσ λαμβάνουν μζςω των καναλιϊν πλθροφόρθςθσ τα ςτελζχθ, 

τόςο πιο ορκζσ κα είναι και οι αποφάςεισ τισ οποίεσ κα λάβουν, με αποτζλεςμα θ επιχείρθςθ να μπορζςει να 

ανταποκρικεί ςτο ρόλο τθσ. 

Χτον ςφγχρονο επιχειρθματικό κόςμο όπου οι προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι επιχειριςεισ είναι 

κάτι παραπάνω από αυξθμζνεσ και που το οικονομικό περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ χαρακτθρίηεται από 

αβζβαιο ωσ αςτακζσ, θ ανάγκθ για άρτια καταρτιςμζνο προςωπικό, ικανό να χρθςιμοποιιςει τθν τεράςτια 

τεχνολογικι εξζλιξθ προσ όφελοσ τθσ εταιρείασ, είναι μεγάλθ. Χρειάηεται το προςωπικό να είναι ςε κζςθ να 

λειτουργεί ςτθν αβεβαιότθτα, να υπερβαίνει τον ανταγωνιςμό οποτεδιποτε του δίνεται θ δυνατότθτα και να 

δθμιουργεί ςυνεχϊσ νζα μοντζλα προςζγγιςθσ για κάκε υποψιφιο πελάτθ. Ζνα ςτζλεχοσ εταιρείασ πρζπει να 

εκπαιδεφει και να εκπαιδεφεται, χωρίσ να κζτει όρια ςτουσ μακθςιακοφσ του ορίηοντεσ, να κζλει να 

αναβακμίηεται και μαηί του να αναβακμίηει τα άτομα για τα οποία είναι υπεφκυνοσ. Επίςθσ, οι αρχζσ 

δεοντολογίασ που κζτει ο εργοδότθσ κα πρζπει να αποτελοφν τον βαςικό γνϊμονα τθν δράςθ του ςτελζχουσ. 

Ψζλοσ, το ικανό προςωπικό αποδεικνφει τθν αξία του και επικαιροποιεί τισ γνϊςεισ του κατά τθ διαδικαςία 

τθσ διαχείριςθσ των κρίςεων και των κινδφνων που εμφανίηονται ςτο περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ. 

Αρκετζσ όμωσ είναι και οι τάςεισ τθσ εποχισ που επθρεάηουν τον παράγοντα «προςωπικό» εντόσ τθσ 

επιχείρθςθσ. Πία από αυτζσ είναι θ παγκοςμιοποίθςθ που αφορά τθν τάςθ των επιχειριςεων να αυξάνουν 

ςυνεχϊσ τισ πωλιςεισ, τθν ιδιοκτθςία τουσ κακϊσ κα τθν παραγωγι τουσ ςε νζεσ αγορζσ ςτο εξωτερικό. Θ 

παγκοςμιοποίθςθ ερμθνεφεται από τισ επιχειριςεισ ωσ θ ανάγκθ να παράγουν περιςςότερο και 

γρθγορότερα, με αποτζλεςμα να ςτρζφουν τθν προςοχι τουσ ςτο να διακζτουν πιο παραγωγικοφσ 

εργαηόμενουσ και ςτθν κακιζρωςθ πρακτικϊν που ςτοχεφουν ςτον να δίνουν οι εργαηόμενοι τον καλφτερο 

τουσ εαυτό.  

Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που επθρεάηει το προςωπικό μιασ επιχείρθςθσ είναι οι πλθκυςμιακζσ τάςεισ 

του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ εντόσ τθσ οποίασ αυτι δραςτθριοποιείται. Σριςμζνοι ειδικοί 

υποςτθρίηουν πωσ πολλοί νζοι εργαηόμενοι δεν ενςτερνίηονται τισ ίδιεσ αξίεσ με αυτζσ που ζχουν υιοκετιςει 

οι γονείσ τουσ. Σι εργαηόμενοι μεγαλφτερθσ θλικίασ όταν κλικθκαν να αποφαςίςουν για το αν κα εςτιάςουν 

περιςςότερο ςτθν οικογζνεια ι ςτθν καριζρα τουσ επζλεξαν τθν καριζρα, ςφμφωνα πάντα με ευριματα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ. Αντικζτωσ, οι εργαηόμενοι νεότερθσ θλικίασ  προςπακοφν είτε να τα 

εξιςορροπιςουν είτε να δϊςουν μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθν οικογζνειά τουσ. Επίςθσ, για πολλοφσ το 

εργατικό δυναμικό που απαρτίηεται από θλικιωμζνουσ αποτελεί τθ μεγαλφτερθ δθμογραφικι απειλι που 

επθρεάηει τθν εργοδοςία. Αυτό γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί νζοι εργαηόμενοι για να αντικαταςτιςουν τουσ 

παλαιότερουσ.  
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Υαράγοντασ, επίςθσ, που αςφαλϊσ και επθρεάηει τον τρόπο που λειτουργεί μία εταιρεία είναι οι 

εξελίξεισ που διαδραματίηονται ςτον χϊρο τθσ τεχνολογίασ γενικά. Θ τεχνολογία είναι ικανι να μεταβάλει, ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ, τθ φφςθ όλων των διαδικαςιϊν μίασ επιχείρθςθσ εκςυγχρονίηοντάσ τεσ. Είναι, επίςθσ, 

ικανι να αλλάξει ακόμα κα τθν ίδια τθ φφςθ τθσ εργαςίασ, δθλαδι να αναγκάςει επιχειριςεισ και 

οργανιςμοφσ να αυτοματοποιιςουν ενζργειεσ και διαδικαςίεσ και, ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, να 

αντικαταςτιςουν εργαηόμενουσ οι οποίοι εργάηονται χειρωνακτικά με χειριςτζσ θλεκτρονικϊν μθχανθμάτων. 

Πθχανιματα που εκτελοφν μεγάλο όγκο εργαςίασ ςε χρόνο πολφ λιγότερο από αυτόν που χρειάηεται ζνασ 

άνκρωποσ για να παράγει τον ίδιο όγκο με τα χζρια του.  

Επιπροςκζτωσ, πολλζσ είναι οι αλλαγζσ που ζχουν επιτευχκεί ςτον χϊρο τθσ πλθροφορικισ και τθσ 

επικοινωνίασ. Θ πλθροφορικι κακϊσ και οι τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν, ανικουν ςε μία κατθγορία που 

ονομάηεται «τεχνολογίεσ αιχμισ», διότι επιδροφν κακοριςτικά ςτον τρόπο που ηοφμε. Ακόμθ, κεωροφνται 

ικανζσ να αλλάξουν τον κόςμο. 

«Ψεχνολογίεσ αιχμισ» αποτελοφν μεταξφ άλλων, τα τεράςτια άλματα που κάνουν τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ ωσ προσ τον χϊρο που καταλαμβάνουν ςτθ ηωι μασ, θ δυνατότθτα που ζχει ζνασ απλόσ άνκρωπόσ 

να χειρίηεται ζναν εξαιρετικά μεγάλο όγκο δεδομζνων κακϊσ και να προβαίνει με τισ διάφορεσ «ζξυπνεσ» 

ςυςκευζσ, όπωσ χαρακτθρίηονται οι ςυςκευζσ αυτζσ, ςε ταχφτατθ ανάλυςι του. Επίςθσ ταχφτατουσ ρυκμοφσ 

ανάπτυξθσ εμφανίηει θ πϊλθςθ υπθρεςιϊν από διάφορεσ εταιρείεσ πλθροφορικισ που δεν τισ ενδιαφζρει θ 

αυτι κακ’ αυτι χριςθ των δθμιουργθμάτων αλλά ο ςχθματιςμόσ μιασ πλατφόρμασ για άλλεσ επιχειριςεισ, θ 

οποία κα χρθςιμοποιθκεί από εκείνεσ κατά τθ δραςτθριοποίθςθ τουσ . Ψζλοσ, ςτον ςφγχρονο τρόπο ηωισ 

ενςωματϊνονται όλο και περιςςότερο οι νζεσ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορικισ κακϊσ και αυτζσ των 

επικοινωνιϊν. Ρζα προϊόντα και υπθρεςίεσ νζασ μορφισ, κακθμερινά μπαίνουν ςτθ ηωι μασ με αποτζλεςμα 

να αλλάηουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαςτε τθν πραγματικότθτα. 

Γίνεται λοιπόν αντιλθπτό πωσ θ ποιότθτα των πλθροφοριϊν που παρζχεται ςτα ςτελζχθ ενόσ 

οργανιςμοφ, θ ςωςτι αξιολόγθςθ αυτϊν και θ λιψθ ορκϊν αποφάςεων αποτελοφν κακοριςτικό παράγοντα 

για τθ βιωςιμότθτα του ίδιου του οργανιςμοφ. 

Σι ιδιοκτιτεσ/μζτοχοι των επιχειριςεων φζρουν, επίςθσ, μεγάλο μερίδιο ευκφνθσ γιατί επωμίηονται 

το βάροσ τθσ ορκισ επιλογισ μεταξφ του πλικουσ των μάνατηερ και των προϊςταμζνων, ϊςτε να 

εκπλθρϊςουν τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Ψα άτομα που κα επιλεγοφν κα πρζπει να είναι ικανά και 

δεκτικά ςε νζεσ προκλιςεισ. Αρχικά, με προςωπικι εργαςία καλοφνται να φζρουν το βακμό τθσ 

βιωςιμότθτασ και του ανταγωνιςμοφ ςε επίπεδα τζτοια ϊςτε, ςε πλιρθ αρμονία, θγεςία και ςτελζχθ, να 

βλζπουν τθν επιχείρθςθ να κατακτά ζναν - ζναν τουσ ςτόχουσ τθσ. Ξαταλαβαίνουμε ζτςι πόςο ςπουδαίο 

είναι να ξεκινά θ επιχείρθςθ με τισ καλφτερεσ δυνατζσ προοπτικζσ μζςω τθσ διεξοδικισ εξζταςθσ ατόμων και 

τθσ ςωςτισ επιλογισ αυτϊν που κα τθσ φζρουν τα επικυμθτά αποτελζςματα.  

Υολλοί μάνατηερ είτε αυτοί είναι πρόεδροι των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των επιχειριςεων ςτισ 

οποίεσ εργάηονται είτε είναι προϊςτάμενοι, χωρίσ να ζχουν τον κατάλλθλο προγραμματιςμό, τθν οργάνωςθ 

που απαιτείται και τισ απαραίτθτεσ μεκόδουσ, κεωροφνται άκρωσ πετυχθμζνοι ςτον τομζα τουσ. Υζτυχαν 

τουσ ςτόχουσ τουσ γιατί πολφ απλά είχαν τθν ικανότθτα να προςλάβουν τουσ κατάλλθλουσ ανκρϊπουσ για τισ 

κατάλλθλεσ κζςεισ αλλά και να τουσ κινθτοποιιςουν, να τουσ αξιολογιςουν ςωςτά και να τουσ παρζχουν τα 

ςωςτά εφόδια για τθν εξζλιξι τουσ. Για όλουσ τουσ μάνατηερ θ ςωςτι διαχείριςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, κομμάτι τθσ οποίασ αποτελεί και θ ορκι επιλογι εργαηομζνων, είναι πολφ ςθμαντικι διαδικαςία.  
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Αυτό ςυμβαίνει γιατί, κατά τθν άςκθςθ των διοικθτικϊν τουσ κακθκόντων κανείσ και ςε κανζναν 

οργανιςμό ι επιχείρθςθ δεν κα ικελε, αρχικά, να προςλάβει ζναν λάκοσ άνκρωπο, ακατάλλθλο για μια 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία. Δεν κα επικυμοφςε, ςίγουρα, να μπει ςτθ διαδικαςία να αλλάηει ςυχνά το προςωπικό 

του ι επίςθσ να ανακαλφπτει πωσ οι εργαηόμενοι, για τουσ οποίουσ είναι υπεφκυνοσ, δεν καταβάλουν τα 

μζγιςτα τθν ϊρα που εργάηονται και δεν είναι παραγωγικοί. Χίγουρα επίςθσ, ζνασ μάνατηερ δεν κα ικελε να 

δει τθν επιχείρθςθ του να εφαρμόηει μθ ορκζσ πρακτικζσ που δεν ςυνάδουν με τουσ νόμουσ περί αςφάλειασ 

εργαςίασ ι πρακτικζσ αποφυγισ διακρίςεων, κάτι το οποίο ενδεχομζνωσ και να τθν οδθγοφςε ςτισ δικαςτικζσ 

αίκουςεσ. 

  Αντίκετα με τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, οι μικρζσ δεν λειτουργοφν κατά αυτόν τον τρόπο. Σι μικρζσ 

επιχειριςεισ ςτθν πλειοψθφία τουσ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να απαςχολοφν ζναν μάνατηερ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ και θ διαχείριςθ αυτοφ γίνεται επομζνωσ από τουσ εργοδότεσ. Ξατά κφριο λόγο μία μικρι 

επιχείρθςθ απαςχολεί λιγότερα από 100 άτομα. Σι εργοδότεσ, λοιπόν, αυτϊν των επιχειριςεων 

παρατθρείται ότι ςυμμετζχουν και οι ίδιοι ςτθν παραγωγικι διαδικαςία τθσ επιχείρθςθσ και δεν ζχουν τον 

απαραίτθτο χρόνο για τθν ορκι προςζλκυςθ κάποιου εργαηομζνου με αποτζλεςμα να χρθςιμοποιοφνται 

ςυνικωσ πρακτικζσ «χωρίσ φανταςία», όπωσ αυτζσ χαρακτθρίηονται. 

Ψο ςτάδιο που ακολουκεί τθν διεξοδικι εξζταςθ και τθν ςωςτι επιλογι εργαηομζνων για μια 

επιχείρθςθ είναι θ φροντίδα για τθν εξοικείωςι τουσ ςτο νζο εργαςιακό περιβάλλον και θ εκπαίδευςι τουσ.  

Σ όροσ «on-boarding» ι αλλιϊσ «εξοικείωςθ των εργαηομζνων» περιλαμβάνει πολφ περιςςότερα 

ςτοιχεία από ότι οι περιςςότεροι νομίηουν. 

Θ επιχείρθςθ απαιτείται να διδάξει ςτουσ νζουσ υπαλλιλουσ τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ που 

χρειάηονται ϊςτε να κάνουν ςωςτά τθ δουλειά που τουσ ζχει ανατεκεί, όπωσ παραδείγματοσ χάριν, τουσ 

κανόνεσ τθσ εταιρείασ. Επίςθσ, μία επιχείρθςθ πρζπει να ςυμβάλει με κάκε δυνατό μζςο, ϊςτε οι νζοι 

υπάλλθλοι να αντιλθφκοφν και να αφομοιϊςουν τον τρόπο με τον οποίο πρζπει αυτι και το προςωπικό τθσ 

να λειτουργοφν, ςφμφωνα πάντα με τον ιδιοκτιτθ τθσ που κζτει τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ. 

Θ εξοικείωςθ ζχει νόθμα, όταν πετυχαίνει τον ςτόχο τθσ, που δεν είναι άλλοσ από το να κάνει τον 

εργαηόμενο να νιϊςει καλοδεχοφμενοσ, ςτθ ςυνζχεια να τον κάνει να δει τον οργανιςμό ωσ ολότθτα και 

τζλοσ να δίνει ςτον εργαηόμενο ξεκάκαρθ εικόνα για τισ απαιτιςεισ του εργοδότθ, όςον αφορά τθν εταιρικι 

πολιτικι, τισ διαδικαςίεσ και τισ ςυμπεριφορζσ αλλά και να του παρουςιάςει τον τρόπο λειτουργίασ που 

πιςτεφεται πωσ κα φζρει το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. 

Τλα αυτά κακϊσ και περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ που αφοροφν τθν εργαςία που καλοφνται να 

υλοποιιςουν οι εργαηόμενοι, παρζχονται μζςω τθσ εκπαίδευςθσ, το πεδίο τθσ οποίασ τα τελευταία χρόνια 

ζχει διευρυνκεί. 

Θ εκπαίδευςθ αναφζρεται ςτισ μεκόδουσ που ακολουκοφνται, μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφν οι 

εργοδότεσ για να μεταδϊςουν ςτουσ νζουσ ι τουσ υφιςτάμενουσ εργαηόμενουσ τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ 

για να εκτελζςουν τισ εργαςίεσ τουσ όςον το δυνατόν πιο αποτελεςματικά. Ακολοφκωσ, βαςικόσ πυλϊνασ τθσ 

Διοίκθςθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ μιασ εταιρείασ είναι θ εναρμόνιςθ τθσ εκπαίδευςθσ  των εργαηομζνων με 

τθ ςτρατθγικι που ορίηει και ακολουκεί θ εταιρεία. Είναι ςθμαντικό για τθν πορεία τθσ ωσ ολότθτα ο 

ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ να μπορεί να διαπνζεται και από τουσ ςτόχουσ τθσ. Χτθ ςυνζχεια ο οργανιςμόσ 

καλείται να ορίςει τισ εργαςιακζσ ςυμπεριφορζσ που κα είναι απαραίτθτεσ, ϊςτε θ επιχείρθςθ να φζρει εισ 

πζρασ τθ ςτρατθγικι τθσ και ακολοφκωσ να ορίςει τισ δεξιότθτεσ, κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά που οι 

εργαηόμενοι κα πρζπει να διακζτουν. 
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Ψζλοσ, θ γενικότερθ αντίλθψθ που επικρατεί είναι πωσ αποτελεί προτεραιότθτα για τουσ ειδικοφσ θ 

ανάπτυξθ τθσ ςχζςθσ μάκθςθσ και οργανωςιακισ απόδοςθσ. Ξαι αυτό γιατί όλα τα ςτοιχεία ςυνθγοροφν ότι 

θ κατάλλθλθ και ςωςτά δομθμζνθ εκπαίδευςθ μπορεί να επθρεάςει εντυπωςιακά τθν απόδοςθ. 

Για μια κατάλλθλθ και ςωςτά δομθμζνθ εκπαίδευςθ χρειάηεται να δθμιουργθκεί ζνα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον που να ευνοεί τθν ίδια τθ μάκθςθ, να τθσ δίνει νόθμα και ουςία. Χίγουρα πρζπει να προθγθκεί θ 

μελζτθ για τον προςδιοριςμό των εκπαιδευτικϊν ςτόχων, αν, δθλαδι, οι ςτόχοι που κα τεκοφν κα είναι 

αποτζλεςμα  τθσ αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ και αν οι ςτόχοι που κα τεκοφν κα είναι ρεαλιςτικοί και 

υλοποιιςιμοι. 

Για να πετφχει το εγχείρθμα αυτό κα πρζπει και οι εκπαιδευόμενοι να ζχουν πάντα μεγαλφτερο 

κίνθτρο να μάκουν, είτε αυτό πθγάηει από μζςα τουσ είτε αυτό γεννάται από το περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ. 

Αυτόσ είναι και ο αποδοτικότεροσ τρόποσ για να νιϊςουν και οι ίδιοι ότι το αντικείμενο τθσ εκπαίδευςθσ ζχει 

νόθμα και ουςία. 

Πεγάλθ ςθμαςία για τθν καλφτερθ δυνατι εκπαίδευςθ των εργαηομζνων, που καλοφνται να ανοίξουν 

τουσ ορίηοντζσ τουσ μζςω αυτισ, είναι θ διευκόλυνςθ τθσ μεταβίβαςθσ των δεξιοτιτων που κα αποκτιςουν, 

από τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία κακϊσ και των επαγγελματικϊν ςυμπεριφορϊν ςτθν παραγωγικι 

διαδικαςία όπου κα κλθκοφν να κάνουν πράξθ ότι ζμακαν. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί είτε με το να γίνει το 

περιβάλλον τθσ εκπαίδευςθσ όςο πιο ρεαλιςτικό γίνεται είτε με το να ζχουν πολλζσ ευκαιρίεσ εξάςκθςθσ ι με 

το να επιςθμαίνει τακτικά θ εταιρεία ςτουσ εκπαιδευόμενουσ για το τι κα κλθκοφν να αντιμετωπίςουν. 

Επιπροςκζτωσ, κάκε άνκρωποσ ζχει τον δικό του ρυκμό μάκθςθσ οπότε πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα 

οι εκπαιδευόμενοι να βρίςκουν τον ρυκμό τουσ, πάντα μζςα ςε εφλογα και οριςμζνα πλαίςια. 

Ακόμα μία προχπόκεςθ για να επιτφχει το εγχείρθμα τθσ εκμάκθςθσ είναι θ ςωςτι επιλογι τθσ 

τεχνικισ με τθν οποία κα εφαρμοςτεί θ διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ. Υρόκειται για μία διαδικαςία με 

πλοφςιο υλικό από τα πρϊτα χρόνια δθμιουργίασ του μάνατημεντ των επιχειριςεων. Χυγχρόνωσ, ςτθ 

διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ ςυνζβαλαν και οι ςθμαντικζσ εξελίξεισ ςτον τεχνολογικό τομζα.  

  Πια παλαιά αλλά και ευρζωσ γνωςτι μζκοδοσ εκπαίδευςθσ  είναι θ «on-the-job-training» ι αλλιϊσ 

εκπαίδευςθ «πάνω ςτθ δουλειά». Ξατά τθν περίπτωςθ αυτι ζνασ πεπειραμζνοσ υπάλλθλοσ ι  προϊςτάμενοσ 

εκπαιδεφει τον εργαηόμενο εν ϊρα εργαςίασ. Άλλεσ μζκοδοι που κατζχουν μεγάλο μερίδιο ςτον τρόπο που οι 

εταιρείεσ επιλζγουν να εκπαιδεφςουν τουσ υπαλλιλουσ είναι οι εκπαιδεφςεισ μακθτείασ, που επιτυγχάνουν 

το ςκοπό τουσ είτε με παρουςιάςεισ και επιδείξεισ , είτε με τισ παραδοςιακζσ ομιλίεσ και ςυηθτιςεισ ςε 

αίκουςεσ διαμορφωμζνεσ κατάλλθλα για αυτό το ςκοπό και οι προκαταρτικζσ εκπαιδεφςεισ. Ωςτόςο, με τισ 

παραπάνω μορφζσ εκπαίδευςθσ θ ςυμπεριφορά του εκπαιδευόμενου, δυςτυχϊσ, προτυποποιείται. Τλοι 

αυτοί οι τρόποι και μζκοδοι είναι ςίγουρα οι περιςςότερο ςυμβατικζσ επιλογζσ. 

Χε αυτι τθ διπλωματικι εργαςία κα γίνει εκτενισ αναφορά και ςε μία πιο εξειδικευμζνθ άποψθ για 

ζναν πιο διαδραςτικό τρόπο εκπαίδευςθσ, με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Άλλθ μία μζκοδοσ, που 

είναι εξίςου διαδραςτικι με αυτι που κα αποτελζςει και το κφριο κζμα μασ, αλλά χρθςιμοποιείται πιο 

ςπάνια, είναι αυτι τθσ εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ μζςω τθλεδιάςκεψθσ. 

Τπωσ προείπαμε, το βαςικό αντικείμενο ςτο οποίο κα αναφερκοφμε εκτενζςτερα είναι θ θλεκτρονικι 

εκπαίδευςθ και ςυγκεκριμζνα θ εκπαίδευςθ μζςω τθσ χριςθσ ςτακερϊν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι και 

φορθτϊν ςυςκευϊν. 
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Σι εργοδότεσ ςτρζφονται τα τελευταία χρόνια όλο και  περιςςότερο προσ τθν διαδραςτικι μάκθςθ, 

απομακρυνόμενοι ζτςι από τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ που βαςίηονται ςε εγχειρίδια και διαλζξεισ ςε 

αίκουςα. Χτθν εκπαίδευςθ μζςω θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ο εργαηόμενοσ χρθςιμοποιεί κάποιο 

θλεκτρονικό ςφςτθμα, διαμορφωμζνο καταλλιλωσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ που υπάρχουν, με ςκοπό να 

μπορζςει να αυξιςει τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ του με διαδραςτικό τρόπο. Χε ζνα τζτοιο πρότυπο 

ςφςτθμα εκπαίδευςθσ οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να διαχειρίηονται τα δεδομζνα με ταχφτθτα, να 

επαναλαμβάνουν τισ διαδραςτικζσ διαδικαςίεσ προσ όφελοσ τουσ και, ςτο τζλοσ κάκε ενότθτασ να 

αυτοαξιολογοφνται. Θ παραπάνω διαδικαςία τουσ δίνει, ςε μικρό χρονικό διάςτθμα, τθ δυνατότθτα να 

δίνουν ζμφαςθ ξανά ςε τμιματα τθσ διαδικαςίασ που υςτζρθςαν. 

Χφμφωνα πάντα με μελζτεσ που ζχουν λάβει χϊρα ςε μεγάλεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ οι 

προτιμιςεισ των εργοδοτϊν, για εκπαίδευςθ των υπαλλιλων τουσ, αφοροφν μια μεικτι μζκοδο μάκθςθσ, θ 

οποία εμπεριζχει και εγχειρίδια και διαλζξεισ ςε διαμορφωμζνεσ αίκουςεσ αλλά και προγράμματα 

θλεκτρονικισ μάκθςθσ εγκατεςτθμζνα ςε θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ για ατομικι χριςθ. Χκοπόσ αυτοφ του 

εγχειριματοσ είναι θ όςο το δυνατόν καλφτερθ αφομοίωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ από τουσ υποψιφιουσ 

εκπαιδευόμενουσ. 

 

 

ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ 

 

Ελλθνικι Βιβλιογραφία 

 G. Dessler - Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Βαςικζσ Ζννοιεσ και Χφγχρονεσ Ψάςεισ – 2θ Ζκδοςθ, 2015 
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Κεφάλαιο 2 
 

 

 

2.1 - Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού 
 

Ωσ εκπαίδευςθ ορίηεται θ διαδικαςία κατά τθν οποία οι νζοι υπάλλθλοι μίασ επιχείρθςθσ, κακϊσ και 

το προςωπικό που προχπάρχει ςε αυτι, λαμβάνουν γνϊςθ των μεκόδων που απαιτείται να 

χρθςιμοποιιςουν με ςκοπό τθν υλοποίθςθ των ςτόχων που ζχει κζςει θ επιχείρθςθ. 

Χτισ μζρεσ μασ, που το περιβάλλον εντόσ μα και εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ εξελίςςεται ςυνεχϊσ και γενικά 

θ άνκθςθ τθσ τεχνολογίασ είναι ραγδαία, θ επιχείρθςθ εςτιάηει τθν προςοχι τθσ ςτθν ανάπτυξθ των 

δεξιοτιτων των εργαηομζνων οι οποίοι τθν απαρτίηουν. Θ ανάγκθ που υπιρχε κατά το παρελκόν από τισ 

επιχειριςεισ, να εκπαιδεφουν ωσ προσ οριςμζνεσ τεχνικζσ δεξιότθτεσ το προςωπικό τουσ, ζχει 

ανακαταλθφκεί επειδι πλζον θ ανάγκθ για πρόςκετθ επιμόρφωςθ ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ για 

παράδειγμα θ ςυγκρότθςθ ομάδασ ι θ ορκι λιψθ αποφάςεων, είναι μεγαλφτερθ. Θ φφςθ τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ, επίςθσ, αλλάηει με αποτζλεςμα να αλλάηει κα θ φφςθ τθσ εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ όπωσ τθ γνωρίηαμε μζχρι ςιμερα. 

Σι εργοδότεσ και γενικά τα ανϊτατα ςτελζχθ των επιχειριςεων προςπακοφν να διαςφαλίςουν ότι οι 

υπάλλθλοι τθσ επιχείρθςθσ κα εργάηονται αποδοτικά με μοναδικό ςτόχο να πετφχουν τα επικυμθτά 

αποτελζςματα, καταρτίηοντασ και εφαρμόηοντασ ςωςτά και ορκϊσ δομθμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που ο τομζασ τθσ εκπαίδευςθσ χαρακτθρίηεται από τουσ εργοδότεσ ηωτικισ 

ςθμαςίασ. Χφμφωνα με τθν άποψθ διαφόρων εκπαιδευτϊν, οι μάνατηερ ανκρϊπινου δυναμικοφ και οι 

εκπαιδευτζσ οφείλουν να ςυνεργάηονται με κφριο μζλθμα τθν κζςπιςθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ 

επιχείρθςθσ κακϊσ και τον εντοπιςμό των δεξιοτιτων και των γνϊςεων που απαιτοφνται για να επιτευχκοφν 

αυτοί οι ςτόχοι. Ψθ διαδικαςία αυτι ακολουκεί θ διαπίςτωςθ, αν το προςωπικό που διακζτει θ επιχείρθςθ 

κρίνεται ικανό να εκπλθρϊςει τουσ ςτόχουσ, αν δθλαδι κατζχει τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ, τθν γνϊςθ ι τισ 

δεξιότθτεσ. Αν κάτι τζτοιο δεν ςυμβαίνει οι αρμόδιοι υποχρεοφνται να προβοφν ςτθ δθμιουργία ενόσ 

κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ που κα καλφψει τισ ανάγκεσ που υπάρχουν. 

 

 

 

2.2 - Η εκπαίδευση σε αντιδιαστολή με την ανάπτυξη προσωπικού 
 

Ανάπτυξθ του προςωπικοφ ορίηεται θ προςπάκεια που καταβάλουν οι επιχειριςεισ να αποκτιςουν οι 

εργαηόμενοί τουσ τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ που θ εκάςτοτε επιχείρθςθ κα χρειαςτεί ςτο μζλλον. Γίνεται, 

λοιπόν, αντιλθπτό πωσ ο οριςμόσ τθσ ανάπτυξθσ του προςωπικοφ και ο οριςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ 

λανκαςμζνα κεωροφνται ςυνϊνυμοι. Θ ανάπτυξθ του προςωπικοφ επικεντρϊνεται ςτθν παροχι δεξιοτιτων 

προσ τουσ εργαηόμενουσ τισ οποίεσ κα χρειαςτοφν ςτο μζλλον εν αντικζςει με τθν εκπαίδευςθ που 

επικεντρϊνεται ςτθν παροχι ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων ι βοικειασ προκειμζνου να διορκϊςουν οι  
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εργαηόμενοι τυχόν αςτοχίεσ ςτθν εργαςίασ τουσ ι γενικά τα επίπεδα τθσ επίδοςθσ τουσ. Βαςικι διαφορά 

ανάμεςα ςε αυτοφσ τουσ δφο όρουσ αποτελεί, επίςθσ, ο χρονικόσ ορίηοντασ που αποςκοπεί θ κάκε 

διαδικαςία. Ξατά τθν εκπαίδευςθ τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ επιηθτοφνται ςτο άμεςο μζλλον ενϊ 

όςον αφορά τθν ανάπτυξθ ο χρονικόσ ορίηοντασ είναι πολφ μεγαλφτεροσ. Επίςθσ, ςτθν εκπαίδευςθ ο ςκοπόσ 

τθσ διαδικαςίασ επικεντρϊνεται ςτισ ανάγκεσ μεμονωμζνων εργαηομζνων ςε αντίκεςθ πάντα με τθν 

ανάπτυξθ του προςωπικοφ που εςτιάηει ςε ομάδεσ εργαςίασ ι και ςε ολόκλθρθ τθν επιχείρθςθ. Θ κφρια 

όμωσ διάκριςθ τθσ ανάπτυξθσ από τθν εκπαίδευςθ τθν οποία κάκε επίδοξοσ μάνατηερ θ εκπαιδευτισ πρζπει 

να ζχει ςτα υπόψθ του είναι πωσ θ εκπαίδευςθ δφναται να προκαλεί αρνθτικοφσ ςυνειρμοφσ ςτουσ 

εργαηόμενουσ. Υολλζσ φορζσ οι άνκρωποι δυςαναςχετοφν ςτθν ιδζα πωσ ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

δθμιουργικθκε για τθν δικι τουσ ςυμμετοχι ενϊ εκτιμοφν ςε μεγάλο βακμό τθν ευκαιρία να αναπτυχκοφν. 

Ψθν ςυγκεκριμζνθ διάκριςθ από μεριάσ εργαηομζνων θ επιχείρθςθ μπορεί να τθν αντιμετωπίςει 

παρουςιάηοντασ και τισ δφο ζννοιεσ ωσ ανάπτυξθ δθλαδι θ εκπαίδευςθ να παρουςιαςτεί ωσ δυναμικι 

βελτίωςθ αντί για διόρκωςθ μίασ ζλλειψθσ δεξιοτιτων.  

Χυμπεραςματικά, θ τακτικι αυτι “ςυγχζει” άμεςα τθν εκπαίδευςθ με τθν ανάπτυξθ και οι δφο όροι 

χρθςιμοποιοφνται ο ζνασ ςτθ κζςθ του άλλου. Δεδομζνθσ τθσ ταχφτατθσ αλλαγισ ςτο περιβάλλον των 

επιχειριςεων θ εκπαίδευςθ ζχει γίνει πλζον ανάγκθ. Σι επιχειριςεισ αποςκοπϊντασ οι εργαηόμενοι να 

αντιμετωπίηουν κετικά τθν διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ, πρζπει να καταβάλουν τα μζγιςτα για να αλλάξουν 

τθν ςυγκεκριμζνθ αντίλθψθ. Σι δφο αυτζσ ζννοιεσ κα πρζπει να αποτελοφν οδθγό για τουσ αρμόδιουσ κατά 

τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ και αξιολόγθςθσ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

 

 

 

2.3 - Η οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
 

Πία επιχείρθςθ πριν τθν εφαρμογι ενόσ ςωςτοφ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και τθν επιλογι μίασ 

ενιαίασ εκπαιδευτικισ πολιτικισ υποχρεοφται πρωτίςτωσ να ολοκλθρϊςει μία ςειρά από διαφορετικά 

βιματα: 

Ωσ πρϊτο βιμα, θ επιχείρθςθ οφείλει να βολιδοςκοπιςει τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που 

απαιτοφνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πία διαδικαςία θ οποία είναι ηωτικισ ςθμαςίασ γιατί χωρίσ 

αυτιν το όλο εγχείρθμα τθσ εκπαίδευςθσ κα οδθγθκεί ςτο κενό. Θ διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ για να 

μεταβεί ομαλά ςτο δεφτερο βιμα κα πρζπει να δθμιουργιςει ζνα ζγγραφο που προκφπτει από τθν 

λεπτομερι περιγραφι μίασ κζςθσ ςτθν οποία αν προςτεκοφν ςτιλεσ μποροφμε να δοφμε τισ γνϊςεισ και τισ 

δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για κάκε επιμζρουσ εργαςία. 

Ωσ δεφτερο βιμα ζρχεται θ διαδικαςία αναγνϊριςθσ του επιπζδου γνϊςθσ και δεξιοτιτων που 

υπάρχουν ςιμερα. Χτο ςτάδιο αυτό, θ επιχείρθςθ οφείλει να διαπιςτϊςει το επίπεδο των γνϊςεων και των 

δεξιοτιτων που διακζτουν οι εργαηόμενοι ςε κάκε κζςθ εργαςίασ εντόσ τθσ επιχείρθςθσ. Θ διαδικαςία για 

τουσ υπαλλιλουσ που κα προςλθφκοφν ςτο άμεςο ι ζμμεςο μζλλον είναι εφκολθ επειδι ςυνικωσ υπάρχει 

πλιρθ εικόνα των γνϊςεων και των ικανοτιτων τουσ μζςω του βιογραφικοφ που προςκομίηουν και τθσ 

απαραίτθτθσ ςυνζντευξθσ ςτθν οποία υποβάλλονται. Για το υπάρχον προςωπικό θ διαδικαςία είναι δφςκολθ 

και χρονοβόρα γιατί θ επιχείρθςθ χρειάηεται να προβεί ςε εκτενζςτερθ ζρευνα. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ 

ζρευνα που μόλισ αναφζραμε μπορεί να γίνει και με τθν μορφι ενόσ εντατικοφ προγράμματοσ ειδικϊν 
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εκπαιδευτικϊν ερευνϊν, ειδικά αν δεν ζχει γίνει κάποια ζρευνα ι αν δεν ζχει εφαρμοςτεί ζνα ςφςτθμα 

αξιολόγθςθσ ςτο παρελκόν. Ψα αποτελζςματα που προκφπτουν από τισ ζρευνεσ κα αποτελζςουν οδθγό για 

το παρόν επίπεδο γνϊςεων και δεξιοτιτων. 

Ωσ τρίτο βιμα ακολουκεί θ ανάγκθ για αναγνϊριςθ των πραγματικϊν αναγκϊν που υπάρχουν. Θ 

επιχείρθςθ μπορεί να δθμιουργιςει μία βάςθ δεδομζνων όπου κα εμπεριζχονται οι ελλείψεισ που ζχει κάκε 

εργαηόμενοσ ξεχωριςτά, για να το καταφζρει αυτό αρκεί να ςυγκρίνει τισ αρχικζσ περιγραφζσ των κζςεων με 

τα επίπεδα γνϊςεων και δεξιοτιτων που κάκε εργαηόμενοσ διακζτει ςιμερα, πλθροφορίεσ που προκφπτουν 

από τισ ζρευνεσ που ζγιναν ςφμφωνα με το δεφτερο βιμα. Ακολοφκωσ, οι υφιςτάμενοι των τμθμάτων είναι 

υπεφκυνοι να υλοποιιςουν τα αιτιματα που προκφπτουν για εκπαίδευςθ. 

Ψζταρτο βιμα τθσ διαδικαςίασ είναι θ προετοιμαςία  του ςυνολικοφ προγράμματοσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Από τισ προαναφερκείςεσ πθγζσ προκφπτουν και οι διαφορετικζσ ανάγκεσ για εκπαίδευςθ αλλά και οι 

προτεραιότθτεσ που υπάρχουν, δθλαδι ποια είναι τα επείγοντα χαρακτθριςτικά τθσ εκπαίδευςθσ.  

Υζμπτο βιμα τθσ διαδικαςίασ είναι θ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ διδακτζασ 

φλθσ και των κατάλλθλων μεκόδων που κα εφαρμοςτοφν. Επίςθσ, αφορά τθν διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ, τον 

τόπο κακϊσ και τον φορζα που κα τθν πραγματοποιιςει. 

Ωσ ζκτο και τελευταίο βιμα ακολουκεί, θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ ωσ είκιςται ςε πολλζσ 

διαδικαςίεσ ςτον επιχειρθματικό κόςμο. Τλα τα αποτελζςματα που λαμβάνει θ επιχείρθςθ από τισ 

διαφορετικζσ διαδικαςίεσ, για παράδειγμα  από ζνα ςφςτθμα αξιολόγθςθσ που μόλισ προαναφζραμε, κα 

ανατροφοδοτθκοφν ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Ψο τμιμα τθσ εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ προςωπικοφ μίασ επιχείρθςθσ δίνει, επίςθσ, πολφ μεγάλθ 

βαρφτθτα ςτθν ανεφρεςθ του κατάλλθλου τόπου όπου κα διεξαχκεί θ εκπαιδευτικι διαδικαςία. Σι πικανοί 

χϊροι που κα λάβει μζροσ θ εκπαίδευςθ είναι τρεισ, εκ των οποίων ο ζνασ αφορά τθν εξ’ ολοκλιρου 

εκπαίδευςθ εντόσ τθσ επιχείρθςθσ. Αντικζτωσ, υπάρχει θ πικανότθτα το ςφνολο τθσ εκπαίδευςθσ να λάβει 

χϊρα εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ αλλά αρκετζσ πικανότθτεσ ςυγκεντρϊνει και θ τζλεςθ τθσ διαδικαςίασ και εντόσ 

και εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ, ανάλογα πάντα τισ ανάγκεσ. 

 

 

 

2.4 - Μέθοδοι εκπαίδευσης  
 

Αρχικά ςτο ςθμείο αυτό κα αναφζρουμε τθν ειδοποιό διαφορά ανάμεςα ςτθν εκπαίδευςθ εντόσ τθσ 

επιχείρθςθσ και εκτόσ αυτισ με τθν βοικεια των οριςμϊν τουσ. Αυτό, διότι ςε κάκε περίπτωςθ από τον τόπο 

που κα διεξαχκεί θ εκπαίδευςθ κα εξαρτθκοφν και οι εκπαιδευτικζσ μζκοδοι που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

Ωσ «εκπαίδευςθ ςτο χϊρο εργαςίασ» ορίηεται θ εκπαίδευςθ που πραγματοποιείται ςτο χϊρο όπου ο 

εργαηόμενοσ δρα κακθμερινά και χρθςιμοποιεί τον διακζςιμο εξοπλιςμό του. Για να φτάςει ζνασ 

εργαηόμενοσ να λειτουργεί ςτο χϊρο εργαςίασ του χωρίσ εποπτεία κα πρζπει βιμα-βιμα να αποδεικνφει 

πωσ το αξίηει και πωσ από τθν πιο απλι ωσ τθν πιο ςφνκετθ εργαςία που του ζχει ανατεκεί εκτζλεςε τα 

κακικοντα του ςε ικανοποιθτικό βακμό. 

Αντικζτωσ, ωσ «εκπαίδευςθ εκτόσ του χϊρου εργαςίασ» ορίηεται το είδοσ τθσ εργαςίασ που 

χρθςιμοποιείται ςε ςθμεία εκτόσ των εγκαταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ. Ειδικοί χϊροι εκπαίδευςθσ 

εξοπλίηονται με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό, με αίκουςεσ διδαςκαλίασ ειδικζσ για εκπαίδευςθ, κάποιο 
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γραφείο και ίςωσ κάποια ςυνεδριακι αίκουςα. Επίςθσ, υποψιφιοι χϊροι για εκπαίδευςθ εκτόσ του χϊρου 

εργαςίασ είναι οριςμζνα ξενοδοχεία, κολλζγια και κάποια εκπαιδευτικά ιδρφματα, όλα καταλλιλωσ 

διαμορφωμζνα ϊςτε να μποροφν να καλφψουν τισ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε εκπαίδευςθσ. 

 

 

 

2.5 - Οι βασικότερες μέθοδοι εκπαίδευσης 
 

Ξατανοοφμε ότι οι τρόποι εκπαίδευςθσ ποικίλουν ωσ προσ τισ μεκόδουσ, το αποτζλεςμα, που θ 

διαδικαςία κζλει να επιτφχει και ωσ προσ τον τρόπο και τον τόπο που θ εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί. 

Σι μοναδικζσ μζκοδοι ςτισ οποίεσ δεν γίνεται εκτενι αναφορά ςτο 4ο κεφάλαιο τθσ παροφςασ  

πτυχιακισ εργαςίασ αλλά είναι αναγκαίο να αναφερκοφν είναι αρχικά θ μζκοδοσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. 

Πία μζκοδοσ κατά τθν οποία ο εργαηόμενοσ λειτουργεί κάτω από τθ ςυνεχι επίβλεψθ του εκπαιδευτι. 

Ακόμθ, αρκετά διαδεδομζνθ μζκοδοσ εκπαίδευςθσ ςτον κφκλο των επιχειριςεων είναι οι ςυηθτιςεισ. Χτισ 

ςυηθτιςεισ ορίηεται ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα, ζνα ςυγκεκριμζνο άτομο ωσ ςυντονιςτισ τθσ κουβζντασ και όλοι 

ζχουν το δικαίωμα να πάρουν το λόγο με τθ ςειρά τουσ. Θ μζκοδοσ αυτι χαρακτθρίηεται ωσ κατάλλθλθ γιατί 

ο κάκε εργαηόμενοσ που ςυμμετζχει νιϊκει περιςςότερο ενεργόσ με αποτζλεςμα θ αυτοπεποίκθςι του να 

μεγαλϊνει. Ψζλοσ, μία μζκοδοσ για εξάςκθςθ περιςςότερο των δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων είναι θ 

μζκοδοσ εκπαίδευςθσ με διάφορεσ αςκιςεισ ρόλων. Σ εργαηόμενοσ αναλαμβάνει να υποδυκεί ζναν ρόλο 

όπωσ για παράδειγμα να παίρνει ςυνζντευξθ για πρόςλθψθ ι ίςωσ να κάνει κάποια διαπραγμάτευςθ. Ψα 

μοναδικά δφο μειονεκτιματα αυτισ τθσ μεκόδου είναι θ χρονοβόρα διαδικαςία ανεφρεςθσ ρόλων ι κάποιων 

ςκετσ και θ ζλλειψθ δυνατότθτασ όλων των εργαηομζνων να ςυμμετζχουν ςε αυτι ωσ θκοποιοί. 

 

 

ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ 

 

Ελλθνικι Βιβλιογραφία 

 G. Dessler - Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Βαςικζσ Ζννοιεσ και Χφγχρονεσ Ψάςεισ – 2θ Ζκδοςθ, 2015 
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Κεφάλαιο 3 
 

 

 

3.1 - Εισαγωγή 
 

Ππορεί μζχρι ςιμερα θ μετατροπι δεδομζνων ςε πλθροφορίεσ να αποτελοφςε τθ ςπουδαιότερθ 

δουλεία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων παρ’ όλα αυτά διαδικαςίεσ όπωσ θ δθμιουργία, θ οργάνωςθ, θ 

ανταλλαγι και θ ανάλθψθ δράςθσ με βάςθ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ εμφανίηουν μεγαλφτερο ενδιαφζρον. 

Θ ςφλλθψθ οριςμζνων θμι-δομθμζνων δεδομζνων καταλαμβάνει το μεγαλφτερο μζροσ του 

διανοθτικοφ κεφαλαίου και τθσ τεχνογνωςίασ που κατζχει το εργατικό δυναμικό μίασ επιχείρθςθσ. 

Χτο κεφάλαιο αυτό γίνεται πλιρθσ διερεφνθςθ τθσ φφςεωσ του διανοθτικοφ κεφαλαίου κακϊσ 

περιγράφονται οι τεχνολογίεσ και οι διαδικαςίεσ μζςω των οποίων ςυλλαμβάνεται, οργανϊνεται και 

βελτιςτοποιείται θ χριςθ του. Επιπλζον, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει και τθν θλεκτρονικι μάκθςθ θ 

οποία παίηει ςπουδαίο ρόλο ςτθν προςπάκεια ενόσ οργανιςμοφ να δθμιουργιςει το διανοθτικό του 

κεφάλαιο. 

 

 

3.2 Διαχείριση Γνώσης 
 

 

3.2.1 - Η Φύση του Διανοητικού Κεφαλαίου 

 

Χθμαντικό ςτοιχείο για μία επιχείρθςθ ςτο πλαίςιο των περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων αποτελεί το 

διανοθτικό τθσ κεφάλαιο. Ψο διανοθτικό κεφάλαιο απαρτίηουν όλα εκείνα τα περιουςιακά ςτοιχεία και οι 

πόροι τα οποία δεν υπάρχει θ δυνατότθτα τυπικά να καταγραφοφν ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ εκκζςεισ μίασ 

επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ. Χτθν πραγματικότθτα όμωσ όλα αυτά τα ςτοιχεία δίνουν ςτθν επιχείρθςθ 

επιπρόςκετθ εμπορικι αξία και ταυτόχρονα θγετικι κζςθ μεταξφ των ανταγωνιςτϊν τθσ. 

 

Ακολοφκωσ γίνεται θ ανάλυςθ των 3 κατθγοριϊν ςτισ οποίεσ χωρίηεται το διανοθτικό κεφάλαιο. 

 

Αρχικά τθν πρϊτθ κατθγορία του διανοθτικοφ κεφαλαίου αποτελεί το ανκρϊπινο κεφάλαιο (human 

capital) ενόσ οργανιςμοφ. Χε αυτι τθν κατθγορία περιλαμβάνονται όλεσ εκείνεσ οι δεξιότθτεσ και οι γνϊςεισ 

που διακζτουν οι υπάλλθλοι που εργάηονται ςε αυτόν. Ενδεικτικά, μερικά ςτοιχεία όπωσ οι ςτρατθγικζσ 

διαπραγμάτευςθσ που ακολουκεί μία επιχείρθςθ ι θ ςυνεχισ παροχι ςυμβουλϊν και κακοδιγθςθσ 

εντάςςονται ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο. 

Επίςθσ, θ δεφτερθ κατθγορία είναι το  κοινωνικό κεφάλαιο (social capital). Χε αυτό το κεφάλαιο 

υπάγονται το πλικοσ κακϊσ και θ ποιότθτα των ςχζςεων μεταξφ των μελϊν του εςωτερικοφ και του 

εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ μιασ επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ. Χθμαντικό ςτοιχείο του κοινωνικοφ 
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Ανκρϊπινο 
Ξεφάλαιο 

Δομικό Ξεφάλαιο 

Ξοινωνικό 
Ξεφάλαιο 

Διανοητικό Κεφάλαιο 

κεφαλαίου αποτελεί επίςθσ θ εικόνα που διατθρεί θ επιχείρθςθ προσ τουσ χριςτεσ των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ μζςω αυτϊν. 

Ψρίτθ και τελευταία κατθγορία του διανοθτικοφ κεφαλαίου αποτελεί το δομικό κεφάλαιο (structural 

capital). Ψο κεφάλαιο αυτό αφορά τθν καταγραφι τθσ γνϊςθσ θ οποία απορρζει κακθμερινά από τισ 

επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ που ολοκλθρϊνει μία επιχείρθςθ, από τισ μεκόδουσ που επιλζγει να ακολουκεί, 

τισ ςυναλλαγζσ τισ οποίεσ πραγματοποιεί ι τισ ζρευνεσ που διεξάγει. Ακολοφκωσ, τα αποτελζςματα τθσ 

διαδικαςίασ αυτισ αποκθκεφονται κατά πλειοψθφία ςε θλεκτρονικι μορφι εντόσ τθσ επιχείρθςθσ. Πία 

διαδικαςία που ποτζ δεν είναι καλά οργανωμζνθ και από καμία επιχείρθςθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1 - Είδη Γνώσης 

 

Θ γνϊςθ ωσ πολυςφνκετθ ζννοια περιλαμβάνει δεδομζνα, τα οποία απαρτίηονται αντίςτοιχα από 

ςτοιχεία και λεπτομζρειεσ. Από τθν ανάλυςθ των ανωτζρω προκφπτει θ εφαρμόςιμθ γνϊςθ, που κεωρείται 

τμιμα του διανοθτικοφ κεφαλαίου μίασ επιχείρθςθσ. Υαρακάτω παρατίκεται ανάλυςθ των δφο βαςικϊν 

ειδϊν γνϊςθσ, τθσ Φθτισ και τθσ Άρρθτθσ. 

Φθτι γνϊςθ (Explicit Knowledge) είναι εκείνθ θ γνϊςθ που κάποιοσ ζχει τθ δυνατότθτα να τθν 

καταγράψει, τθν ευχζρεια να τθν κωδικοποιιςει και τζλοσ, να τθν αποκθκεφςει ςε ζνα θλεκτρονικό ςφςτθμα. 

Ψζτοιου είδουσ ςυςτιματα αποτελοφν οι ιςτοςελίδεσ, τα υπολογιςτικά φφλλα ι άλλοι τφποι θλεκτρονικϊν 

εγχειριδίων. Αντικζτωσ, ωσ άρρθτθ (Tacit Knowledge) κεωρείται θ γνϊςθ θ οποία περιλαμβάνει τθ 

διορατικότθτα που ζχουν οι εργαηόμενοι μίασ επιχείρθςθσ, τθν κριτικι ικανότθτα που αναπτφςςουν με τθν 

πάροδο του χρόνου και τισ δθμιουργικζσ διαδικαςίεσ που ακολουκεί θ εκάςτοτε επιχείρθςθ. Επίςθσ μζροσ 

τθσ άρρθτθσ γνϊςθσ αποτελεί θ ςοφία που αποκτοφν οι υπάλλθλοι μζςω των πολλϊν δοκιμϊν αλλά και των 

λακϊν που κάνουν κακϊσ εργάηονται πάνω ςε ζναν ςυγκεκριμζνο τομζα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Πζςω τθσ βελτίωςθσ των ςτρατθγικϊν μεταςχθματιςμϊν, οι επιχειριςεισ εςτιάηουν ςτθ μετατροπι 

τθσ άρρθτθσ γνϊςθσ ςε ρθτι, μία μετατροπι που χαρακτθρίηεται κάτι παραπάνω από αναγκαία. Θ 

διαδικαςία αυτι γίνεται επειδι οι επιχειριςεισ δεν επικυμοφν κάκε φορά που κάποιοσ εργαηόμενοσ 

ςυνταξιοδοτείται ι γενικά αποχωρεί για κάποιο άλλο εργαςιακό περιβάλλον να χάνουν τθν γνϊςθ που τα εν 



13 
  

λόγω άτομα διακζτουν. Ωςτόςο δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που θ διαφορά ανάμεςα ςε ρθτι και άρρθτθ γνϊςθ 

δεν είναι κακόλου διακριτι. 

Πε το πζρασ των ετϊν οι επιχειριςεισ αντιλιφκθκαν πωσ ζνα από τα ςθμαντικότερα περιουςιακά του 

ςτοιχεία, ηωτικισ ςθμαςίασ μάλιςτα για αυτζσ, είναι το διανοθτικό κεφάλαιο, όπωσ προαναφζραμε, αλλά και 

ο τρόποσ διαχείριςθσ αυτοφ. Πε τθν απειλι τθσ εξαφάνιςθσ τθσ γνϊςθσ ςτθν περίπτωςθ που ζνασ 

εργαηόμενοσ τουσ αποχωρεί οι επιχειριςεισ αναγκάςτθκαν να δραςτθριοποιθκοφν και να δθμιουργιςουν 

ςτρατθγικζσ που αφοροφν τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ και χριςθ αυτισ που κάκε εργαηόμενοσ ξεχωριςτά 

κατζχει. 

Σι απϊλειεσ μποροφν να χαρακτθριςτοφν καταςτροφικζσ ειδικότερα όταν ςυμβαίνουν ςε κλάδουσ 

όπωσ οι υπθρεςίεσ απαςχόλθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

Θ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ (Knowledge Management) αναφζρεται ςε ςτρατθγικζσ και πρακτικζσ οι 

οποίεσ χρθςιμοποιοφνται από τουσ οργανιςμοφσ με ςκοπό τθ ςυςτθματικι διαχείριςθ του διανοθτικοφ τουσ 

κεφαλαίου. Χπουδαίο ρόλο διαδραματίηει επίςθσ θ τεχνολογία μζςω τθσ οποία γίνεται θ διαχείριςθ αυτι.  

Αντικζτωσ, αρκετοί είναι και εκείνοι που πιςτεφουν πωσ θ επιτυχία των προςπακειϊν διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ 

βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν προκυμία που δείχνουν οι άνκρωποι να ςυμμετζχουν ςε αυτζσ και λιγότερο 

ςτθν τεχνολογία.  

 

 

3.2.2 - Στρατηγικές και Τεχνολογίες Διαχείρισης Γνώσης 

 

 

3.2.2.1 - Προσδιορισμός του Στόχου 

 

Ακολοφκωσ, κα γίνει παρουςίαςθ των επιμζρουσ τμθμάτων ενόσ ζργου διαχείριςθσ γνϊςθσ, δίνοντασ 

προςοχι, ςτον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά ζργα μποροφν να εκμεταλλευτοφν τισ διάφορεσ τεχνολογίεσ 

κακϊσ και ςτισ παγίδεσ που μπορεί να προκαλζςουν προβλιματα κατά τθ διάρκεια ανάπτυξισ του. Θ 

διαδικαςία που προθγείται όλων είναι ο προςδιοριςμόσ του ακριβοφσ ςτόχου του ζργου, ο οποίοσ μπορεί να  

κακοριςτεί καλφτερα αφότου διευκρινιςτοφν οι ανάγκεσ του οργανιςμοφ. Ζνα ζργο ςε ςυγκεκριμζνο ςτόχο 

και ξεκάκαρεσ επιδιϊξεισ είναι πικανότερο να ςτεφκεί με επιτυχία. Ξάκε οργανιςμόσ μζςω του ζργου που κα 

δθμιουργιςει και κα εφαρμόςει ευελπιςτεί να ςυλλάβει τθ φφςθ του διανοθτικοφ του κεφαλαίου, τισ 

απαραίτθτεσ τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ κα τισ μεκόδουσ ςφλλθψθσ που κα ακολουκιςουν. 

Ωσ βαςικόσ ςτόχοσ οριςμζνων ζργων διαχείριςθσ γνϊςθσ φαίνεται να είναι ο γθράςκοντασ 

πλθκυςμόσ. Σ λόγοσ είναι απλόσ, οι μαηικζσ ςυνταξιοδοτιςεισ προκαλοφν αιμορραγία ςτισ επιχειριςεισ 

επειδι οι εργαηόμενοι που αποχωροφν παίρνουν μαηί τουσ όλθ τθ γνϊςθ που διζκεταν και εκείνοι που 

μζνουν πίςω παλεφουν  να δϊςουν λφςεισ ςε προβλιματα, λυμζνα μζχρι τθσ ςτιγμι τθσ αποχϊρθςθσ, με 

ςκοπό οι επιχειριςεισ να μπουν ξανά ςτο δρόμο τουσ και να καταφζρουν να απαντιςουν ςε ερωτιματα που 

είχαν απαντθκεί από καιρό. 
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Προςδιοριςμόσ 
του τόχου 

Εντοπιςμόσ των 
Πηγϊν 

Δζςμευςη τησ 
Γνϊςησ 

Οργάνωςη, 
Ανταλλαγή και 
Αποτίμηςη τησ 

Αξίασ τησ Γνϊςησ 

 

 

3.2.2.2 - Εντοπισμός των Πηγών 

Αφότου οι επιχειριςεισ καταφζρουν να προςδιορίςουν τον ςτόχο ςτον οποίο κα εςτιάςουν, οφείλουν 

να εντοπίςουν τισ πθγζσ από τισ οποίεσ κα αντλιςουν τθν γνϊςθ θ οποία ςχετίηεται με τον ςυγκεκριμζνο 

ςτόχο. 

Για τα ζργα που εςτιάηουν ςτο δομικό κεφάλαιο και ςτθ ρθτι γνϊςθ, το μεγαλφτερο μζροσ αυτισ τθσ 

γνϊςθσ υπάρχει θ πικανότθτα να υπάρχει ιδθ ςε θλεκτρονικι μορφι, βζβαια ςε μεγάλο ποςοςτό αυτι 

βρίςκεται διαςκορπιςμζνθ ςε διάφορα μζςα αποκικευςθσ και μορφζσ. 

Αντικζτωσ, θ άρρθτθ γνϊςθ, που αποτελεί και μεγαλφτερθ πρόκλθςθ ωσ προσ τον εντοπιςμό τθσ, 

μπορεί να υπάρχει αλλά και οι ίδιοι οι εργαηόμενοι να μθν ζχουν τθσ ςυναίςκθςθ ότι τθν κατζχουν. Ψο 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ άρρθτθσ γνϊςθσ υπάρχει ςτο μυαλό των ειδικϊν μίασ επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ. 

Ωσ ειδικοί χαρακτθρίηονται εκείνοι οι οποίοι ανεξαρτιτωσ κζςθσ και ιεραρχικοφ επιπζδου γίνονται 

δζκτεσ ερωτθμάτων από άλλουσ εργαηόμενουσ για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ πάνω ςε ζναν 

ςυγκεκριμζνο τομζα. 

Ψα ςυςτιματα εντοπιςμοφ εμπειρογνωμόνων (Expert Location Systems) πρόκειται για πλθροφοριακά 

ςυςτιματα με τθ χριςθ των οποίων οι επιχειριςεισ δφναται να εντοπίηουν ανκρϊπουσ του εςωτερικοφ τουσ 

περιβάλλοντοσ οι οποίοι διακζτουν ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ ειδίκευςθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ ειδίκευςθ 

προφανϊσ και δεν είναι ζμφυτθ, αντικζτωσ προζρχεται από το είδοσ τθσ εκπαίδευςθσ των εν λόγω 

εργαηομζνων, τθσ εμπειρίασ τουσ και τθσ δραςτθριότθτασ τουσ. Υολλζσ φορζσ τα ςυςτιματα εντοπιςμοφ 

εμπειρογνωμόνων βαςίηονται ςε καταλόγουσ ςτουσ οποίουσ κάκε εργαηόμενοσ διατθρεί ζνα διαδικτυακό 

προφίλ και ζτςι το ζργο τθσ ανεφρεςθσ ενόσ ειδικοφ με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά και ειδίκευςθ γίνεται 

πιο εφκολο και ςε μικρό χρονικό διάςτθμα. Αυτό όμωσ που κάνει ζναν ειδικό πραγματικά χριςιμο φαίνεται 

να είναι κάτι παραπάνω από τθ γνϊςθ του γφρω από ζνα αντικείμενο. Θ αξιοπιςτία, οι επικοινωνιακζσ 

δεξιότθτεσ και θ προκυμία παροχισ βοικειασ αποτελοφν , ςτο ςφνολό τουσ, πολφ ςθμαντικά ςτοιχεία, 

ςφμφωνα με ζρευνεσ ςε χριςτεσ των ςυςτθμάτων εντοπιςμοφ εμπειρογνωμόνων. (πίνακασ) 

Σα Βήματα ενόσ Ζργου Διαχείριςησ Γνϊςησ 
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Χαρακτηριστικό Ειδικού 
Μέση σχετική Σπουδαιότητα Χαρακτηριστικού για 

τους Αναζητούντες Ειδικό 

Εύροσ Γνώςεων 25% 

Αξιοπιςτία 19% 

Επικοινωνιακέσ Δεξιότητεσ 14% 

Προθυμία Παροχήσ Βοήθειασ  12% 

Εμπειρία 12% 

Επικαιρότητα τησ Γνώςησ 9% 

Γνώςη Άλλων Πηγών 9% 

 

 

Ανάλυςθ κοινωνικϊν δικτφων 

 

Ψθν μεγαλφτερθ πρόκλθςθ τθσ ανάλυςθσ κοινωνικϊν δικτφων (Social Network Analysis), ωσ 

διαδικαςία αποτελεί ο γριγοροσ και εφκολοσ εντοπιςμόσ που αφορά άτομα – κλειδιά. Ψα ςυγκεκριμζνα 

άτομα βρίςκονται ενςωματωμζνα ςε ανεπίςθμα δίκτυα τα οποία διακζτουν τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

που αφοροφν τα ςυγκεκριμζνα άτομα και μποροφν να αποβοφν εξαιρετικά χριςιμα. 

Θ ανάλυςθ κοινωνικϊν δικτφων είναι μία τεχνικι θ οποία χαρτογραφεί και καταμετρά τθ δφναμθ των 

ςχζςεων ανάμεςα ςε άτομα και ομάδεσ, οι οποίεσ αναπαρίςτανται ωσ κόμβοι ςτο διαδίκτυο. Υλθροφορίεσ 

για τισ διάφορεσ αυτζσ ςυςτάδεσ που υπάρχουν ςτο δίκτυο αλλά και για τον ρόλο των ατόμων, είτε ωσ 

επικεφαλισ είτε ωσ γζφυρεσ προσ άλλα δίκτυα, διαχζονται από τα μζτρα. 

Δεδομζνα από διάφορεσ ζρευνεσ, οι οποίεσ ζχουν ωσ ςκοπό τα άτομα τα οποία ςυμμετζχουν ςε αυτζσ 

να αναφζρουν τουσ ςτενότερουσ τουσ ςυνεργάτεσ ι άλλουσ ειδικοφσ τουσ οποίουσ γνωρίηουν και 

εμπιςτεφονται, χρθςιμοποιοφνται ωσ πρϊτθ φλθ για τθν ανάλυςθ κοινωνικϊν δικτφων. Επιπροςκζτωσ 

χριςιμεσ είναι και οι πλθροφορίεσ που μπορεί να αντλθκοφν από τα διάφορα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

ςτα οποία υπάρχει θ δυνατότθτα να είναι εγγεγραμμζνοσ κάποιοσ εργαηόμενοσ. 

 

 

3.2.2.3 - Δέσμευση της Γνώσης 

 

Ψο πρϊτο βιμα για να μπορζςουν οι άνκρωποι να εκμεταλλευτοφν ςτο ζπακρο το διανοθτικό 

κεφάλαιο είναι θ ςφλλθψθ του. Για να μπορεί να ςυλλθφκεί πρζπει να βρεκεί θ ςωςτι πρακτικι θ οποία 

εξαρτάται από το είδοσ τθσ γνϊςθσ που αναηθτείται αλλά και ο τρόποσ με τον οποίο θ γνϊςθ αυτι μπορεί να 

αποκθκευτεί. 

Σι τρόποι με τουσ οποίουσ μπορεί να επιτευχκεί θ δζςμευςθ τθν γνϊςθσ είναι δφο. Σ πρϊτοσ τρόποσ, 

που αφορά το δομικό κεφάλαιο και τθ ρθτι γνϊςθ, είναι θ δθμιουργία μίασ γνωςιακισ βάςθσ θ οποία κα 

περιζχει πλθροφορίεσ από κάκε λογισ ερωτιματα. 

Σ δεφτεροσ τρόποσ ο οποίοσ αφορά τθν άρρθτθ γνϊςθ είναι θ δθμιουργία ςτρατθγικϊν με τισ οποίεσ 

κα γίνεται ςφλλθψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ γνϊςθσ. Χτόχο αποτελεί θ αποκάλυψθ τθσ γνϊςθσ που ζνα άτομο δεν  
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ξζρει ότι διακζτει και κατόπιν να βρεκεί ο καταλλθλότεροσ τρόποσ ϊςτε θ γνϊςθ του να οργανωκεί. 

 

Οι ςτρατηγικζσ ςφλληψησ τησ άρρητησ γνϊςησ αναλφονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

τρατηγικζσ φλληψησ 
τησ Γνϊςησ 

Περιγραφή 

Ανάλυςθ Αποτελεςμάτων 
Πετά τθν Σλοκλιρωςθ του 

Ζργου 

Χυνάντθςθ ι ςυναντιςεισ που πραγματοποιοφνται μετά το πζρασ ενόσ ζργου 
προκειμζνου να αξιολογθκοφν οι επιλογζσ που ζγιναν κα τθ διάρκειά του. 

Χυνεδριάςεισ Βζλτιςτων 
Υρακτικϊν 

Χυνάντθςθ ι ςυναντιςεισ ατόμων, που ςυνειςφζρουν ςτθν ίδια επιχειρθματικι 
λειτουργία ι εργάηονται ςτον ίδιο τομζα, ανταλλάςςοντασ και καταγράφοντασ 

ιδζεσ για τθ βελτιςτοποίθςθ των πρακτικϊν επίτευξθσ των ςτόχων. 

Wiki 
Λςτοςελίδα ςτθν οποία οποιοςδιποτε χριςτθσ μπορεί να προςκζτει, να 

επεξεργάηεται δεδομζνα και να μοιράηεται τισ γνϊςεισ του με άλλουσ ςυντάκτεσ. 

Υαρακολοφκθςθ 
Εργαςίασ 

Χτρατθγικι κακοδιγθςθσ κατά τθν οποία ζνασ υπάλλθλοσ πριν αποχωριςει 
δουλεφει ςυςτθματικά με ζναν νζο υπάλλθλο και προςπακεί να του μάκει τα 

πάντα για ζνα ςυγκεκριμζνο τομζα εργαςίασ. 

Ξοινότθτα Υρακτικισ 
Σμάδα ατόμων με κοινά ενδιαφζροντα, τα οποία ανταλλάςςουν τισ γνϊςεισ 
τουσ επειδι κάνουν το ίδιο επάγγελμα ι ζχουν τον ίδιο επαγγελματικό ρόλο, 

ςυχνά μζςω τθσ χριςθσ διαδικτυακϊν εργαλείων. 

Λςτολόγιο 
Ζνα ιςτολόγιο (blog)  που μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν ενθμζρωςθ των 

ςυναδζλφων αναφορικά με τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ, τισ νζεσ πρωτοβουλίεσ και 
τισ καινοφργιεσ ιδζεσ. 

Διιγθςθ 
Λςτορία ι ςχολιαςμόσ. Ψισ περιςςότερεσ φορζσ γίνεται με τθ μορφι 

μαγνθτοςκοπθμζνθσ ςυνζντευξθσ. 

Σμαδικοί Χϊροι Εργαςίασ 

Χυλλογι διαδικτυακϊν εργαλείων, τα οποία οργανϊνουν και ςυγκεντρϊνουν μια 
ποικιλία δραςτθριοτιτων για μία ομάδα, όπωσ ομαδικά θμερολόγια, 

αποκετιρια εγγράφων και πολυμζςων, ιςτολόγια, ανακοινϊςεισ, ςυνομιλίεσ και 
πίνακεσ ςυηθτιςεων. 

 

 

3.2.2.4 - Οργάνωση, Ανταλλαγή και Αποτίμηση της Αξίας της Γνώσης 

 

Τλα τα κομμάτια που ςυνκζτουν μία γνϊςθ και που προκφπτουν από τισ ςτρατθγικζσ ςφλλθψθσ που 

αναφζραμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα μοιάηουν με μία χαοτικι βιβλιοκικθ που δεν ζχει κάποιο εργαλείο 

αναηιτθςθσ. Σι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται για να οργανωκεί ςε κάποιο είδοσ αποκετθρίου όλο αυτό 

το χάοσ που δθμιουργείται κατά τθ ςφλλθψθ ποικίλλουν. Θ πιο διαδεδομζνθ και εφκολθ λφςθ να εφαρμοςτεί 

ονομάηεται Ενδοδίκτυο. 

Ψο ενδοδίκτυο (Intranet) είναι ζνασ ιδιωτικόσ ιςτότοποσ ενόσ οργανιςμοφ που βαςίηεται ςτα 

πρωτόκολλα TCP/IP και ςε φυλλομετρθτζσ ιςτοφ, αλλά προςτατεφεται από κωδικοφσ. Θ πρόςβαςθ ςε ζνα 

ενδοδίκτυο γίνεται μζςω δικτυακισ πφλθσ που ορίηει ο εκάςτοτε οργανιςμόσ και επιτρζπει μονάχα ςε άτομα 

που διακζτουν τθν απαραίτθτθ εξουςιοδότθςθ. Ζνα ενδοδίκτυο δθμιουργείται με ςτόχο τθ διανομι εντφπων 

και ανακοινϊςεων ςτουσ εργαηόμενοσ αλλά και τθ γενικότερθ οργάνωςθ. Υλζον τα ενδοδίκτυα ζχουν 

διευρυνκεί μζςω των πρωτοβουλιϊν τθσ διαχείριςθσ γνϊςθσ. 
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Χτρατθγικζσ οργάνωςθσ και ανταλλαγισ  

 

Ζνασ οργανιςμόσ ζχει τθ δυνατότθτα μζςα ςτο ενδοδίκτυο που διακζτει και χρθςιμοποιεί να 

εφαρμόςει πλθκϊρα τεχνολογιϊν, ωσ πλαίςιο για τθν οργάνωςθ των αποκετθρίων τθσ γνϊςθσ του. 

Υρόκειται για τα πολφ ιςχυρά ςυςτιματα διαχείριςθσ εγγράφων (Document Management Systems) τα οποία 

διαχειρίηονται ζγγραφα που βρίςκονται ςε θλεκτρονικι μορφι. Χκοπόσ τουσ θ διευκόλυνςθ των 

εργαηομζνων ενόσ οργανιςμοφ ςτθ προςπάκεια του να βρουν, να διορκϊςουν ι και να καταχωρίςουν ζνα 

ζγγραφο που κα χρειαςτεί να διανεμθκεί ςε όλο το προςωπικό που ζχει πρόςβαςθ ςτο ενδοδίκτυο. Ξάποια 

ςυςτιματα εξ αυτϊν διακζτουν ενςωματωμζνο λογιςμικό ευφυοφσ αναγνϊριςθσ χαρακτιρων (Intelligent 

Character Recognition) το οποίο είναι ςε κζςθ να κατανοιςει χειρόγραφα κείμενα και να τα μετατρζψει ςε 

ζντυπα παραςτατικά. 

 

Χτρατθγικζσ αποτίμθςθσ τθσ αξίασ τθσ γνϊςθσ 

 

Υολλζσ φορζσ θ γνϊςθ δεν είναι χριςιμθ ι πολφτιμθ. Σι οργανιςμοί μεγάλο μζροσ τθσ γνϊςθσ που 

καταγράφεται το επεξεργάηονται ι απλϊσ το διαγράφουν. Ζνασ τρόποσ για να διαχωρίςουν τθν περιττι από 

τθ χριςιμθ γνϊςθ είναι οι χριςτεσ των γνϊςεων να βοθκοφν ςτθν αξιολόγθςι τουσ. Πε το πζρασ των ετϊν το 

ςφςτθμα ςτο οποίο είναι αναρτθμζνεσ οι γνϊςεισ επιλζγει ποιεσ κα προωκεί ωσ χριςιμεσ και ποιεσ κα 

επανεκτιμά για πικανι διαγραφι. 

 

 

3.2.3 - Διαχείριση Γνώσης : Παγίδες και Προοπτικές 

 

Ξατά το παρελκόν ζχουν υπάρξει άφκονεσ περιπτϊςεισ επιτυχίασ που οι επιχειριςεισ ζχουν 

αποκομίςει τεράςτια οφζλθ από τισ προςπάκειεσ διαχείριςθσ γνϊςθσ. Ωςτόςο δεν είναι λίγεσ οι ιςτορίεσ 

όπου τα ζργα διαχείριςθσ γνϊςθσ απζτυχαν παταγωδϊσ. Υαρ’ όλα αυτά ακόμα και αυτζσ οι αποτυχίεσ 

αποτελοφν χριςιμα διδάγματα αφοφ βοθκοφν άλλουσ να αποφφγουν παρόμοια λάκθ. 

Ζναν από τουσ ςπουδαιότερουσ ρόλουσ παίηει ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ. Θ ατομικι γνϊςθ ενόσ 

ατόμου είναι ο λόγοσ που τον κζτει ωσ ςπουδαίο εργαλείο ςτο περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ και εξ’ αιτίασ 

αυτοφ διςτάηει να μοιραςτεί τον λόγο που κα τον ζκανε ςθμαντικό ςε οποιονδιποτε οργανιςμό. 

Για τον λόγο αυτό δθμιουργοφνται ζργα που προςπακοφν να ενςωματϊνουν κίνθτρα προκειμζνου να 

εξουδετερωκεί κάκε ίχνοσ διςτακτικότθτασ των ανκρϊπων να μοιραςτοφν τθν γνϊςθ που κατζχουν. Εάν τα 

κίνθτρα που κζλουν οι υπεφκυνοι των ζργων ςχεδιαςτοφν ςωςτά τότε μπορεί να αποδειχκοφν πολφ 

αποτελεςματικά. Σ ζπαινοσ και θ αναγνϊριςθ τθσ προςπάκειασ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ ενϊ και οι 

προςεκτικά υπολογιςμζνεσ ανταμοιβζσ ι κάποια bonus παραγωγικότθτασ μποροφν να ενκαρρφνουν τθ 

ςυμμετοχι. Τμωσ δεν είναι λίγεσ και οι περιπτϊςεισ που τα κίνθτρα λειτοφργθςαν αρνθτικά και είχαν 

απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ. 
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3.2.3.1 - Τεχνολογικά Εμπόδια και Ζητήματα Περιεχομένου 

 

Ζνασ λόγοσ που θ δράςθ τθσ διαχείριςθσ γνϊςθσ κακυςτερεί υπερβολικά ϊςτε να δθμιουργιςει τα 

ζργα που χρειάηεται κάκε οργανιςμόσ είναι θ τεχνολογία και ςυγκεκριμζνα θ υπερβολικι περιπλοκότθτα και 

θ τιμι τθσ. Εάν θ διαχείριςθ γνϊςθσ καταφζρει να δθμιουργιςει ζνα ζργο με ζξυπνθ, φιλικι προσ το χριςτθ, 

διεπαφι  ενκαρρφνει αυτόματα τθ ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςτθ χριςθ του ςυςτιματοσ. Θ ςυμμετοχι 

αυτι μπορεί να επιτευχκεί εάν το ςφςτθμα ενςωματωκεί ςτο εργαςιακό περιβάλλον των εργαηομζνων με 

ομαλό τρόπο. 

 

 

3.2.3.2 - Σημασιολογικός Ιστός 

 

Θ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ ςτο διαδίκτυο αφορά επίςθσ τθ δθμιουργία του ςθμαςιολογικοφ τθσ Λςτοφ 

(Semantic Web). Υρόκειται για ζναν ιςτό με ςπουδαίο νόθμα, ςτο οποίο οι διαδικτυακζσ πθγζσ και οι μεταξφ 

τουσ ςχζςεισ μποροφν να διαβαςτοφν και να κατανοθκοφν τόςο από τθν πλευρά των υπολογιςτϊν όςο και 

από αυτι των ανκρϊπων. Σ ςθμαςιολογικόσ ιςτόσ είναι αυτόσ που κάνει τθ ςχζςθ μεταξφ ανκρϊπων και 

ςελίδων, ςτισ οποίεσ προςφζρει ο ιςτόσ τουσ ςυνδζςμουσ, κατανοθτι. 

Βαςικό ςτιριγμα του ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ είναι το πλαίςιο περιγραφισ πόρων (Resource 

Description Framework) γιατί χάρθ ςε αυτό ο ςθμαςιολογικόσ ιςτόσ μπορεί να περιγράφει τουσ πόρουσ που 

διακζτει και τισ ιδιότθτζσ τουσ. Ψο πλαίςιο περιγραφισ πόρων είναι ζνα πρόγραμμα γραμμζνο ςε XML και 

αναπτφχτθκε από το World Wide Web Consortium με ςκοπό να περιγράφει μία πθγι και τισ ιδιότθτεσ τθσ με 

τθ μορφι πρόταςθσ οφτωσ ϊςτε οι ςχζςεισ μεταξφ των μερϊν μία πρόταςθσ να γίνονται κατανοθτζσ.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μία περιγραφή του τρόπου εκκίνηςησ ενόσ ζργου διαχείριςησ γνϊςησ 

όπωσ περιγράφεται ςτο βιβλίο "Πληροφοριακά Συςτήματα Διοίκηςησ", τησ Patricia Wallace. 

 

Υρακτικζσ Χυμβουλζσ Εκκίνθςθσ ενόσ Ζργου Διαχείριςθσ Γνϊςθσ 
 Ξακορίςτε ζναν ξεκάκαρο και ςυγκεκριμζνο ςτόχο και ξεκινιςτε ςυγκρατθμζνα 
 Εξαςφαλίςτε τθν υποςτιριξθ τθσ διοίκθςθσ για το ζργο 
 Βρείτε τουσ πόρουσ και τουσ ειδικοφ εντόσ του οργανιςμοφ που κα μποροφςαν να 

βοθκιςουν να ξεκινιςει θ γνωςιακι βάςθ και καταχωριςτε ςε αυτι ςθμαντικζσ, ακριβείσ 
και ενθμερωμζνεσ πλθροφορίεσ 

 Επιλζξτε τεχνολογία απλι και φιλικι ςτο χριςτθ, θ οποία να μπορεί εφκολα να 
ενςωματωκεί ςτα ιδθ υπάρχοντα ςυςτιματα 

 εκινιςτε το ζργο δοκιμαςτικά, ςε μία μικρότερθ ομάδα γενικά δεκτικϊν εργαηομζνων 
 Αναπτφξτε ςτρατθγικζσ παροχισ κινιτρων για τθν ανταλλαγι γνϊςθσ, κατάλλθλεσ για τον 

ςυγκεκριμζνο οργανιςμό 
 Ενκαρρφνετε ενεργά τουσ εργαηομζνουσ να ςυμμετζχουν, να προτείνουν βελτιϊςεισ και 

να ςυνειςφζρουν ςτο ςυλλογικό διανοθτικό κεφάλαιο του οργανιςμοφ 

 

  



19 
  

3.3 - Ηλεκτρονική Μάθηση 
 

 

Θ μάκθςθ εντόσ των οργανιςμϊν ωσ ζννοια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ ικανότθτασ τουσ να 

καλλιεργιςουν το διανοθτικό κεφάλαιό τουσ ενϊ θ τεχνολογία των πλθροφοριϊν και των επικοινωνιϊν 

μπορεί να μεταςχθματίςει τθ διαδικαςία αυτι μζςω τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ. 

Πε τον όρο θλεκτρονικι μάκθςθ (E-Learning) αναφερόμαςτε ςε μία αρκετά μεγάλθ ποικιλία 

διδακτικϊν προςεγγίςεων οι οποίεσ βαςίηονται ςτθν τεχνολογία πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτο Διαδίκτυο. Ειδικι βαρφτθτα δίνεται ςτο διαδίκτυο επειδι μζςω αυτοφ επιτυγχάνεται θ ςφνδεςθ 

μεταξφ εκπαιδευόμενων και διδακτικοφ υλικοφ, κακϊσ επίςθσ και μεταξφ των διδαςκόντων και άλλων 

εκπαιδευόμενων. 

Θ θλεκτρονικι μάκθςθ εμφανίηει διαφορζσ ανάμεςα ςτισ προςεγγίςεισ που τθν προςδιορίηουν επειδι 

θ ορολογία που χρθςιμοποιείται για τθν περιγραφι αυτϊν είναι αρκετά μπερδεμζνθ. 

Σι τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, οι οποίεσ αναλφονται ςτθ ςυνζχεια, είναι θ 

θλεκτρονικι μάκθςθ ςε εξατομικευμζνο ρυκμό, θ μάκθςθσ που κακοδθγείται από κάποιον εκπαιδευτι και 

τζλοσ θ υβριδικι θλεκτρονικι μάκθςθ. 

Ξατά τθ κατθγορία τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ ςε εξατομικευμζνο ρυκμό (Self-paced e-learning) οι 

εκπαιδευόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να διαχειρίηονται το διαδικτυακό υλικό με κακόλου ι ελάχιςτθ 

ςυμμετοχι του εκπαιδευτι. Πποροφν να διαβάηουν κείμενα, να παρακολουκοφν διαλζξεισ ςε μορφι βίντεο 

ι αφιγθςθσ και ςτθ ςυνζχεια να κάνουν οριςμζνα test. Αν κάκε εκπαιδευόμενοσ αφομοιϊςει το υλικό και 

περάςει με επιτυχία τα test ςθμαίνει ότι ολόκλθρθ θ διαδικαςία του προγράμματοσ ιταν επιτυχισ και 

κατόπιν μπορεί να ςυνεχίςει ςε πιο προχωρθμζνθ διδακτζα φλθ. 

Ψο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα μάκθςθσ ενδείκνυται για περιπτϊςεισ απόκτθςθσ δομικισ γνϊςθσ από 

τουσ υποψιφιουσ εκπαιδευόμενουσ γιατί αντί να περιμζνουν τθ δθμιουργία τμθμάτων για παράδοςθ ενόσ 

μακιματοσ ςε τάξεισ, ςυνδζονται ςτο ςφςτθμα και παρακολουκοφν τα μακιματα εξατομικευμζνου ρυκμοφ 

όποτε τουσ βολεφει. 

Χτθ ςυνζχεια και κατά το είδοσ τθσ μάκθςθσ όπου θ διαδικαςία κακοδθγείται από κάποιον 

εκπαιδευτι, όπωσ γίνεται αντιλθπτό, τουσ εκπαιδευόμενουσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του μακιματοσ, 

κακοδθγεί ζνασ δάςκαλοσ. Εκπαιδευτισ και εκπαιδευόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ 

διαδικτυακϊν εργαλείων τθν ίδια ςτιγμι αλλά από διαφορετικζσ τοποκεςίεσ ο κακζνασ, ζνα εγχείρθμα που 

δείχνει πωσ το ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει ςφγχρονθ εκπαίδευςθ. Θ 

θλεκτρονικι μάκθςθ κακοδθγοφμενθ από εκπαιδευτι μπορεί επίςθσ να ενςωματϊνει και αςφγχρονεσ 

δραςτθριότθτεσ, όπου οι εκπαιδευόμενοι είναι ςε κζςθ να ςυνδζονται ανά πάςα ςτιγμι και να μελετοφν 

υλικό που διατίκεται ςτο διαδίκτυο, να αναλαμβάνουν ι να υποβάλλουν τισ εργαςίεσ τουσ ι και να ςτζλνουν 

μθνφματα. 

Ψζλοσ, ςτθν υβριδικι θλεκτρονικι μάκθςθ ςυνδυάηονται αρμονικά ο κλαςςικόσ τρόποσ διδαςκαλίασ 

ςε αίκουςα με τισ διαδικτυακζσ δραςτθριότθτεσ. Σ λόγοσ αυτοφ του παντρζματοσ είναι απλόσ, είναι θ 

παροχι μίασ πλουςιότερθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ. Θ αντίλθψθ που ζχει μεγάλθ μερίδα ανκρϊπων ότι θ 

παραδοςιακι διδαςκαλία ςε αίκουςεσ δεν μπορεί να χρθςιμοποιεί διαδικτυακά εργαλεία για τθν 

επικοινωνία και τθν αποκικευςθ υλικοφ χαρακτθρίηεται άκρωσ λανκαςμζνθ.  
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Για παράδειγμα, ο οποιοςδιποτε εκπαιδευτισ το επικυμεί ζχει τθ δυνατότθτα να ανεβάηει τισ 

παρουςιάςεισ του ςε μορφι PowerPoint, τισ οποίεσ ζχει δθμιουργιςει για ζνα ςυγκεκριμζνο μάκθμα, ςτο 

διαδίκτυο ϊςτε οι υποψιφιοι εκπαιδευόμενοι να μθν χρειάηεται να κρατοφν αναλυτικζσ ςθμειϊςεισ κατά τθ 

διάρκεια του μακιματοσ και να εςτιάηουν τθν προςοχι τουσ ςε αυτόν. 

 

 

3.3.1 - Δημιουργία Προγράμματος Ηλεκτρονικής Μάθησης 

 

Χχεδόν οποιαδιποτε τεχνολογία που χρθςιμοποιείται για τθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν πθγϊν, τθ 

διαδικτυακι ςυνεργαςία ι τθν οργάνωςθ υπαρχουςϊν πθγϊν ςε ζνα ςυνεκτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, 

μπορεί να προςκζςει αξία ςτα προγράμματα θλεκτρονικισ μάκθςθσ. Είναι αςφλλθπτο πόςο μεγάλθ είναι θ 

ποικιλία των διακζςιμων εργαλείων. Ζνα ξεκάκαρο, ςυνεκτικό, ηωντανό και εφκολα ανανεϊςιμο πρόγραμμα 

θλεκτρονικισ εκπαίδευςθσ μπορεί να χαρακτθριςτεί επιτυχθμζνο όταν ςε αυτό εμπλζκεται μία ολόκλθρθ 

ομάδα ανκρϊπων. Χε αντίκεςθ δθλαδι με τον παραδοςιακό τρόπο διδαςκαλίασ ςε αίκουςα, όπου θ γνϊςθ 

του εκπαιδευτι κακϊσ και οι δεξιότθτζσ του ωσ δάςκαλοσ είναι θ βάςθ τθσ επιτυχίασ. 

Δφο από τουσ ςθμαντικότερουσ ρόλουσ ςτθν ομάδα δθμιουργίασ του προγράμματοσ είναι ο ειδικόσ 

ςτο αντικείμενο και ο ςχεδιαςτισ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Σ ειδικόσ ςτο αντικείμενο (Subject 

Matter Expert) είναι ο άνκρωποσ εκείνοσ που γνωρίηει με ακρίβεια τι πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτο 

πρόγραμμα και είναι εξειδικευμζνοσ ςτο περιεχόμενο του. 

Σ ςχεδιαςτισ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (Instructional Designer) είναι εκείνοσ ο οποίοσ 

ςυνειςφζρει τθ γνϊςθ και τισ δεξιότθτεσ αναφορικά με το ποιεσ ςτρατθγικζσ αποφζρουν τα βζλτιςτα 

αποτελζςματα ςτο πλαίςιο τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ. 

Γίνεται λοιπόν κατανοθτό πωσ ςκοπόσ είναι να δθμιουργθκεί ζνα πρόγραμμα εκπαίδευςθσ το οποίο 

κα μπορζςει να επιτφχει αποτελεςματικά τουσ ςτόχουσ του και που εκπαιδευτζσ και εκπαιδευόμενοι κα 

μποροφν να το προςαρμόςουν ςτισ ανάγκεσ τουσ, ζνα πρόγραμμα εφχρθςτο για όλουσ. 

 

 

3.3.2 - Μαθησιακά Αντικείμενα 

 

Ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρζπει να διακζτει και το κατάλλθλα διαμορφωμζνο μοντζλο μάκθςθσ. 

Πακθςιακό αντικείμενο είναι μία αυτόνομθ ψθφιακι πθγι ενςωματωμζνθ πλιρωσ ςτο πρόγραμμα 

θλεκτρονικισ μάκθςθσ, θ οποία μπορεί να υποςτεί επεξεργαςία και να επαναχρθςιμοποιθκεί για άλλουσ 

ςκοποφσ εάν παραςτεί ανάγκθ. 

Εν αντικζςει με τισ διαλζξεισ ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ οι οποίεσ δεςμεφουν αρκετό από τον χρόνο 

των εκπαιδευόμενων το μακθςιακό αντικείμενο είναι μικρότερο, περιςςότερο αυτόνομο και ςίγουρα μπορεί 

να ξαναχρθςιμοποιθκεί. 

Ψα εργαλεία με τα οποία μπορεί να δθμιουργθκεί ζνα μακθςιακό περιεχόμενο είναι θ παρουςίαςθ με 

αφιγθςθ, οι διαδραςτικζσ παρουςιάςεισ, τα ςτιγμιότυπα οκόνθσ και οι προςομοιϊςεισ τα οποία και 

αναλφονται διεξοδικά ςτο τζταρτο κεφάλαιο τθσ παροφςασ εργαςίασ. 
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3.3.3 - Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

 

Ωσ επιςτζγαςμα όλθσ τθσ διαδικαςίασ θ οποία ζχει περιγραφεί λεπτομερϊσ ζρχεται θ δθμιουργία 

ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ μάκθςθσ (Learning Management System). Υρόκειται για πλθροφοριακό 

ςφςτθμα που χρθςιμοποιείται από τουσ αρμόδιουσ ωσ εργαλείο για τθ διεξαγωγι μακθμάτων που αφοροφν 

τθν θλεκτρονικι μάκθςθ. Είναι ζνα ςφςτθμα που καταφζρνει να καταγράφει τθν πρόοδο των 

εκπαιδευόμενων και να διαχειρίηεται κατάλλθλα τα διάφορα εκπαιδευτικά αρχεία που χρθςιμοποιοφνται. Σι 

διαδικτυακζσ εγγραφζσ, τα διάφορα εργαλεία αξιολόγθςθσ των διαδικαςιϊν και των ςυμμετεχόντων, οι 

ςυνεργατικζσ τεχνολογίεσ, θ επεξεργαςία πλθρωμϊν κακϊσ και θ δθμιουργία περιεχομζνου είναι κάποια 

από τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά, που αυτοφ του είδουσ τα ςυςτιματα, μποροφν να προςφζρουν. 

Ξατά το παρελκόν υπιρχε θ αντίλθψθ πωσ το ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ ιταν εξειδικευμζνο 

λογιςμικό. Υλζον ζχει γίνει πολφ ςθμαντικό και δεςπόηουςασ ςθμαςίασ επειδι οι οργανιςμοί εςτιάηουν ςτθ 

διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ που διακζτουν και ςτθν ανάπτυξθ ταλαντοφχων ανκρϊπων, ςε μία προςπάκεια να 

γαλουχιςουν τουσ εργαηόμενουσ και να οικοδομιςουν το διανοθτικό τουσ κεφάλαιο. 

Χτισ μζρεσ μασ διάφοροι κλάδοι του επιχειρθςιακοφ κόςμου χρθςιμοποιοφν τζτοιου είδουσ λογιςμικά κακϊσ 

θ κανονιςτικι ςυμμόρφωςθ απαιτεί τθν φπαρξθ πολλϊν ειδικευμζνων προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και 

πιςτοποιιςεων. 

 

 

3.3.4 - Ηλεκτρονική Μάθηση στην Εκπαίδευση 

 

Θ θλεκτρονικι μάκθςθ ςτο πλαίςιο των επιχειριςεων ξεκίνθςε, δίνοντασ ζμφαςθ ςτα μακιματα ςε 

εξατομικευμζνο ρυκμό, ενϊ θ θλεκτρονικι μάκθςθ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ ςτόχευε ςτθν αναπαραγωγι 

τθσ εμπειρίασ τθσ διδαςκαλίασ ςε τάξθ. Σι δφο αυτζσ προςεγγίςεισ ζχουν αρχίςει να ςυγκλίνουν, κακϊσ οι 

επιχειριςεισ  προςκζτουν ολοζνα και περιςςότερα εργαλεία υποςτιριξθσ τθσ ςυνεργαςίασ. Υαρότι 

υπάρχουν ποικίλεσ εκδοχζσ τόςο τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ ςε τάξθ όςο και τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, 

οι ςχετικζσ ζρευνεσ γενικά επιβεβαιϊνουν ότι τα αποτελζςματα τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ είναι εφάμιλλα 

και λίγο ανϊτερα από αυτά τθσ παραδοςιακισ διδαςκαλίασ πρόςωπο με πρόςωπο. 

 

 

ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ 

 

Ελλθνικι Βιβλιογραφία 

 Patricia Wallace - Υλθροφοριακά Χυςτιματα Διοίκθςθσ, 2014 
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Κεφάλαιο 4 
 

 

 

4.1 - Διαδραστικά πολυμέσα 
 

Ψα ψθφιακά πολυμζςα αφοροφν ζναν τομζα τθσ τεχνολογίασ, 

εκείνον που ζχει ωσ μοναδικό αντικείμενο τθν δθμιουργία και τθν 

ενςωμάτωςθ ςε μία ολοκλθρωμζνθ παραγωγικι διαδικαςία. Ξάτι 

τζτοιο μπορεί να επιτευχκεί με τθ χριςθ κειμζνων, ιχων , διάφορων 

εικόνων, κινουμζνων ςχεδίων και βίντεο τα οποία παράγονται μζςω 

ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 

Σι πολυμεςικζσ εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ δθμιουργία ενόσ εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ εμφανίηουν και οριςμζνα κοινά χαρακτθριςτικά. Αρχικά το πρϊτο χαρακτθριςτικό των 

πολυμεςικϊν εφαρμογϊν είναι θ ψθφιακι μορφι τθσ πλθροφορίασ που παρζχεται. Επίςθσ, κοινό 

χαρακτθριςτικό αποτελεί το περιβάλλον τθσ διεπαφισ, είναι από τα πλζον βαςικά χαρακτθριςτικά κακϊσ 

είναι αυτό που παρεμβάλλεται ανάμεςα ςτον χριςτθ και ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι και χαρακτθρίηεται 

από τον τρόπο τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ τουσ. Χτα χαρακτθριςτικά των πολυμεςικϊν εφαρμογϊν 

ςυμπεριλαμβάνεται και θ δυνατότθτα διάδραςθσ τουσ μζςω ςυνδζςμων, δθλαδι θ πλθροφορία που 

παρζχεται είναι δομθμζνθ ςε ζνα δίκτυο από κόμβουσ οι οποίοι ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςυνδζςμουσ.  

Ψζλοσ, ζνα επίςθσ βαςικό χαρακτθριςτικό είναι θ παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ, ςτθν οποία 

περιλαμβάνεται θ ςειρά των πλθροφοριϊν, θ ταχφτθτα που διαχζονται κακϊσ και θ μορφι τουσ. Τλα αυτά 

προςαρμόηονται ςτισ ενζργειεσ του εκάςτοτε εκπαιδευόμενου, επιτρζποντάσ του με αυτόν τον τρόπο τθν 

άμεςθ πρόςβαςι του ςτθν ενότθτα ι όπου αλλοφ επικυμεί ο ίδιοσ. 

Ψα πολυμζςα που αξιοποιοφνται ςτθν παραγωγι εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν με το πζρασ των ετϊν 

και με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ςυνεχϊσ πλθκαίνουν ςτον αρικμό. Σ λόγοσ δεν είναι άλλοσ από τα 

πλεονεκτιματα που εμφανίηουν κατά τθ χριςθ τουσ από διάφορεσ επιχειριςεισ ι οργανιςμοφσ. Θ ςθμαντικι 

μείωςθ που εξαςφαλίηουν ςτο κόςτοσ παραγωγισ κακϊσ και τθσ διανομισ τθσ πλθροφορίασ είναι ζνασ τουσ 

λόγουσ, ζνασ λόγοσ που ενδιαφζρει πολφ τισ διοικιςεισ των επιχειριςεων. Θ ενοποίθςθ των διαφορετικϊν 

τφπων των πλθροφοριϊν είναι ζνασ λόγοσ που θ χριςθ των πολυμζςων επιδρά κετικά ςτθν παραγωγι 

εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν. Επίςθσ, εξ’ αιτίασ των τεχνολογικϊν βελτιϊςεων, που ςυμβαίνουν αδιάλειπτα 

ςτισ μζρεσ μασ, επιτυγχάνεται θ αφξθςθ του ρυκμοφ των μεταδόςεων των πλθροφοριϊν κακϊσ και θ 

ποςότθτα των διακζςιμων πλθροφοριϊν που παρζχονται. Ψζλοσ, διευκολφνονται ςε μεγάλο βακμό θ 

διαδικαςίεσ κατανόθςθσ και απομνθμόνευςθσ αυτϊν των πλθροφοριϊν. 

Σι εφαρμογζσ των πολυμζςων χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ, ςτισ αυτόνομεσ και ςτισ διαδικτυακζσ. 

Χτισ αυτόνομεσ εφαρμογζσ ι off-line όπωσ ονομάηονται δεν απαιτείται κάποιου είδουσ δικτυακι ςφνδεςθ 

όπωσ για παράδειγμα κάποιοσ ψθφιακόσ δίςκοσ (CD-ROM/DVD) και θ μόνθ μορφι επικοινωνίασ είναι αυτι 

που ςυμβαίνει με τον χριςτθ. Αντικζτωσ, ςτισ διαδικτυακζσ ι on-line εφαρμογζσ απαιτείται ςφνδεςθ μζςω 

διαδικτφου που μζςω αυτοφ εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ των χρθςτϊν για επικοινωνία, ενθμζρωςθ και 

ςυνεργατικότθτα. 
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Αυτόνομα Πολυμζςα                                                                                   Δικτυωμζνα Πολυμζςα  

 

Τςον αφορά τον τομζα των διαδικτυακϊν εφαρμογϊν και ςυγκεκριμζνα αυτόν τθσ τθλεκπαίδευςθσ, 

που είναι και το κεντρικό κζμα τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, μπορεί να διαχωριςτεί ςε δφο κατθγορίεσ, τθ 

ςφγχρονθ και τθν αςφγχρονθ αλλθλεπίδραςθ. Θ πρϊτθ κατθγορία αφορά τθν ταυτόχρονθ αλλθλεπίδραςθ 

που ςυμβαίνει από διαφορετικζσ τοποκεςίεσ των μελϊν τθσ, εφόςον μιλάμε για τθλεκπαίδευςθ, αλλά ςε 

πραγματικό χρόνο. Θ αςφγχρονθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ εκπαιδευτϊν και εκπαιδευόμενων ςυμβαίνει ςε 

διαφορετικό τόπο ομοίωσ αλλά και ςε διαφορετικό χρόνο. 

 

Στον παρακάτω πίνακα βλζπουμε ςυγκεντρωτικά τα τεχνολογικά μζςα κακώσ και τισ διαδικτυακζσ 

υπθρεςίεσ που υποςτθρίηουν τθ ςφγχρονθ και τθν αςφγχρονθ μορφι επικοινωνίασ. 

 

Διαδικτυακζσ 
Τπηρεςίεσ 

Σφποσ Τπηρεςιϊν Μορφή Επικοινωνίασ 

 Ξείμενο Εικόνα Γραφικά Ιχοσ Βίντεο Χφγχρονθ Αςφγχρονθ 
e-mail              

Chat          

Σμάδεσ Χυηθτιςεων          

Υαγκόςμιοσ Λςτόσ              
Βιντεοδιάλεξθ           

Ψθλεδιάςκεψθ           

 

Θ εκπαίδευςθ από απόςταςθ λειτουργεί ωσ ζνα πολφ ςθμαντικό «εργαλείο» ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία με πολυδιάςτατο τρόπο γιατί εκπαιδευτισ μα και εκπαιδευόμενοσ μποροφν να επικοινωνοφν 

μεταξφ τουσ από διαφορετικοφσ χϊρουσ. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι θ ζννοια τθσ τάξθσ να 

υφίςταται εικονικά. Ζνα από τα πλεονεκτιματα τθσ τθλεκπαίδευςθσ είναι πωσ επιτυγχάνεται θ ομαδικι 

κακϊσ και θ ςυνεργατικι εκπαίδευςθ, πάντα εξ αποςτάςεωσ. Ξαι τζλοσ, ςτα κετικά μπορεί να 

ςυμπεριλθφκεί και θ παροχι μίασ άκρωσ ελκυςτικισ παρουςίαςθσ των πλθροφοριϊν που υπάρχουν. 

Χπουδαίο παράδειγμα αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ 

αποτελεί θ πλατφόρμα «Moodle».Ψο Moodle (Modular 

Object Oriented Developmental) είναι ζνα ελεφκερο 

λογιςμικό διαχείριςθσ των μακθμάτων που 

εμπεριζχονται ςε αυτό (Course Management System), 

παρζχει ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ μάκθςθσ (Learning  
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Management System) κακϊσ και ζνα ςφςτθμα εικονικισ μάκθςθσ (Virtual Learning Environment).  

Ψο Moodle είναι γενικά ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα που προςφζρεται για τθ διεξαγωγι 

θλεκτρονικϊν μακθμάτων μζςω Διαδικτφου. Ψο Moodle δθμιουργικθκε το 1999 από τον Αυςτραλό Martin 

Dougiamas και είναι μία πλατφόρμα που παρζχεται δωρεάν, ενϊ ζχει και τθ δυνατότθτα να ςυνδυάηεται με 

πολλοφσ τφπουσ βάςεων δεδομζνων. Χφμφωνα με ςτατιςτικζσ μελζτεσ τθσ ίδιασ τθσ εταιρείασ το Moodle ζχει 

περιςςότερουσ από 100.000.000 εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ και διατίκεται μεταφραςμζνο ςε περίπου 75 

γλϊςςεσ, οι οποίεσ εξυπθρετοφν 234 χϊρεσ ανά τον κόςμο. Ψο δυναμικό περιβάλλον επικοινωνίασ και 

αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςε φοιτθτζσ, που αποτελοφν και τον κφριο όγκο χρθςτϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

πλατφόρμασ, και κακθγθτζσ είναι κάτι που προςφζρει απλόχερα και με απλοφςτατο τρόπο το «Moodle».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χτθν αντίπερα όχκθ υπάρχει θ ςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ, θ οποία εξαρτάται από τισ διάφορεσ μορφζσ 

τθλεδιάςκεψθσ. Ζνα παράδειγμα ςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ  είναι θ τθλεδιάςκεψθ ςθμείο προσ ςθμείο, 

όπωσ ονομάηεται, επίςθσ υπάρχει θ τθλεδιάςκεψθ ενόσ ςθμείου προσ πολλαπλά ςθμεία αλλά και θ 

τθλεδιάςκεψθ πολλαπλϊν ςθμείων ταυτόχρονα. Θ ειδοποιόσ διαφορά ανάμεςα ςτισ τρεισ αυτζσ μορφζσ 

τθλεδιάςκεψθσ είναι το ςφνολο των ςυμμετεχόντων ςτθν ςυνδιάςκεψθ. Αναλυτικότερα, κατά τθν πρϊτθ 

μορφι τθλεδιάςκεψθσ θχθτικι και οπτικι επαφι υπάρχει μονάχα μεταξφ δφο ατόμων, ςτθν δεφτερθ μορφι 

οι δζκτεσ των οπτικοακουςτικϊν μθνυμάτων είναι παραπάνω του ενόσ με τον αποςτολζα να παραμζνει ζνασ 

και κατά τθν τρίτθ μορφι τθλεδιάςκεψθσ υπάρχει αμφίδρομθ οπτικι και θχθτικι ςυνδιάςκεψθ πολλϊν 

ατόμων ταυτόχρονα. 
  

Χϊρεσ Εγγραφζσ 
Θνωμζνεσ Υολιτείεσ Αμερικισ 10.301 

Λςπανία 7.326 

Βραηιλία 4.517 
Πεξικό 4.484 

Θνωμζνο Βαςίλειο 3.497 

Λταλία 3.061 

Γερμανία 2.585 
Ξολομβία 2.420 

Αυςτραλία 2.378 

Λνδία 2.343 

Top 10 από Εγγεγραμμζνουσ Ιςτότοπουσ 
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Παιχνίδι τρατηγικήσ  

  ημείο προσ ημείο.                                 ημείο προσ Πολλαπλά ημεία.           Σηλεδιάςκεψη Πολλαπλϊν ημείων. 

 

Ξακϊσ, όπωσ προείπαμε, θ τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ εκτυλίςςονται με αςτραπιαίουσ 

ρυκμοφσ οι εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ διάφορων 

πολυμζςων ςυνεχϊσ αυξάνονται. Πία ευρζωσ 

διαδεδομζνθ εφαρμογι είναι θ δθμιουργία του 

θλεκτρονικοφ βιβλίου. Ζνα εγχείρθμα που ζδωςε 

ςτον κόςμο που κζλθςε να το χειριςτεί  τθ 

δυνατότθτα να κάνει αυτό που αγαπά δθλαδι να 

διαβάηει, όχι μόνο να κρατά ζνα βιβλίο με 

κείμενο αλλά να μπορεί να ζχει ταυτόχρονα 

εικόνεσ, ιχο μα και διάφορα animations, 

προςομοιϊςεισ και βίντεο. Οειτουργίεσ που 

δίνουν μια πολφ πιο εξελιγμζνθ και ευχάριςτθ 

αίςκθςθ ςτον αναγνϊςτθ.  

Ψα θλεκτρονικά παιχνίδια με εκπαιδευτικό, πάντα, 

χαρακτιρα μποροφν να ςυνειςφζρουν επίςθσ ςτουσ ςκοποφσ τθσ 

ςυνεργατικότθτασ και τθσ ομαδικισ ςυνεργαςίασ. Πζςω των 

θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν ι edutainment, όπωσ ονομάηονται κατά 

τουσ ειδικοφσ, οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τθν δυνατότθτα να 

αναπτφξουν ακόμα περιςςότερα προςόντα και ικανότθτεσ που 

μζχρι πρότινοσ δεν κατείχαν όπωσ για παράδειγμα, θ ανάπτυξθ 

των αντανακλαςτικϊν τουσ, τθσ οξυδζρκειάσ τουσ μζςω τθσ 

παράλλθλθσ επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν, τθσ ικανότθτασ τουσ  

για επικοινωνία, τθσ ενεργθτικότθτάσ τουσ αλλά και τθσ 

φανταςίασ τουσ. Πζςω αυτισ τθσ μορφισ μάκθςθσ οι 

εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίηουν τθν τεχνολογία πιο φιλικά από 

ποτζ άλλοτε. Πία άλλθ μορφι εκπαιδευτικισ εφαρμογισ είναι θ 

προςομοίωςθ. Θ προςομοίωςθ αποτελεί μία μζκοδο μελζτθσ 

ςυςτιματοσ με τθ βοικεια ενόσ άλλου ςυςτιματοσ το οποίο ςε 

μεγάλο ποςοςτό είναι θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ. Θ 

αναπαράςταςθ και ζπειτα θ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ ενόσ 

ςυςτιματοσ είναι ο κυριότεροσ ςτόχοσ τθσ προςομοίωςθσ.  
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Ψζλοσ, ςθμαντικότατθ μζκοδοσ είναι τα 

ςυςτιματα εικονικισ πραγματικότθτασ τα οποία 

ορίηονται ωσ τα ςυςτιματα διεπαφισ όπου ο 

εκπαιδευόμενοσ ζχει τθ δυνατότθτα να βιϊςει τθν 

αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον. Σ εκπαιδευόμενοσ 

βιϊνει περιςςότερο με βάςθ τθν εμπειρία και ςαφϊσ 

λιγότερο με τθν νοθμοςφνθ του το τριςδιάςτατο 

πολυαιςκθςιακό περιβάλλον. Θ αίςκθςθ τθσ «ςχεδόν 

παρουςίασ» αξιοποιείται ςτθν εκπαιδευτικι μζκοδο 

και διαδικαςία με μοναδικό γνϊμονα τθν βελτίωςθ 

των γνϊςεων που διακζτουν οι εκπαιδευόμενοι. 

Ζτςι, λοιπόν, πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ για να κεντρίςουν και να διατθριςουν οι πολυμεςικζσ 

εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ το ενδιαφζρον και τον ηιλο ςτουσ εκπαιδευόμενουσ είναι να τουσ παρζχουν 

πλικοσ αναπαραςτάςεων τθσ πλθροφορίασ. Ωσ αποτζλεςμα αυτοφ οι ενδιαφερόμενοι χρειάηεται να 

ενεργοποιιςουν περιςςότερεσ, από μία αιςκιςεισ. 

Βάςθ των προαναφερκζντων, οι επιχειριςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

εκπαιδευόμενων όχι μόνο τουσ παρζχουν πολλά κίνθτρα για διεφρυνςθ των γνωςτικϊν τουσ πεδίων αλλά 

τουσ προςφζρουν και αρκετά νζα μζςα με τα οποία μποροφν να εκπαιδευτοφν. Πία ενζργεια που πρόκειται 

να επιφζρει μεγαλφτερα ποςοςτά επιτυχίασ ςε ςχζςθ, πάντα, με τον ςυμβατικό, αποςτειρωμζνο τρόπο 

εκπαίδευςθσ που εφαρμόηεται ςτισ επιχειριςεισ ι τουσ οργανιςμοφσ από τα εκάςτοτε τμιματα ανκρϊπινου 

δυναμικοφ. Ψο ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα ζχουν δείξει και εμπειρικζσ μελζτεσ που διεξιχκθςαν κατά το 

παρελκόν. 

Χε αντιδιαςτολι, οι παιδαγωγικζσ ζρευνεσ απζδειξαν πωσ θ μεκοδολογία θ οποία ακολουκείται, θ 

ποιότθτα των περιεχομζνων αυτισ αλλά και ταυτόχρονα θ δυνατότθτα των εκπαιδευτϊν να μπορζςουν να 

εντάξουν τισ εν δυνάμει παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και να ςτθρίξουν ςε αυτζσ τισ καινοτόμεσ δραςτθριότθτεσ 

εκμάκθςθσ των ενδιαφερόμενων δεν ςυνάδουν με το εργαςιακό κλίμα αλλά με τθν αποτελεςματικότθτα των 

διαδικαςιϊν αυτϊν. 

Χθμαςία, λοιπόν, ζχει ο τρόποσ που εμείσ οι ίδιοι, είτε από τθ κζςθ του εκπαιδευτι είτε από αυτι του 

εκπαιδευόμενου, διαχειριηόμαςτε τθν ικανότθτα να αξιοποιιςουμε όλο το φάςμα των δυνατοτιτων των 

νζων ψθφιακϊν εργαλείων που μασ παρζχονται, αποτελεςματικά. 
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4.2 - Articulate Presenter ‘13 
 

Ψο Articulate Presenter είναι ζνα εργαλείο το οποίο προςφζρει ζνα καλαίςκθτο περιβάλλον για να 

βοθκθκοφν οι εκπαιδευόμενοι και να ςυνδεκοφν με τον αφθγθτι ι τον παρουςιαςτι του κζματοσ επί του 

οποίου εκπαιδεφονται. Αυτό είναι αρκετά χριςιμο επειδι οι άνκρωποι κατά τθν εκπαιδευτικι διδαςκαλία 

προτιμοφν τθν θλεκτρονικι μάκθςθ. Πε τθ χριςθ ενόσ τζτοιου εργαλείου αποφεφγεται θ πικανότθτα τθσ 

εκπαίδευςθσ από ζναν απλό παρουςιαςτι κάποιων διαφανειϊν που μπορεί εν τζλει να μθν πετφχει τον 

ςκοπό του. Αντικζτωσ, ζνα εργαλείο ςαν το Articulate Presenter μπορεί να κάνει το εκπαιδευτικό εγχείρθμα 

να φαίνεται πιο κατανοθτό, αρκετά ξεκάκαρο και λιγότερο αποςτειρωμζνο. 

 

Ασ αναφερκοφμε όμωσ ςτο Articulate Presenter πιο ςυγκεκριμζνα και βιμα-βιμα να αναλφςουμε τισ 

δυνατότθτζσ του. 

Αρχικά το Articulate Presenter και ςυγκεκριμζνα θ ζκδοςθ του 2013 αποτελεί και τθν πιο βελτιωμζνθ 

ζκδοςθ τθσ ςειράσ Articulate. Είναι ζνα πρόγραμμα που προςφζρει αρκετά ταχεία ςυγγραφι, ακόμθ 

καλφτερθ από τισ προθγοφμενεσ εκδόςεισ. Είναι ζνα εργαλείο, όπωσ ιδθ γνωρίηουμε, ικανό να μασ παρζχει 

τθ δυνατότθτα να δθμιουργοφμε μακιματα με βάςθ τθν παρουςίαςθ ςε εκπαιδευτικό κοινό γρθγορότερα 

από ποτζ. Επίςθσ, υπάρχει ευκολία ςτο να προςκζςουμε χαρακτιρεσ, να ςχολιάηουμε το περιεχόμενο, να 

ειςάγουμε διάφορα διαδικτυακά αντικείμενα και άλλα πολλά ςτα οποία κα αναφερκοφμε ςτθ ςυνζχεια. 

Ψο Articulate Presenter ’13 δίνει ςτον χειριςτι τθν ευχζρεια να μετατρζπει τισ διαφάνειεσ του 

PowerPoint ςε μακιματα τα οποία βαςίηονται ςτθν παρουςίαςι του. Πε τθ ςφγχρονθ και άκρωσ εξελιγμζνθ 

διεπαφι του προγράμματοσ Articulate Presenter ’13 γίνεται ακόμα πιο εφκολθ θ ςυγγραφι on-line 

μακθμάτων, διαφόρων ειδϊν κουίη και ερωτθματολογίων κακϊσ και αλλθλεπιδράςεων βάςει φορμϊν μζςα 

ςτο οικείο περιβάλλον του PowerPoint. 

Χτο Articulate Presenter ’13 μποροφμε να προςκζτουμε 

χαρακτιρεσ, είτε φωτογραφικοφσ είτε εικονογραφθμζνουσ, που 

βοθκοφν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία απευκείασ από τθ 

βιβλιοκικθ χαρακτιρων που διακζτει το πρόγραμμα. Θ 

πλθκϊρα των ςυνδυαςμϊν χαρακτιρων, των εκφράςεων και 

των ποηαριςμάτων που διακζτει θ ςυγκεκριμζνθ βιβλιοκικθ 

ανζρχεται ςτουσ 47.500. 

Πε τισ νζεσ δυνατότθτεσ που παρζχει το πολυμζςο Articulate 

Presenter ςτθν ζκδοςθ του 2013 γίνεται πολφ απλι θ διαδικαςία να 

ορίηουν οι χειριςτζσ ιδιότθτεσ που αφοροφν τισ διαφάνειεσ που 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Χε ζνα παράκυρο 

μποροφν να δθμιουργοφν πολυεπίπεδα μενοφ βαςιςμζνα πάντα ςτισ 

ανάγκεσ τθσ εκπαίδευςθσ. 
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Χτο Articulate Presenter ’13 δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα ςθμαντικά περιεχόμενα τθσ διαδικαςίασ 

μζςω μία γκάμασ ςχολιαςμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων βελϊν, ςθμαδιϊν ελζγχου, ςταυρϊν, ορκογωνίων 

κακϊσ και προβολζων. Ψζλοσ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτον χειριςτι του εργαλείου να προςαρμόηει το μζγεκοσ 

του ςχολιαςμοφ, το κινοφμενο ςχζδιο αλλά και το χρϊμα ϊςτε να το κάνει όπωσ ακριβϊσ επικυμεί να 

φαίνεται ςτον εκπαιδευόμενο. 

Τςον αφορά, τϊρα, τα κινοφμενα ςχζδια ι τισ κινοφμενεσ εικόνεσ που ο υπεφκυνοσ τθσ διαμόρφωςθσ 

τθσ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ επιλζγει να χρθςιμοποιιςει, το Articulate Presenter ’13 υποςτθρίηει 

πλειοψθφία των εργαλείων αυτϊν ςτο PowerPoint, διατίκενται δθλαδι περιςςότεροι τρόποι ϊςτε να 

ηωντανζψει το κείμενο και τα αντικείμενα που χρθςιμοποιοφνται ςτο όλο εγχείρθμα.  
 

Ψο, επίςθσ, κετικό με τον νζο Presenter είναι πωσ ο 

κακοριςμόσ και οι ςθμειϊςεισ των διαφανειϊν προβάλλονται 

ςτουσ εκπαιδευόμενουσ όπωσ ακριβϊσ ςχεδιάηονται από τον 

χειριςτι. Σ Presenter ζχει τθν ικανότθτα να διατθρεί ολόκλθρθ 

τθν μορφοποίθςθ του κειμζνου, τισ παραγράφουσ αυτοφ, τα 

χρϊματα και το ςτυλ τθσ γραμματοςειράσ που επιλζγεται, ςτισ 

επιλογζσ του χειριςτι. 

Χτουσ εκπαιδευόμενουσ πρζπει να παρζχεται εφκολθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Ψο Articulate 

Presenter δίνει τθ δυνατότθτα να ενςωματωκοφν ςτο εκπαιδευτικό μενοφ διάφορεσ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ 

των οποίων θ εικόνα χαρακτθρίηεται αρκετά πλοφςια. Επίςθσ, θ προςκικθ παιχνιδιϊν, βίντεο, υλικοφ 

αναφοράσ και άλλων διαδικτυακοφ περιεχομζνου κάνει τόςο ηωντανό το web περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ. 

Τλεσ αυτζσ οι προςκικεσ παίρνουν μόλισ κάποια δευτερόλεπτα για να ειςαχκοφν ςτο Articulate Presenter 

’13. 

Ψο Articulate Presenter ’13 εκτόσ όλων των άλλων 

δυνατοτιτων που ζχουν προαναφερκεί υποςτθρίηει 

τροποποιθμζνα μεγζκθ διαφανειϊν δίνοντασ πολλζσ 

επιλογζσ ςτα μεγζκθ ι ςτα πορτραίτα τα οποία 

επιλζγονται ςφμφωνα με τθν αιςκθτικι του χειριςτι. 

 

 

Ψο Articulate είναι ζνα εργαλείο το οποίο με τισ 

διαδραςτικζσ λειτουργίεσ του Articulate Engage ωσ 

πρόςκετθ εφαρμογι δίνει ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ακόμα 

περιςςότερουσ λόγουσ να αγαπιςουν το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με μαγευτικά πολυμζςα, περιεχόμενα flash 

και δυνατότθτα προςκικθσ βίντεο. Επίςθσ, ο χειριςτισ 

ζχει δυνατότθτα να προςκζςει μία αφιγθςθ ι κάποιον 

ιχο ςτισ διαφάνειεσ. Σ χειριςτισ του προγράμματοσ 

μπορεί είτε να ειςάγει ιχο από το αρχείο του, είτε απλά να θχογραφιςει κατευκείαν μζςω του Presenter 

ςυγχρονίηοντάσ τον μετζπειτα με τισ διαφάνειεσ και τισ κινοφμενεσ εικόνεσ. Ππορεί εφκολα να επεξεργαςτεί 

τα αρχεία ιχου που κα επιλζξει με ςτόχο να δϊςει το καλφτερο θχθτικό αποτζλεςμα. Ψζλοσ, κα πρζπει να 

είναι εφκολο για όλουσ μποροφν να ακοφςουν τθν αφιγθςθ ι κάποιον ιχο που επικυμεί ο παρουςιαςτισ. 

Ζτςι δίνεται θ επιλογι ο ιχοσ να εξάγεται ςε αρχείο MP3 που μπορεί να αναπαραχκεί ςε οποιοδιποτε MP3 

Player, είτε ςυςκευι ιχου ι smartphone. 
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Χτο εν λόγω πρόγραμμα γίνεται δυνατι θ ειςαγωγι 

κάποιου βίντεο, ςε όποια μορφι και αν βρίςκεται, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που μποροφμε να 

δθμιουργιςουμε μζςω τθσ λειτουργίασ Articulate Replay. Πζςω 

αυτισ τθσ πρόςκετθσ εφαρμογισ του Articulate Presenter ο 

χειριςτισ μπορεί να καταγράψει ζνα βίντεο από τθν web camera 

του ι μπορεί να ενςωματϊςει κάποιο βίντεο από το YouTube. 

Ζπειτα, μπορεί να χρθςιμοποιιςει το νζο ςυντάκτθ βίντεο που 

υπάρχει ςτο Articulate Presenter ’13 για να περικόψει το βίντεο, 

να προςαρμόςει τον ιχο ι και αν επικυμεί να προςκζςει κάποιο λογότυπο ι ςφραγίδα. Ππορεί επίςθσ να 

διαλζξει αν ι αν δεν κα ςυμπιζςει το βίντεο κατά τθν παρουςίαςθ τθσ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ ϊςτε να 

δείχνει όπωσ ακριβϊσ επικυμεί. 

Πε ςκοπό να κεντρίςει τθν προςοχι των εκπαιδευόμενων θ διαδραςτικι πλατφόρμα μπορεί να 

εμπεριζχει 20 διαφορετικζσ πλοφςιεσ ςε πολυμζςα αλλθλεπιδράςεισ. Ξάτι το οποίο ςτο Articulate Presenter 

μπορεί να χτιςτεί πολφ εφκολα ςυμπλθρϊνοντασ απλά μία φόρμα του προγράμματοσ και ζπειτα να 

προςτεκοφν ςτα μακιματα του χειριςτι ωσ διαφάνειεσ ι και ωσ καρτζλεσ. Ψελευταία επιλογι αποτελεί θ 

απρόςκοπτθ ανάμειξθ απλά χρθςιμοποιϊντασ το Presenter masters διαφανειϊν που είναι ενςωματωμζνεσ οι 

αλλθλεπιδράςεισ. 

Πε τθν προςκικθ flash θ όλθ εκπαιδευτικι φλθ γίνεται ακόμθ πιο διαδραςτικι, κάτι που παίρνει ςτο 

χειριςτι μερικά μόλισ κλικσ για να προςκζςει τζτοιου είδουσ ταινίεσ. 

Επίςθσ, ο Presenter μπορεί να υποςτθρίξει τισ μεταβάςεισ διαφανειϊν που δθμιουργοφνται ςτο 

PowerPoint ςυνυπολογίηοντασ πωσ μποροφν να φαίνονται ςαν να ξεκωριάηουν , να διαλφονται, να κάνουν 

ηουμ και άλλα πολλά. 

Ζνα ςπουδαίο επίτευγμα για το Articulate Presenter ’13 

είναι θ ικανότθτα του να τεςτάρει τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ 

των εκπαιδευόμενων που το χρθςιμοποιοφν. Ψο μόνο που πρζπει 

να γίνει είναι θ πρόςκεςθ ςεναρίων λιψθσ αποφάςεων, που 

επιτυγχάνεται με διάφορεσ δραςτθριότθτεσ. Αυτό μπορεί να 

ςυμβεί είτε με κάποια κουίη, επιςκοπιςεισ και διαδραςτικζσ 

εκτιμιςεισ μζςω του Articulate Quizmaker. Χρθςιμοποιϊντασ το 

Articulate Quizmaker μπορεί ο χειριςτισ τθσ εκπαιδευτικισ 

πλατφόρμασ να δθμιουργιςει κουίη, ζρευνεσ και άλλεσ αξιολογιςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

ερωτιςεων τφπου drag-and-drop, ςτθ ςυνζχεια να τα προςκζςει απρόςκοπτα ςτον Presenter των 

μακθμάτων ςε μορφι διαφανειϊν ι καρτελϊν. 

Για να καταρτιςτεί ζνα ςωςτό ςενάριο 

εκπαίδευςθσ πρζπει πρϊτα οι εκπαιδευόμενοι να 

δοκιμάηονται ςτο πωσ κα χειρίηονται κάποιο ςενάριο 

και ςτθ ςυνζχεια να πθγαίνουν ςε διαφορετικζσ 

διαφάνειεσ αναλόγωσ τθν απόκριςι τουσ. Για να 

πετφχει κάτι τζτοιο πρζπει επίςθσ το ςενάριο να είναι 

δθμιουργθμζνο με γνϊμονα τθν ενςτικτϊδθ πλοιγθςθ 

και τισ εξελιγμζνεσ μετατροπζσ ςτον Player. 
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Γενικά, όλα τα προϊόντα του Articulate Presenter ’13 μοιράηονται ζναν ενοποιθμζνο Player. Αν 

προςτεκεί ςτθν εκπαιδευτικι πλατφόρμα μια αξιολόγθςθ Quizmaker ι μία αλλθλεπίδραςθ, οι 

εκπαιδευόμενοι μποροφν χωρίσ δυςκολία να προθγθκοφν χρθςιμοποιϊντασ μονάχα ζνα μικρό ςφνολο 

ελζγχων. 

Χτο Articulate Presenter ’13 δίνεται θ δυνατότθτα για 

πολυεπίπεδθ πλοιγθςθ ομαδοποιϊντασ τισ διαφάνειεσ ςε 

ενότθτεσ και κζματα κακϊσ και θ απεικόνιςθ του 

περιεχομζνου, όπωσ ζχει οργανωκεί, ςτο μενοφ. Δίνεται, 

επίςθσ, θ περίλθψθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με ςτόχο 

οι εκπαιδευόμενοι ςτθν περίπτωςθ που διακόψουν τθν ροι 

τουσ, να μποροφν να ςυνεχίςουν από το ςθμείο που 

ςταμάτθςαν, ακόμα και όταν τα μακιματα περιλαμβάνουν 

κουίη του Articulate Quizmaker και διάδραςθσ του Articulate 

Engage. Επιπροςκζτωσ, θ πολυγλωςςικι υποςτιριξθ είναι το 

κετικό ςτοιχείο για εκπαιδευόμενουσ ςε όλο τον κόςμο. Ψζλοσ, μζςα ςε λίγο χρονικό διάςτθμα το μακθςιακό 

αντικείμενο μπορεί να δθμοςιευτεί ωσ και 5 φορζσ γρθγορότερα προςεγγίηοντασ ζτςι ζναν μεγάλο όγκο 

εκπαιδευόμενων μζςω τθσ νζασ βελτιςτοποίθςθσ του Articulate Presenter ’13.  

 

Πζςω του νζου Articulate Presenter ’13 θ εκπαιδευτικι 

διαδικαςία μπορεί να δθμοςιεφεται ςτο Microsoft Word για τον 

λόγο ότι γίνεται πιο εφκολο για τουσ ειδικοφσ του αντικειμζνου 

του κζματοσ να αναςκοποφν τα αξιοςθμείωτα ςθμεία τθσ 

εκπαίδευςθσ. Πε το πζρασ όλων των παραπάνω βθμάτων και 

οδθγιϊν κακϊσ και των επιλογϊν που προτίκεται να κάνει ο 

χειριςτισ τθσ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ, το νζο και εξελιγμζνο 

Articulate Presenter ’13 δίνει τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ του project με ςκοπό τθν αποςτολι του ςε 

ενδιαφερόμενα μζλθ ι τθ αρχειοκζτθςι του ςτο ςφνολο των εκπαιδεφςεων. 

Εν κατακλείδι, γίνεται αντιλθπτό πωσ το Articulate είναι ζνα πρόγραμμα το οποίο ςυμβάλει τα 

μζγιςτα ςτθ δθμιουργία μίασ άκρωσ διαδραςτικισ πλατφόρμασ με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ για παράδειγμα του 

προςωπικοφ κάποιου οργανιςμοφ ι κάποιασ επιχείρθςθσ. Ψο μζγεκοσ τθσ επιτυχίασ όμωσ του όλου 

εγχειριματοσ ενιςχφει θ νζα ζκδοςθ του Articulate Presenter ’13 και όλεσ αυτζσ οι πρόςκετεσ εφαρμογζσ που 

προθγουμζνωσ αναλφκθκαν, δίνοντασ ςτον χειριςτι των εφαρμογϊν αυτϊν περιςςότερα εργαλεία και ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ περιςςότερεσ πικανότθτεσ να μάκουν πραγματικά και με διαδραςτικό τρόπο κάκε τι 

ςθμαντικό του περιεχομζνου τθσ εκπαίδευςθσ. 

 

ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ 

 

Ελλθνικι Βιβλιογραφία 

 ΔεΝβζκθ Ξατερίνα – Χριςθ Υολυμζςων ςε Ψθφιακζσ Εκπαιδευτικζσ Εφαρμογζσ, 2012 

 

Λςτοςελίδεσ 

 http://all4learning.daidalos.teipir.gr/ 

 https://moodle.org/ 

  

http://all4learning.daidalos.teipir.gr/
https://moodle.org/
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Κεφάλαιο 5 
 

 

5.1 - Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ~ Γενικές Πληροφορίες 

 

Σ Τμιλοσ Ελλθνικά Υετρζλαια Α.Ε. είναι ζνασ δυναμικόσ Τμιλοσ με ςτζρεεσ βάςεισ, που 

πρωταγωνιςτεί ςτισ ενεργειακζσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Ροτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. Θ ςταδιακι μετεξζλιξι του από πετρελαϊκι ςε ενεργειακι δφναμθ ςυνοδεφεται 

από διεκνείσ δραςτθριότθτεσ, επεκτάςεισ και ςυμμαχίεσ, αλλά και από ζνα αναπτυξιακό πρόγραμμα με 

επιλεγμζνεσ κερδοφόρεσ επενδφςεισ ςε νζουσ τομείσ.  

 

Ψο εφροσ των δραςτθριοτιτων του ομίλου περιλαμβάνει: 

 Εφοδιαςμόσ, Διφλιςθ και Εμπορία πετρελαιοειδϊν, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό 

 Οιανικι Εμπορία πετρελαιοειδϊν, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό 

 Υαραγωγι και Εμπορία Χθμικϊν/ Υετροχθμικϊν 

 Ζρευνα και Υαραγωγι Ωδρογονανκράκων 

 Υαραγωγι και Εμπορία Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

 Υαραγωγι και Εμπορία Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ 

 Υαροχι μελετϊν και τεχνικϊν υπθρεςιϊν για τεχνικά ζργα ςυναφι με κζματα υδρογονανκράκων 

 Χυμμετοχι και μεταφορά αργοφ πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, καλάςςιεσ μεταφορζσ) 

 

Τραμα του Σμίλου είναι θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

ενςωματωμζνθ ςτθ ςτρατθγικι του να τον κακιςτά πρωτοπόρο 

περιφερειακό ενεργειακό Τμιλο. 

Θ αποςτολι του με τίτλο «ενζργεια για ηωι», είναι να 

παράγει και να προςφζρει κορυφαίων προδιαγραφϊν 

προϊόντα και υπθρεςίεσ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, 

εξυπθρετϊντασ τουσ πελάτεσ του ςτθν ελλθνικι και τθ διεκνι αγορά με αποτελεςματικότθτα και καινοτομία. 
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Σι αρχζσ του ομίλου είναι οι εξισ:  

 Θ Αςφάλεια είναι πάντα θ Υρϊτθ Υροτεραιότθτα 

 Υροςφζρει Αξία ςτουσ Υελάτεσ  

 Οειτουργεί με Ωπευκυνότθτα προσ τθν Ξοινωνία και το Υεριβάλλον 

 Χζβεται τουσ Χυναδζλφουσ και Χυνεργάτεσ προάγοντασ τθν Αξιοκρατία, τθν Σμαδικι Εργαςία, τθν 

Ξαινοτομία, τθ ςυνεχι Βελτίωςθ και τον Υροςανατολιςμό ςτα Αποτελζςματα 

 Επενδφει για Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ 

 Ενιςχφει ςυνεχϊσ τθν Ανταγωνιςτικότθτά 

 Εφαρμόηει υψθλά πρότυπα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 

 Δθμιουργεί Αξία για τουσ μετόχουσ και εςτιάηει ςτθ ςυνεχι Βελτίωςθ των Αποτελεςμάτων και των 

Χρθματοροϊν 

 Σι Χυμπεριφορζσ  

 Ακεραιότθτα, Επαγγελματιςμόσ, Δζςμευςθ, Ευκυκριςία, Υρωτοβουλία, Εξωςτρζφεια 

 

Χτόχοσ είναι θ βελτιςτοποίθςθ τθσ ικανοποίθςθσ του πελάτθ, δίνοντασ ζμφαςθ ςε αυτόν και 

δθμιουργϊντασ αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ. Χε αυτό το πλαίςιο ο Τμιλοσ, παρζχει ζνα ςφνολο 

υποςτθρικτικϊν προγραμμάτων και δράςεων ςε πελάτεσ και ςυνεργάτεσ, για τθ βελτίωςθ του 

επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ, διαςφαλίηοντασ παράλλθλα ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα. 

Για τθν ενθμζρωςθ και ικανοποίθςθ των πελατϊν (πρατιρια, οδθγοί, κα.) ςχεδιάηονται και 

υλοποιοφνται ποικίλεσ δράςεισ, διαφοροποιθμζνεσ κατά περίπτωςθ, οργανϊνονται τακτικζσ ςυναντιςεισ, 

παρζχονται ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και προγραμματίηονται εκπαιδεφςεισ. 

Επίςθσ, Σ Τμιλοσ ΕΟ.ΥΕ. δραςτθριοποιείται ςτισ αγορζσ τθσ Ροτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, κατζχοντασ 

ςθμαντικι κζςθ ςτθν εμπορία καυςίμων ςε Ξφπρο, Βουλγαρία, Χερβία, Παυροβοφνιο και π.Γ.Δ.Π., με 

ςυνολικό δίκτυο 295 πρατθρίων και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΣΞΨΑ (Χκόπια). 
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Εταιρικι Ξοινωνικι Ευκφνθ 

 

Θ Εταιρικι Ξοινωνικι Ευκφνθ (ΕΞΕ) αναδεικνφεται ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ ςτρατθγικισ, τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ του Σμίλου ΕΟΟΘΡΛΞΑ ΥΕΨΦΕΟΑΛΑ. 

Σ Τμιλοσ, μζςω τακτικϊν ερευνϊν κοινισ γνϊμθσ διερευνά τα αποτελζςματα εφαρμογισ των 

προγραμμάτων ΕΞΕ, προκειμζνου να κατευκφνει τισ δράςεισ του προσ τουσ τομείσ εκείνουσ, όπου οι ανάγκεσ 

είναι επιτακτικζσ για τθν κοινωνία και τουσ ανκρϊπουσ, που τθν πλαιςιϊνουν. 

Χτο πλαίςιο αυτό λαμβάνεται υπόψθ θ άποψθ των πολιτϊν για επενδφςεισ αριςτοποίθςθσ τθσ 

λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων, ζργων υποδομισ και βελτίωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ ςυμπεριφοράσ αλλά 

και κοινωνικζσ δράςεισ. Επιπλζον ο Τμιλοσ, μζςω διαλόγου και άλλων μορφϊν επικοινωνίασ, επενδφει 

ςυνεχϊσ ςτθν ζννοια και τισ εφαρμογζσ τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, ενςωματϊνοντασ ςτθν επιχειρθματικι του 

δράςθ και λειτουργία τισ αρχζσ τθσ Εταιρικισ Ξοινωνικισ Ωπευκυνότθτασ, όχι επειδι απορρζει από κάποια 

θκικι υποχρζωςθ, αλλά επειδι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τθν ςφγχρονθ επιχειρθματικι πρακτικι. 

Θ δζςμευςθ αυτι υλοποιείται με ζνα πλικοσ ενεργειϊν και δράςεων, που απευκφνονται τόςο ςτισ 

τοπικζσ κοινωνίεσ, όπου αςκείται και θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα αλλά και ςτθν ευρφτερθ κοινωνία, 

εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ. 

 

Υρόγραμμα Εταιρικισ Ξοινωνικισ Ευκφνθσ (ΕΞΕ) Σμίλου 

 Υροςδιοριςμόσ ενεργειϊν και δράςεων με προτεραιότθτα ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. 

 Ξατάρτιςθ και εφαρμογι προγραμμάτων ΕΞΕ με μακροπρόκεςμο ορίηοντα. 

 Ενκάρρυνςθ και αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και βελτίωςθ του εργαςιακοφ κλίματοσ. 

 Εκελοντικι δζςμευςθ ςε πρωτοβουλίεσ, βζλτιςτεσ πρακτικζσ, αρχζσ και κϊδικεσ που υποςτθρίηουν τθ 

ςφηευξθ τθσ ςτρατθγικισ και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

 

Σ Τμιλοσ, από τθν ίδρυςι του, υποςτιριξε πρωτοβουλίεσ και δράςεισ, οι οποίεσ προωκοφν τθν ιδζα 

τθσ Εταιρικισ Ξοινωνικισ Ευκφνθσ. 

Σ Τμιλοσ ΕΟ.ΥΕ. και τα ςτελζχθ του, με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ομάδεσ εργαςίασ και ςε επιτροπζσ 

κλαδικϊν ενϊςεων, κακϊσ και εκνικϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν, προωκοφν ενεργά το δθμόςιο διάλογο για 

τθν αειφόρο ανάπτυξθ. Επίςθσ, ςυμμετζχουν ςε πρωτοβουλίεσ διαλόγου και επικοινωνίασ με τισ τοπικζσ 

κοινωνίεσ. Διαπιςτϊκθκε ακόμθ μεγαλφτερθ αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των εργαηομζνων ςε κζματα 

κοινωνικισ προςφοράσ και αλλθλεγγφθσ, μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε διάφορεσ εκελοντικζσ δράςεισ, 

προςφζροντασ πόρουσ, χρόνο ι δεξιότθτεσ. 

Αποδεικνφοντασ ζμπρακτα τθ δζςμευςθ του Σμίλου για κοινωνικι ςυνειςφορά, ςθμαντικι ιταν θ 

ανταπόκριςθ των εργαηομζνων ςτθν προςφορά τροφίμων, ρουχιςμοφ και ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ, με ςκοπό 

τθν ανακοφφιςθ και τθν υποςτιριξθ των προςφφγων, που ζχουν καταφφγει ςτθ χϊρα μασ. Θ ςυλλογι όλων 

των προαναφερόμενων ειδϊν πραγματοποιικθκε ςε ειδικά ςθμεία ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εργαςίασ του 

Σμίλου. Για τον ίδιο ςκοπό διοργανϊκθκε, με μεγάλθ επιτυχία, αγϊνασ μπάςκετ με τθ ςυμμετοχι τθσ 

ομάδασ μπάςκετ των ΕΟΥΕ και τθσ ομάδασ παλαίμαχων καλακοςφαιριςτϊν/καλλιτεχνϊν, όπου αντί 

ειςιτθρίου, οι παρευριςκόμενοι προςζφεραν τρόφιμα και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ για τθν υποςτιριξθ των 

κζντρων προςωρινισ φιλοξενίασ προςφφγων. 
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Θ προςφορά και θ υπεφκυνθ ςτάςθ απζναντι ςτο κοινωνικό ςφνολο είναι αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 

κουλτοφρασ και τθσ ςτρατθγικισ του Σμίλου. Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν ςυνεχιηόμενθ οικονομικι φφεςθ ςτθν 

Ελλάδα τα προγράμματα που ςχεδιάηει ο όμιλοσ και υποςτθρίηει κατευκφνκθκαν ςε δφο βαςικοφσ άξονεσ: 

ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ και νζα γενιά, με ζμφαςθ ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των νζων, ςτθν 

ανακοφφιςθ των ανκρϊπων που ζχουν ανάγκθ και ςτθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ. 

Ψο πολυδιάςτατο πρόγραμμα δράςεων του Σμίλου ςε Ελλάδα και εξωτερικό, πζραν των δφο  

παραπάνω βαςικϊν αξόνων, ςτθρίηει δράςεισ που ςχετίηονται με ζργα υποδομισ και βελτίωςθ ποιότθτασ 

ηωισ, κακϊσ και προγράμματα που αφοροφν το περιβάλλον, τον πολιτιςμό και τον ακλθτιςμό. Ψο εφροσ τθσ 

δζςμευςισ προσ τθν κοινωνία περιλαμβάνει ζναν μεγάλο αρικμό δράςεων εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ 

ςτισ οποίεσ επενδφει ο Τμιλοσ, ςεβόμενοσ το περιβάλλον και ςυμβάλλοντασ ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. 

 

H Ενζργεια για Ηωι 

 

Πία προςπάκεια των Ελλθνικϊν Υετρελαίων Α.Ε. θ οποία αφορά το 

περιβάλλον, ζνα πρόγραμμα περιβαλλοντικισ επιμόρφωςθσ, που ταξιδεφει 

ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και απευκφνεται ςε μακθτζσ και  

κατοίκουσ των περιοχϊν που επιςκζπτεται, για κζματα όπωσ ο ςεβαςμόσ 

και θ διατιρθςθ τθσ περιβαλλοντικισ κλθρονομιάσ, θ αειφόροσ ανάπτυξθ 

αλλά και για μεκόδουσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ και των φυςικϊν πόρων. 

Χτθν οργάνωςθ των εργαςτθρίων ςυνεργάηονται ΠΞΣ, μουςεία, 

πολιτιςτικζσ ομάδεσ, ιδρφματα, ινςτιτοφτα και φορείσ που ζχουν 

οικολογικά ενδιαφζροντα ι αςχολοφνται με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ υλοποιοφνται ζργα υποδομισ, εκδρομζσ, δωρεζσ πετρελαίου κζρμανςθσ αλλά και 

ποδθλάτων. Ψο πρόγραμμα πραγματοποιείται φζτοσ για 3θ χρονιά και μζχρι ςιμερα ζχει επιςκεφκεί 34 

απομακρυςμζνεσ περιοχζσ με τθ ςυνεργαςία 15 ΠΞΣ, ενϊ το ζχουν παρακολουκιςει 3.400 μακθτζσ. 

 

5.2 - Υγεία και Ασφάλεια 
 

Κεμελιϊδθσ επίςθσ αξία για τον Τμιλο ΕΟΟΘΡΛΞΑ ΥΕΨΦΕΟΑΛΑ είναι θ υγεία και θ αςφάλεια των 

εργαηομζνων, των κατοίκων, των τοπικϊν κοινωνιϊν και των εγκαταςτάςεων. Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται 

όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ για τουσ εργαηόμενουσ, τουσ ςυνεργάτεσ, τουσ επιςκζπτεσ και τουσ 

εκπαιδευόμενουσ ςπουδαςτζσ και φοιτθτζσ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εργαςίασ.  
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Υολιτικι & Χφςτθμα Διαχείριςθσ Ωγείασ και Αςφάλειασ 

 

Ψο ιδιαίτερο ενδιαφζρον του Σμίλου ΕΟΟΘΡΛΞΑ ΥΕΨΦΕΟΑΛΑ για τθν αςφάλεια και τθν υγεία των 

εργαηομζνων ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτα γραφεία ςτθρίηεται: 

 Χτθν πολιτικι του, που κεωρεί τισ ςυνκικεσ αςφάλειασ και υγείασ πρωταρχικι προχπόκεςθ για τθν 

άςκθςθ των δραςτθριοτιτων του και αποτελεί δζςμευςθ για τθ Διοίκθςθ. Χτθν πολιτικι δθλϊνεται 

ρθτά ότι οι ςτόχοι Ωγείασ, Αςφάλειασ και Υροςταςίασ Υεριβάλλοντοσ, ςε περίπτωςθ αντίκεςθσ με 

τουσ ςτόχουσ τθσ παραγωγισ, ζχουν προτεραιότθτα. 

 Χτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ, μζςω ενόσ ςφνκετου και πολφπλευρου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

αςφάλειασ. 

 

Σργάνωςθ και λειτουργία για τθν Ωγεία και τθν Αςφάλεια 

 

Γενικά, ςτο πλαίςιο τθσ οργάνωςθσ για τθν Ωγεία και τθν Αςφάλεια, υφίςτανται και λειτουργοφν:  

 Ξεντρικι Διεφκυνςθ Ωγείασ, Αςφάλειασ, Υεριβάλλοντοσ & Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ Σμίλου. 

 Διεφκυνςθ Ωγείασ, Αςφάλειασ και Υεριβάλλοντοσ Διυλιςτθρίων. 

 Διευκφνςεισ Ωγείασ, Αςφάλειασ και Υεριβάλλοντοσ, ανά εγκατάςταςθ. 

 Διεφκυνςθ ΩΑΥ των κυγατρικϊν εταιρειϊν Εμπορίασ ΕΞΣ, Ελλθνικά Ξαφςιμα, ΕΞΣ Ξαλυψϊ. 

 Ψεχνικοί αςφάλειασ, ιατροί εργαςίασ και νοςθλευτικό προςωπικό, που υπερκαλφπτουν τισ απαιτιςεισ 

των βαςικϊν νομοκετθμάτων για τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων (Ρ. 3850/2010). 

 Εςωτερικι Ωπθρεςία Υροςταςίασ και Υρόλθψθσ (Ε.Χ.Ω.Υ.Υ.), ςφμφωνα με το Υ.Δ.95/1999, με ςτόχο 

τθν επίβλεψθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων, τθν τιρθςθ ςυνκθκϊν υγιεινισ και τθ λιψθ μζτρων 

προςταςίασ και αποφυγισ ατυχθμάτων. 

 Επιτροπζσ Ωγείασ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ (Ε.Ω.Α.Ε.), ςε κάκε εγκατάςταςθ, αποτελοφμενεσ από 

εκλεγμζνουσ αντιπροςϊπουσ των εργαηομζνων, ςφμφωνα με το Ρόμο 3850/2010, οι οποίεσ 

εκπροςωποφν όλουσ τουσ εργαηόμενουσ. Δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτισ εκλογζσ ζχει το ςφνολο των 

εργαηομζνων κάκε εγκατάςταςθσ (100%). 

 

Διαχείριςθ Επαγγελματικοφ Ξινδφνου 

 

Χτον τομζα τθσ διαχείριςθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου εφαρμόηεται θ αρχι τθσ πρόλθψθσ, ϊςτε 

να προβλζπονται και να ελζγχονται όλοι οι πικανοί κίνδυνοι υγείασ και αςφάλειασ. 

Χυγκεκριμζνα, οι εν δυνάμει κίνδυνοι εντοπίηονται και ελζγχονται ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ ελλθνικισ 

νομοκεςίασ (N.3850/2010), τουσ ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ κϊδικεσ και τισ καλζσ πρακτικζσ. Τλεσ οι 

εγκαταςτάςεισ διακζτουν γραπτζσ μελζτεσ εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ κινδφνου, οι οποίεσ περιζχουν και τα 

μζτρα, που λαμβάνονται για τθν εξάλειψθ ι τον ζλεγχο των κινδφνων και τθ διατιρθςι τουσ ςε χαμθλά και 

αποδεκτά επίπεδα. Σι μελζτεσ αυτζσ εκπονοφνται λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ γνϊμθ και τισ απόψεισ των 

εργαηομζνων, οι οποίοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν ειδικά ερωτθματολόγια για τθ φφςθ και το περιβάλλον 

εργαςίασ τουσ. 
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Σι μελζτεσ ανακεωροφνται, όταν τροποποιθκοφν οι ςυνκικεσ και το περιβάλλον εργαςίασ ι το 

αργότερο ανά πενταετία και κοινοποιοφνται ςε όλο το προςωπικό, ϊςτε κάκε εργαηόμενοσ να γνωρίηει τουσ 

κινδφνουσ, που μπορεί να αντιμετωπίςει και τισ ενζργειεσ, που ζχουν γίνει ι πρζπει να γίνουν, για τθν 

εξάλειψθ ι τθν ελαχιςτοποίθςθ αυτϊν των κινδφνων. 

Ξατά τον προγραμματιςμό διορκωτικϊν ενεργειϊν αςφάλειασ, δίνεται άμεςθ προτεραιότθτα ςτισ 

κριςιμότερεσ από αυτζσ, όπωσ κατατάςςονται ςε κατθγορίεσ με βάςθ ειδικό εργαλείο - Υίνακα Εκτίμθςθσ 

Επικινδυνότθτασ. 

 

Επικεωριςεισ Αςφάλειασ 

 

Υρογραμματιςμζνεσ επικεωριςεισ αςφάλειασ από εςωτερικοφσ και ανεξάρτθτουσ εξωτερικοφσ 

επικεωρθτζσ διεξάγονται ςε πολλά επίπεδα. Ανάλογα με τα ευριματα προγραμματίηονται και υλοποιοφνται 

ενζργειεσ περαιτζρω βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ. 

 

 

5.3 - Βιομηχανική Υγεία και Ασφάλεια 
 

Δείκτεσ Ωγείασ και Αςφάλειασ - Επιδόςεισ Εγκαταςτάςεων 

 

Ξάκε βιομθχανικι εγκατάςταςθ του Σμίλου κζτει 

ετιςιουσ μετριςιμουσ ςτόχουσ για τθ βελτίωςθ τθσ επίδοςισ 

τθσ, ςτον τομζα τθσ Ωγείασ και τθσ Αςφάλειασ. Απολογιςμόσ 

ζναντι των ςτόχων γίνεται ςε μθνιαία και ετιςια βάςθ και 

παρουςιάηεται ςχετικι ζκκεςθ ςτθ Διοίκθςθ. 

Επιπλζον, τα ΕΟΟΘΡΛΞΑ ΥΕΨΦΕΟΑΛΑ ςυμμετζχουν ςτθν 

ετιςια ζρευνα και ςτθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ για τα 

ατυχιματα που διεξάγει ο Ευρωπαϊκόσ Σργανιςμόσ 

CONCAWE και ςυνεργάηονται με αυτόν, παρακολουκϊντασ 

τισ διεκνείσ εξελίξεισ για τθ κζςπιςθ και πρόςκετων δεικτϊν 

μζτρθςθσ τθσ επίδοςθσ ςτθν αςφάλεια. 

 

 

Διακρίςεισ του Σμίλου ςτθν Αςφάλεια 

 

Για τθν περαιτζρω ευαιςκθτοποίθςθ των εργαηομζνων ςτθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων και τθν 

αςφαλι λειτουργία των εγκαταςτάςεων, ςυνεχίςτθκε θ εφαρμογι τθσ Υολιτικισ Επιβράβευςθσ Επιδόςεων 

Αςφάλειασ ομάδων εργαηομζνων, όταν επιτυγχάνονται ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι, με βάςθ τισ ϊρεσ εργαςίασ 

χωρίσ ατφχθμα απουςίασ. 
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Ωγεία των Εργαηομζνων  ςτο Χϊρο Εργαςίασ 

 

Θ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κουλτοφρασ του 

Σμίλου. Υραγματοποιοφνται περιοδικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ των εργαηομζνων ςε ςυνδυαςμό με τθ κζςθ 

εργαςίασ τουσ, τθν θλικιακι ομάδα και το φφλο. Σι εργαςτθριακοί ζλεγχοι περιλαμβάνουν βιοχθμικζσ 

εξετάςεισ αίματοσ και οφρων κακϊσ και ακτινολογικό, οφκαλμολογικό, ςπιρομετρικό, ακουολογικό και 

καρδιολογικό ζλεγχο. Θ επίβλεψθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων ολοκλθρϊνεται με τθ ςυμπλθρωματικι 

εξζταςθ των εργαηομζνων από τουσ Λατροφσ Εργαςίασ. 

Ψζλοσ, πραγματοποιοφνται ςε ετιςια βάςθ ςτατιςτικζσ αξιολογιςεισ των κλινικϊν και εργαςτθριακϊν 

ελζγχων και εξάγονται ςυμπεράςματα για τθν ανάγκθ λιψθσ πρόςκετων μζτρων βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν 

εργαςίασ και προςταςίασ τθσ υγείασ.  

Χτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ απόκτθςθσ κοινισ κουλτοφρασ αςφάλειασ, ςε όλεσ τισ βιομθχανικζσ 

εγκαταςτάςεισ του Σμίλου εφαρμόηεται κοινι διαδικαςία βαςικισ εκπαίδευςθσ ςε κζματα υγείασ και 

αςφάλειασ. 

 

Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Σμίλου είναι πολφπλευρθ και περιλαμβάνει κζματα όπωσ: 

 Υυραςφάλεια - χριςθ πυροςβεςτικϊν μζςων- τεχνικζσ διάςωςθσ από φψοσ και κλειςτοφσ χϊρουσ. 

 Υρϊτεσ βοικειεσ - αντιμετϊπιςθ εγκαυμάτων. 

 Χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (αναπνευςτικζσ ςυςκευζσ, μάςκεσ, κ.λπ.). 

 Υαρουςιάςεισ διεκνϊν ατυχθμάτων (αιτίεσ - ςυμπεράςματα). 

 Υεριοδικι επανάλθψθ - υπενκφμιςθ ςθμαντικϊν διαδικαςιϊν αςφάλειασ και ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 Χυμμετοχι ςε αςκιςεισ. 

 

Χε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ διανζμεται το μθνιαίο 

δελτίο Αςφάλειασ Διεργαςιϊν του CCPS (Beacon). Σ Τμιλοσ 

είναι επίςθμοσ μεταφραςτισ του Δελτίου ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα.  Χε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ διανζμεται το μθνιαίο 

δελτίο Αςφάλειασ Διεργαςιϊν του CCPS (Beacon). Σι 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των εργαηομζνων εκτιμϊνται κάκε 

χρόνο από τουσ άμεςουσ προϊςταμζνουσ τουσ, ςτα πλαίςια και 

τθσ ετιςιασ αξιολόγθςθσ απόδοςθσ, και προγραμματίηεται θ 

υλοποίθςθ δράςεων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν που 

διαπιςτϊκθκαν. Θ εκπαίδευςθ επεκτείνεται, εκτόσ των 

εργαηομζνων, ςε εργολάβουσ, πελάτεσ, οδθγοφσ βυτιοφόρων, 

πρατθριοφχουσ, ςπουδαςτζσ και φοιτθτζσ. Σι επιςκζπτεσ 

ενθμερϊνονται μζςω εντφπου υλικοφ για τισ οδθγίεσ 

αςφάλειασ των εγκαταςτάςεων. Ειδικά για τθν εκπαίδευςθ των εργολάβων, θ εκπαίδευςθ βαςίηεται ςε 

εκτενι εκπαιδευτικι φλθ, που διατίκεται από τα ΕΟΟΘΡΛΞΑ ΥΕΨΦΕΟΑΛΑ ςτισ εργολαβικζσ εταιρείεσ. Σι 

εκπαιδευόμενοι εξετάηονται γραπτά και μόνο ςτουσ επιτυχόντεσ χορθγείται κάρτα ειςόδου ςτισ 

εγκαταςτάςεισ για εργαςία. 
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Αςκιςεισ Αντιμετϊπιςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 

 

Πε απόλυτθ επιτυχία επίςθσ πραγματοποιοφνται ςε όλεσ τισ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ του Σμίλου 

ςυντονιςμζνεσ Αςκιςεισ Υυραςφάλειασ με ςυγκεκριμζνα ακραία ςενάρια και ςε ςυνεργαςία με τθν 

Υυροςβεςτικι και τισ εμπλεκόμενεσ Αρχζσ. Σι αςκιςεισ περιλαμβάνουν και ςενάρια αςφάλειασ των 

λιμενικϊν εγκαταςτάςεων κακϊσ και ςενάρια αντιμετϊπιςθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ. Επίςθσ περιλαμβάνουν 

ςενάρια διάςωςθσ ατόμων από κλειςτό εξοπλιςμό ι από εργαςία ςε φψοσ. 

Εν κατακλείδι, θ επζνδυςθ ςτουσ ανκρϊπουσ είναι το κλειδί για τθν επιτυχία του Σμίλου, τϊρα αλλά 

και ςτο μζλλον. Γι’ αυτό προςφζρει ςυςτθματικά κίνθτρα και ευκαιρίεσ για τθ διαρκι ανάπτυξθ των 

δεξιοτιτων όλων των εργαηομζνων, δυνατότθτεσ αξιοκρατικισ ανζλιξθσ, αλλά και ζμπρακτθ, θκικι και υλικι 

επιβράβευςθ των προςπακειϊν τουσ. Χτόχοσ είναι να διαμορφϊςει ζνα περιβάλλον που δίνει ςε κάκε 

εργαηόμενο τθν ευκαιρία για μια δθμιουργικι ςταδιοδρομία, με μακροπρόκεςμθ προοπτικι. 

 

Το υλικό που περιγράφει τθν Εταιρεία μου δόκθκε ςε μορφι βιβλίου, το οποίο 

εκδόκθκε φζτοσ για πρώτθ φορά από τθν ίδια τθν εταιρεία, ωσ δώρο για τθν εναςχόλθςθ μου 

με αυτι. Επίςθσ, το υλικό τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ ςε κζματα αςφαλείασ μου 

δόκθκε από τον υπεφκυνο του τμιματοσ «Υγιεινι και Αςφάλεια – Βιομθχανικζσ 

Εγκαταςτάςεισ Ελευςίνασ» κ. Γεώργιο Καββακά μονάχα για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ. 
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