
Προϊόντα και υπηρεσίες γνώσης 
 

Σημείωμα για ανάπτυξη ΚοινΣεπ 
 
Ονομασία (Πρόταση) Κοινωνική Γνώση  
 
Η ανάγκη 
 
Αξιοποίηση της διάσπαρτης γνώσης στην Ελλάδα για παραγωγικούς και 
κοινωνικούς σκοπούς, αλλά και δυνατότητα μικρών τοπικών επιχειρήσεων να 
έχουν πρόσβαση σε συμβουλές πρώτης προσέγγισης (διερεύνηση 
δυνατοτήτων) από νέους επιστήμονες.  
 
Πόροι 
 
Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, συμπεριλαμβανομένου του 
τεχνικού πολιτισμού 

1. Πολιτιστικοί Πόροι 
Ο πολιτισμός αναπτύσσεται με βάση γεωγραφικά και κοινωνικά - οικονομικα 
αίτια,  
Η μεγάλη γεωγραφική πολυμορφία της Ελλάδας αλλά και η πολυμορφία 
κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων και επιρροών αποτυπώνεται ανάγλυφα 
σε όλες τις μορφές πολιτισμού αλλά και στον τεχνικό πολιτισμό 
Είναι χαρακτηριστική η μουσική πολυμορφία ανάλογα με την περιοχή 
Ηπειρώτικη, Κυκλαδίτικη, Κρητική και Θρακιώτικη, Ρουμελιώτικη, Ιόνια Νησιά 
και Κρήτη κλπ 
Ανάλογη είναι η Αρχιτεκτονική κληρονομιά ή η μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων Κρασί και τσίπουρο, Γλυκά του κουταλιού, Αλλαντικά (σύγκλινο και 
καβουρμάς ) 
Ανάλογη είναι η παραδοσιακή μαστοριά η οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη 
στην Ελλάδα λόγω της μακροχρόνιας ανοργανωσιάς και έλλειψης 
τυποποιημένων παραγωγικών διαδικασιών.  
 

2. Οργανωσιακή και Τεχνολογική ετοιμότητα  
Με βάση τις διεθνείς μελέτες γενικής ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας αλλά 
και ειδικές μελέτες ανταγωνιστικότητας όπως είναι αυτές του τουρισμού, τις 
επεξεργασίες και τα συνέδρια του ΤΕΕ  αλλά και την εμπειρία, στην Ελλάδα 
παρατηρείται σημαντική υστέρηση σε οργανωσιακή και τεχνολογική 
ετοιμότητα. Από την άλλη υπάρχει μεγάλος αριθμός ικανών επιστημόνων οι 
οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους φορείς να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, την αποδοτικότητά τους, το 
κοινωνικό όφελος.  
 
Σκοπός  
 
Καταγραφή, Κωδικοποίηση, Ανάδειξη και πολλαπλή αξιοποίηση της 
διάσπαρτης γνώσης μέσα από τη δημιουργία προϊόντων γνώσης και 
πολιτισμού για την παραγωγική, πολιτιστική και τουριστική τοπική ανάπτυξη  
Στόχοι:  



1. Δημιουργία βάσεων γνώσης για την πολύμορφη αξιοποίησή τους σε 
διαφορετικούς σκοπούς (παραγωγικούς, τουριστικούς εκπαιδευτικούς, 
πολιτιστικούς, κοινωνικούς,  κλπ) και μορφωτικά επίπεδα (απλή 
ενημέρωση επισκεπτών – τουριστών, εκπαίδευση σε θέματα οικιακής 
οικονομίας, εκπαίδευση τεχνιτών, σεμινάρια επιστημόνων κλπ) 

2. Δημιουργία προϊόντων γνώσης  
3. Αξιοποίηση της διεπιστημονικής γνώσης για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, της αποδοτικότητας  και της κοινωνικής 
προσφοράς των υφιστάμενων τοπικών φορέων και επιχειρήσεων 
(Αρχή Πρώτης προσέγγισης) 

 
Επιλογή συνεργατών – μελών ΚοινΣεπ 
Αρχιτέκτονας  
Μηχανικός Η/Υ  
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Εκπαιδευτικός 
 
Στέλεχος Μάρκετινγκ 
Ανθρωπογεωγράφος  – Κοινωνιολόγος  
Οικιακή Οικονομία 
Απόφοιτος Τμήματος ΜΜΕ 
.. 
 
 
Πελάτες 
ΟΤΑ 
Τοπικοί Φορείς τουρισμού  
Τουριστικές επιχειρήσεις (τοπικές και τουριστικοί πράκτορες) 
ΑΕΙ, ΤΕΙ, φορείς επιστημόνων, Σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά)  
Επιχειρήσεις διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων 
Εκδότες (έκδοση φυλλαδίων, τουριστικών και πολιτιστικών εξειδικευμένων 
οδηγών  
Συνταξιούχοι – ΚΑΠΗ 
Υφιστάμενοι καταγραφείς τοπικής γνώσης 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και παραγωγοί (ντοκυμαντέρ κλπ) 
Τοπικές επιχειρήσεις και φορείς κάθε είδους (Συμβουλευτική - Πρώτη 
προσέγγιση οργανωσιακής και τεχνολογικής υποστήριξης) 
 
 
Προϊόντα 
 
Ηλεκτρονική βάση γνώσης 
Σεμινάρια και e-learning 
Βιβλία εκλαϊκευμένα, Albums, Φυλλάδια, Εξειδικευμένοι τουριστικοί οδηγοί 
Ντοκυμαντέρ, Φωτογραφικό υλικό 
Λαϊκό Πανεπιστήμιο 
Ενημερωτικό υλικό οργανωσιακής και τεχνολογικής υποστήριξης (πρώτη 
προσέγγιση) 
Εκπαιδευτικές εκδρομές σχολείων – σχολών 



 
Τρόπος προσέγγισης 
 
Σύμβαση με ΟΤΑ  
Συνδυασμός αμοιβής και ανταλλακτικού εμπορίου 
 
Προσφέρουμε: 
Σαφώς προσδιορισμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής πρώτης 
προσέγγισης  
Καταγραφή τοπικής γνώσης για πολλαπλή αξιοποίηση μέσα από προϊόντα 
γνώσης 
 
Προσφέρουν 
Πλήρη Φιλοξενία 8 μηνών 
Μικρή αποζημίωση 
Πνευματικά δικαιώματα για την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων γνώσης 
Σε περίπτωση που υπάρχει καταγραφή από τρίτους, ειδική συμφωνία 
πνευματικών δικαιωμάτων 
 
 
Λόγω της χαμηλής οργανωτικής ετοιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, 
ιδιαιτέρως στον τομέα της διαχείρισης της γνώσης,  το πιο κατάλληλο μοντέλο 
αξιοποίησης της παραγωγικής γνώσης είναι αυτό της αξιοποίησης της μη 
καταγεγραμμένης γνώσης και δεξιότητας  (peer learning)i. Αυτής που υπάρχει 
στα μυαλά και στα χέρια των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
πατροπαράδοτης ελληνικής μαστοριάς που οικοδομήθηκε πάνω στις  
παραδοσιακές αδυναμίες οργάνωσης και τυποποίησης της ελληνικής 
παραγωγής και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της ελληνικής οικονομίας.  ii  Μια τέτοιου είδους  καταγραφή και αξιοποίηση 
για εκπαιδευτικούς και όχι μόνο σκοπούς της παραγωγικής γνώσης των 
ελληνικών παραγωγικών μονάδων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 
μπορεί βεβαίως να πραγματοποιηθεί και μέσα από κατάλληλες διαδικασίες e-
learning iii όπου οι εκπαιδευτικοί της τοπικής κοινωνίας θα έχουν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.   

 
 

Ενδεικτικές πηγές υποστήριξης 

 
How to create a tourism learning area Developing thematic, destination-
level and regional tourism knowledge networks 
Περιληπτικά http://www.oecd.org/industry/tourism/40241969.pdf  
Ο πλήρης οδηγός 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/studies/learning_are
as/handbook_learning_areas_en.pdf  
 
 
Κοινωνική Επιχείρηση για Επιστημονική υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων 
http://intellecap.com 
 

http://www.oecd.org/industry/tourism/40241969.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/studies/learning_areas/handbook_learning_areas_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/studies/learning_areas/handbook_learning_areas_en.pdf
http://intellecap.com/


Green innovation in tourism can trigger major economic, social and 
environmental benefits 
http://www.oecd.org/document/2/0,3746,en_21571361_44315115_50638978_1_1_1
_1,00.html 
 
Social Entrepreneur of the year 2002 (An Engineer Acta Vista) A succesful 
project until now days The Acta Vista model of Social Entrepreneurship 
preserves cultural heritage while giving individuals that need a helping hand a 
chance for training and employment. 
http://www.schwabfound.org/sf/SocialEntrepreneurs/Profiles/index.htm?sname=1738

74&sorganization=0&sarea=0&ssector=0&stype=0 και 
http://www.newsofmarseille.com/acta-vista-quand-l-entreprise-se-veut-
sociale-et-solidaire  
 

Μαθαίνοντας από το ξυπόλυτο κίνημα 
http://www.ted.com/talks/lang/el/bunker_roy.html  
 
Engineers for Social Impact 
http://www.socialedge.org/blogs/sagar-gubbi/engineers-for-social-impact 
 

Industree Craft: A Case Study in Social Enterprise Development Using 
the Four Lenses Approach 
http://www.virtueventures.com/sites/virtueventures.com/files/industree_craft_4lenses_v1.pdf  
 
Engineers for change 
https://www.engineeringforchange.org/home 
 

 

                                                 
i http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_learning  

ii Η παραπάνω θεώρηση βασίζεται σε αδημοσίευτη μελέτη των κ.κ. Ανδρέας 

Κυράνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Ιδρυτικού μέλους της ομάδας «κατοικείν» & 

«νέο κατοικείν» 1977-1999 και Αλέξανδρου Οικονομίδη, Μαθηματικού – 

Στατιστικού – Πληροφορικού, αναπληρωτή Διευθύνοντος  Συμβούλου του ομίλου 

«Εcon Βιομηχανίες» 1986-1997,  αλλά και στο δημοσιευμένο άρθρο του πρώτου 

«Για ένα σχεδιασμένο βιομηχανικό προϊόν κατά παραγγελία»,  

http://www.kyranis.gr/el/texts/selected/industrial-product  

iii European Foundation of Quality in e-Learning, Quality Management of Peer 

Production Handbook (QMPP), http://cdn.efquel.org/wp-

content/uploads/2012/03/QMPP-Handbook_ver099.pdf?a6409c  
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